
 "عَفرین" در آنها نازدورمُ و امپریالیستی دولتهای جنایات

 !است محکوم

 می روز ۴۵ از بیش سوریه ُکردستان درَعفرین  بهتُرکیه  دولت ددمنشانه یورش از

 این روستاهای هوا و زمین از ،تُرکیه  مزدور ارتش ، روزها این همه طی در .گذرد

 ت وحشیانه حمال زیر را منطقه و رشه این ستمدیده مردم و َعفرین شهر و منطقه

 روز ۴۵ طی" ،َعفرین  کانتون بهداشت شورای گزارش ربنا ب. خود گرفته است

 جمله از ، غیرنظامی نفر ۵۳۵ ،َعفرین  علیه تُرکیه حکومت به وابسته تبهکاران و تُرکیه رژیم   اشغالگرایانه حمال ت

 پوشش امپریالیستی های رسانه در کمتر ، آشکار جنایت این .اند داده دست از را "خود جان زن ۵۲ و کودک ۳۴

 متحده ایاال ت رهبری به ناتو نظامی پیمان عضوتُرکیه  دولت چون است روشن آن دلیل البته .شود می داده

 به ائتالف رهبر سبز چراغ باتُرکیه  که نیست شکی ، آمریکا دیپلماتیک های ژست همه رغم هب و آمریکاست

 از که جائی تا کشد می خون و خاک به هوا و زمین از را سوریه ُکردستان مردم دارد،  داعش علیه اصطالح

 به توجه با که دانیم می حال عین در  .ورزد نمی دریغ هم غذایی انبارهای و آشامیدنی آب خانه تصفیه بمباران

 این خیر دعای حتی ای و پوتین رضایت با تواند نمیتُرکیه  درازی دست ، سوریه در روسیه امپریالیسم نقش

 می سودی چه خونین بازی این از مردمی ضد قدرتهای این از کدام هر اینکه  .نباشد همراه امپریالیستی قدر ت

 این،  باشد می برخوردار حیاتی اهمیت از آنچه اما  .پرداخت آن به جداگانه باید که است دیگری موضوع ، برند

 آمریکا تالش ، امپریالیستی قدرتهای بین غارتگرانه تضادهای شدر چارچوب در پیش سالها از که است واقعیت

 آمیزش انزجار و کثیف تبعا ت همه با را خونینی جنگ ، روسیه مقاومت و سوریه از روسیه دست کردن کوتاه برای

 نقش .گردد بدل امپریالیستی های تضاد گاه گره به سوریه که است شده باعث و کرده تحمیل سوریه مردم به

 ماهیت از شناخت و واقعیت این به توجه با تنها را جنگ این در ایران وتُرکیه  چون ای سرسپرده های تدول

 بدون دیگر عبار ت به .داد تشخیص درستی به توان می دارد جریانَعفرین  در امروز که سوریه در جنگ ارتجاعی

 داد ارائه جنگ این از درست تحلیل وانت نمی جنگ این در روسیه و آمریکا امپریالیستهای اساسی نقش بر تأکید

 و ناتو که شوند می مدعی که هائی تحلیل که گفت باید که اینجاست در  .گرفت آن قبال در انقالبی موضع و

 بستهَعفرین  درتُرکیه  دولت جنایت بر را خود چشم آمریکا متحده ایاال ت دولت حتی و اروپا اتحادیه و ملل سازمان

 در جمله از و سوریه در جنگ ماهیت به پی درستی به هنوز که دهند می نشان،  اند مودهن اختیار سکو ت و اند

 شبانه بمباران که آنها به وابسته نیروهای و ها دولت از آنها  .اند نبردهتُرکیه  تجاوز دالئل و کشور این ُکردستان

 به درستکه  ، کودکان و مردان و زنان برای جنگ از ناشی دهشتناک های مصیبت و کشتارها وَعفرین  روزی

 انتظار .کنند محکوم را جنگ این و نکرده سکو ت که دارند انتظار بیهوده،  گیرد می صور ت آنان منافع تأمین خاطر

 سوز خانمان جنگ یک میدان به راَعفرین  ، ناتو مهم اعضای از یکیتُرکیه  که حال و شده کار به دست که دارند

  .بگیرند منطقه در را آن جنایتکارانه اعمال جلوی ، است کشیده خون و خاک به را روممح های توده و کرده تبدیل

 نبسته ناتو در خود همکار جنایا ت بر چشم تنها نه ، الذکر فوق قدرتهای که دهند می نشان واقعیا ت همه اتفاقا

 ردکُ  دالور خلق ادالنهع مبارزه سرکوب خصوص به و منطقه برای که هائی نقشه و ها طرح خاطر به بلکه،  اند

،  ها نقشه آن تحقق برای دانند می که کنند می نظاره جنایتی بر دپپلماتیک شکلیه ب دارند ، اند کشیده

 ردکُ  خلق علیه وَعفرین  در جنایتکارانه جنگ در ها قدر ت این نقش که است محض اشتباه بنابراین  .است ضروری

،  است ناپذیر انکار واقعیتی البته که روسیه وتُرکیه  جنایتکارانه نقش بر تنها ، امر ظواهر به استناد با و ندید را

 آلود خون دستان پوشاندن ضمن نباشند یا باشند آگاه آن به خود چه هائی تحلیل چنین .نمود تکیه

 معرفی مردم به دوست عنوان به را دشمن ، بستن آنها حمایت به دل و کنونی جنگ در ذینفع امپریالیستهای

 خواستهای به رسیدن و امپریالیستها قید از رهائی برای ردکُ  خلق متحد و حامی تنها که حالی در  .کنند می

 



 ایجاد و امر این روی تأکید عدم  .باشند می دنیا سراسر در کمونیست و آزادیخواه نیروهای ، خود برحق و عادالنه

 خاک جز ، است آغشته ردکُ  خلق خون به رفقم   تا دستانشان خود اتفاقا که ناجیانی به نسبت کاذب های امید

 جنایتی سوریه ُکردستان ستمدیده مردم کشتار .ندارد دیگری معنای ردکُ  خلق مبارز های توده چشم در پاشیدن

 نیروهای برای ماهیتی چه کس هر که این از نظر صرف باید که باشد می آنها ایادی و امپریالیستها طرف از

 .شود محکوم یخواهدآزا و انقالبی نیروهای همه طرف از روشنی و صراحت با است قایلَعفرین  در ردکُ  سیاسی

 

 ! رنگارنگش مزدوران و امپریالیسم بر مرگ

 !تُرکیه  مزدور ارتش بر نفرت و گنن

 ! امپریالیسم علیه خاورمیانه ستمدیدگان و کارگران همه مبارزات باد پیروز
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