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   توفان-حزب کار ايران 

 ٢٠١٣ سپتمبر ١۶

  !دستھا ازسوريه کوتاه باد
  اامريک وکانادا پيرامون تظاھراتھای ضد جنگ در امريکادر) توفان(ن حزب کارايران گزارشی ازفعاال

  

سرعت خود را ه و بلبل زبان بارک اوباما ، ب" دمکرات" ، اين بار رئيس جمھور امريکابار ديگر رئيس جمھور 

گوئی که  منشور سازمان ملل ھيچ حقی برای کشور سوريه ، . کند برای جنگ خانمان سوزی در سوريه آماده می

گوئی که يک . ن سرنوشت نداردييونی حق تع ميلي٢٣گوئی که يک ملت . يک عضو سازمان ملل ،  قائل نشده است

.  بايد برای آنھا تصميم بگيرد»واليت فقيه  کاخ سفيد« جمعی را از دست داده و ۀ ميليونی شعور و اراد٢٣کشور  

گوئی که ھر . زادی چيستآی و فسفری و موشکھای کروز به مردم فھماند که ئزور بمب خوشه ه گوئی که بايد ب

گوئی . انقياد کشيدن کشور مستقلی اراده کنند بايد به آنھا سر تعظيم فرود آورده المللی برای بکجا چماق داران بين 

  ....که 

 نظامی به سوريه بيان داشت و رسانه ھای وابسته به محافل قدرت ۀکه اوباما قصد خود را برای حمل محض آنه ب

مھندسی افکار عمومی زدند ، تظاھراتھای  دست به توجيه و علل آن با ھدف مغز شوئی مردم و و سرمايه فوراً 

 ترتيب  "نه به جنگ عليه سوريه" و "دست ھا از سوريه کوتاه "  با شعار محوری امريکامتعددی در سراسر 

 و کانادا ، از لوس امريکا گذشته صد ھا تظاھرات در بيش از صدھا شھر  کوچک و بزرگ ۀدر دو ھفت. داده شد

ک ، ميامی، ساانفرانسيسکو ، اتالنتا، شيکاگو ، سياتل ، بوستون ، داالس ، ھوستون ، آنجلس  تا  واشنگتن ، نيويور

  . برگزار شد... تورونتو ، ونکوور ، مونترال و 

 مخالف ھر نوع تجاوز نظامی ، از محدود تا غير محدود ، به سوريه ھستند و از امريکابيش ار ھشتاد درصد مردم 

.  خشمگين ھستند، مردم را ناديده بگيردمطلقاما تالش دارد  نظرات اکثريت بارک اوب" دمکراتيک"که دولت  اين

 کاخ سفيد مشغول به دروغ بافی ، ھمچون ھمتای سابق خود جرج بوش ، پيرامون ۀوقتی که بارک اوباما در محوط
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اوباما گوش ناشنوای ه ن ضد جنگ آنچنان رسا بود که با با سوريه بود صدای معترضامريکاعلل جنگ احتمالی 

 در اين کارزار ضد امريکا ۀاحزاب ، ائتالف ھا ، و اقشار متعددی از جامع. را ناديده بگيرد رسيد و نتوانست آن

ی، سازمانھا ، دانشجويان ، زنان ، روشنفکران  مترقی ، ئاحزاب سياسی سراسری و منطقه . جنگ شرکت دارند 

 ، ائتالف متحد و سراسری ضد جنگ (ANSWER)گ سازمانھای  سياسی  خارجی ، ائتالف بين المللی ضد جن

(UNAC) سربازان سابق برای صلح ، (VFP) سربازان سابق برگشته از عراق ، کنفرانس اسقف ھای ، 

 ھمچون امريکامردم . ھمگی يک صدا به جنگ احتمالی عليه سوريه اعتراض دارند....  ، و  امريکاکاتوليک 

لمان ،  ارانسه ، ترکيه ، يونان ، پاکستان ، فلسطين، شيلی ، اکوادور ، کانادا ، مردم ساير نقاط جھان ، انگلستان ، ف

کشتار و "  ، "خواھيم  ما جنگ نمی"  ، "دستھا از سوريه کوتاه" گويند   ھمه بر روی پالکاردھايشان می... و

