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 Political  سياسی

 
  فرح نوتاش        

  ٢٠١٧ اکتوبر ٢۶

  

  اس تريبونال - يو

  نقش دول منطقه و اپوزيسيون ايران انحالل اقليم کردستان،
  

 عراق، که ئیيمياکدی بر پايۀ دروغی بزرگ ، تسليحات ي تراژی صھيونيستی به عراق ، نمايشنامه ایامريکاحملۀ 

 محض، ئیھرگز يافت نشد، با برنامه و نظم خاص صھيونيست امپرياليست ھا برای غارت منابع خاورميانه، با بی اعتنا

با (ی صھيونيستی تا به امروز امريکا انجام و به حضور نحس ٢٠٠٣به تظاھرات ميليونھا مردم جھان در سال 

  .در عراق انجاميد) روريست ھای القاعده اشت

رد ، به نو مستعمره ای در بخشی از خاک ی صھيونيستی، در نوازش سر مردم کامريکا دست کثيف ٢٠٠۵در سال 

  . عراق  به نام اقليم کردستان شکل داد و نوکر شناخته شدۀ صھيونيستھا، بارزانی را به رياست آن گمارد

ردھا ، ساکت به اين رويداد نگريستند و شايد ھم کمی با شک  به قرن ھا رنج بی امان کئیامردم حيرت زدۀ دنيا با آشن

  رد نزديک می شود؟آيا باالخره پايان رنج ھای خلق کخوشحال شدند که 

  ...ولی 

  .  کاشت ی صھيونيستی بذر جنگ آينده در خاور ميانه را میامريکاغافل از اين که ، آن روز 

رد گرسنه می گذاشت که  پای آھنين خود را بر شانۀ لخت کزھا ، برای تصرف معادن خاورميانه،غافل از اين که آنرو

  .باال رود 

) ئيلنوکر آتی خويش و ھم پيمان اسرا(ردستان بزرگ رحمايت و گسترش اسرائيل ، نقشۀ کغافل از اين که آنروزھا ، د

  .را آماده کرده بود

. ردھا را از آن انتظار داشتنجاميده که خوشبختی ک نيبختی ھيچ ملتی، ھرگز به خوشامريکاخود مختاری پيش کشی 

  . ی صھيونيستی استامريکاشطرنجی کردن ممالک فقط در پی آسان کردن سلطۀ 

.  سال گذشته، بايد فريب و فتنه را بر مردم رنجديده و سادۀ  ساکن اقليم کردستان روشن کرده باشد١٣حقايق رفته دراين 

حال .  سال خود گواه اين فريب راستين است١٣سياسی در عرض اين - اجتماعی -نه ھای اقتصادیعدم گشايش در زمي

  . بايد به چنين نتيجه ای برسدًکه خود مختاری راستين ، دقيقا آن
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ردستان در تمام حوزه ھای ھيونيستی اسرائيل در کنار پرچم کاگر آن روز حقايق پوشيده بود ، امروز حضور پرچم ص

 پای ديگر صھيونيسم در خاور ميانه با اھداف یردستان جااقليم صھيونيستی ک. ت استيواه اين واقعھمه پرسی، گ

  .گسترش آن،  سفره پھن کرده است

ھر گونه ابھام در  )افشای نقش موساد در دستگيری اوجاالن(گوردون توماس، مأمور اطالعاتی سيا در کتاب خود 

  . را رفع می کند) تانرھبر حزب کارگران کردس(دستگيری اوجاالن 

از . موساد در نايروبی اوجاالن را دستگير و به ترکيه تحويل داده است) ١٣٧٧ ]دلو[ بھمن٢۶ (١٩٩٩ بروری ف١۵در 

لف ؤرد، م اوجاالن ، متفکر کعبدهللا. ابد خود در زندان آمرالی ترکيه استحبس آن زمان اوجاالن، در گذراندن حکم 

  .  نيزدر مورد او نوشته شده استئیکتابھای بسياری است و کتابھا

 که رھبر ئیردھا، چطور به قباحت خيانت خود واقف نبودند، در جامداران پرچم صھيونيستی در صفوف کپرچ

ل که سمبل قتل ئيلی ھا اسير شده است؟ وانگھی بسياری از جھودان نيز از گرفتن پرچم اسرائيرد توسط اسراکارگران ک

  ! ند عام فلسطينيان است شرم دار

  يا اين مصيبت پرچم داری نيز به آنان ديکته شده بود ؟

ل، در ئيکه جھودان را فريب داد و توسط سازمان ھاياس به فلسطين کشاند و قبل از ايجاد اسرا صھيونيسم ھمانطوری

.  ھماھنگ بودھمکاری تنگا تنگ با ھيتلر برای تاراندن جھودان از اروپا به  فلسطين در دستگيری و کشتن آنان با ھيتلر

  .  آشکار استً نتانياھو امروز نيز کامال–مپ امريکای ترکه پيوند نازی صھيونيست در  چنان

ردھای ، با فريب کردھای عراق و ايجاد اقليم کردستان و به ھيجان آوردن کاذب کامريکاامروز ھم صھيونيست ھای 

  . در خاور ميانه ھستندسوريه، ايران و ترکيه ، در گسترش برنامه ھای ضد انسانی خويش 

ل در خاور ميانه است، از اين رو انحالل آن الزامی و به نفع مردم خاور ميانه ئي اسراامريکاردستان فرزند خلف اقليم ک

