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  فريد پرواز: فرستنده

  ٢٠١٤ اکتوبر ٢١
  

   حزب کمونيست ترکيهۀبياني
  حزب توسعه و عدالت، پيرامون کوبانی، دولت اسالمی و امپرياليسم
  د متوقف شوند دولت اسالمی و امپرياليسم باي

  

حزب کمونيست ترکيه سياستی را که ھدفش حفظ تھديد کشتار خلق کرد در کوبانی است، حمالت غيرنظاميان و 

ھا عليه تظاھرات ھمبستگی در چندين شھر ترکيه، و تھاجم امپرياليستی که با استفاده از دولت اسالمی، ارتش  فاشسيست

خوانيم  ما مردم خود را فرا می. کند شود، قوياً محکوم می به پيش برده میھای تروريستی مشا آزاد سوريه و ديگر سازمان

برای مطالبات عليه بازی خونی که دولت حزب توسعه و عدالت ھمراه با اياالت متحده و ديگر نيروھای ارتجاعی به 

  .راه انداخته است، به پا خيزند

  .د اتخاذ شده عليه سوريه بايد متوقف شونۀھای خصمان  سياست-١

  .شود، بايد فوراً متوقف شوند در سوريه داده می» اپوزيسيون«ھای   ھمه نوع کمکی که به نيروی-٢

  .کند، بايد خاتمه يابد  وضعيت کنونی که نقض حقوق حاکميت سوريه است و راه را برای دولت اسالمی ھموار می-٣

ی مشابه، جھان بايد با دولت سوريه ھمکاری ھا  بر بستر مبارزه عليه دولت اسالمی، ارتش آزاد سوريه و سازمان-۴

  .ھا و تقاضاھا برای حذف دمشق از مبارزه عليه دولت اسالمی بايد کنار گذاشته شوند نقشه. کند

جمله ايجاد مناطق امنيتی و پرواز ممنوع از ( ھمه تقاضاھا از دولت آنکارا که حاکميت سوريه را ھدف قرار داده اند -۵

ھا بايد مجبور شوند از  دولت. بايد پس گرفته شوند) در سوريه و آموزش و تجھيز به اصطالح اپوزيسون معتدل

  .المللی، که در واقع نه عليه دولت اسالمی، بلکه عليه سوريه تشکيل شده است، خارج شوند مشارکت در ائتالف بين

  .خواھند از مرز عبور کنند و به کوبانی بروند، بايد مجاز باشند یداوطلبانی که م -۶

  .سوی مرز بايد کنار گذاشته شود ھای انجام حمالت نظامی در آن نقشه -٧

  .مرور اعالم شده در شش شھر ترکيه از امروز، بايد لغو شود و منع عبور -٨

  . گرفته در چندين شھر شدند، بايد آغاز شودن در تظاھرات صورتاتحقيق عليه متجاوزينی که موجب مرگ معترض -٩

ھای مشابه در جذب مردم و به دست آوردن پايگاه  ھای آموزشی ارتجاعی، که به دولت اسالمی و سازمان  سياست-١٠

  .کنند، بايد کنار گذاشته شوند حمايت اجتماعی کمک می

ھای تروريستی  دولت اسالمی و ديگر سازمانھای مذھبی ارتجاعی، که به مثابه يک پايگاه حمايتی برای   سازمان-١١

  .کنند، بايد منحل شوند عمل می
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 تارنگاشت عدالت

   ھمبستگیۀشبک: منبع

  ٢٠١۴بر و اکت٩

  

  

  