ی ھای ميلياردری جنگ برای کمپان"  ، "ما در جنگ ھيچ منافعی نداريم "  ، "ويرانی و آوارگی را متوقف کنيد

 در جلوی چشمان ما رژه می اجنايات مرتکب شده در عراق و يوگسالوی و افغانستان و ليبي"  ، "راه نيندازيد

مداخله "  ، "کنيد دروغ سازی برای جنگ را متوقف"  ، "بھانه سازی برای جنگ را متوقف کنيد"  و "روند

 ننگی است بر پيشانی نظام ،تجاوز نظامی امريکا  به کشورھا بار ٣۵٠"  ،  "در کشورھای ديگر را متوقف کنيد

 رسانه ھای  وابسته به کمپانی ۀگويند که ھم مردم در تظاھراتھا می....  و "سرمايه داری امپرياليستی امريکا 

 يميائیکه از سالح  دولت سوريۀھای  بزرگ  مشغول پراکندن شک و ترديد در اذھان مردم  ھستند تا دروغ استفاد

 نظامی به سوريه ۀگويند ھر حمل ھمه می.   خاورميانهۀ ديگر در منطقۀبھانه ای شود برای آغاز جنگی وحشيان

  .  بدھندامريکاتھديدی برای کشورھای منطقه است که حاضر نيستند تن به انقياد 

ی مردم است که ئه  با صدای رسا اعالم داشته اند که تنھا بسيج تودامريکان ضد جنگ در نيروھای مترقی و فعاال

 ۀمردم در کنگر" نمايندگان "گويند که ھيچ اعتمادی به  ن میاھمه معترض. تواند از وقوع جنگ جلوگيری کند می

 نظامی به سوريه ۀاحتمال باالئی وجود دارد که آنھا با بارک اوباما در حمل عکس،ه  وجود ندارد بلکه بامريکا

ی و افشای جنايات نظام ئائف  آنی جنبش ضد جنگ ، بسيج توده که در شرايط کنونی وظ آن ھمراه شوند ، و

 و نمايندگان آن در کاخ سفيد و کنگره و سنا ، رساندن صدای روشن اعتراضات ضد جنگ به امريکاامپرياليستی 

در کنگره برای رد خواست بارک اوباما در شعله ور کردن جنگی " نمايندگان"کاخ سفيد ، زير فشار قرار دادن 

ظاھرات در تبايد تا آنجا که ممکن است  با مقامات و اعضای  کنگره و سنا از طريق .  در خاورميانه استديگر

 شخصی  با آنان ، و از طريق شبکه ھای اجتماعی  تماس گسترده ۀن و ايميل و مصاحبولفيمحل کار آنھا ، ت

تا ھراس از در خطر افتادن زندگی برقرار کرد و با اعتراضات خود عليه جنگی ديکر آنھا را بمباران نمود  

بايد بارک اوباما را در تنگنای بيشتری قرار داد و . ی منفی به اوباما  کندأسياسی آينده ، آنھا را مجبور به  دادن ر

يميائی به دولت سوريه  بيشتر آشکار کرد تا خواست ک در نسبت دادن  استفاده از سالح دروغ بافی ھای او را

  .  تحميل کنيمامريکارا به دولت " دستھا از سوريه کوتاه"ن ضد جنگ  امعترض

طور پيوسته در اين تظاھرات ھا درشھرھای نزديک محل ه  و کانادا  بامريکادر ) توفان(ن حزب کار ايران فعاال

زندگی خود شرکت کرده و نظرات خود را در مورد وقايع دردناک سوريه ، درمورد شرکت عربستان سعودی و 

 در بسيج  و ارسال نيروھای فوق ارتجاعی خارجی به سوريه ، و نقش بارک اوباما در امريکا وقطر و ترکيه

کشتار جاری در سوريه، تحريم جنايتکارانه و تھديد ايران توسط کشور ھای امپرياليستی با تظاھر کنندگان در ميان 

 ريه وايران و  خاورميانه  دريغ نمیگذارند و از ھيچ کوششی در تقويت جنبش ھمبستگی بين المللی با مردم سو می

                                                      . کنند
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  !دستھا ازسوريه کوتاه

  !نه به جنگ عليه سوريه
  در امريکا و کانادا) توفان(ن حزب کار ايران فعاال
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