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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  
   خلق ايرانئیچريکھای فدا

  ٢٠١۴ اگست ١٨
  

  ! ھا در کردستان عراق آتش افروزی امپرياليست
 
 

ر شدن ھر چه بيشتر يزی جھت سرازي جنايتکار داعش که دستاوۀظھور دار و دست

گر به روشنی نشان يبار د،  خاورميانه شده ۀھا به منطقامپرياليست ھای مرگبار  سالح

ف ي نحۀر جثدن بياد گرائی اسالمی و دميھای غربی از علم کردن بن می دھد که قدرت

دن بر آتش بحران و شعله يده اند و چگونه با دمين منطقه ديھائی برای ا داعش چه خواب

ک سو جنگ و ناامنی و کشتار راه يھا از  آن .ک خود گام بر می دارنديژيستراتکردن جنگ در جھت اھداف  ور

که  یمردم وارد صحنه شده و در حالگر با کمک دستگاه ھای تبليغاتی شان به عنوان ناجی يمی اندازند و از سوی د

در چھارچوب .  نجات جلوه دھندۀده را به قتلگاه می فرستند، سعی می کنند خود را در نظر مردم فرشتيمردم ستمد

ه و يھاست در سور شان مدت ھا و مزدوران ستياليتکارانه است که آتشی که امپرياکارانه و جناياست رين سيھم

. شتری را در شعله ھای خود می سوزانديروز شعله ور تر گشته و مناطق و مردم بھر ، عراق بر پا کرده اند 

ن منطقه ي اۀديردستان عراق را در می نوردد و جان و زندگی مردم ستمدشتر از قبل کُ ين آتش بيامروز شعله ھای ا

  .را می سوزاند

 ۀھای اسالم گرا قرار داشتند و محاصرو دسته   دارۀانيورش ھای وحشيه آماج يردستان سورمردم کُ  روزياگر تا د 

 ۀو دست ن داريگری ھای داعش بود، امروز اي بارزی از وحشۀن منطقه جلويا در" کوبان" شھر ۀتکارانيجنا

رو ھای يک شدن نيھا از نزد ی که خبرگزارئیز مورد حمله قرار داده اند تا جايردستان عراق را نتکار قلمرو کُ يجنا

اين امر در شرايطی که دامن زدن به . ردستان عراق خبر می دھندرو دولت خودگردان کُ ل مرکز قلميداعش به ارب

ھای  عفريت جنگ در عراق نياز مبرم امپرياليست ھای غرب می باشد منجر به ارسال تسليحات از سوی دولت

گزارشات .  استردستان برای مقابله با خطر داعش شدهکُ " اقليم"امپرياليستی به منطقه و فروش اسلحه به دولت 

 و فرانسه به اين منطقه قبل از ھر چيز انعکاس بحرانی شدن ھر ستان، انگلامريکاسال اسلحه از طرف مربوط به ار

ی ست که از عواقب اين بحران سود می ھای امپرياليستي چه بيشتر اوضاع منطقه و در نتيجه تاخت و تاز قدرت

  .برند
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دفاع از ھا شده و تحت نام  تي و شرکايش طرفدار حقوق اقلامريکااليسم در چنين شرايطی است که ناگھان امپري

 ھم ند و اصالً يردستان را به سالح ھای مرگبار خود مسلح نماھا در صدد بر آمده اند که دولت خودگردان کُ  حقوق آن

 ی چرا وقتاً يند و ثانوال را خودشان پرورانده و به جان مردم منطقه انداخته اين ھي ابه روی خود نمی آورند که اوالً 

، ھا به کار برد  ه آنيائی ھم عليميک و داعش حتی سالح  آدم خواران داعش قرار داشتندۀصر در محاکه مردم کوبان

ردستان خشک نشده بود که با ه بر خاک کُ ي ھنوز خون مردم مبارز کوبان سور فتادند؟يرد ناد حقوق مردم کُ يھا  آن

ھا  سم رفت و آنياليرپمخلوق ام" فهيخل"ر يغ شمشير تين منطقه زيی ساکن ازديت اي داعش به سنجار، اقلۀحمل

ھای   و امپرياليستامريکاچرا در اين مورد .  قاصر است آنفجايعی در اين ديار آفريدند که زبان از توصيف

 ر علناً ھمکاتاروپائی به فکر مقابله با داعش نيفتادند و چرا در کشور ھای خود با داعشی ھای تروريست و جناي

