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 ! جنايتکار امپرياليسمۀگر چھرء کيميائی در سوريه، افشاۀحمل
 ٢١ دمشق در تاريخ ۀ در حومکيميائی ۀر جريان حمل ده تن از مردم بی گناه سوري١۴٠٠ ھولناک کشتار قريب به ۀفاجع

 کيميائی ۀ اين حمل.، بار ديگر ماھيت ارتجاعی و ضد خلقی جنگ جاری در سوريه را به نمايش گذارد ٢٠١٣ ستگا

عليه مردم غير نظامی در سوريه و فجايع ھولناک رخ داده بيش از ھر چيز انعکاسی از اين واقعيت است که چگونه 

که توده ھای تحت ستم در اين کشور برای سرنگونی رژيم اسد و نابودی سلطه  ھای اخير و پس از آن السوريه در س

ر ي جنگی غۀھای امپرياليستی و جھانخوار به صحن امپرياليسم به پا خاستند، با دخالت ھای مستقيم و غير مستقيم قدرت

پرياليسم و ارتجاع وابسته به آن به مثابه آتش افروزان اين سياه امۀ  اخير نيز چھرکيميائیحمله . عادالنه تبديل گشته است

 وحشيانه که درست در ھنگام حضور ۀدر جريان اين حمل.  از پيش در مقابل انظار عمومی رسوا ساختجنگ را بيش

 ۀتی از بازرسان سازمان ملل در سوريه صورت گرفت، شليک چندين موشک زمين به زمين حاوی گاز کشندأھي

 دمشق جان صد ھا تن و از جمله تعداد زيادی از کودکان بی ۀدر حوم" غوطه "ۀدر منطق" سارين"م به اعصاب موسو

  .گناه را گرفت

 با توجه به اين واقعيت دردناک  که مغز و دستگاه عصبی و تنفسی قربانيانی که در معرض اين مواد مرگبار قرار می 

ن  حمله جان ينی خفه می شود و با توجه به انبوه کودکانی که طی اگيرند در کمتر از يک دقيقه از کار می افتد و قربا

باختند ابعاد غير قابل تصور وحشی گری تاجران مرگ در سوريه يعنی امپرياليستھا و وابستگانشان در  اين جنايت 

  .ھولناک جنگی ھر چه بيشتر نمايان می شود

ست ھا  درگير يک رقابت فزاينده برای تجديد ياليامپرکه ی در شرايط که  رويدادھای جاری در سوريه نشان می دھند

به گره گاه   خويش گشته اند، سوريه يکی از مناطقی ست کهۀ منافع غارتگرانۀتقسيم بازارھای جھانی و تثبيت و توسع

طرفين اين جنگ خونين که تاکنون جان بيش از .  ھای تضادھای امپرياليست ھای جنايتکار در منطقه تبديل شده اند

رغم ادعاھای خويش ه يکصد ھزار تن از مردم بيگناه را گرفته و ميليون ھا آواره و مجروح و معلول به جای گذارده، ب

بلکه اين چگونگی پيشبرد و . کوچکترين ارزشی برای جان و مال و ھستی و منافع توده ھای محروم سوريه قايل نيستند

 از يکسو و روسيه و چين از سوی ديگر می باشد ء و شرکامريکاا ضد خلقی قدرت ھای امپرياليستی نظير ۀ سلطۀتوسع

ضد مردمی سوريه و " ارتش آزاديبخش"ی نظير القاعده و و تغذيه دار و دسته ھای ضد خلقيکه يکی با حمايت و تسليح 

ه  شود و ديگری با حمايت از دولت جنايتکار بشار اسد ، باعث شده اند که  ھر روز جنايتی تازه در اين کشور آفريد

قدرتھای امپرياليستی و عمله ھا و مزدورانشان در نقش ھيوال ھای مرگ، آشکارا چنگال ھای تيزشان را بر حيات و 

  .ھستی مردم سوريه فرو کرده و خون آن ھا را به شيشه کنند
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کار و منابع  غارتگرانه و استثمار ھر چه فزونتر نيروی ۀ ھمين قدرت ھای امپرياليستی ھستند که برای تشديد سلط

نده طبيعی توده ھای محروم سوريه، با تسليح و تغذيه و حمايت از طرفين منازعه، در تنور اين جنگ خونين و ويران کن

و " دمکراسی"و " آزادی"ی که از يکسو کوشش می شود تا با شعار ھای دروغين جنگ ضد خلقي. ھيمه می ريزند

