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  علی صدرات: فرستنده

  ٢٠١٤ اکتوبر ٢٣
  

  ھمبستگی ملی جمھوريخواھان ايرانۀبياني

  ۀدربار
 داعش ارتجاعی و مقاومت کوبانی

  

 بزرگ جھان بيش از ھر زمان ديگر عوامل و دست نشاندگان صاحبان ھایھای اخير نمايندگان سياسی قدرتدر دھه

متأسفانه اينان به نام حقوق بشر و دموکراسی در . بوده و منافع سرمايه داری را به حقوق ملت ھا ترجيح داده اندسرمايه 

ت ھای فاجعه بار آورده اند و ھنگامی که فضاحت سياسه امورداخلی کشورھای ديگر دخالت کرده فجايع انسانی ب

خذه قراردھد تا شايد از تکرار ؤابارشان آشکار می شود ھيچ مرجع جھانی وجود ندارد که آنھا را مورد استيضاح و م

ھای ھای گذشته در جھان و به ويژه در خاورميانه به دست افرادی ھمچون جورج دبليو بوش وھم پيمانآنچه که در دھه

  . اش انجام گرفت، کاسته شودیئاروپا

ھای چپاول گری که حکومت درسال ھای اخير قدرت. ستندھامروز مردم جھان شاھد فاجعه ای ديگر در خاورميانه 

ھای اين کشورھا تا دندان مسلح کرده بودند با سوار شدن بر عراق و سوريه را برای دست يافتن به ثروت واليبيھای 

امروز . شوندھا سوار اين ملتۀراھه کشانيدند تا باز برگرد نھضت آنان را به بي،ھای ضد ديکتاتوری اين توده ھاجنبش

اسرائيل، قطر، امارات و ھمچنين ترکيه   چون عربستان سعودی،ھای ارتجاعی خاورميانهھمان کشورھا به ھمراه قدرت

ای دينی  جنايتکار با به بازی گرفتن باورھۀدست در دست نيروی ارتجاعی، داعش را ساختند و پرداختند تا اين پديد

 پرچم دژخوئی و پليدی را در بخشی از شھرھای خاورميانه به اھتزاز درآورده و مردم بی گناه، از کودک تا ،مردم

  . سالخورده، از زن تا مرد را آواره و بی خانمان کند

ياست  در خصومت ھستند، اما سا و حتکه جمھوری اسالمی ايران و داعش درھدف تسخير قدرت با ھم در رقابت با اين

و قيم مردم بودن و در کنش، با حذف کامل و کشتار   مذھبیاين دو از يک منش، ھمانا يکه تازی واعمال ھژمونی

براستی آنچه را که خمينی و .  می گيردنشأتمخالفان وسوء استفاده از دين و اعتقادات مردم برای استقرار استبداد خود 

سال، از نخستين تيرباران ھای فردای انقالب و کشتار ھای سال واليت فقيه و جمھوری اسالمی در اين سی و پنج 

ی تا سرکوب سال ھشتاد و ھشت و بدار ئجمعی سال شصت و ھفت و قتل ھای زنجيره ه شصت و اعدام ھای دست

 داعش را ساختند و برآن بربريت و بی "انديشه راھنمای" مردم،  بر سر ملت ايران آوردند ۀآويختن ھای روزمر

  . فزوده شدفرھنگی ا
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 بدون مقاومت مذھبی،ۀ با بھان رااگر چه دراثر خشونت و رفتار غيرانسانی، داعش برخی از شھرھای سوريه و عراق 

 کوبانی با امکانات محدود و تحمل تلفات جانی و مالی بيش از ۀچندانی به تسخير خود درآورد، اما زنان و مردان رزمند

در اين ميان سياست ناتو و ترکيه در کمک . خونخوار داعش مقاومت می کننديک ماه است که در برابر تجاوز نفرات 

