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  حملۀ اتحاديۀ امريکائی
   گذاشتی کشته در ديرالزور بر جا٢٣

  

 در بخش ٨:۴۵روز ساعت   يعنی خبری که صبح ام٢٠١٧مبر  دس١۴سپوتنيک به زبان فرانسه در به گزارش 

 به زبان فارسی در سپوتنيک منتشر نشده، حاکی از ١۴:٣٠سپوتنيک به زبان فرانسه منتشر شد ولی ھنوز در ساعت 

مريکا به منطقه ای واقع در شرق شھر ااين امر است که در شب گذشته ائتالف بين المللی به رھبری اياالت متحدۀ 

اين بار نيز مثل .  نفر اعالم شده است٢٣له کرد و تا کنون تعداد کشته شدگان  کيلومتری دمشق حم۴١٠ديرالزور، در 

آژانس خبری سوريه سانا با استناد به مقامات محلی اعالم کرد که . ھميشه اغلب قربانيان از بين زنان و کودکان بوده اند

  .گان به سختی مجروح شده اندتواند افزايش يابد زيرا برخی از بازماند تعداد کشته شدگان در ساعات آينده می

  .به گزارش سانا، نيروی ھوائی اتحاديه منطقۀ مسکونی الشرقيه واقع در شرق ديرالزور را ھدف گرفته بودند

مريکا از حملۀ نيروھای دموکراتيک سوری عليه جھاد احملۀ نيروی ھوائی ائتالف بين المللی به رھبری اياالت متحدۀ 

  .ر پشتيبانی می کردند داعش در رقه و ديرالزوانطلب

ت تجسسی در أپيش از اين يک ھي. به ھمين علت، دمشق حضور ائتالف بين المللی در سوريه را غير قانونی می داند

. مريکائی را به نقض حقوق بين الملل در عمليات آزاد سازی رقه متھم کرده بودا ائتالف ۀملل متحد با عرضۀ يک پروند

  . شھروند در حملۀ ھوائی به عراق و سوريه را بازشناسی کرد۶٨۵م خود مرگ ائتالف بين المللی نيز به سھ

  

  اين گزارش را به چه شکلی می توانيم درک کنيم ؟

ًاين فاجعۀ انسانی در حالی روی می دھد که اخيرا رئيس جمھور روسيه والديمير پوتين پايان عمليات نظامی در سوريه 

رئيس جمھور روسيه در . اعالن کرده است)  ناوگان مستقر در طرطوسجزه ب(را برای نيروھای حاضر در سوريه 

به سوريه در حالی که جنگنده ھای روسی ھواپيمای او را اسکورت می کردند، در پايگاه حميميم به » سفر شجاعانه«

  .سربازان روسی اطمينان داد که پيروزمندانه به مام وطن بازمی گردند

مريکا قدس را به عنوان پايتخت اسرائيل انتخاب امپ رئيس جمھور ، مثل گيالس روی کيک خامه ای، تراز سوی ديگر

و گويا که سنگ اندازی تازه ای در مقام پاسخ به . رو ھستيمه لۀ فلسطين روبأکرده و ما با بلوای تازه ای روی مس
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 يکی از ۀمذھبی به مثاب/از اين امر که تحريکات دينیبا آگاھی .  انتفاضۀ سوم: راه خواھد افتاد ه مشکالت بين المللی ب

مريکا در جنگ ھای فرادست مدارانه در جھان ھمواره يکی از عناصر اابزارھای مؤثر برای مداخالت اياالت متحدۀ 

نيز در مقام متحد نظام حاکم و ايدئولوژی طبقۀ » سه شياد « و اديان ابراھيمی . حاضر در صحنۀ جغرافيای سياسی ست

می » لبيک«مپ به فراخوانھای امثال ترحاضر به خدمت ھستند و ) روبنای مناسب برای زير زيربنای مشخص(اکم ح

  .گويند

من فکر می کنم اين آن چيزی ست که ما بايد . گوئی ھمه چيز آماده است تا ھرگز آرامش به منطقۀ خاورميانه باز نگردد

 ھر گونه اميدواری به صلح و قانونمندی تا فروپاشی نظام سرمايه  فکر می کنمًو قويا.  اين گزارش نتيجه بگيريماز

زيرا ما در . داری جھانی کالھبرداری فکری بزرگی خواھد بود و تفاوتی با فروشندگان بھشت و جھنم نخواھيم داشت

  . يکی از  پايانه ھای جھان و دوران نظام سرمايه داری ايستاده ايم

م سرمايه داری، الغای مالکيت خصوصی بر ابزار توليد، و الغای شنيع ترين نوع آرزومندی برای خروج بشريت از نظا

تروريسم يعنی ساخت و ساز ھای جامعۀ طبقاتی، نظريۀ اتوپيکی را تداعی می کند که شايد يکی از راه ھای حل ممکن 

لوسين سو .  ستنظر رسد، و آن ھم سازماندھی مجدد احزاب کمونيست در سطح جھانه ولی دست نيافتنی ترين ب

. ًفيلسوف ماترياليست فرانسوی يادآوری کرده است که چنين آرمانی حتمی نيست و الزاما به مداخلۀ انسانی نيازمند است

به چگونگی سازماندھی مجدد مبارزات طبقاتی در سطح جھانی بستگی خواھد ]  خروج[در نتيجه چنين طرحی برای 
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