 تنھا کيميائیھمان حال قتل عام مردم بی گناه با  استفاده از سالح تزئين گردد و از سوی ديگر درست در " حقوق بشر

روشن است که در ادامه و فرجام اين جنگ خانمان . يکی از جلوه ھای مخوف و ضد خلقی آن را تشکيل می دھد

 .   آزادی سوريه کمترين منافعی ندارندۀبرانداز و خونين، توده ھای تحت ستم و تشن

 بلندگوھای تبليغاتی ۀ در سوريه و بمباران تبليغاتی فريبکارانکيميائی به استفاده از سالح با انتشار اخبار مربوط

 که سياست -امپرياليستی مبنی بر مقصر دانستن رژيم بشار اسد در اين جنايت جنگی، تنور تبليغات جنگی دولت اوباما 

 منوط کيميائی يعنی استفاده از سالح يکاامر" خط قرمز"حمله و لشکر کشی به سوريه را به گذشتن دولت سوريه از 

بی بی "نظير صدا گذاری ( بوق ھای تبليغاتی در غرب، ۀرغم تمام تالش ھای شيادانه ب.  نيز به شدت گرم شد،کرده بود

 دولت د آثار سوختگی روی بدن قربانيان ظاھراً ئيأ در منطقه که با تئی پزشک بريتانياۀبر روی تصوير مصاحب" سی

ول اين حمله معرفی می کرد، بعدا معلوم شد که اين پزشک که در ھنگام ؤمقابل انظار ميليون ھا بيننده مسر سوريه را د

اينفو "پايگاه اينترنتی  (! چنين اظھاراتی را نکرده بودمصاحبه با ماسک پزشکی در مقابل دوربين ظاھر شده، اساساً 

پس از اين جنايت  توسط دولت ھا، سازمان ھا و يا شواھد انکار ناپذير متعددی که ) www.infowars.com"وارز

ست، نه توسط گا دمشق در اواخر ۀ در حومکيميائی ۀ جنايت حملمورد خبرنگاران انتشار يافت، نشان می داد که اتفاقاً 

 و امريکادولت ضد خلقی سوريه بلکه توسط دار و دسته ھای جنايتکار اسالمی و غير اسالمی جيره خوار امپرياليسم 

  .   انجام شده  است، از قبل پيش بينی شدهۀتحدينش در جريان يک برنامم

 صفحه ای به سازمان ملل که حاوی اطالعاتی در مورد چگونگی در ١٠٠دولت روسيه با تھيه و تحويل يک گزارش 

لتھای غربی بود نادرستی ادعا ھای دو" اپوزيسيون"اختيار قرار دادن اين سالح ھا توسط وزارت اطالعات عربستان به 

 عکس ھا و ن گزارش که بايدر ا.  کردء نظامی به سوريه را افشاۀ برای توجيه حملء و شرکاامريکادروغ ھای و 

خبرنگاران . ز نشان داده شده بودي نکيميائی شليک موشک ھای حاوی مواد ۀ حتی منطق شواھد ماھواره ای ھمراه بود

ن به گروگان گرفته شده و بعدا آزاد گشتند اوسط مخالفوع اين حمله تغربی ديگری  که حتی برخی از آن ھا در زمان وق

.  د قرار دادندئيأنيز با اظھارات خود در مورد مباحثات ميان شورشيان نقش آن ھا در استفاده از اين سالح ھا را مورد ت

و سرويس " آسوشيتد پرس" ده سال کار برای ۀيکی از خبرنگارانی باز می گردد که سابق" ديل غافالک"مورد ديگر به 

سوريه را انتشار داد که در آن ھا " شورشيان" با چند تن از ئیوی متن مصاحبه ھا. را دارد" بی بی سی"جھانی 

 و پول توسط وزارت اطالعات عربستان به دست شان رسيده کيميائی اعتراف می کردند سالح ھای شورشيان صراحتاً 

لم سازی ھای دروغين  موارد متعددی از جعل و فن فاصلهيار اين شواھد، در ادر کن. و مورد استفاده قرار گرفته است

 دولت سوريه جان داده اند در سطح کيميائی ۀويژه کودکانی که ادعا می شود در  حمله و ب" قربانيان"در مورد نمايش 

  .  افکار عمومی منتشر شده است

 عمومی و وجود شواھد غير قابل انکار کوشيد تا با عوامفريبی،   آگاھانه و بدون توجه به مخالفت افکارامريکااما دولت 

