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 ...کوبانی شھری به وسعت ھستی اجتماعی ما
  

 در آمد

دا و پنھان در جريان شکل بندی کم و بيش دو سال پس از ظھور داعش، حاال ديگر کم تر کسی است که از مناسبات پي

 از جمله و فی المثل انتشار يک تصوير –مستقل از اخبار و موضع گيری ھای سياسی . اين سازمان بی خبر مانده باشد

 قدر مسلم اين است که رويکرد واقعی -...ن و کلينتری ھيلمشترک با حضور مک کين و ابوبکر بغدادی و يا اعترافات 

مک می کند بتوانيم از مرز تحليل سياسی رد ک سياسی منطقه نسبت به روند حرکت داعش، به ما دولت ھا و گرايش ھای

آن چه که در مقاالت و مصاحبه ھای ۀ من در اين يادداشت کوتاه عالوه بر ھم. شويم و با فاکت به سپيده دم تاريخ بنگريم

ی از صف بندی ھای جديد ا گوشه نتون کوبانیکاۀ پيشين نوشته و گفته ام می خواھم ضمن خم شدن روی وقايع اتفاقي

محور بحث من با ايجاز تمام ، تصريح تمايل و تبيين تداوم منافع دولت ھای ايران ، ترکيه و عراق . منطقه را باز کنم 

اين نکات مدخلی است کلی بر يک سلسله مباحث .  کوبانی و جھت گيری مردم مبارز خواھد بودۀدر فاجع) اقليم(...

  . واقع شودءه می تواند ھمچنان از سوی نحله ھای مختلف چپ محل اعتنابسيط ک

پس از ۀ  آن چه در کردستان سوريه می گذرد ، به يک مفھوم و از يک ضلع به حوادث کردستان عراق در برھ.يکم

 ماۀ  منطق"ملی" ؛ به تدريج دولت ھای امريکاتضعيف بلوک شوروی و تقويت امپرياليسم . پايان جنگ سرد مانسته است

 پس از پيروزی - امريکاعالوه بر اين چرخش سريع آونگ توازن قوا به نفع . ی کشاند ارا نيز به جھت گيری ھای تازه 

ی انجاميد که از ظرفيت سرکشی و طغيان عليه ا به شکل بندی آلترناتيوھای تازه - در افغانستان" کفر"اسالم عليه ۀ جبھ

مايت ھای مالی، تسليحاتی، نار گرايش ھای جھادی و سازمان ھای برخاسته از حالقاعده در ک. مرکز برخوردار بودند

، عربستان، پاکستان و ايران  از مھم ترين اين آلترناتيوھا بودند که درمنطق يک منطقه امريکا و ايده ئولوژيک لجستيک

 صورت بندی نئوليبراليسم در  ھدفی که از بدو!انھدام ھستی اجتماعی مردم يکپارچه: اشتراک کامل داشتند و دارند 

  . جای جھان سرمايه داری دنبال می شودۀھم

ۀ ناسيوناليست را نيز که از قرار برای تکوين پروژ" مبارز" کوتاه اين که حوادث پس از جنگ سرد گروه ھای .دوم

ابی به اھداف خود راه  پرتاب کرد تا برای دست يامريکا ملت اسلحه به دست گرفته بودند ، به دامان امپرياليسم –دولت 

 – برای تشکيل دولت مستقل فلسطينی امريکاۀ و دل بستن به معجز "فتح"سقوط تمام عيار .  برگزينندميان بر و کوتاه را

وقتی می توان با حمايت .  در اين راستا تعريف می شود–در کنار عروج جريان ھای ارتجاعی جھادی و حماس 

درخشان "دھی مردم و مبارزه  و اسلحه و خون و خون بازی ؟ ه نيازی به سازمانچدولت تشکيل داد ، " جھانیۀ جامع"
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ی که سران ئجا. در کنار گوش ما روی صحنه رفتشکل تحقق اين سناريو اما نه در سرزمين فلسطين  بل که " ترين