ھا به عنوان تروريست حتی امنيت خود مردم اروپا  ار که آنگار نه انگچون شھروندان عادی برخورد می کنند و ان

    !را به خطر انداخته اند

  !خلقھای مبارز

ن بحران يھای جھانی برای مقابله با ا گرفته است و قدرت ه داری را بحران فراين است که نظام سرمايت ايواقع

 که از یندازند و در حاليجاد ناامنی و بحران، جنگ راه بي با ان است که اوالً يراھی که در مقابل خود قرار داده اند ا

ھای  ند مناطق نفوذ خود را در رقابت با قدرتيھای مرگبار خود سود می جو ط جنگی برای فروش سالحين شرايا

دی برای خود يبازار ھای جد، ازار ھای قبلی را دو چندان می چاپند که ب یگر گسترش داده و در حاليستی دياليامپر

ھای ضد خلقی با خلق کردن و تغذيه و تسليح دار و دسته ھای فاشيست و   ھمين قدرتثانياً . دست و پا کنند

 ھا به جان توده ھای تحت ستم می کوشند تا ھر گونه حرکت انقالبی و جنبش جنايتکاری نظير داعش و انداختن آن

ھای تحت ستم را سرکوب کرده و يا به حاشيه رانده و مقھور آتش  ضد امپرياليستی و ضد سرمايه داری خلق

چنين وجود و تقويت داعش و ايجاد پوشش تبليغاتی  ھم . افروزی ھای مزدوران اسالمی خويش نظير داعش سازند

نفرتی که اين جنايات در قلب و روح توده ھای ھا در منطقه و   آنۀدسته و جنايات ددمنشان و فضا دادن به اين دار و

 ضد خلقی خويش به عنوان ۀ چھرامريکاھا  س آنأھا و در ر زمينه ای است که امپرياليست، تحت ستم می آفريند 

ھای تحت ستم منطقه را در پشت ريش جنايتکاران داعشی و ساير جريانات اسالمی وابسته و  دشمن اصلی خلق

و ماھيت تضادھای کنونی در منطقه را درک کرد و  ا فھم اين واقعيات است که می توان جھتب .ارتجاعی پنھان کنند

ھای تحت ستم و به طور  تياقل" حقوق انسانی" شان از ۀھا و دفاع مسخر ستياليغات کنونی امپريمتوجه شد که تبل

رھائی مردم منطقه از جنگ و  تجربه نشان داده که راه اصالتی بوده و اتفاقاً  رد فاقد ھر گونهمشخص از خلق کُ 

سم بر منطقه و زدن ريشه دار و دسته ھای رنگارنگ يالي امپرۀھا منوط به نابودی سلط تيزی و ستم بر اقليخونر

د تا با افشای چھره و نقش امپرياليسم در تشديد يد کوشيبا ل ھمين دليبه ھم . ضد انقالبی وابسته به امپرياليسم است

ھا و  ستيالي جھنمی امپرۀه سلطي توده ھا علۀ ھر فرصتی برای سازماندھی مبارزبحران جاری در منطقه از

راه رھائی از وضع نکبت بار کنونی تنھا وابسته به تالش برای شناخت دشمنان مردم در . شان سود جست مزدوران

دست امپرياليسم ه ه بی کوده ھای انقالبی در شرايط جھنمي ت. به دست پرتوان توده ھاستھا ھر لباسی و نابودی آن

 خاورميانه به وجود آمده نبايد اجازه دھند که در جنگ بين نيروھائی که سرشان به ۀ و شرکاء در منطقامريکا

د بلکه بايد راه مستقل خود، راه مبارزه با نھا شده و به قتلگاه فرستاده شو  دست آنۀھا وصل است ملعب امپرياليست

دن يک رھبری انقالبی است که قادر به رسيت آگاه باشند که تنھا تحت ين واقعيو به ا رنديش گيدر پرا شان  دشمنان

  .به آزادی خواھند بود
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  !ش ایريھای زنج سم و سگياليمرگ بر امپر

  !ھانجپيروز باد باد مبارزات ضد امپرياليستی دمکراتيک خلقھای تحت ستم 

  !نابود باد امپرياليسم

  !ری اسالمیمرگ بر رژيم وابسته به امپرياليسم جمھو

  !زنده باد کمونيسم   ! باد انقالبروزيپ

  با ايمان به پيروزی راھمان

   خلق ايرانئیچريکھای فدا

  ٢٠١۴ست گا  ١۵ - ١٣٩٣ ]اسد[ مرداد٢۴

  

 