به اين ترتيب .  نظامی به سوريه بسازدۀاز اين جنايت، توجيھی برای مشروعيت بخشيدن به سياست خود برای حمل

 اشک تمساح ريختن آن ھا برای با و قدرت ھای امپرياليستی جنايت پيشه ھمراه امريکا" ۀبشر دوستان"ژست ھای 

 صفحات تمام وسايط ،مردمی که در واقع قربانيان جنايات خود اين قدرت ھا و وابستگان رنگارنگشان در سوريه ھستند

 ۀ در تعلل از حملو رقبايش ءشرکا" وليتؤمس" جنگی از  دولت اوباما با عربده کشی ھای. ارتباط جمعی را پر کرد

 نظامی به ۀبرای حمل"  جھانیۀجامع"خود نسبت به " تعھد" نقش و زود ھنگام تر به سوريه انتقاد کرد  و فريبکارانه از 
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، سخن گفت و با اعتماد به نفس برخاسته از قدرت نظامی خويش تا آنجا "امنيت"و " حقوق بشر"سوريه برای نجات 

ين  را برای عمليات قريب الوقوعی که برای آن تاريخ ھم معامريکا ئی و ھوائیپيش رفت که بخشی از نيروی دريا

  .  به منطقه فرستاد،کرده بود

 و مشروعيت بخشی به حمله ء اوباما و شرکاۀظاھراً ھمه چيز در قالب اين توطئه برای پيشبرد سياست ھای جنگ طلبان

 خشم و نفرت افکار ۀرشد فزايند. اما اين نقشه ھای شوم در نيمه راه متوقف شد. به سوريه آماده به نظر می رسيد

آن ھا با سياست ھای جنگ  ۀربی از اين جنايت جنگی و دروغ ھای ورای آن، مخالفت قاطعانعمومی در کشورھای غ

به حدی )  کشور به اينامريکا نظامی ۀ مردم در مورد عراق در مقطع حملۀبا توجه به تجرب( و متحدينش امريکا ۀطلبان

 ھمراھی به ۀی گيری اجازأھنگام ر) کاامريدست راست (رسيد که به طور مثال اجازه نداد تا پارلمان دولت بريتانيا 

 حاکم در صفوف ديگر ۀبخش ھای قوی ديگری از جناح ھای طبق.  نظامی به سوريه را بدھدۀن کشور در حمليدولت ا

سی از اين روند، پيش از مشارکت اجباری، خواھان أقدرت ھای امپرياليستی کوچکتر نظير بلژيک، ايتاليا و ھلند به ت

 طرف ديگر منازعه ۀکيد قاطعانأباالخره ت. به افکار عمومی شدند" کيميائی دولت سوريه از سالح ۀادمدارک استف "ۀارائ

به تمام منطقه در " گسترش خطر جنگ"وليت ؤام نظامی و اعالم رسمی اين که مسيعنی دولت روسيه بر مخالفت با اقد

 روسيه به منطقه، باعث شد که طرفين ئیيا اعزام نيروی در به عھده اين کشور است، و نھايتاً امريکا ۀصورت حمل

 و روسيه برای تأمين منافع ضد خلقی خويش به توافقی رضايت دھند که امريکاواقعی در اين پرونده، يعنی امپرياليسم 

 و امريکاتوسط رژيم سوريه تحت نظارت بين المللی، " کيميائینابودی سالح ھای  "ۀبرمبنای آن در صورت قبول برنام

  . معلق گردد نظامی به سوريه فعالً ۀھد کنند که حمل تعءشرکا

سرداده و با تأکيد افتخار آميز " پيروزی"با انعقاد اين موافقت نامه، دولت پوتين و رسانه ھای تبليغاتی روسيه فريادھای 

 توسط( اين کشور که در سوريه مستقر است از قدرت خويش در جلوگيری از جنگ ئیبه توان نظامی ناوگان دريا

در ھمين حال نمايندگان جنگ طلب دولت .  صحبت می کنند" پيش از شروع شکست خورده بود"که " جنگی"، )امريکا

 ناموفق مانده اند، ژست می گيرند که می خواھند به  که در سازمان دادن لشکر کشی نظامی به سوريه فعالً امريکا

 بشار اسد از روسيه به خاطر کمک به حفظ قدرتش اين توافق است کهۀ در نتيج. فرصت بدھند" خلع سالح "ۀبرنام

می کند و انواع و اقسام دار و دسته ھای مزدور وابسته به القاعده و ساير نيروھای مدعی اپوزيسيون " تشکر"

