
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

  
  ی خلق ايرانئچريکھای فدا

  ٢٠١٩ اپريل ٢۴
 

 نکاال رۀ بمب گذاری ھای مرگبار در سریدر با
،  ١٣٩٨ ]ثور[ارديبھشت ولا و ]حمل[ی و يکم فروردينس در روزھای شنبه و يکشنبه،

کلمبو پايتخت سری النکا و اطراف آن چند کليسا و ھتل در وقوع يک رشته انفجار در 

جی شد، ر تن از مردم سری النکا و برخی اتباع خا٣٠٠کشته شدن حدود به که منجر 

 ترس و عدم ۀکار عمومی از اين کشتار وحشيانه را برانگيخت و سايخشم و نفرت اف

با وجود بر عھده . گستردالنکا و کل اين منطقه  سریآسمان امنيت و تشديد بحران را بر 

 ۴٨ حدود  و گروھی پس از وقوع آن، سرانجامنگرفتن اين اقدام ضد خلقی و از پيش سازماندھی شده توسط ھيچ جريان

ی مدعی شدند که يک سازمان اسالمی ئگزاری ھا و وسايل ارتباط جمعی به نقل از مقامات سری النکاساعت بعد، خبر 

 ھمچنين .ول اين بمب گذاری و کشتار مردم بی گناه استؤ مس"جماعت ملی توحيد" شناخته نشده به نام شیيده بنگل

داده شده بود اما اين ھشدارھا مسير " ھشدار"پيش از وقوع اين حمله ھا  النکا عالم شد که به دستگاه امنيتی سری اًرسما

 اما اين .النکا نرسيده بود ول و به طور مشخص نخست وزير سریؤمنطقی خود را طی نکرده و به دست مقامات مس

نيا از طرف مقامات حاکم مشابه در تمام د در ده ھا عمليات تروريستی ء بدون استثناًکه تقريبااست " توجيھی "ھمان

 ھم اکنون .ی که اين حفره ھا در آنھا ايجاد می شود ھيچ گاه تعمير شده باشندبدون اين که سيستم امنيتي ابراز می شود

که با حمله به برخی مراکز و خانه ھای اين گروه است العاده کرده و مدعی شده  النکا اعالم وضعيت فوق دولت سری

   . استو دستگير کرده  چند تن از تروريستھا را کشته ،اسالمی

و دار و دسته " یتروريسم اسالم "لۀأروشن ست که اين انفجارھا و کشتار ضد مردمی قبل از ھر چيز بار ديگر مس

 صحنه می آن اعالم شده بود را به جلو" يانپا"دنبال فروکش کردن جنگ سوريه، ه ی نظير داعش که بھای ضد انقالبي

يعنی " ی اسالمیئبنياد گرا"ی که ئک منطقه، اما آن سياستھاظاھری داعش در ي" پايان"آورد و نشان می دھد که با 

 انقالبات توده ھای تحت ًداعش و اسالف آن را خلق کرده و حدود دو دھه است که به جان کارگران و زحمتکشان و کال

نال ستم انداخته و منافع بزرگترين سرمايه داران جنايتکار و جنگ طلب جھانی و انحصارات امپرياليستی را از کا

اکنون بر بستر يک رشته عمليات ضد خلقی به . ندد به ھيچ وجه پايان نيافته انبحران سازی و جنگ بر آورده می کن

 بسيار نيرومندی ۀمستلزم وجود يک سازمان و شبکنفس انجام دادن آن،  که ،النکا  در سریدقت سازماندھی شدۀ نظامی

" مسيحی "ًار بمبھا و کشتار قربانيانی که مطابق گزارشات، اکثرا انفج باجستيکی ست،ُاز منابع مالی و انسانی و ل
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 تعرض بزرگ ديگری به برایشان در منطقه  از طرف قدرتھای امپرياليستی و سگان زنجيری ھای مادی زمينه ھستند،

   . آماده گشته استھستی و حيات کارگران و زحمتکشان منطقه از ھر دين و نژاد و رنگی

از جمله اشغال در عرصۀ جھانی مبر و تمامی تحوالت عظيم بعد از آن  سپت١١ ۀ سال از فاجع١٨ً اکنون با گذشت تقريبا

