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 Political  سياسی

  
  چريکھای فدائی خلق ايران

  ٢٠١٧ اپريل ١١
  

 ! به سوريهامريکاجديد   نظامیۀپيرامون حمل
  

 به سوريه که در جريان پيشرفت جنگ ارتجاعی سال امريکا ارتش اکتیر ۀبا حمل

گاه ھای تضاد ھای امپرياليستی در منطقه تبديل شده، اخير به يکی از گره ھای

 اکتر ۶٠ ًشليک مجموعا.  تازه ای گشته استۀوارد مرحل بحران سوريه

که در " يو اس اس راس"و " يو اس اس پورتر" دو ناو ھواپيمابر از "تاماھاک"

  الشعيراتئیپايگاه ھوا ، به سوی مديترانه قرار داشتندحيرۀبدر شرق ، زمان حمله

 سوريه می باشد، خشم ئی و نيروی ھوائیيمياک ھای استفاده برای سالح که سخنگوی پنتاگون مدعی شده ، محل مورد

   .بر انگيخت شديد جھانيان را

در  " راامريکااند که  ، آن را اقدامی ناميده اندازی، مقامات روسيه ضمن محکوم کردن اين حملهاکتربه اين در واکنش 

 ط ارتباطی ھمکاری ھای نظامی درخ "آن ھا ھمچنين تھديد کردند که . قرار داده است"  برخورد نظامی با روسيهۀآستان

 .را خواھند بست" سوريه

در شمال استان ادلب ) ٢٠١٧ پريلا ۴(ی که روز سه شنبه ئييمياک ۀ اين حمله را واکنشی نسبت به حملامريکادولت 

  .رده استبه وحشيانه ترين وجھی به قتل رسيدند ، اعالم ک ھا نفر و از جمله تعدادی کودک سوريه انجام شد و طی آن ده

، رسانه ھای امپرياليستی در غرب در يک کمپين سازمان امريکا به دنبال اين جنايت جنگی و در پژواک سياست دولت

  جنايت کارانه ای از سوی کدام يک از طرفين ضدۀبه ھيچ وجه ثابت نشده که چنين حمل يافته در شرايطی که ھنوز

ئيدشان در اين رابطه بمانند، و در أت  موردًظاھرامتحد  ملل  تحقيق، بدون آن که حتی منتظرخلقی جنگ رخ داده است

سر می برد، انگشت اتھام را به سوی دولت سوريه گرفتند و ه شناخت اين امر ب ملل متحد در حال تحقيق درحالی که 

کشتار جمعی در  الح ھایی است که با ادعای رسوای وجود سند که يادآور ھمان تبليغات جنگيراه انداخت تبليغاتی به

ادلب از طرف خود را تکذيب و چنين جنايتی  يميائی به مردمان استانک ۀ حملًاما دولت سوريه رسما. عراق کرده بودند

   .را کار خود آن نيروھا اعالم کرد

 ۀل حمۀاز بھان گر آن است که اين دولت به سوريه برای ھر ذھن آگاھی بياناکتیر ۀ و حملترمپدولت  واکنش سريع

گاه تضاد ھای و کسب موقعيت بھتر در گره يميائی تنھا به عنوان ابزاری برای پيشبرد سياست ھای جنگی در منطقهک
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 نيز امريکا سياست داخلی ۀصحن  درترمپاز سوی ديگر ھمه می دانند که دولت   .جاری در سوريه استفاده کرده است

ضد مردمی و نژاد پرستانه اش به شدت رسوا شده و زير  ليل سياست ھایبا يک بحران مشروعيت مواجه است و به د

  خواھانً شديداترمپی ، دولت در چنين شرايط بحراني. رار دارد حاکم قۀ از طبقئیھا  بخشافشار افکار عمومی و حت

 اکتیر ۀحمل  .دمی باش" پيروزی "نمايش قدرت نظامی و جنگ طلبی خود در مقابله با دشمنانش و ھم چنين کسب نوعی

آن نام برده می شود با تشديد جو از  اين کشور  درامريکا نظامی دولت جديد ۀبه سوريه که از آن با عنوان نخستين حمل

 امريکای را برای دولت کنونی چنين اھداف ضد خلقي جنگ و ناامنی و ايجاد وحشت در زندگی مردم تحت ستم منطقه،

    .مين می سازدأت

اما . توصيف می نمايد" امريکا در راستای منافع حياتی امنيت ملی " اين حمله راترمپچنين داليلی ست که به با اشراف 

 می امريکامين منافع حياتی امپرياليسم أ اخير خود به سوريه را تۀکاران  تجاوزۀ فرمان حملترمپله که أنفس ھمين مس

   .می گذارد د مردمی جنگ جاری در سوريه را به نمايش روشن ديگری از ماھيت امپرياليستی و ضۀنشان نامد، خود

جنگ عليه مردم بی گناه  واقعيات چند سال جنگ خانمان برانداز سوريه و جنايات و فجايع بی شماری که در اين تمامی

در جنگ ارتجاعی . گونه ماھيت مردمی می باشند سوريه انجام شده نشان داده اند که دو طرف جنگ مزبور فاقد ھر

جنايتکار بشار اسد که دستانش تا مرفق در خون توده ھای تحت ستم سوريه  اری در سوريه ، در يک طرف دولتج

آفرينی رژيم ضد  ی نظير روسيه و نقشستقيم و حياتی قدرت امپرياليستيقرار دارد که با حمايت ھای م آغشته است ،

می دھد؛ و در سوی ديگر اين جنگ ،  ه ادامهخلقی جمھوری اسالمی به حيات خود و جناياتش عليه مردم سوري

