




 ی مرتجم:مقدمه

های زیادی را در رسارس جهان  ی دولت فاشیست ترکیه به مناطق ش�لی سوریه واکنشی جنایتکارانهحمله

ی نظامی علیه  ز خرب احت�ل حملهبرانگیخته است. احزاب و جریانات چپ و ُکردی ترکیه نیز از ه�ن زمان در 

زبان به جز مواضع بخشی از احزاب کُردی و حزب ای غالب فارسیسانهاند. اما در فضای ر گیری کرده آن موضع

شده نیست. تو گویی در ترکیه همه  ب و جریانات چندان مطرح و شناختهمواضع سایر احزا ،ست ترکیهکمونی

آید. دلیل نخست  عام در �ی از کسی در مخالفت آشکار با جنگ و قتل گرایانه شده و صداییدچار عواطف ملی 

گاه احزاب و جریانات چپ  ی چپ ترکیه همین است. دلیل دوم به چگونگی نهای احزاب عمدهی بیانیههترجم

گردد.  ی نظامی، جنگ داخلی سوریه و نقش حکومت این کشور در جنگ سوریه برمیرسمی در ترکیه به حمله 

ریه و هم با تعیین تکلیف  ی سو ای برای چپ ایران در نسبت آن هم با مسئله تواند نکات آموزندهمی امری که

ه داشته باشد. عالوه بر این، برخالف بخشی از چپ ایران های ایجادشدبا نقش حکومت کشور خود در ویرانی

تهام خود را به ه�ن اندازه  ی نظامی ترکیه به مناطق ش�لی سوریه انگشت اکه به هنگام محکوم کردن حمله

ای از احزاب رسمی چپ ترکیه در قبال این موضوع متفاوت دهگیرند، مواضع بخش عمنیز به سمت کُردها می 

حساب سیاسی با جریانات کُرد  ا فاشیسم دولت ترکیه برای این احزاب اولویت خود را به تصفیهاست. مخالفت ب

ای انتقادی نسبت به پ.ک.ک و ی.پ.گ برخورد کنند. الزم  با فاصلهها سعی دارند ی آندهد، اگرچه همه�ی 



ایم چرا که مواضع نیاورده   ها را در این منتاست که مواضع احزاب ُکردی از جمله حزب دموکراتیک خلق به ذکر 

های اجت�عی به زبان انگلیسی هم موجود و در دسرتس است. احزابی که در اینجا نام و  آنان از خالل شبکه

ها به صورت  و ترتیب بیانیهترین احزاب چپ رسمی ترکیه هستند شدهها ذکر شده شناخته های آنبیانیه 

 تصادفی است.

*** 

 ١کنیم، نه به جنگ!دهی را قبول �ی ): این هزینهEmek Partisiی «حزب کار» (بیانیه .۱

های دیپل�تیک و افزایش تنش به کشینهزنی با «اَبَر نیروهای» منطقه، شاخ و شاها چانه ی مدتترکیه در نتیجه

ی رشق فرات رسیده است. این عملیات نظامی برای حزب حاکم که اینک با ی انجام عملیات در ناحیه مرحله

را مّد نظر ندارد بلکه در   کند تنها اهداف بلندمدتان �ایندگی و مرشوعیت دست و پنجه نرم می بحر 

ی اقتصادی، ریزش ح�یت یابندهتدریج افزایشدارد. بحران بهی نجات را مدت نیز حکم جلیقهکوتاه

ها موجب شده که این رانکشان به بحناپذیر کارگران و زحمتبینی ن و تشدید واکنش انباشته و پیشدهندگارأی

گذارندگی بر متام مشکالت را به خود بگیرد. از سوی دیگر، مناطقی که تحت  عملیات نظامی خصلت رسپوش

به نقاطی برای مناقصات  ها طراحی شده است به منظور بازسازی سوریه تبدیلی آنمناطق امن» تخلیه عنوان «

های ساکن در این منطقه نیز از منظر حزب حاکم  ها و سایر خلقها به دست کُردی کانتوناند. ادارهدولتی شده

کومت است. حکومت حزب  هم دلیلی برای ترساندن کردهای ساکن ترکیه و هم منشأ هراس برای خود ح

ی خارج از مرز تحت عنوان  طلبانهی توسعهیک حمله  های داخلی خود را در بستی بنعدالت و توسعه چاره 

های داخلی خود را تسهیل کند.  داند و امیدوار است که بتواند بدین ترتیب گرفتاری عملیات رشق فرات می

کشور را به عنوان رشط امنیت و بقای کشور تبلیغ  که عملیات نظامی در مرزهای جنوبی  ایقدرت سیاسی

 اندازد.ی ترکیه و منطقه را به خطر می هایی است که آیندهبرداشنت قدمکند در واقع در حال می

شود. در حالی که این این عملیات نظامی تحت عنوان مبارزه با تروریسم به مردم ترکیه و جهانیان معرفی می

نیست. یک عملیات نظامی که پیش از هر چیز حقوق کشور همسایه را نادیده   عملیات مبارزه با تروریسم

پذیرد، رضی آن کشور صورت میشود که گویا به منظور محافظت از متامیت اگیرد و جوری جلوه داده می می

نظامیان داعش موجود در این منطقه  ای بیش نیست. عملیاتی که موجب استقرار بدون کنرتل شبه سفسطه

زنی با و  این عملیات وارد چانهتواند مبارزه با تروریسم باشد. حاک�ن ترکیه برای انجام د اساساً �یشو می

میل و هوس  هاند. در نهایت نیز، ایاالت متحدیالیستی عظیم شده های بزرگ به دو اردوگاه امپرامتیازدهی 

داخلی و خارجی این کشور تشخیص  ای در جهت عبور از تنگناهای سیاست حکومت ترکیه را به عنوان وسیله 

کرد. روسیه و ایران نیز که امکان نزدیک شدن کُردها به حکومت   داد و با انجام این عملیات نظامی موافقت

ج نشدندانند نگرانی دیگری به جز تضمین از کنرتل خار شان را محتمل میاطر حفظ جان شهرونداناسد به خ

 این عملیات نظامی ندارند.
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اگون، مهیا کردن فضا برای  های او، تنازعات بین وزارت امور خارجه و پنتحزب خود ترامپ از بیانیه  انتقاد حتی 

های سفت و سخت هم درون زنی مک هوایی حاکی از چانهعملیات نظامی ترکیه و سپس به پایان رساندن ک

ب حاکم در همین  ایران است. حز -های روسیه، هم بین آمریکا و ترکیه و نیز بین جناح هایاالت متحد

دستی تقدیم ترامپ کرد. به همین خاطر   را دوزنی جرأت تهدید به نابودی اقتصاد ترکیه های چانه نشست

تواند کشور را  کس �ی مقرص اصلی برخورد با ترکیه ه�نند کشوری مستعمره حزب عدالت و توسعه است. هیچ 

 به این وضعیت دچار کند.