با حزب " در کشیبرا"را گذاشتند در کوزه و " چه بايد کرد لنينی"راديکال و متکی به ۀ نامميھنی اساسۀ اتحادي

شرف يابی گرفتند و به ضرب دوسوت ۀ  اجازامريکاۀ دموکرات را به تاق نسيان نھادند و از در فرعی پشت سفارت خان

ھمين روند در کردستان ايران به شکل ديگری .  يافتند ءاز پيشمرگه به ديپلومات ارتقا" خوب شدنۀ بچ"و با کاتاليزور 

 سابق ناگھان به کشف ناکارآمدی سوسياليسم نايل آمدند و ضمن طلب استغفار از فوج فوج از کمونيست ھای. رخ داد

کمونيستی خود به خيل سوسيال دموکرات ھا و ليبرال ھا و جمھوری خواھان مخالف انقالب و سوسياليسم ۀ گذشت

ه است ، به ھيچ وجه   اين فرايند آن چه که امروز در قالب قدرت سياسی در کردستان عراق حاکم شدۀدر نتيج .پيوستند

استقالل طلبی آن نيز  و به ھمين وجه نيز خواست  متکی به يک دولت برخاسته از مبارزات تاريخی و اجتماعی نيست

ی شبيه قطر ئدولت حريم و دولت ھا. رتجاعی استا" حق تعيين سرنوشت"ۀ ی از استناد فرمولی به رسالابا ھر درجه 

" ملت"ی ھستند که چند اليه باالتر از ا"دولت ھای امپرياليسم ساخته "يف  توصباختری در بھترينۀ و امارات و کران

دولت اقليم . ی ندارندئ ملت ھای بورژوا–عمول ميان دولت می ايستند و شباھتی به مناسبات حاکم بر روابط اجتماعی م

يه صدام شکل بست، تنھا زمانی دولت شد که صدام حسين ضعيف شد ، يک جنبش اجتماعی در کردستان و عراق عل

 ....امپرياليسم پيدا شد ، جنگ شد و ۀ سر و کل

ی از تاريخ خون بار عراق را رقم می زند ، تا حدودی در سوريه نيز جاری شده ئھا که بخش ھا"شدن"اين ۀ  ھم.سوم

 تنھا – و مصر ناصری ا با زيرساخت ھای اقتصادی و سياسی مشابه دولت ھای عراق و ليبي–دولت بشار اسد . است

تيغ مانسته به پيش از فروپاشی اين دولت ھا واقع شده ۀ دولت ھای برخاسته از جنگ سرد است که در شرايط لبۀ بازماند

 يک جنبش اجتماعی ضد استبدادی و مطالبه محور عليه دولت بشار اسد شکل بست ، بالفاصله ارتجاع ءابتدا. است

دولت اسد درست مانند دولت ھای . ترض را به حاشيه راندسود جست و مردم مع" دولت و ملت"منطقه از گسست 

غرب حسنی مبارک و بن علی دولت صفر و يکی است که يا با انقالب توده ھا  صدام و قذافی و خالف دولت ھای پرو

اپوزيسيون آن نيز در غياب مردم زحمت کش و بدون وجود يک . سرنگون می شود و يا با دخالت نظامی امپرياليستی

به . جھانی مترقی، بی برو برگرد فقط می تواند در ھيبت جريان ھای وابسته به ارتجاع منطقه عرض اندام کندقدرت 

با اين تفاوت که رھبران . ی شداد کردستان عراق وارد دوران تازه محض تضعيف دولت اسد ، کردستان سوريه نيز مانن

نبش خلق کرد را به امپرياليسم و دولت ھای منطقه  خود را و ج–مسعود " کاک"جالل و " مام"خالف –اکراد سوری 

