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  )توفان(حزب کار ايران 

 ٢٠١۴ نومبر ٠٧
  

 ً    مخالفت با داعش نيستپشتيبانی از مبارزات انقالبی ُکردھای کوبانی الزاما

از سوی دولت ھا و دولت ھای عضو ھمين سازمان بين المللی در يعنی جناياتی که اگر گروه ھای تروريستی "...

زمينۀ رسانه ھای ھمگانی، ديپلماسی، مالی، جنگ افزار، آموزش نظامی از آنھا پشتيبانی نمی کردند، و فرودگاه 

ز ھايشان به سالن پذيرائی از اين قاتالن و سپس ھدايت آنھا برای عبور از مرزھای کشور من تبديل نمی شد، ھرگ

  " .روی نمی داد

 مستخرج از نطق دکتر بشار الجعفری                                                

                                          نمايندۀ دائمی سوريه در سازمان ملل متحد        

  

شما کسی را پيدا نمی . ند کوبانی و نقش مخرب ترکيه و تزوير اوباما خبر می دھۀتمام رسانه ھای گروھی از محاصر

ولی اينھمه رياکاری در .  مردم کوبانی که ُکردھای اتباع سوريه ھستند، به حمايت بر نخيزدۀ قھرمانانۀکنيد که از مبارز

مخدوش شدن مرزھا و تشديد تضادھای عمده و غيرعمده وضعيت پيچيده .  بی نظير استحمايت از اين مبارزه حقيقتاً 

خاک کردن ھا را بگيريم و و خوب است که جلو گرد . نه را برای رياکاری بسيار فراھم می کندای ايجاد کرده که زمي

 ارزيابی کنيم تا نقش امپرياليستھا، ارتجاع منطقه و سازمانھای اپوزيسيون ايران بھتر روشن از ديد تاريخیمسايل را 

  .گردند

 دسيسه ھا ۀ محصول امروز و ديروز نيز نيست، نتيجفجايعی که در کوبانی در شرف وقوع است از آسمان نيفتاده است،

، امريکادر روندی چندين ساله است که از تجاوز به حقوق ملل و از جمله با تجاوز به سوريه توسط امپرياليستھای 

. آغاز شده و در تکاملش به امروز رسيده است... لمان، ارتجاع عربستان سعودی، قطر، ترکيه  واانگلستان، فرانسه، 

پرياليستھا که در پی تجاوز به ايران، لبنان، نوار غزه و سوريه و تغيير جغرافيای خاور ميانه بودند و ھستند، به ام

 مزدورانی که از خارج وارد یسوريه که کشوری مستقل، قانونی، عضو سازمان ملل متحد بوده تجاوز کرده و با اجير

يک حکومت قانونی را ساقط کرده و " حمايت از حقوق بشر"و " دموکراسی"کرده بودند، تالش کردند تا تحت لوای 

 دفاع از حقوق بشر، برای ۀتجاوز به حقوق ملل به بھان. حق حاکميت ملی و تماميت ارضی سوريه را از بين ببرند

 امپرياليسم را در ستراتيژيکھر کس اين سياست . استقرار نظم نوين جھانی و تغييرات جغرافيای سياسی منطقه است

سپاه داعش ھرگز ارتش آزاديبخش و نيروی ملی نبوده . طقه نفھمد طبيعی است که به آلت فعل امپرياليسم بدل می شودمن

آنھا در اثر دشمنی با شيعه و سياست نادرست مالکی . مشتی مزدوراند و برای آدمکشی دستمزد ماھيانه دريافت می کنند

اين استدالِل . عد از قتل عام شيعيان به خانه ھای خود باز گردندوجود نيامده و عوامل حزب بعث نيز نيستند تا به ب
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مگر ُکردھای کوبانی شيعه مذھب ھستند؟ مگر مسيحيان عراقی و يا .  در منطقه استامريکاسازمانھای جاسوسی 

 سوری شيعه مذھب ھستند؟ مگر وزير امور خارجه صدام از مسيحيان عزيزی نبود که با بعثی ھا کار می کرد؟  پس

چرا داعش مسيحيان عراقی را قتل عام می کند؟ اين جانياِن امپرياليست ساخته با ياری سازمانھای جاسوسی ممالک 

ه امپرياليستی و عربستان سعودی و قطر از طريق ترکيه که فرودگاه ھايش را به سالن پذيرائی آنھا بدل کرده است، ب

آنھا را به صورت .  سازمانيافته به سوريه گسيل می شوندطور مستمر برای آدمکشی و تخريب و ويرانگری به صورت

 موازين جھانی و منشور ملل متحد ۀغير قانونی به عنوان اپوزيسيون سوريه، از مرز مشترک با سوريه، خالف ھم

 و ساير امريکاقلدری و زورگوئی و اجرای قانون جنگل، به اصل اساسی سياست ديپلماتيک . عبور می دھند