  . و جھان است

و بايد . ، زھر مھلک استی صھيونيستیامريکاخود مختاری يا حتا يک جرعه آب، برای تشنه ای رو به موت از دست 

 . آن را با شرافت و خلوص انقالبی به شدت رد کرد

فريب آنان توسط .  خود را در سوسياليسم خواھند يافتئیتمام خلق ھای تحت ستم در خاور ميانه و در جھان، رھا

 کاذب با تکيه به ذوق زدگی.  و شرکايش ، فقط به شور بختی بيشتر آنان دامن می زندامريکاامپرياليسم صھيونيستی 

  . ل با پايگاھی متزلزل، که خود بايد فلسطين را تخليه کند و برود،  چيزی جز بالھت نيستئياسرا

ردھا به اين سند، گواه راستينی از حضور ک. ردی يکی از شاخه ھای اوليۀ زبان فارسی استھمه می دانيم که زبان ک

  . عنوان اولين ايرانيان در ايران است

 در خواست می شود به امی در تمام احزاب و سازمان ھای ايرانی، با احترامی صميمانه از تمامی شماای رفقای گر

ردھا در تمام نقاط خاورميانه به عنوان رنج ھم ميھنان عزيزی که در جنگ ھا از ما جدا شده اند ولی رنج تمامی ک

ی شرافتمندانه می کنند نگاه کنيم و دفاع جانانه از ھمچنان عليه اين بی عدالتی تحميل شده بر آنان، قرن ھاست که مقاومت

و بدين منظور،  تشکيل . دفاع ما به لحاظ شرافت قرن ھا مقاومت آنان ، يک وظيفه است . تمامی آنان را دريغ نکنيم

  . اپوزيسيون واحد اولين گام حياتی در اين راستا است

 در بين امريکاسازمان ھای خاور ميانه،  و افشای سياست  در ءردھا و ھماھنگی مبارزه با ديگر رفقاحمايت از کل ک

  . ردھا از اولين وظايف اين اپوزيسيون واحد می تواند باشدک
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 ، برای بيدادی است که در امريکاوديگر وظيفۀ پيشنھادی برای اپوزيسيون واحد ايران ، به دادگاه بين المللی کشاندن 

ی امريکا.  واحد ايران می تواند، مبتکر اپوزيسيون واحد خاورميانه شوداپوزيسيون. راه انداخته است ه خاورميانه ب

  . و ھمانند شھرھای سوريه نابود و کلنگی می خواھد  صھيونيستی منطقۀ  خاورميانه را ويران-نازی 

جھانی ، در سايت جبھۀ ٢٠١٧ خدمتتان ارسال شده است و در مقاالت فارسی ًاساسنامۀ پيشنھادی اپوزيسيون واحد ، قبال

که  د قبل از آنئيبيا. د به نياز مردم محروم خاورميانه جواب رد ندھيمئيبيا. ضد امپرياليست ، قدرت زنان ، موجود است

  .ی صھيونيستی انجام دھيم و در مقابل يکه تازی ھای آن منفعل نمانيمامريکاخاور ميانه ويران شود اقدامی بزرگ عليه 

سرنوشت ديگر بخش ھا  ی منطقه تقسيم شده است ، سرنوشت يک بخش جدا از که کردستان بين کشور ھائیاز آنجا

  . نيز می شود  کردستان در ھر ديار مربوط به ديگر ممالک و دولتھاألۀلذا مس.  نيست

 و امريکا روياروی ً نيست، بلکه تمامی نيروھای انسان دوست و شريف ممالک جھان که شديداامريکاقيم جھان 

  . مت می کنند ھستندھمپيمانان آن مقاو

  : وظيفۀ فوری کشور ھای منطقه

ردستان، پيمان نامه ای با دو مضمون اساسی بايد به سرعت به سازمان  ھای خاور ميانه  در اشتراک با ک تمام کشور

 .ملل ارائه کنند

  خواستار  انحالل سريع  اقليم کردستان×     

  . رو خواھد شده با مبارزه مشترک و بی امان اشان روب مرزھای کشور ھايشان تغيير در امريکادخالت ×     

  وظايف بعدی

ردھای خاورميانه را، طی يک برنامۀ سريع از  سياسی  تمام ک-اقتصادی-  ئیايجاد کار و رفع نياز ھای اجتما×     

  .  در منطقه را به دنبال خواھد داشتامريکااين کنش کاستن نفوذ .مان خود بدانندأاولين وظايف تو

  .     اعالن برنامه ھای مانور مشرک نظامی × 

کشورھا، که مرحمی  بر زخم تمام آزادی بی قيدو شرط اوجاالن و دعوت از او برای ھمکاری در برنامۀ مشترک ×     

  .رد ھا خواھد بودک

  . ردستان، بايد به دولت عراق واگذار گردد  قرار داد ھای منعقد با اقليم کطبيعی است که تمام

  اط صھيونيسم امپرياليسم در خاور ميانه با توجه به نياز خلقھا ختم بس

  . قبل از باروری» ردستان اقليم ک « امريکابرچيدن بذر جنگی 

  

  ٢٠١٧بر و اکت٢۵جبھۀ جھانی ضد امپرياليست   قدرت زنان            وين      

  

  

  

  

 