های منطقه را در باتالق گیر خواهد انداخت، نظامی که ترکیه و خلق  به رسعت باید از فکر این عملیات

دانند  ) که اساس خود را دموکراسی در ترکیه میCHPنظر کرد. متام احزاب از جمله حزب مخالف اصلی (رصف

دهیم که  باید از امضای یک تصمیم اشتباه دیگر امتناع کنند. از این منظر به �ایندگان مجلس فراخوان می

 یات نظامی را امضا نکنند.ی موافقت با عملیحهال

هایی ی ماجراجویی زحمتکشان به معنای پرداخت هزینه  ز مرزها برای کارگران وعملیات نظامی در خارج ا

ی مردمانی  است که حاک�ن در رس دارند. جنگ فرصتی برای حاک�ن است تا چشم خود را از کمر خمیده 

را ها، صدای آنان ی فراخوان به فداکاریپردازند و در همهمهها را می جویی ی این ماجرابردارند که هزینه 

کنند. ما حارض  زحمتکشان امرار معاش می ی نشنیده بگیرند. بیایید این فرصت را به کسانی ندهیم که به هزینه

همزیستی   به پرداخت این هزینه نیستیم. نه به جنگ به خاطر صلح و دموکراسی در داخل و خارج از کشور و

 ها!ی خلقخواهرانه/برادرانه

 دفرت مرکزی حزب کار 

 ۲۰۱۹اکترب  ۸

 ٢): نه به کشتار در جهت منافع آمریکا!  çi PartisiİşDevrimciی «حزب کارگران انقالبی» (بیانیه .۲

ی زیتون» بخشی  ی صلح» به همراه عملیات «سپر فرات» و «شاخهطرح عملیات نظامی ترکیه با عنوان «چشمه 

یعنی روی این طرح عنوان  طرح گسرتش کریدور ناتو درون سوریه در امتداد مرز رشقی رود فرات است.  از

ومت آمریکا تا به امروز تجلی سیاست چ�ق و هویج  های مبهم حک«ساخت آمریکا» نقش بسته است. پیام 

بیشرت مواضع سیاسی و  ن ای در جهت تضمیمورد استفاده در جهت تأدیب ترکیه بوده است. کریدور ناتو پروژه 

.این پروژه به ترکیه سپرده شدهاری کاست. پی�ن در خاک سوریه ه شده از جانب ایاالت متحدنظامی کسب 

ی سوریه  هدف تأثیرگذاری بر افزایش نفوذ اردوگاه امپریالیستی در این کریدور است آن هم در زمانی که آینده

های نظامی  به معنای محافظت از ترکیه به عنوان حامی گروه گیری است. کریدور ناتو در نهایت در حال شکل

 برابر سوریه، ایران و روسیه است.امپریالیسم در ی پروردهدست
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 ها و اعراباسارت کُردها زنجیری بر گردن تُرک 

ی بقا و امنیت ی مسئلهحکومت ترکیه به منظور اقناع آرای عمومی ترکیه در مورد این جنگ آن را به مثابه

نیز با گفنت   ه. ایاالت متحدان آوردهی بقا» به زب«مسئله رح کرده است. حزب حاکم ترکیه نیز این را با شعارمط

های امنیتی مرشوع ترکیه هستیم» از این تلقی پشتیبانی کرده است. چرا که تبلیغات اینکه «متوجه نگرانی

ی یعنی امپریالیسم و بورژوازی مستعمره گرایانه و شوونیستی با پنهان شدن در پشت دشمن واقعی و اصلملی

قه در روژاوا یا در هر کجای دیگر، حق تعیین رسنوشت خواهران/برادران خلکند. چآلود ایجاد می فضایی مه

کُردها در طول تاریخ مدرن در  ی امنیتی تلقی کرد. برعکس، اسارت توان به هیچ ترتیب یک مسئلهُکرد را �ی 

 ها و اعراب بوده است.بر گردن تُرک   حال به معنای زنجیریعین 

 ر است!و، پایگاه نظامی اینجیرلیک و دالی امنیتی ایاالت متحد، ناتمسئله

ی امنیتی ترکیه نه در بیرون مرزها بلکه درون کشور است. عضویت ترکیه در ناتو نه یک ترین مسئله اصلی

ه به هواپی�های نظامی در خالل کودتا  «چرت امنیتی» بلکه تهدیدی امنیتی است. محل حرکت تانکرهایی ک

کنون تعطیل نشده  یگاه نظامی اینجیرلیک بوده که تارکیه را مبباران کنند پارساندند تا مجلس بزرگ تسوخت می

های خاورمیانه نقش دارد. در جایی که  و همچنان فعال است و هر روز در به خاک و خون کشیده شدن خلق 

ارد و های ترک، کُرد، عرب و فارس وجود ندی امنی برای خلقدارد، هیچ منطقه  حضور هامپریالیسم ایاالت متحد

 تواند داشته باشد!�ی 

بار دیگر با در دست گرفنت ی آمریکا از جانب ترکیه یکترامپ در برابر احت�ل به انحراف کشیده شدن برنامه

با اقتصادی که زهر ویروس دالر در   کنم». ترکیهچ�ق دالر چنین گفته است که «اقتصاد ش� را نابود می

کند «ماگونه اعالم میدفاع است. حکومت که با حالتی وعظید کامالً بیهایش جاری است در برابر این تهدرگ

کشوری نیستیم که با تهدید حرکت کنیم» پیشرت وقتی که چ�ق دالر را دیده بود کشیش برونسون را تحویل 

چه ترامپ بخواهد» را در اختیارش خواهد گذاشت. و ترامپ به خاطر  که «هر امروز نیز در وضعیتی است  داد.

های ترک و کُرد است. رهایی ترکیه از وابستگی به دالر تبدیل  خواهان خون فرزندان خلق  همنافع ایاالت متحد

 ی کشور شده است.ترین مسئله به حیاتی 

 نه به الگوی اشغال صهیونیستی!