بيش از دو سال است که از دسيسه اخراج سوريه از مجامع کشوری عربی به . تبديل شده است..  و ترکيه وامپرياليستھا

بيش از دو سال است که تالش می شود تا نماينده قانونی سوريه را از سازمان . زور عربستان سعودی و قطر می گذرد

م نشستھای جھانی دوستداران و حاميان سوريه در ملل اخراج کنند، بيش از دو سال است که اپوزيسيون ساختگی تحت نا

وقت نتوانست  جھان برپا می کنند، ولی به علت حمايت مردم سوريه از بشار اسد، اين اپوزيسيون مرتجع و قالبی ھيچ

 امپرياليستھا تالش داشتند با آزاد سازی و جدا کردن. عھده گرفت استه داعش نقش اين اپوزيسيون قالبی را ب. پا بگيرد

به سازمان ملل متحد، دست " سوريه آزاد"و به رسميت شناساندن تحميلی اين " سوريه آزاد"بخشی از سوريه به عنوان 

خود را برای اعزام داعش و اسلحه و سرباز ناتو برای تجاوز به سوريه باز کنند تا به صورت رسمی مدعی شوند دولت 

" آزاد و دموکراتيک" بشار اسد را سرنگون کنند و سوريه را سوريه از آنھا خواسته است تا رژيم مستبد" قانونی"

ُکردھای سوريه حساب کرده بودند و جای خاصی برای جنگ " تجزيه طلبی"اين دسيسه امپرياليستھا که بر روی . نمايند

 کردھای قھرمان سوريه به مقابله با ارتجاع منطقه. رو شده شيعه و سنی گشوده بودند با شکست مفتضحانه روب

اپوزيسيون داعشی سوريه و تمام ارتجاع منطقه کينه حيوانی خاصی . برخاستند و از تماميت سوريه به دفاع برخاستند

آنھا ھرگز اين وفاداری و قھرمانی آنھا را نبخشيدند و مصمم شدند با دسيسه، . نسبت به ُکردھای سوريه در دل داشتند

 و اسرائيل و ترکيه  صورت امريکاترده داعش که با حمايت آشکار تھاجم ناگھانی و گس. ھمه آنھا را قتل عام کنند

گرفت، مسعود بارزانی ُکرد را مسرور کرد که با کنار آمدن با داعش و تکرار خيانت به منافع خلقھای منطقه، حساب 

 خويش را در کنار اسرائيل قرار داده، از کردستان بزرگ يعنی اسرائيل دوم را از حساب ھمه خلقھای منطقه جدا کرده،

سود جسته و تسليحاتی را که در اختيارش ...  ضد ملل عرب و ترک و فارس وهکمکھای اين گرگھای صھيونيستی ب

عقب نشينی در اختيار نيروھای داعش ۀ ھمراه با پول فراوان قرار داده بودند با يک صحنه سازی مصنوعی و مسخر

ی که در مقابل داعش به مقاومت قھرمانانه دست زد تا دست آنھا از سوريه کوتاه شود ُکردھای تنھا نيروئ. قرار دھد

  .انقالبی کوبانی بودند

 مصاحبه ای با سخنگوی ٢٠١۴ خود در سال ٣٩لمان در شماره ااقای نويدی کرمانی مخبر آزاد نشريه ھفتگی اشپيگل 

ی از سخنگوی مرجعيت که دليل پيشروی ھای داعش را در مقابل پرسش و. مرجعيت شيعه در نجف انجام می دھد

چنانچه داعش از جانب محافلی در : من فقط در اين حدود می توانم بگويم: "چگونه توضيح می دھند وی اظھار می دارد

مرجعيت، اسناد . درون دولت و ارتش مورد حمايت قرار نمی گرفت، ھرگز نمی توانست شھر موصل را تسخير کند

ل يک عمليات ھماھنگ شده و متمرکز با بخشی از رد که ثابت می کنند که تسخير موصمنيتی در دست دااطالعاتی ا

ل را و معذالک داعش موص. حات ارسال شدمدت کوتاھی قبل از ھجوم داعش، به موصل تسلي. حکومت مرکزی بود

 شيعه که در دوران آموزشی بسر می سالحھا نيز مانند سربازان بی دفاع. بدون اينکه گلوله ای شليک شود، تسخير کرد

 ".   اين امر اتفاقی نبود. برند و توسط داعش سالخی شدند از جانب ارتش در ھنگام فرار بجای گذاشته شدند
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سيستانی که به بسيج دو ميليون شيعه منجر شد و هللا امپرياليستھا و ارتجاع منطقه فکر نمی کردند که با اعالم جھاد آيت 

تجاوز به کوبانی برای قتل عام کردھای انقالبی که . رو شونده تخار آفرين و انقالبی کوبانی روبمقاومت ُکردھای اف