... ش نظير عربستان و قطر و پاکستان و ترکيه و  ا و سگان زنجيریامريکاسوريه که تا بن دندان توسط " دمکراتيک"

 ھستند، فرياد می زنند که اين توافق را کيميائیشده و به آن ھا وابسته اند، و خود متھم درجه يک استفاده از سالح مسلح 

 تبليغاتی، آن چه کوشش می شود از چشم مردم مخفی نگھداشته ۀدر ميان اين ھمه جنجال عوامفريبان. ندارند" قبول"

س أ امپرياليست ھا و در ر به مردم و کودکان سوريه يعنیيائیکيم ۀشود ھمانا دست ھای اصلی پشت جنايت مخوف حمل

 که اين سالح ھای مرگبار را در اختيار دولت ھا و گروه ھای ارتجاعی و ئیبراستی مگر قدرت ھا. ستامريکاآن ھا 

رف کنند، وابسته قرار می دھند تا آن را مطابق سياست و منافع امپرياليست ھای جھان خوار عليه توده ھای بی گناه مص

 آمران و مسببان واقعی ۀن اگر بنا به محاکمي و ساير راھزنان بين المللی می باشند؟ بنابراامريکاکسانی به غير از خود 

 در دوران معاصر  باشد بدون شک کيميائیاين جنايت جنگی و يا ساير جنايات مشابه مربوط به استفاده از سالح ھای 

  . اصلی در چنين محاکمه ای خواھد بود متھم درجه يک وامريکاامپرياليسم 

با کاربرد اين سالح ھا و متھم " مخالفت" با گرفتن پز امريکا در سوريه، دولت کيميائیپس از اعالم استفاده از سالح 

 تا يک قدمی حمله به ن شده توسط اين دولت با خوشحالی و اطمينان تمامييکردن دولت سوريه به گذشتن از خط قرمز تع

 در شرايطی اين امريکااما .  اين کشور پيش رفتۀويران کردن ھر چه بيشتر حيات و ھستی مردم رنجديدسوريه و 

 در سطح بين کيميائیتبليغات جنگی را سازمان داده بود که خود يکی از بزرگترين استفاده کنندگان سالح ھای مرگبار 
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نگاھی به . نش تا مرفق به خون مردم جھان آغشته استالمللی بوده و در نتيجه با استفاده از اين سالح ھای جنگی دستا

 عليه کارگران و خلق ھای تحت کيميائیاين قدرت امپرياليستی از سالح " متحدين" و يا امريکا ۀليست طوالنی استفاد

اصطالح ه  در سوريه و  بامريکاست که در ورای تبليغات جاری از سوی استم به خوبی گويای مکر و فريبی 

  . اين دولت در استفاده از اين سالح ھای ضد بشری وجود دارد" مخالفت"

 کيميائی در شرايطی از مخالفت با استفاده از سالح ھای امريکاامپرياليسم  که ستيده نيبر ھيچ وجدان آزاديخواھی پوش

ور به زانو  در جريان جنگ ويتنام و پيش از آن که توسط خلق اين کشامريکادر سوريه دم می زند که نيروھای ارتش 

 را از ھوا و زمين بر سر مردم کيميائی ميليون گالون مواد ٢٠ بيش از ١٩٧١ سال جنگ، تا سال ١٠درآيند در طول 

 ھزار تن از مردم ويتنام کشته، نيم ميليون کودک ۴٠٠ويتنام ريختند و در  طول اين جنايت جنگی سيستماتيک، حداقل 

جنايتی که عواقب مرگبار آن تا چندين نسل . ر سرطانی بر جای گذارده شد ميليون تن بيما٢معيوب در ھنگام تولد و 

  . ھنوز ھم مردم ويتنام را رھا نساخته است

که بسيار " اورانيوم رقيق شده" از سالح ھای ساخته شده ازامريکا و به ھنگام اشغال عراق، ارتش ٢٠٠٣در سال 

نگی نه تنھا جان بسياری را گرفت بلکه زندگی نسل آينده را نيز مرگبار است، استفاده کرد و با ارتکاب به اين جنايت ج

  .ثيرات مرگبار خود قرار دادأتحت ت

 که تا ماه ھا شھر فلوجه را در کنترل ن عراقیامخالف برای شکست امريکا ارتش جنايتکار ٢٠٠۴سال  ھمچنين در