خروج   حلی سیاسی مبنی برخود نه از طریق یک عملیات نظامی بلکه تنها با راه ها به کشور ایبازگشت سوریه 

حل مطرح شده است، ه�نند الگوی ن راه تواند محقق شود. اکنون چیزی که اصطالحاً به عنواامپریالیسم می 

یر ساختار  گری صهیونیستی است که زمانی اردوغان در نشست سازمان ملل منتقد آن بود. اقدام برای تغیاشغال

است موجب ثرومتند شدن  مکن) مFree Syrian Armyجمعیتی سوریه به دست ارتش آزاد سوریه (

کار ایاالت  تری در موضع غیرمرشوع پی�نهای مشخصی شود اما ترکیه را در سوریه به شکل عمیق بسازبفروشی 

 قرار خواهد داد. همتحد



 گذاردایاالت متحد داعش را به مزایده می

ها رکیه واگذار کند. این تکفیری ها را به تها هزار زندانی داعشی محبوس در زندان یکا این است که دهطرح آمر

دانند، در برابر اعراب، کُردها، ی خود را دشمن اسالم میصطالح خلیفهاکنندگان با بهکه همه به جز بیعت 

ی این افراد اند. محاکمهها زده ها و سایر مردمان سوریه دست به جنایتها، ترکمنها، ایزدیرسیانی

ایی هعام ومتی سپرد که هنوز نتوانسته مسئولیت خود را در مواجهه با قتلتوان به دست حکها) را �ی (داعشی

که داعش در کشور انجام داده، به جای آورد. این مسئله نیز ه�نند بازگشت پناهندگان سوری مرشوط به 

شود نه تنها  ها باشد. مسیری که اینک طی می ی خلق که بازتاب اراده حلی سیاسی در سوریه استتحقق راه 

 کند.حلی سیاسی است بلکه بحران را تشدید میی راهناتوان از ارائه

 دهند!هایی که برای رسکوب کُردها به احیای داعش رضایت میاصطالح الئیکبه

با بیان اینکه داعش متشکل از جوانانی   ۲۰۱۴ی دولت اردوغان در سال وزیر امور خارجه ،احمد داووداوغلو

به کوبانی   ۲۰۱۴نبش را مرشوع جلوه دهد. زمانی که داعش در اکترب خشمگین است سعی داشت این ج 

ور شد، اردوغان با گفنت اینکه «کوبانی در رشف سقوط است» موفق شد خشم و نفرت تقریباً متام  ملهح

ش�ری که داعش در  های بی عامیار واضح و مربهن است که قتل کُردهای ترکیه را نصیب خود سازد. امروز بس

-نک �ایندگان بورژوازی الئیکها را گرفت. ایشد جلوی آن آنکارا انجام داد، اقداماتی بودند که میسوروچ و 

ها حزب  دارند، در رأس آن ی بقا گرامی می غربی که ورود رسبازان ترکیه به سوریه را تحت عنوان مسئله 

ب عدالت و توسعه قرار است چه دانند حز ی نظامی داد، آیا میخواه خلق که در پارملان رأی به حملهجمهوری 

ی این های آنان در پیش بگیرد؟ داعش تهدیدی بزرگ برای آیندهنواده ها هزار داعشی و خاسیاستی در قبال ده 

است که تا کنون تحت کنرتل  ی صلح» نیز احت�ل احیای همین خطر منطقه است. وجهی از عملیات «چشمه

ی نان  ای در خاورمیانه ثابت کرده است که سکوالریسم به اندازههای فرقههای خون و جنگ بوده است. دریاچه

حیاتی و رضوری است. از سکوالریسم باید نه فقط در برابر داعش و ه�نندان آن بلکه در مقابل  و آب

به خاطر منافع خود دور خواهد انداخت و نیز در برابر  امپریالیسم غربی که داعش را در اولین فرصت 

 کرد.  شوونیستی دفاعهای گراییلیم

 ی کُردها احرتام بگذارید!نه به جنگ برادر/خواهرانه! به زندگی آزادانه

کند امنیت کُردها در برابر داعش را تأمین کرده است. امروز نیز  چند سال است که ادعا می هایاالت متحد

تأمین کرده فقط و فقط منافع  حال، تنها چیزی که آمریکا امنیت آن را زند. با این را به ترکیه می حرف  همین

ی آیند و همراه با رسودهای نظامی آمادهست. امروز کسانی که با یک اظهارنظر ترامپ به وجد می خود بوده ا

امید به صلح دارند به یک  های درونی حکومت آمریکا چشمشوند و کسانی که با نگاه به اختالف جنگ می 

های آمریکایی در برابر  کنندگانی با سالح ی، قربانیان اصلی مقاومت اندازه در اشتباهند. در برخوردهای احت�ل

نشان کرد، راهی  بار دیگر باید خاطر در/خواهر. یک های براملیات ارتش ناتو خواهند بود، یعنی فرزندان خلقع

 با آمریکا» در برابرمان نیست! به جز شعار «صلح با کردها و جنگ

 نه به عملیات نظامی و کریدور ناتو!

 شو!آمریکا از هر دو سمت مرز گم



 احرتام به حق تعیین رسنوشت خلق کُرد! 

 خروج ترکیه از ناتو! تعطیلی پایگاه نظامی اینجیرلیک!

 صلح با کُردها، جنگ با آمریکا! 

 ۲۰۱۹اکترب  ۸

 

): مردما�ان به جنگ و کشورمان به رسوایی Türkiye İşçi Partisiی «حزب کارگر ترکیه» (بیانیه .۳

 ٣ارد!یستند: ترکیه نه به جنگ بلکه به کار و نان نیاز دمحکوم ن

رود که نتایج وخیمی خواهد داشت. ترکیه از جانب حکومت حزب عدالت و توسعه به سمت پرتگاهی می 

ای در جنگ سوریه داشته، حامی  کننده های تحریک حکومت حزب عدالت و توسعه که تا به امروز نقش 

را به  های امپریالیسم در منطقه را داشته است اینک نیز کشور نکار برنامههای جهادی بوده و نقش پی�گروه

ها و تلفات عظیمی برای ی صلح» موجب رنج کند. اقدام جنگی ملقب به «چشمهسمت جنگی تازه رهنمون می

 کشور و منطقه خواهد شد.