. موی دماغ دولت اسالميست، پان ترکيست و عثمانيست ترکيه بودند و ھستند، جزء برنامه امپرياليستھا قرار گرفت

که با صحنه سازی و سر و صدای زياد ...  ھمراه با انگلستان، عربستان سعودی و قطر وامريکابمبارانھای ساختگی 

ل آنھا از راه دور است تا تنھا در جھت وبرای عوامفريبی صورت می گيرد، ھدفش تقويت داعش و ھدايت و کنتر

ترکيه نيز با .  ھرگز قصد ندارد از تجاوز آنھا به کوبانی ممانعت کندامريکا.  عمل کنندامريکا ستراتيژيکسياست 

 ھمدست است، به کشتار کردھای کوبانی نظاره امريکامسعود بارزانی که با اسرائيل و . ھم آواست در اين امر امريکا

اين بخش . می کند و کردھای عراقی را برای ياری به آنھا ھمراه با اسلحه ھای جديد دريافتی از آلمان گسيل نمی دارد

، حال به ھمدست آنھا برای نابودی ُکردھای از کردھای ارتجاعی که ھمدست امپرياليستھا در تجاوز به عراق بودند

دولت ترکيه که بارھا اعالم کرده است خواھان تجاوز به سوريه برای سرنگونی رژيم بشار اسد . انقالبی بدل شده اند

است، شرط ياری و دخالت در کوبانی را دخالت در کل خاک سوريه دانسته است و به کوبانی ھا گفته که آنھا بايد 

ولی حمايت ترکھا از . ولت سوريه را بکناری نھند و به متحد داعش بدل شوند تا ترکھا از آنھا حمايت کنندحمايت از د

، امريکاکوبانی، يعنی عقب نشينی داعش و ورود ارتش ترکيه به سوريه برای تحقق سياستھای راھبردی امپرياليست 

اطق ساحلی سوريه در دريای مديترانه و انضمام آنھا اشغال دائمی سوريه مانند اشغال دائمی شمال قبرس، جدا کردن من

به خاک ترکيه برای دستيابی و ادعای مالکيت و کسب سھم بيشتر نسبت به منابع گاز عظيمی که در دريای مديترانه 

  . ميان نوار غزه، قبرس و لبنان و سوريه و اسرائيل پيدا شده است

اليستی برای نقض حاکميت ملی و تماميت ارضی ممالک و نابودی ماھيت تجاوز به کوبانی ناشی از دسيسه ھای امپري

کردھای کوبانی حاضر نشدند به زير اين سند ننگين امضاء بگذارند و اعالم کردند که تا آخرين قطره . استقالل آنھا است

  . خون برای حقوق خود مبارزه می کنند

وز به سوريه وبا ھدف سرنگونی رژيم بشار اسد به به اين جھت است که ھمه آن جريانھای سياسی ايرانی که از تجا

بھانه مستبد بودن وی دفاع می کردند، ھمه آن جريانھای ايرانی که تجاوز جرج بوش به عراق را مورد حمايت قرار 

دادند و با کردھای مسعود بارزانی و جالل طالبانی که ھمدستان امپرياليسم وصھيونيسم در منطقه بودند، نمی توانند 

کوبانی ھا می رزمند تا به دخالت امپرياليستھا در منطقه . فعان واقعی مردم کوبانی و کردھای انقالبی آنجا باشندمدا

 به خاطر ھمين مواضع  را محکوم می کنند و دقيقاً اخاتمه دھند، آنھا ھودار جنبش فلسطين بوده، تجاوز به عراق و ليبي

در اين گير و دار ھمان ايرانی ھا  و کردھای ارتجاعی که از . ستنداست که مورد کين و توز دشمنان خلقھای منطقه ھ

 به ايران حمايت می کردند، تجاوز اسرائيل به نوار غزه را چون منجر به کشتار حماس  می شد می امريکاتجاوز 

ی گفتند، را تبريک م" استقالل کردستان بزرگ"ستودند، در مقابل ھمدستی مسعود بارزانی با اسرائيل سکوت کرده و 

اين . يکباره مدافع کوبانی ھا شده اند تا رد خيانتھائی را که به جنبش ملی و کمونيستی در ايران می کنند کتمان کننده ب

تنھا کسانی در حمايت از کردھای انقالبی کوبانی صداقت . است که بايد دست اين ايرانی ھای ضد انقالبی را رو کرد

آنھا   عراقی و ايرانی با امپرياليستھا به اعتراض دست زدند وکردھایھمدستی  ضد تجاوز به عراق و هدارند که ب

 تنھا کسانی در حمايت از کوبانی ھای انقالبی صداقت دارند که با کردستان بزرگ و مستقل مخالفند     . رافاشئ کردند
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