
   هيردستان سورها در كُ ستياليد امپري جديتش افروزآ
 یآتش جنگ، ه یردستان سوره به ُکيورش همه جانبه ارتش مزدور ترکیبه دنبال 

 یط بحرانی که شرای است ارتجاعین جنگیا. د در منطقه شعله ور گشتیجد

جالب . انه را از آنچه که هست هم بغرنج تر خواهد نموديه و منطقه خاورمیسور

سم قلمداد ید را مبارزه با تروری جدین آتش افروزیه بهانه ايکه دولت ترکاست 

ه که کمک يست پرور ترکی دولت تروریسم آنهم از سویمبارزه با ترور . نموده است

چه در گذشته و چه ، ه ی موجود در سوریستی تروریش به داعش و گروه هایها

  .ستيش ني بی مضحکی ، ادعاستيده ني پوشیچ کسيامروز بر ه

  

 وابسته منطقه ی و محل تقابل دولتهایستيالی امپریه به گره گاه تضاد هاین است که سالهاست سوریت ايواقع

 وجود ندارد که با ی، شکین آتش افروزیت ناتو از ایه در ناتو  و حمايت ترکیل شده است و با توجه به عضویتبد

 اما، بهانه حمله  . باشندی در منطقه میدیتوطئه جدستها باز هم در تدارک يالین حمله، امپریانجام گرفتن ا

ن منطقه آن بود که یرد در اده خلق ُکی ستمدین و کشتار توده هایه به عفريست پرور ترکی دولت ترورینظام

ه سازمان یردستان سوردر ُکرا  هزار نفره ٣٠ک ارتش یکا اعالم کرده بود که قصد دارد یاالت متحده آمریدولت ا

نکه یه به عنوان اين حال دولت ترکیبا ا.  شده اعالم نمودین برنامه را منتفیکا ایزارت خارجه آمردهد که البته و

ه را از یردستان سورن در ُکیعفر، ه را نا امن خواهد ساخت ي ترکیبرنامه اعالم شده از طرف دولت ترامپ، مرزها

 . ن و هوا مورد حمله قرار داديزم

  

 مزدور و وابسته شان در یستها و دولت هايالیسالهاست توسط امپرن دست که ی از ای هائیآتش افروز

 یه توده هايه و قدرت و علی به نفع صاحبان سرمایاست هائي سیدر جهت اجرا، رند ي گیانه صورت ميخاورم

ه که قبل از هر یردستان سوره در ُکيد ترکی جدید آتش افروزیل باين دليبه هم.   باشندین منطقه میده ایستمد

 محکوم نموده و یستيالی امپریاستيش خواهند سوخت را به عنوان سیده منطقه در شعله های مردم ستمدزيچ

 یطی و شرایمردم منطقه تنها در زمان . انه شدي بزرگ و مزدورانشان از خاورمی قدرتهایخواهان قطع دستها

 یستيالی امپری قدرتهای هایخالتگرن منطقه از دیند که این نماييابند که سرنوشت خود را آزادانه تعی یامکان م

 . آزاد گرددبه امپریاليسم ، و وابسته  مزدور یو دولت ها

  

  !شیري زنجیسم و سگهايالیمرگ بر امپر

  !سميالیه امپري منطقه علیروز باد مبارزات خلقهايپ

  

 رانی خلق ای فدائیکهایچر

 ٢٠١٨ه ی ژانو٢٢ - ١٣٩۶دوم بهمن 

 