تأثیر  شیده نیست: بیی کردی در ش�ل سوریه است، بر کسی پو ین اقدام نظامی که هدفش منطقهغایات ا

های جهادی در سوریه به منظور  در منطقه است؛ احیای گروه کننده با داعش کردن خلق کُرد که نیروی مقابله 

در منطقه؛ تشدید ی جنگ؛ قبول مسئولیت جانیان داعش و تبدیل شدن به یکی از قوای حامی ترور ادامه

ی یافتهتدریج کاهششور افزایش توان و اقتدار بهجنگ در سوریه و حفظ جایگاه خود (ترکیه)؛ در داخل ک

 ..خود در جّو جنگ و خون.

 اند، حساب پس خواهند داد!کار امپریالیسم کردهامپریالیسم و کسانی که کشور را تبدیل به پی�ن

یا  تواند تحقق یابد که امپریالیسم عرصه را برایش مهبه یُمن فضایی می  واضح است که اقدام نظامی محل بحث 

اصطالح حامیان «چپ» آن، های بهادتامپریالیسم حکومت حزب عدالت و توسعه و رشرغم آنتیکرده است. به

نشینی آمریکا از مناطق مشخص و اعالم عدم مداخله در این اقدام نظامی رشط اصلی این عملیات است. عقب

جمهور  یسی از جانب شخص ریت تصمیم اتخاذشده با وجود صداهای مخالف از درون حکومت آمریکا، ماه

کار آمریکا با نادیده گرفنت حقوق حاکمیتی  بار دیگر به عنوان پی�ن یک ٤آمریکا واضح است. رژیم درباری 

 سوریه و متامیت ارضی آن هوس اشغال به رسش زده است.

پ، امتر حال مسئول تهدیدهایی است که را دارد، در عین  هکار ایاالت متحدن رژیم درباری که حکم پی�

مدار راست کند. اگر امروز ترکیه تبدیل به عروسکی در دست یک سیاستعلیه کشور می  جمهور آمریکایسیر

ر  تواند نابود شود، رژیم درباری دافراطی/فاشیست شده و اقتصادمان به حدی وابسته شده که به راحتی می

 
3. http://tip.org.tr/2019/10/08/halkimiz-savasa-ulkemiz-onursuzluga-mahkum-degildir-turkiyenin-savasa-degil-ise-ve-
ekmege-ihtiyaci-vardir/. 

کار ی آن به گرانه) اصطالحی است که مخالفان حزب عدالت و توسعه به منظور اشاره بر گرایشات نوعث�نی Saray Rejimiرژیم درباری ( - ٤
 (م.). گیرندمی
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اند و هم  ن رسوایی قرار دادهاین رابطه سهم بسزایی داشته است. هم کسانی که کشور را در معرض ای

 اب کارهای خود را پس خواهند داد.سازی هستند، حسپی مطیع های مغروری که با تهدید در امپریالیست

که ترکیه را  ایرباریمشکالت اقتصادی نیز ه�نند مسائل امنیتی کشور محصول رژیم درباری است. رژیم د

ای برای عبور لوجستیک ترور مبدل  کرده، مرزها را به نقطه های جهادیون در منطقهتبدیل به یکی از پایگاه 

نظامی جهادی را درون کشور تعلیم داده و برای جنگ به سوریه فرستاده و عرصه را  ها هزار شبهاخته، ده س

ان شهروندان گشوده، کشور را در معرض مسائل امنیتی جدی  برای سازماندهی ایدئولوژی سلفی جهادی در می

واهد شد و فعالیت و ت. اقدام نظامی کنونی هم برحسب نتایج آن باعث تشدید مسائل امنیتی خقرار داده اس

ی ی کردی به مثابهگسرتش تروریسم جهادی را درون کشور افزایش خواهد داد. واضح و مربهن است که مسئله

ادامی که سیاست های امنیتی برطرف نخواهد شد و من مسائل کشور و منطقه نیز با سیاستترییکی از مهم 

 شده تعمیق خواهند یافت.های زیستهرنجریزی، از هر طرفی که باشد، پایان نیابد، درد و خون

 معنای جنگ فقیر شدن کارگران و ثرومتند شدن کارفرمایان است!

. دقرار دار ین بحران بر دوش کارگران کشور ادی سهمناک است و متام بار اترکیه در حال عبور از یک بحران اقتص

کاری واقعیات انکارناپذیری است که رژیم درباری  ثباتهای کاری و بیها، بیکاری، جنایتبدهی، افزایش قیمت

  ،رصف جنگ ه نیاز دارند. منابع ترکیه را نموجبشان شده است. زحمتکشان ترکیه نه به جنگ بلکه به کار و نان 

طور که پیش از این تجربه شده، تحت عنوان فقر  نبلکه باید خرج رفاه و توسعه کرد. این اقدام جنگی نیز، ه�

به کشور باز خواهد گشت و کارگران محض خاطر بقای رژیم درباری هم جان خود را از دست   تریافزون

 خواهند داد و هم به سمت فقر بیشرتی پرتاب خواهند شد.

ی دشمنی با خلق کُرد را  ها) اعالم کرده که سیاستMHPرباری در قالب اتحاد با حزب حرکت ملی (رژیم د

ها، های انتصابی برای شهرداریها، تعیین گزینه داوم خواهد داد. این سیاست که در داخل کشور با دستگیری ت

و ادغام از طریق تغییر جمعیتی  تهدید و رسکوب تداوم یافته است، در خارج از کشور نیز با مبباران، اِشغال 

شکل  هوه بر این، اتحادی که نیروهای کُرد در منطقه با ایاالت متحدمناطق کردنشین ادامه خواهد یافت. عال 

اند تداوم یافته و در حال حارض امپریالیسم ها در این رابطه دادهرغم متام هشدارهایی که چپ اند، بهداده

به جز   نوشت خود تنها گذاشته است. برای اجتناب از تکرار این درس تلخ، راهیخلق کرد را با رس  هایاالت متحد

. چپ همواره و در هر کجا، تحت هر رشایط ها وجود نداردی اتحاد بین خلقتقویت چپ و تبدیل آن به سوژه 

رابر  ها بوده است. تاریخ ما رسشار از مقاومت در بو در هر موضوعی حامی صلح و برادری/خواهری بین خلق 

های خارجی  مومیت امپریالیستی و مداخلهها، کشتارهای غیرنظامیان، اقدامات اشغالی، قیعامها، قتلجنگ 

دهی به حساب و کتاب بین نیروهای امپریالیستی و  چپ، بدون باج یبوده است. امروز نیز وظیفه 

رفاه است. یکی از اصول   های ایدئولوژیک حزب حاکم دفاع از برادری/خواهری و صلح، آرامش وکاریدغل

ا در برابر اقدامات اشغالی نیروهای خارجی و هواخواهی از  متایزبخش چپ نیز دفاع از متامیت ارضی کشوره 