 در مقابل امريکائیمانه بود که برخی از سربازان اين جنايت آنقدر فجيع و بيرح. داشتند، از گاز فسفر سفيد استفاده کرد

آنھا گفتند که چگونه دولت . ت راافشاء کردندين جنايان و ايدوربين ظاھر شده و مشاھدات ھولناک خود از اين حمله را ب

ن يان ايقربان. عی نابود ساخت يبخش بزرگی از اھالی فلوجه را به طرز فج" باران بی وقفه ای از فسفر سفيد" با امريکا

در اثر . شده بود" ذوب"د ياری از زنان و کودکان بدنشان به علت تماس با فسفر سفيگری و از جمله تعداد بسيوحش

 و با  در اين منطقه عراق ھنوز ھم بسياری از کودکان در ھنگام تولد به صورت نارسکيميائیاستفاده از سالح ھای 

فلوجه، "ت تحت عنوان ين جنايلم مستند ايرجوع شود به ف. ( زيکی متولد می شوندعواقب مادر زادی وحشتناک ف

  )htm.fallujahlink/com.siahkal.wwwس فارسی در   سايت سياھکل  ير نويبا ز" کشتاری پنھان

 فقير و سياھپوست از اھالی اکثراً " محافظت "ۀھان به بامريکا ميالدی، ارتش ۵٠ ۀپيش از جنگ ويتنام ، در اوايل دھ

آلوده ساخت و " سولفيد کاديوم"منطقه را با گاز ) امريکادومين شھر بزرگ ايالت ميزوری در " (سنت لوئيس "ۀمنطق

  . اين جنايت، بسياری از اھالی اين منطقه به تدريج به سرطان ھای پيشرفته و غير قابل عالج مبتال شدندۀدر نتيج

 و به خصوص ھنگام سرکوب جنبش اشغال در امريکا در داخل خود کيميائیفاده از گاز اشک آور و محرک ھای است

 در استفاده از گازھا و سالح ھای امريکا ديگری از پرونده ننگين دولت ۀ نيز گوش٢٠١١در سال " وال استريت"

  . را نشان می دھدکيميائی

 کيميائیايطی مدعی دفاع از مردم بيگناه سوری که در اثر استفاده از سالح  امروز در شرامريکاعالوه بر اين ھا دولت 

 به صدام حسين جنايتکار در کيميائیجان داده اند، می گردد که ھمين دولت با در اختيار قراردادن گازھای سمی 

 آورد بدون آن که طور نمونه در حلبچه را فراھمه ھمسايگی سوريه موجبات قتل عام ده ھا ھزار تن از مردم عراق ب

  .  صدام در اين جنايت جنگی اشاره ای کنندۀت از رژيم وابستي در حماامريکارسانه ھای غربی به نقش 

 و حمله به سوريه با ادعای کيميائیبا استفاده از سالح " مخالفت"و باالخره امروز در شرايطی دولت اوباما مدعی 

ل در سال ئي اسراکيميائی حمله ۀده که افکار عمومی منطقه ھنوز فاجع رژيم جانی بشار اسد از اين سالح ھا شۀاستفاد

فاجعه ای که با سکوت و حمايت کامل .  را فراموش نکرده اندکيميائی  و کشتار فلسطينيان با سالح ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨
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 امريکااکم در در آن زمان ھيچ يک از سياستمداران ح. رو شده ل روبئي از چماق خود در منطقه يعنی رژيم اسراامريکا

  .ن اين جنايت جنگی نشدندو يا حتی کمتر از آن مجازات عامال" خط قرمز"ل به خاطر نقض ئيخواھان حمله به اسرا

 در اوضاع و ء و شرکاامريکاتوسط " کيميائیاستفاده از سالح "تمامی اين تبليغات عوامفريبانه در مورد مخالفت با 

ی و وجدان ھای بيدار بشری در تمام جھان می دانند خود قدرت ھای احوالی سازمان می يابند که افکار عموم

ويژه در خاورميانه  ه  در سراسر جھان و بکيميائی مواد و سالح ھای ۀامپرياليستی بزرگترين توليد کننده و توزيع کنند

در حقيقت دولت بشار اسد . بوده و می باشند... ل، عراق و ئي، سوريه، اسراابه رژيم ھای وابسته و جنايتکاری نظير ليبي

 مرگبار را در انبارھای نظامی خود ذخيره کرده که در طول حيات کيميائیجنايتکار ھم اکنون قريب به ھزار تن مواد 