تا . به نھايت خفت بار:  ھمان قدرقدرت ھاستۀ مبارزان حماسه آفرين کوبانی بلکه شايستۀرسانی به کوبانی نه شايست

کرد ترجيح می  بومی ۀ داعش را بر حمايت از مردم مبارز و زجر کشيدۀجائی که حتی ترکيه، حمايت از نيروھای قتال

  .دھد

 نه مردمی و ملی و حقوقی،  مشروعيتگونه ھمبستگی ملی جمھوريخواھان ايران مدافع تمامی حقوق مردم بوده و ھيچ

  .  برای داعش و نه برای جمھوری اسالمی قائل نيست

زمينه ساز پيدايش طور مستقيم يا غيرمستقيم، ه ھمبستگی ملی جمھوريخواھان ايران ھمه قدرت ھائی که درگذشته ب

داعش بودند را موظف می داند بی درنگ کليه کمک ھای خود به اين گروه را قطع و نسبت به خنثی نمودن تمامی 

 . تجھيزات و تسليحات جنگی که در اختيار داعش قرارداده اند وارد عمل شوند

ان نه تنھا ھيچ رابطه ای با داعش از نظرھمبستگی ملی جمھوريخواھان ايران شايسته آن است که  تمامی کشورھای جھ

ھر ه  امکانات مالی و تجاری اين گروه را بۀ جھانی ھمۀبرقرار نکنند، بلکه سازمان ملل متحد به نمايندگی از جامع

  .شکل مقدور، تصرف و خنثی کند

رتباط با ھمبستگی ملی جمھوريخواھان ايران از مقاومت مردم کوبانی حمايت و سياست ترکيه در قبال کردھا در ا

  .را محکوم می کند کوبانی را غير انسانی دانسته و آن

ھمبستگی ملی جمھوريخواھان ايران مخالف دخالت نظامی مستقيم قدرت ھا در منطقه است، اما ھمه گونه مساعدت 

د را  کسانی که با داعش نبرد می کننۀل سازمان ملل متحد به ھمومقطعی و بدون تعھد و تحت فرمان و مديريت و کنتر

 مانند داعش با ئیاصرار دارد يادآوری کند که گروه ھا درعين حال. ضروری می داند داعشتا سرکوب کامل و نھائی 

جنگ و لشکرکشی از بين نمی روند، بلکه تنھا در روند دمکراسی و مشارکت مردم در امور و سرنوشت خود است که 

  . برچيددر جامعه رشد آنھا را ۀمی توان با اينگونه گروھھا مبارزه کرد و توان و زمين

اين . جنگ ھای اخير منطقه صدھا ھزار آواره و پناھنده به سيل روزافزون پناھندگان و آوارگان جھان اضافه کرده است

گاھھای کشورھای ھمسايه، به ويژه ترکيه از حداقل امکانات بھداشت و سالمت در پناھپناھندگان از نظر مسکن، تغذيه، 

دولت ھای متعھد به شرافت انسانی و ۀ مردم جھان و از ھمۀ ھم ما از. طر جدی آن ھا را تھديد می کندبرخوردارند و خ

 حقوق اين پناھندگان بکوشند و قدرت ھای مسبب اين آوارگی را وادار به تأمين سازمان ملل متحد می خواھيم در نيز از

  . ندنپرداخت خسارت به اين مردم بی پناه و ستمديده ک

ژی قدرت ھای سلطه گر جھانی يی ستراتئ ملی جمھوريخواھان ايران اعتقاد دارد که ايجاد جنگ ھای منطقه ھمبستگی

برای چپاول ملت ھاست، به ھمين جھت و برای سعادت ملت ھا، ما خواستار سياست خشونت زدائی در منطقه بوده و 

ديگر را برای رسيدن به صلحی   با يکگو و مذاکره و از ھمه کشورھای درگير در مخاصمات می خواھيم باب گفت

  . پايدار باز کنند

  )ھمجا(ھمبستگی ملی جمھوريخواھان ايران 
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