 ی مشرتک مردمان آن کشور است.ینده حق تعیین آ

 

 



 مخالف جنگ و موافق برادری/خواهری هستیم 

اند. اقدامات رژیم درباری دچارش شدهمردم ما محکوم به جنگ و کشتاری نیستند که محض خاطر منافع و 

ان، پریالیستی، تهدیدها و رسوایی ناشی از آن رس خم نخواهد کرد. کارگر کشور ما، در برابر گستاخی ام

های ترکیه باید متحدانه در برابر اقدام نظامی رژیم درباری مخالفت کنند و به منظور  زحمتکشان و خلق 

های امپریالیستی یک قدم به پیش بردارند. نیاز و احتیاج ترکیه به یابی به استقالل در برابر تهدیددست

 خواهری و صلح را فریاد خواهد زد.برادری/خواهری و صلح است. چپ نیاز ترکیه به برادری/

 هاباد برادری/خواهری خلق زنده

 باد صلح زنده

 لعنت بر جنگ 

 لعنت بر امپریالیسم 

 ۲۰۱۹اکترب  ۸

 

): از انقالب روژاوا دفاع Ezilenlerin Sosyalist Partisiدیدگان» (ی «حزب سوسیالیستی ستمبیانیه .۴

 ٥کنیم!

های ارتجاعی منطقه و نیروهای امپریالیستی با اتکا انقالب روژاوا که حق زندگی خود را در برابر داعش، دولت

از جانب دولت فاشیست ترکیه مواجه است.  اینک با خطر اشغال ،رای دفاع از نفس به دست آوردهبر جنگی ب

بیند تحت  ها را تدارک میهاست آنرین قصد دارد متهیدات خود را که مدتدولت استع�رگر پس از اشغال عف

ی صلح» محقق سازد. دولت جمهوری ترکیه عالوه بر فرستادن نیروهای نظامی به  عنوان «عملیات چشمه 

و   «ارتش ملی سوریه» گردهم آورده«ارتش آزاد سوریه» را تحت لوای  های جهادی ازجملهمناطق مرزی، گروه

های جهادی  ی اشغال بلندمدت با مشارکت گروه سازی یک برنامه احی آنان طبق میل خود خواهان پیاده با طر 

 است. هدف از این طرح اشغال، رسکوب انقالب روژاوا و آزادسازی نیروهای داعش است.

رین را  برداری از تنازعات بین امپریالیسم آمریکا و روسیه توانست عفه با بهرهدولت استع�رگر فاشیست ک

ی سازمان ملل ها دریافت کرده است. بیانیهاشغال کند، اکنون برای اشغال روژاوا چراغ سبز را از امپریالیست

ح�یت نیروهای   جایی غیرنظامیان شود» حاکی از ی احت�لی ترکیه نباید موجب جابهمبنی بر اینکه « حمله 

الب روژاواست. در حالی که از یک سو ترکیه اقدام امپریالیستی از دولت استع�رگر ترکیه در جهت رسکوب انق

اند. در حالی که  زمان وارد منبج شده طور هم به اشغال روژاوا کرده است، از سوی دیگر، نیروهای اسد نیز به 

 اصلی رسکوب انقالب است.ی خواستهروژاوا از چهار طرف تحت محارصه است 

و   هال روژاوا وقوع خواهند یافت امپریالیسم ایاالت متحدی اشغهایی که در نتیجه عام مسئوالن اصلِی قتل

ی امن» به عنوان پلکانی جهت طرح اشغال به روسیه است. امپریالیسم آمریکا که به خاطر ایجاد «منطقه 

 
5. http://www.esp.org.tr/rojava-devrimini-savunalim/. 
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های مّد  ی خود را به زمان سپرده است و در این بین باجگرانهی اشغالمیزان کافی از ترکیه باج نگرفته حمله 

عرصه را برای اشغال خود کنرتل تحت نشینی از نقاط به طوری که با عقب  ،را دریافت خواهد کردنظر خود 

ی اشغالی دولت ترکیه در  ناپذیری که حملهآماده سازد. نیروهای دموکراتیک سوریه با تأکید بر نتایج برگشت 

اند و به توضیح این پرداخته  ه به همراه خواهد داشت استفاده از حق صیانت از نفس خود را بیان کرده منطق

 وا از کدام خط پیرشوی خواهد کرد.که انقالب روژا

دیده نیز  های ارتجاعی طرح خود را دارند، مردمان ستمها و دولتطور که در خاورمیانه امپریالیست ه�ن

های ملی از  عیتها و جمها و سوریانیها، اعراب، ایزدیها، ارمنی ارند. کُردها، ترکمنهای خویش را دبرنامه

دفاع خواهند کرد. ما خطاب به مردمان ترکیه،  ،اندانقالب روژاوا که خلق ما جان خود را برای آن فدا کرده

دیده اعالم  حمتکش و ستمهای ز دموکراتیک در رسارس جهان و خلق -کردستان، خاورمیانه و آرای عمومی انقالبی

جنگی قهرمانانه موجب شکست نیروهای داعش شده و امید کنیم که قصد دارند انقالب روژاوا را که با می

ی زحمتکشان ترکیه ی اشغال روژاوا از جانب حاک�ن بر گرده دیده است، نابود کنند. هزینههای ستمخلق 

کنیم که از عزت خود پاسداری و با جنگ استع�ری وت میافتاده است. ما از کارگران و زحمتکشان ترکیه دع

دیده؛ انقالب ما. بیایید های ستمالب روژاوا انقالب کارگران، زنان و جوانان است؛ انقالب خلقمخالفت کنند. انق

از این انقالب در برابر دولت استع�رگر فاشیست و نیروهای ارتجاعی دفاع کنیم. بیایید در هر جایی که  

 گر را ترویج کنیم. اشغال ع�رگریهای روژاوا باشیم. بیایید مقاومت در خیابان علیه استصدای خلق   هستیم

 گر!نابود باد استع�ر اشغال

 دیدگاندفرت مرکزی حزب سوسیالیستی ستم 

 ۲۰۱۹اکترب  ۷

 

ی ): دوستان واقعی خلق کُرد طبقهEmekçi Hareket Partisiی «حزب جنبش زحمتکشان» (بیانیه .۵

 ٦هایندارگر و سوسیالیستک

چیز کشور را به سمت یک ماجراجویی سوق داد. در  بر همه پوشی اقتدار سیاسی برای حفظ بقای خود با چشم 

بریم که اقتدار سیاسی آن ترسی از «فتح» نامیدن این عملیات نظامی ندارد اما برای ای به رس میزمانه

کس به جز  در مخالفت با این جنگ، از هیچ  مخالفان، «جنگ» نامیدن آن را ممنوع کرده است.