در اثبات صحت .  دريافت کرده استامريکاخود برای پيشبرد مقاصد ضد انقالبی از ھمين قدرت ھای امپرياليستی نظير 

 اخير در سوريه و باال گرفتن کيميائی ۀ شود  که در چارچوب رويدادھای مربوط به فاجعاين واقعيت کافی ست اشاره

 اوج گيری تضادھای درونی جناح ھای مختلف ۀ و متحدينش برای حمله به سوريه، در نتيجامريکاتبليغات جنگی 

 کيميائیمين گازھا و مواد أيکی از بزرگترين منابع ت" نجال مرکلا"لمان گزارش داده شد که دولت اامپرياليستی، در 

لمان به سوريه ا از کيميائی تن مواد ١٣٧ مقدار  ٢٠٠۶ تا ٢٠٠٢برای رژيم بشار اسد بوده و حداقل در بين سال ھای 

 ئیالبته در مقابله با اين واقعيات و رسوا.  و زمان تشديد تحريم ھا ادامه داشته است٢٠١١صادر شده و اين امر تا سال 

لمان مجبور شد تا به صحنه بيايد و با مکاری تمام در مصاحبه ای با کانال يک ا از آن، صدراعظم بين المللی ناشی

نظارت "، "احزاب مخالف"دھد که از آن جا که بر کار صادرات اين مواد توسط دولت وی و " اطمينان"لمان اتلويزيون 

 صادراتی کيميائیدولت سوريه از مواد " استفادهھيچ نشانه ای از "که وی دارد " اطالعاتی"وجود داشته، با " و کنترل

  !   اخير وجود نداردکيميائیلمان، برای حمله ا

 کيميائیست که به جای نمايش صحنه ھای فجيع مرگ کودکان و زنان و مردان قربانی سالح ھای ااکنون چند روزی 

 کيميائی" خلع سالح" برای امريکا و دولت ھای روسيه" توافق" گسترده ای در باب ۀدر سوريه، تبليغات عوامفريبان

آن ھم در حالی که مسببان اين حمله و . راه افتاده استه آن برای مردم سوريه و جھان ب" مزايای"دولت بشار اسد و 

.  سوريه می باشندۀجنايات ناشی از آن در حال تدارک  و پيشبرد جنايات و توطئه ھای جديدی عليه مردم رنجديد

 ۀھيت ضد خلقی جنگی که شعله ھايش توسط امپرياليست ھا و در چارچوب تضادھای غارتگرانتضادھای جاری و ما

 خود در سوريه جريان دارد، باعث ۀ نفوذ غارتگرانۀآن ھا برای تجديد تقسيم بازارھای جھانی و تثبيت و گسترش حوز

 جدا از - فعلی ست ۀليستی در لحظ اسد که محصول توافق قدرت ھای امپرياۀ رژيم وابستکيميائیمی شود که خلع سالح 

 به ھيچ رو خطر وقوع فجايعی نظير کشتار مردم محروم سوريه از سوی طرفين -ش رود ين که در عمل چگونه پيا

ی نظير رژيم بشار اسد و دار و دسته ھای "جنايتکاران جنگی"خطر و مجازات امحای اين .  درگير را کاھش ندھد

 و متحدينش ، پيش از ھر چيز مستلزم قطع شدن دستان جنايتکار امپرياليست ھای  القاعدهۀ ساخت»سيا«ارتجاعی و 

ر ين کشور امکان پذي اۀديامری که تنھا در بستر  انقالب مردم ستمد. جھانخوار از حيات و ھستی مردم سوريه می باشد

اھزنان بين المللی نمی توان و گر نشان می دھد که در دعوای بين امپرياليست ھا يعنی ريه بار دي سورۀتجرب. می باشد

 کشتار ۀجنايات جاری عليه توده ھای محروم سوری و از جمله فاجع.  کردءنبايد به ھيچ يک از آنان اعتماد و يا اتکا

پرو "و نيروھای " دخالت خارجی" ھمچنين ورشکستگی طرفداران کيميائیمردم اين کشور توسط سالح ھای 

ل صف مستقل يند که راه نجات رنجبران در تشکاکه ھنوز از درک اين واقعيت عاجزرا نيز نشان می دھد " امپرياليست

 .و مبارزه با انواع سلطه گران و مزدوران آن ھا نھفته است

  خلق ايرانئی ، ارگان چريکھای فدائیپيام فدا: به نقل از 
 ١٣٩٢  ]سنبله[  ، شھريور ماه١٧١شماره 

 