در واقع نماينده  گروه تروريستی جبھه النصره که سوريه و يا داعش و" ارتش آزاد "مزدوران رنگارنگ مسلح نظير

ساز قدرت ھای غربی و دست نشاندگان آن ھا در منطقه  ھمگی دست القاعده در سوريه می باشد، ميدانداری می کنند که

اين مزدوران که در خط . جنگ طلبانه و ضد خلقی امپرياليست ھا می باشند اقع مجری سياست ھایبوده و در و

اند، در شعله ھای جنگ خانمان شکل گرفته  ...با پول و اسلحه و تدارکات عربستان و ترکيه و قطر و امپرياليست ھا

جنگ در   .ن مشروعيت و حقانيتی می باشندتريدمند و فاقد کم ترين قربانيان آن ھستند می که مردم سوريه بزرگیسوز

ست و در اين جنگ ارتجاعی ھيچ عنصری از ترقی و پيشرفت و آرمان  سوريه، يک جنگ امپرياليستی و ضد مردمی

ترين کم از اين روست که ھيچ نيروی مدعی آزادی و دمکراسی به خود اجازه نمی دھد که به. ندارد ھای مردمی وجود

  .   ورزدطرفين جنايتکار اين جنگ تحت ھيچ بھانه ای مبادرتدفاعی از ھيچ يک از 

 امريکاخلقی دولت   به سوريه که جز تجاوزی آشکار برای پيشبرد سياست ھای ضدامريکا اخير اکتیر ۀحملبه دنبال 

ين و تفکرات مخالف جمھوری اسالمی برای ا معنای ديگری ندارد ، ما امروز شاھديم که برخی از افراد و گروه ھا

 و با شعله ور شدن بحران و آتش جنگ و ناامنی در منطقه ، آن چنان شاد گشته اند که کشيده" ھورا "اقدام تجاوزکارانه

با بيرون انداختن فاشيسم دينی "  را به عمل مشابھی در ايران تشويق می کنند تا به زعم آن ھا ، حمله به سوريهامريکا

از جمھوری " خلع يد " باامريکا و  " .از سوريه و عراق و يمن تکميل شودپاسداران و مزدورانش  حاکم بر ايران و

 اما بر بستر واقعيات روشن و عينی موجود که حامی. را از ميان ببرد"  جھان امروزحامی اصلی تروريسم در "اسالمی

 ن نيروھا بار ديگرگيری اي ست، موضعامريکااصلی تروريسم و بنياد گرائی اسالمی در جھان امروز خود امپرياليسم 

گذارد و نشان می دھد که اين  را به نمايش می" پرو امپرياليست "و نيروھای" دخالت خارجی "ورشکستگی طرفداران

دمکراسی و آزادی ، دارای چه موضعی ھستند و در مبارزه بين  نيروھا به رغم ھر ادعائی که دارند ، در پيکار برای

نيروھا  اين. گران و جنگ ساالران بين المللی در کجا ايستاده اندياليسم و غارتستم با امپر کارگران و خلق ھای تحت

و نه " (فاشيسم دينی" ضرورت مقابله با با پايمال کردن تجارب جنگ ھای خونين افغانستان و عراق و سوريه، زير نام
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صاف کردن برای امپرياليست ھا ی در حقيقت مشغول جاده با چنين مواضع ارتجاعي) نظام سرمايه داری حاکم بر کشور

امپرياليست ھا و رژيم   به منظور سالخی کارگران و توده ھای محروم ايران در دستانترمپکارانی نظير جنايت و

 در امريکادفاع از جنايات و تجاوزگری امپرياليسم  نيروھای پرو امپرياليست با. مزدور جمھوری اسالمی می باشند

 حاکم بلکه ايجاد ۀر مناسبات استثمارگرانييسرنگونی انقالبی جمھوری اسالمی و تغ ه خواھانسوريه نشان می دھند که ن

ضد خلقی امپرياليسم و  سوريه و عراق و افغانستان ديگر اين بار در ايران ھستند که خطوط جنگ طلبانه و منافع يک

    .دديگری پيش ببر بورژوازی وابسته به آن را اين بار به شکل ديگری و در سطح

دنبال شکست و به حاشيه راندن جنبش انقالبی توده ھای تحت   سوريه بهۀواقعيت اين است ، بحران و جنگ چند سال

 سوريه و منافع ۀامپرياليستی شکل گرفته و ھر دو طرف جنگ کنونی عليه مردم ستمديد ستم سوری بر اساس سناريوئی

 ، تشديد دخالت ھای امپرياليستی در اين امريکا ۀ تجاوزکاراناکتیر ۀھر نيروئی که در پيامد حمل  .می باشند آن ھا

د، تنھا ماھيت تغل ئيد قرار دھد و يا از آن طرف به دامن دفاع از رژيم جنايتکار اسد و حاميان آن درأت کشور را مورد

از اين معرکه نمايش می گذارد و تنھا توشه اش  ضد مردمی خود را با وضوح ھر چه بيشتری در مقابل چشم مردم به

تاريخ در ھمه جا نشان داده که رھائی توده ھا تنھا به قدرت خودشان و با  ۀتجرب.  نخواھد بودئیجز باری از رسوا

  .خودشان امکان پذير است انقالب

  !نابود باد جنگ ھای امپرياليستی

  !ش امرگ بر امپرياليسم و سگ ھای زنجيری

  !زنده باد سوسياليسم!   زنده باد انقالب

  

  ن خلق ايرائیچريکھای فدا

  ١٣٩۶ ]حمل[ فروردين١٩ برابر با ٢٠١٧پريل ا ٨

 

 