خواه خلق حزبی است رود. حزب جمهوریگان خلق کُرد انتظار همبستگی �ی های واقعی و �ایند سوسیالیست

شود و اگر  که بند نافش به دولت و رسمایه گره خورده است. اگر دولت بخواهد این حزب وارد جنگ می 

فروشد. کسانی که در طول انتخابات معتقد بودند «رأی بده و برو» را میرسمایه اراده کند این حزب کارگران 

های اجت�عی، طرفداران های شبکه شوند. باروت چپ اند مخالف جنگ �ی ف اینکه چند توئیت نوشتهرص 

هایی که عناوین «کارگری، کمونیستی و  امپریالیستگرایان چپ» و آنتی دموکراسی بدون طبقه و «ملی 

ضع اصولی در هر موردی  کشند، متام شده است. متام گرایشاتی که در مواقع اعالم موا» را یدک می سوسیالیستی

 
6. http://www.ehp.org.tr/aciklamalar/2066/kurt-halkinin-gercek-dostu-isci-sinifi-ve-sosyalistlerdir. 
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انتظار انسجام از جانب  گیرند امروز در برابر مواضع ضدجنگ هنوز چشم ی«عقالنیت» متزلزل خود را به کار م

الفت با این جنگ  خواه خلق منسجم است اما برعکس. مخخواه خلق هستند. حزب جمهوری حزب جمهوری

توانست به نام منطقه، مردمان کشورها و  این تغییر می شد. البته کهبرای این حزب منجر به تغییر رادیکالی می

آمد پیش نرفت. متام گرایشاتی که برای منافع آنی خود  طور که به نظر می زحمتکشان تحول خوبی باشد. اما آن

ند باالی چشمت ابروست، امروز دم از انتقاد از این حزب خواه خلق بگویحارض نبودند به حزب جمهوری 

خواه خلق به همین راحتی و بدون  شود که حزب جمهوری که باید آن را نقد کنید. اما چطور میزنند. البته می

قیدورشط ش�، و های بیکند؟ کمی تأمل کنید. متأسفانه یکی از نتایج متام ح�یتواهمه از جنگ دفاع می

ی سیاسی و با  مبارزه  ادی که بدون برنامه پیش بردید، همین است. با تأکید بر دیپل�سی به جای سیاست اتح

خواه خلق را  توانید حزب جمهوری قدر میشده تنها همین ی سازماندهیگری در عوض مبارزه تأکید بر البی 

طور که  واهند داد. ه�نهای واقعی به گسرتش شعار «نه جنگ بلکه نان» ادامه خ«متأثر کنید». سوسیالیست 

ی جنبش سوسیالیستی جهانی نداریم. همین شمشیر  فرسوده ایم، هیچ سالح دیگری به جز شمشیر همواره گفته 

 دیده در برابر توحش موجود است.های ستمفرسوده تنها امید رهایی زحمتکشان و خلق 

 ۲۰۱۹اکترب  ۱۱

 

 ٧ی «حزب بازسازی سوسیالیستی»بیانیه .۶

ر انتخابات که با خیزش گزی هژمونی ایدئولوژیک خود را رشوع به از دست دادن کرد و داقتدار سیاسی 

مارس بازوهای محلی خود را نیز از کف داد، در انتخابات محلی استانبول که از طریق یک   ۳۱رسارسی و محلی 

شده دید. عیفکودتای قضایی از نو برگزار شد مشت محکمی دریافت کرد و جایگاه اقتدار مرکزی خود را تض

ی یک  سازی فاشیسم از جنگ به مثابهد نهادینه حزب حاکم اکنون سعی دارد به منظور به ک�ل رسانیدن فرآین

 ابزار استفاده کند.

سازی حزب حرکت ملی که تحت عناوین برطرف -یک از اهداف بلوک فاشیستی حزب عدالت و توسعههیچ 

میلیون مهاجر سوری به کشور خود و حتی حل   ۴تا  ۳٫۵ستادن تهدید داعش، ایجاد ثبات سیاسی در منطقه، فر 

ی عملیات نظامی در سوریه محقق نخواهد شد. یکی از اند، به واسطهی کُردی توصیف شدهلهاصطالح مسئبه

 است. ترین مسببان مسائلی که ذکرشان رفت خود حزب عدالت و توسعهاصلی

 خواهد!یحزب عدالت و توسعه برای ح�یت از داعش جنگ م

ها در مرسین و  ای حزب دموکراتیک خلقهها، یعنی کسانی که در ساخت�ن بر کسی پوشیده نیست که داعشی 

های آنکارا و سوروچ را موجب شدند، عامگذاری کردند و قتلآدانا، در میتینگ همین حزب در دیاربکر مبب 

ی داعش رفتند. حکومت نه برای تصفیهدقیقاً از جانب همین اقتدار سیاسی مورد ح�یت و حفاظت قرار گ

شده انجام  شود. کاری که جهادیون ح�یتابر خلق کُرد وارد سوریه می بلکه به منظور استفاده از آن در بر 

 های جدیدی مثل سوروچ و آنکارا...عامخواهند داد مشخص است: قتل

 
7. https://siyasihaber4.org/sykp-halklar-baris-erdogan-savas-istiyor. 

https://siyasihaber4.org/sykp-halklar-baris-erdogan-savas-istiyor


 ی مهاجران فزاینده است!جنگ به معنای مسئله

ذیه ن جنگ داخلی سوریه حکومت ترکیه است، حکومتی که جهادیون را در ترکیه تغترین مسببایکی از اصلی 

ها فراهم کرد. ها را برای آن عام شان به سوریه امکان قتل شان کرد و سپس با فرستادنکرد و پرورش داد، مسلح 

که با یک عملیات  ی حائلی هزار جهادی در منطقه  ۷۰تا  ۶۰امللل حدوداً اسکان غیرقانونی از لحاظ حقوق بین 

ای که این سیاست جنگ داخلی سوریه ندارد. هزینهور کردن آتش نظامی ایجاد شود معنای دیگری به جز شعله 

 ی حاد و العالج مهاجران...به بار خواهد آورد مشخص است: مسئله

 هدف به بردگی کشاندن کُردهاست!

