ادامه جنگ امپرياليست ھا در سوريه و سرنوشت فراريان از آن
پليس يونان بر خورد به مھاجرين "غير قانونی" را شدت می بخشد.

جنگ امپرياليستی و ارتجاعی دولت ھای بزرگ کاپيتاليستی ،اين مبشرين آزادی و دموکراسی در سوريه اوج می گيرد و
ھر روز صدھا نفر از انسانھای بيگناه و فالکت زده را در لباس سرباز ،پليس و حتا مزدوران عربستان سعودی و
آموزش ديدگان سيا )ارتش آزادی سوريه و ديگر نيروھای قومی و مذھبی(و بويژه مردم بی سالح و بيدفاع را قربانی
مطامع سرمايه در بحران گير کرده ،می کند .اين جنگ که از دو طرف که دارای ماھيت يکسانی بعلت دارا بودن سيستم
اجتماعی تقريب ان يکسان )سيستم سرمايه داری غارتگر "خون و چرک انسان" در شکل استثمار و تبديل نيروی کار به
ارزش افزوده و بعد سود( ھستند ،ارتجاعی و ضد منافع کارگر و زحمتکشان سوريه و منطقه و جھان است ،يکی از اھداف
اش تثبيت رھبری و سروری يکی از بلوک ھای سرمايه جھانی ) آمريکا و متحدين ويا روسيه و چين و ايران( می باشد ،تا
کنون بی غير بيش از صد و١۵ھزار کشته ،باعث زخمی و آواره شدن صدھا ھزار بلکه ميليونھا انسان بخت برگشته،
گرسنه و بدون سر پناه در داخل و خارج از سوريه شده است.
در خبر زير به نقل از يکی از ارگانھای خبری ھمين امپرياليست ھای متجاوز به حقوق و محل و خودزندگی انسانھا)بی
بی سی( می باشد ،دولت يونان پليس ھايش را به شکار انسانھای بی پناه و فراری از مرگ گسيل داشته است و مرزھايش
را بعنوان دروازه اتحاديه خيلی متمدن و انساندوست و خير اروپا برای اين پناھجويان فراری از سوريه  ،ايران و غيره
بسته است و بر شدت عمليات شکار انسان افزوده است .دستگاه خبری امپرياليست ھا که اين روزھا مھمان ورزشکاران از
سراسر جھان که البته ورود چه گوارا را در شکل نام و عکس بر تی شرتھای تماشا چيان را نيز ممنوع کرده است ،بدون
ھيچ دغدغه خاطرو نا راحتی وجدان ناداشته و شرم ،اعالم می کند که پليس يونان  ۵٠٠٠پناھجوی "غير قانونی" تو
بخوان فرار کرده از مرگ آفريده بوسيله جنگ و روی آورده به اين "انسان دوستان "پفيوس و دورغگو و دو رو را
دستگير نموده است .اين است ماھيت" وحشيگيری سرمايه متمدن" در سال  ٢٠١٢که گرامشی کمونيست ايتاليائی که
دھسال از عمرش را ،تا لحطات مرگ اش در تبعيد و زندان موسولينی فاسيست سرمايه در ايتاليا گذاراند ،نوشته بود.
حال بايد از آقايان و خانم ھائی که لباس کمونيست به تن می کنند و از يورش ھای امپريواليستی بنا به دالئلی مثلن بر
اندازی ديکتاتورھا و حکومت ھای مذھبی ارتجاعی و انسانکش دست ساز خودشان و غيره دفاع می کنند و از آنھا بعنوان
نه امپرياليست که با خود مفھوم متجاوز ،جنگ طلب ،خواھان دولت ھای ارتجاعی و ضد کارگر و ضد زن و ضد کودک،
گنديده و متعفن ،در ذھن شنونده و خواننده تداعی می کند ،در نوشته و گفته ھای راديو و تلويزيونی شان نام نمی برند و آنھا
را نه متجاوز بلکه نيروھای غربی که روزی و ھم اکنون دارای فرھنگ برتر می دانسته و می دانند ،سخن می گويند،
پرسيد ،شرم نمی کنيد؟  ،ولی مثل اينکه شرم نيز طبقاتی است .حداقل اين نام را ديگر يدک نکشيد و مانند عبدﷲ مھتدی و
خيلی ھای ديگر با نام ديگری اين کار و اين خيانت به تودھھای کارگر و خدمت به ولی نعمت تان را ادامه دھيد.
و اما ،بايد چه کار گرد؟ به باور من ،راه و چاره ای برای طبقه کارگر و مردم زجر ديده از جنگ و کشتار و قتل عام ؛
فقر و نابسامانی اقتصادی و اجتماعی ،بيکاری  .آواره گی و خانه بدوشی چه در منطقه و جھان نيست ،جز اينکه به نيروی
خويش باور آورند و خود را در ارگانھای طبقاتی و توده ای متشکل کنند ،به يکديگر تکيه نمايند و به يکديگر ياری رسانند
و کيميته ھا ی محل کار و زندگی به وجود آورند و در نھايت به دور آن نيروی اجتماعی گرد آيند که با توجه به نقش اش
در توليد مايحتاج جامعه معاصر يعنی طبقه کارگر بزرگ جمع شوند ،بدانيم که تا روزی که بی تشکلی ھستيم ،نا زمانی که
طبقه کارگر از داشتن ارگان سياسی خويش يعنی حزب سوسياليست کمونيست اش محروم باشد ،اوضاع زندگی مان روز
بروز بدتر و نيستی و نابودی بيشتری ما را انتظار می کشد .به نظر من و در اين شرايط و بويژه در جوامعی مانند
سوريه ،ايران و غيره که ديکتاتوری و خفقان سرمايه حاکم است  ،تشکيل چنين حزبی نيز بيشتر از ھمه از راه تشکيل
کميته ھا و ارگانھای مخفی و علنی می گذرد که کارگران سوسياليست را به گرد ھم جمع می کند و ھم وسيله ای می شود
تا فرزندان زحمتکشان ،حاشيه نشينان ،فقر زدگان و به اصطالح اضافه ھای بدور ريخته شده ی اين سيستم سرمايه داری،
روشنفکران و ھنرمدان مدافع زندگی انسانی به کارگران سوسياليست  -کمونيست دست رسی يابند و با آنھا تنيده شده و در

تشکيل حزب کارگران سوسياليست دخيل گردند .چنين حزبی با سياست و استراتژی سوسياليستی يعنی ادامه مبارزه طبقاتی
بر عليه کليه جناح ھای سرمايه و دولت ھای کاپيتاليسيتی چه امپرياليستی و غيره تا بر اندازی چنين دولت ھائی و تشکيل
دولت شورائی کارگران و زحمتکشان )ديکتاتوری پرولتاريا( وسيله نجات ما کارگران وزحمتکشان به طريق اولی نجت
جامعه از بربريت سازمان يافته سرمايه داری عصر امپرياليسم است .و گر نه چه بسا که نابودی نسل بشر دور از انتظار
نيست .بی رحمی و انسان ستيزی سرمايه را نھايتی نيست! اين را ھم اکنون در سوريه ی جنگ زده و مھمان نوازی دولت
و پليس يونان بيش از ھر جای ديگری می بينيم.
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