 سال پس ١٨و در يک کالم  ...و سوريه آفرينی امپرياليستھا در اجعه فو مريکا ااز طرف امپرياليسم افغانستان و عراق 

 کارگر و خلقھای ۀسيستماتيک بورژوازی جھانی به حقوق و مواضع طبقاھريمنی و تعرضات از آغاز دور جديدی از 

مجموعه ای از اسناد و شواھد غير قابل کتمان و اعترافات برخی از خود سياستمداران قدرتھای  دنيا، ۀستمديده در ھم

 فراز برجھای به يکباره از آسمان بر" تروريسم اسالمی"ھيوالی  که ثابت می کننددر دست ھستند که امپرياليستی 

ھای  بدون حمايتند و نمی توانندنمی توانست اسالمی ۀدار و دسته ھای وابست. مريکا نازل نشد و ادامه پيدا نکردادوقلوی 

ويژه در مناطق بحرانی ه و دولتھا در ھر کجای دنيا و ب محافل قدرت ی کهئفضااستفاده از  و مالی و تسليحاتی و امنيتی

ای امپرياليستی در اختيار آنان قرار دھند به ھيچ يک از جنايات ضد خلقی و تروريسم عرصه ھای رقابت قدرتھدر و 

وجود آمدن، چگونگی سازمانيابی و رشد و مھمتر از ھمه ه ب  ۀسابق.  و پايدار دست بيازندخويش به طور موفقيت آميز

در تمام دنيا از خاورميانه " میتروريسم اسال"و يا " ی اسالمیئبنيادگرا"سياستھا و منافعی که زير نام پر طمطراق 

  ھمه و ھمه نشان می دھند که مزدورانی نظير اندمريکا گرفته تا خاک اروپا به پيش رفتهافريقا و از اگرفته تا شمال 

ی آنھا را تغذيه و ئطالبان و القاعده و النصره و داعش را کدام طبقات و نيروھای اجتماعی خلق کردند و چه نيروھا

ی آفرينند در خدمت کدام سياستھا قرار و فجايع و جناياتی که آنھا با قتل عام کردن توده ھای بی گناه متسليح کردند 

 زشت امپرياليسم و ۀ، اين چھر ء، بدون استثناتمامی اين جريانات" اسالمی"در پشت ماسک نفرت آور . دندار

سازی نياز دارد تا با   به جنگ و بحرانبورژوازی ست که برای فرار از بحرانھای اقتصادی و سياسی مرگبار خويش

 چند صباحی بر حيات ننگين خويش ، بحرانھای خويش را به خيال خود تخفيف داده و به ميليتاريسم و جنگءاتکا

  .بيفزايد

ی که تا يک دھه ئالنکا جا بمب گذاری و حوادث مرگبار روزھای اخير در سریدير يا زود نشان خواھد داد که ، آينده 

ھا  توده شديد نارضايتی شاھد حاکم عليه مردم تاميل بوده و اکنون نيز ۀ جنگ ھای خونين بورژوازی وابستۀنپيش، صح

 و چه دنچه اھداف ضد انقالبی را تعقيب می کن، می باشدر تحت سلطه  عليه بورژوازی حاکم در اين کشو آنانۀو مبارز

  . د گذاردن حاکم خواھبرای تعرضی جديد در اختيار امپرياليسم و بورژوازیبستری 

از مذھبی گرفته تا غير مذھبی و تالش برای سازمان دادن ، تشديد مبارزه عليه امپرياليسم و مزدورانش در ھر لباسی 

 تنھا تضمين پايان بخشيدن به تمامی جنايات بورژوازی و زائده ھا و  کارگرۀ به رھبری طبقيک انقالب اجتماعی

  . خواھد بود" ی اسالمیئبنياد گرا"ش از جمله  اابزارھای ضد انقالبی

  !ش انابود باد امپرياليسم و سگھای زنجيری

  ! امپرياليسمۀ سلطگسترشی اسالمی، ابزار ئمرگ بر بنياد گرا

  ! زنده باد کمونيسم !  پيروز باد انقالب

  زی راھمانوبا ايمان به پير

  

  ی خلق ايرانئچريکھای فدا

  ١٣٩٨ ]ثور[ ارديبھشت٢

  