کومت که به شکلی قلدرمأبانه گفتگوهای  ی کُرد همین حکومت است. هدف این حناپذیری مسئلهمنبع حل

ی زندگی  ک کرد از عملیات نظامی واضح است: نابودی اراده و گزینهموسوم به «فرآیند حل مشکل» را تر 

گیری است، غصب جایگاهی که خلق کُرد در سوریه به دست آورده  ها که در روژاوا در حال شکلمشرتک خلق 

های استع�رگرانه... به بیان کوتاه، بلوک های منطقه به سیاستدن خلق ی تداوم این راه محکوم کر و به واسطه

ثباتی سیاسی  ث در بی تواند عنرصی خبیحزب حرکت ملی، تنها می  -قتدار فاشیستی حزب عدالت و توسعها

 سوریه باشد.

 های جدید است!جنگ به معنای ویرانی

زب حرکت ملی به منظور تداوم بقای خود  ح -واضح و مربهن است که بلوک فاشیستی حزب عدالت و توسعه

کند. در رابطه با تحقق ثبات در منطقه و ایجاد صلح، از بین رفنت بالی اده میی یک ابزار استفاز جنگ به مثابه 

رود. یگانه  ها �یی کُرد هیچ انتظاری از حکومت ترکیه و امپریالیست داعش و حل مشکل مهاجران و مسئله 

ف کند حزب حرکت ملی را از این ماجراجویی منرص  -لوک فاشیستی حزب عدالت و توسعهتواند بنیرویی که می

های جدیدی کنیم و یا اینکه با ویرانیاند. یا از این جنگ جلوگیری می نیروهای دموکراتیک و اجت�عی ترکیه 

 ی کنونی از این قرار است.مواجه خواهیم شد. مخمصه

 باید از ّرش این حکومت خالص شد! 

را به سمت ماجراجویی  حزب حرکت ملی  -ترین عنرصی که حزب عدالت و توسعهدانیم که مهم خوبی می به 

ای امنیتی است و به همین خاطر هیچ قصدی  ی کُردی به عنوان مسئله در سوریه سوق داده تلقی آن از مسئله 

های داخلی و همراه متام سیاستهای ترکیه نتوانند از ّرش رژیم اردوغان به برای حل آن ندارد. مادامی که خلق

طور که در آخرین  ل درگیری همواره وجود خواهد داشت. ه�نخارجی آن خالص شوند، جنگ، درگیری و احت�

یافته از پایین در برابر فاشیسم یگانه نیرویی  انتخابات شاهدش بودیم، بالقوگی موجود در اتحاد مردمی قوام

حزب حرکت ملی شود. حزب  -عهی بلوک حزب عدالت و توسجویانهتواند مانع گرایشات ماجرااست که می

م باید با همین احساس مسئولیت رفتار کند. در صورتی که یک موضع رصیح، مصمم و جسور  اصلی ه مخالف

تر این ماجراجویی  توان از نتایج وخیم اتخاذ شود، حتی اگر نتوان جلوی یک عملیات نظامی را گرفت، می

 اجتناب کرد. 



عام و ظلم برای مردمان قتلا، رصاحتاً با این اقدام ماجراجویانه که چیزی به جز خون، اشک، خشونت، حزب م

کند و در همبستگی با نیروهای دموکراتیک و اجت�عی ترکیه که تنها  ما به همراه نخواهد آورد مخالفت می 

 د.سیر هستند به مبارزه ادامه خواهد دانیروی قادر به متوقف ساخنت این خط 

 ۲۰۱۹اکترب  ۸

 

های متحد باید ): سوری Özgürlük ve Dayanışma Partisiی «حزب آزادی و همبستگی» (بیانیه .۷

 ٨ی سوریه را مشخص کنندآینده

کاخ سفید چراغ سبز خود را در رابطه با علمیات نظامی ترکیه در ش�ل سوریه نشان داد. ترامپ با تأیید  

ی ترکیه خواهد بود. این عملیات  های سوریه بر عهده ه کنرتل داعشی عملیات نظامی ترکیه خاطرنشان کرد ک

شده در سوریه خواهد بود. متام نیروهای  بار پی گرفته های غلط و فاجعهستی جدیدی در سیاحلقه  نظامی

کنند، این در حالی  خارجی از جمله ترکیه که در سوریه مداخله دارند بر متامیت ارضی این کشور تأکید می 

ارضی سوریه در جهت   ای است به متامیتی امن که هدف از این عملیات نظامی است حمله که منطقهاست 

هایی که ساخته خواهند شد این تجزیه را به حالت مداوم در خواهند آورد. عالوه بر  ی آن. استقرارگاهتجزیه

دی را نیز که از ساکنان  این واضح است که کسانی که در این مناطق اسکان داده خواهند شد، نیروهای جها 

 اند، در بر خواهد گرفت.کرده جرت  سوریه نیستند و از سایر نقاط به سوریه مها

ی یک اقدام نظامی برای کل جامعه در این رشایط که ترکیه از منظر اقتصادی دچار بحرانی عمیق است، هزینه

له داعش را ترکیه بر عهده خواهد  های جهادی از جمسنگین خواهد بود. از سوی دیگر، مسئولیت کنرتل گروه 

ی ترکیه تهدیدهایی  و اروپا ایفا خواهد کرد. این وضعیت برای آینده  هگرفت و نقش حائل را برای ایاالت متحد

حل در سوریه را نباید بدون توجه به چراغ سبز  توان تصورشان کرد. راه به همراه خواهد داشت که اکنون �ی 

ی سوریه جنگ  که در راستای تجزیه ههای کثیف آن جست. ایاالت متحدبازی آمریکا برای عملیات نظامی و 

، در  هاخلی را تحریک کرده هنوز از هدف تجزیه و تغییر مرزهای سوریه دست نکشیده است. ایاالت متحدد

شود و گاهی  ها متحد می گیرد، گاهی با آن ها را در جهت اهداف خود به کار می منطقه هم کُردها و هم تُرک 

کند. گرفنت هر دو نیرو اختیار می خیزد و در این میان یک سیاست متوازن به منظور تحت کنرتل به ستیز برمی 

ی سایر نیروهای خارجی جست.  یا مداخله ههای کثیف ایاالت متحدتوان در سیاستحل در سوریه را �ی راه

ها حول دموکراسی، آزادی و  ک سوری حل در سوریه، در چهارچوب اتحاد سوریه و بر محور تصمی�ت مشرت راه

سوزاند نیز  فظت از خود ترکیه و خاموش کردن آتشی که منطقه را میاستقالل قابل حصول است. تنها راه محا

