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اش با کشورھای امپرياليستی و  ھای ائتالفی ھای داخلی و خارجی و از جمله سياست ھای سياست در پی شکستدولت ترکيه 
به  را اولين ساعات صبح روز شنبه حمالت نظامی ھوايی به کانتون عفرين در شمال غربی سوريهھای مرتجع منطقه، در  دولت

از مردم غيرنظامی جان خود  ا تنھ ی کردنشين، تاکنون ده به اين منطقهت ھوايی ارتش ترکيه حمالدر اثر  آغاز کرد.طور رسمی 
وزير ترکيه اعالم کرد نيروھای زمينی ارتش اين کشور وارد منطقه عفرين  . روز يکشنبه، نخستاند را از دست داده و مجروح شده

  اند. شده

ھای کرد" به اين تجاوز نظامی دست زده است که خود با  ه از تروريستدولت ترکيه در حالی به بھانه "پاکسازی مرزھای ترکي
  گرايان مرتجع از جمله داعش در برافروختن آتش جنگ داخلی سوريه و استمرار آن نقش فعالی داشته است. حمايت از اسالم

يستی و مرتجع در منطقه، از ھای فاش ھای مرگبار به دولت ی سالح دھنده داری غرب و روسيه که خود تحويل ھای سرمايه دولت
ند. ا هباشند، در پی منافع سياسی و اقتصادی خود بوده و در اين رابطه يا سکوت کرده، يا به ابراز نگرانی بسنده کرد جمله ترکيه می

نشان داده، که اين بارھا و بارھا اما تجربه  ،است شورای امنيت سازمان ملل شدهی  جلسهاگرچه دولت فرانسه خواستار برگزاری 
  بر سر منافع اين يا آن دولت قرار دارد.  نیز شورا تنھا در خدمت چانه

به ھيچ نيرويی جز نيروی خود چشم داشته نبايد دارند، قرار ھوايی و زمينی دولت ترکيه زير حمالت مردم عفرين، که اکنون 
  قوا به دفاع قھرمانانه از ھستی خود برخيزند.اند، با تمام  ه طی دو روز گذشته نشان دادهگونه ک باشند، و ھمان

ی خارج سازمان فدائيان (اقليت)، تھاجم دولت فاشيستی ترکيه به کانتون عفرين و کشتار مردم را به شدت محکوم کرده و تمام  کميته
طلبانه و  نگھای ج ھای آزادانديش و نيروھای چپ و انقالبی را به ھمبستگی با مردم عفرين و مبارزه با سياست انسان
 خواند.    گر ترکيه فرامی دولت سرکوبی  طلبانه توسعه

  
  المللی کارگران جھان زنده باد ھمبستگی بين

  زنده باد سوسياليسم -داری  نابود باد سرمايه

  خارج کشور سازمان فدائيان (اقليت) کميته

  ٢٠١٨ ژانويه ٢٢
  

  

تھاجم دولت فاشيستی ترکيه به کانتون عفرين در 
  کنيم! سوريه را محکوم می