 های منطقه است.پایان دادن به ستیزهای بین خلق 

 ی اجرایی مرکزیکمیته

 ۲۰۱۹اکترب  ۷

 

 
8. http://portal.odp.org.tr/suriyenin-gelecegine-birlik-icinde-suriyeliler-karar-vermelidir/.  
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 ٩ه کوتاه!ها از سوری): دستTKPی حزب کمونیست ترکیه (بیانیه .۸

ت ضددولتی در سوریه آغاز شد. این کشد. حدود هشت سال پیش، تظاهراسوریه هشت سال است که رنج می

ها و برخوردهای مسلحانه در بعضی از شهرها شد. سپس همراه با تظاهرات پس از چندی تبدیل به خیزش 

آغازید. در آن  هیاالت متحدمشارکت نیروهای خارجی، جنگ داخلی و اشغال قوای امپریالیستی به رهربی ا

ی وافری در حال اجرا بود. دولت حزب عدالت و توسعه عالقه برای خاورمیانه ههای ایاالت متحدزمان، طرح

و حزب عدالت و توسعه رشوع به تسلیح   هها را ایفا کند. ایاالت متحدداشت تا نقش بازیگر اصلی در این طرح 

اسد کردند. ناتو، میت (سازمان اطالعات ملی ترکیه) و سیا همگی   های مختلف در برابر دولتو تعلیم گروه 

های هایی از دل این گروه های جهادی قرار گرفت. ارتشها در اختیار گروهترین سالحریه شدند. مدرنوارد سو 

کرد، ها را قبول کرد. جوری که انگار کفایت �ی جهادی شکل گرفت. ترکیه مسئولیت آموزش این ارتش

ها شد. ترکیه به اعضای این گروه  های جنایتکار برگزارایی در آنتالیا و استانبول با �ایندگان این دستههنشست

کرد. حزب عدالت و توسعه گامی ورای مداخله در امور داخلی کشور همسایه سوریه حقوق پرداخت می 

حال، این روند جوری که  با این کرد.در سوریه را ایفا میی جنگ داخلی کنندهبرداشت و مستقی�ً نقش تحریک 

ار داشتند پیش نرفت. مردم سوریه در مقابل اشغال امپریالیستی و  و حزب عدالت و توسعه انتظ هایاالت متحد

های هنگفتی در این هشت سال  های جنایتکار ارتجاعی مقاومت کردند. از سوی دیگر، مردم سوریه هزینهگروه

ها نفر مجبور به ترک رسزمین  مردمان خود را از دست داده است. میلیوناند. سوریه صدها هزار نفر از داده

در معرض یک تاریکی قرون وسطایی قرار گرفتند. در برخی از این مناطق،  ۲۱اند. این افراد در قرن د شدهخو 

 ها مواجه شدند.یز مغها و خشک ترین توحشبا سبعانه ساکنان 

 رتکب جنایت شده استحزب عدالت و توسعه ظرف هشت سال گذشته م

ها  کاران جهادی و نیروهای مسلح آن شده است. تبهسوریه همچنان تحت یک اشغال واقعی و در وضعی تجزیه 

زنند. حزب عدالت و توسعه ظرف هشت سال گذشته  همچنان در بعضی از مناطق دست به ترور می

ها آشکارا به  ا قبول ندارد. آن های عظیمی مرتکب شده است. آک پارتی حق حاکمیت کشوری دیگر ر جنایت

ها ه�نند نیروهای مسلح درون  پردازند و با آن طلبان میجداییکاران جهادی و ح�یت مالی و آموزش تبه 

ترین جنایتکاران در پس تراژدی انسانی  اصلی  ه کنند. دولت آک پارتی به همراه ایاالت متحدسوریه برخورد می 

ب  و با همدستی به نام به ارمغان آوردن آزادی برای مردم سوریه آن را مرتکاند. این جنایت که هر ددر سوریه

 ها نه فقط در سوریه بلکه در کل منطقه درمان نخواهد شد.شدند، زخم عمیقی را سبب شده که تا سال 

 اندرشیک در جنایات سوریه هآک پارتی و ایاالت متحد

توانند برای مردم سوریه صلح به  امپریالیستی دیگر �ی یا هیچ نیروی  هنه دولت آک پارتی و نه ایاالت متحد

خص است که لفاظی صلح و آزادی از جانب کسانی که بر نیروهای امپریالیستی تکیه دارند، ارمغان آورند. مش

دانند، گرایی می گرایی و منطقه حل را در مفاهیمی از قبیل حکومت خودمختار، محلی از طرف کسانی که راه 

کسانی که بر این  ی مردم نیستند، و های امپریالیستی در جهت تجزیه زی جز محصول اسرتاتژیمفاهیمی که چی

آمیز و شکوفا تنها متعلق به  ای صلحکنند، پوچ و بیهوده است. تصمیم برای آیندهیا آن ناسیونالیسم اتکا می

 
9. https://www.tkp.org.tr/en/aciklamalar/hands-syria-0 
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پریالیستی مقاومت  ی اممردم سوریه است. مطالبات کارگران در سوریه که هشت سال در برابر مداخله

 ضی.اند، واضح است: استقالل، حق حاکمیت و متامیت ار کرده 

کند، قابل ی امنیت ترکیه نقض میآن را به بهانه  ی در برابر یک کشور که حق حاکمیت عملیات حزب آک پارت

ان به  خا�های بیقبول نیست. عالوه بر این، این مسئله که توجیه عملیات نظامی ادعای بازگرداندن سوری

 است چیزی به جز دروغی بزرگ نیست.کشور خود 

 تهدید واقعی برای امنیت ما هستند نیروهای امپریالیستی

ها همکاری  اند که با آن و نیروهای امپریالیست و کسانی  هتهدید اصلی برای امنیت کشور ناتو، ایاالت متحد

گر از منطقه  وهای امپریالیستی و اشغالکنند. صلح در سوریه تنها زمانی محقق خواهد شد که متام نیر می

 ی سوریه را دارند.تند که حق تعیین آینده ها هسنشینی کنند. این سوریعقب

 حزب کمونیست ترکیه 

 ی مرکزیکمیته

 ۲۰۱۹اکترب  ۹



http://manjanigh.org/
https://www.facebook.com/manjanighreview
https://twitter.com/ManjanighColl
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https://soundcloud.com/khoroos
https://t.me/ManjanighCollective
https://vimeo.com/chapgard
https://www.instagram.com/manjanigh/?hl=de