داعش ۀ از سوی ديگر شکل گيری توحش عنان گسيخت. خودمختاری و استقالل نگرفتندۀ نفروختند و چک و سفت

 –ما ۀ کردستان سوريه را الجرم در موضع ھم پيمان موقت دولت مرکزی نشاند و باز ھم از حوادث شگفت انگيز منطق

ی با ئگی اکراد سوری را به ھمسو خطر مھلک داعش و ضرورت حياتی مبارزه برای مرگ و زند–يکی ھم اين که 

 .ارتش آزاد نيز رانده است

ی نظير عبور علنی و قانونی ئعالوه بر فاکت ھا. ی نيست ا دولت ترکيه با داعش امر پيچيده  ارتباط تشکيالتی.چھارم

 از ابتدای جنگ داخلی در سوريه حمايت خود را دولت اردوغان ، ی داعش از مرزھای ترکيهئامريکای و ئروپاافراد ا

 شد و دولت اسداستانبول ستاد اصلی تجمع مخالفان . گروه ھای تروريستی ضد دولتی اعالم کردۀ از ارتش آزاد و ھم

بشار  حمايت ازۀ  به واسط– دولت نوری مالکیدولت ترکيه از . اين ماجرا تا حد جنگ ميان دو دولت نيز پيش رفت

در نتيجه حمايت از داعش می .  دل خوشی نداشت و نسبت به ھژمونی دولت ايران در عراق نيز نگران بود–اسد 

ه را نيز از معدود متحدان  و تضعيف موقعيت ايران در عراق منجر شود و دولت سوريدولت مالکیتوانست به سقوط 

از سوی ديگر دولت ترکيه اگرچه با . ه رفته استاين سناريو تا حدودی روی صحن. ی خود بی بھره کندئمنطقه 

اين گروه و به ويژه " شر"ک به آتش بس موقت دست يافته، اما در صدد ايجاد موقعيتی است که بتواند خود را از .ک.پ
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 که تمام -) سکينه جانسيز و دو ھمراھش( ترور سه بانوی مبارز کرد در پاريس. گرايش ھای راديکال آن خالص کند 

اين دولت پس از عروج جريان . ی از تروريسم دولتی استا تنھا گوشه -ت ترکيه نشانه گرفت ان را به سوی دولانگشت

نفتی ۀ  توانسته است به اعتبار صنعت توريسم و نساجی و خطوط لولاردوغانۀ نئوليبرال اسالمی حزب عدالت و توسع

نفوذ دولت ترکيه بر دولت . وت رو به باال دست يابد جيحان به يک رشد اقتصادی مبتنی بر توزيع ثر– تفليس –باکو 

رجب طيب  دستان خالد مشعل و مسعود بارزانیاقليم و سازمان حماس تا آن جا پيش رفته است که دو سال پيش 

شواھد و قراين حاکی از آن است که دولت ترکيه نه فقط ۀ باری ھم.  را به عنوان رھبر جھان اسالم باال بردند اردوغان 

نگفته . کوبانی ندارد بل که مستقيما به دنبال انھدام ھر سه کانتون مستقر در کردستان سوريه است ۀ يلی به تقويت جبھتما

ک در .ک.پيداست که ھر درجه اعتالی سازمان ھای سياسی و مبارز کرد سوری می تواند به تقويت مواضع پ

در . ش کنونی را به نفع نيروھای ضد دولتی تغيير دھدمک کند و آراييه ، سوريه و حتا ايران و عراق ککردستان ترک

عملکرد دولت ترکيه در راستای تالشی مقاومت مردم ۀ  تحت محاصره و فشار داعش بوده است ھمکوبانیتمام مدتی که 

 از کانتون کوبانیۀ در حال حاضر نيز و متعاقب تشديد محاصر. و وقوع يک قتل عام مشابه شنگال صورت بسته است

نگسترھای اسالمی، ترکيه مرزھای خود را به سوی آوارگان کوبانی بسته و زنجير ارتش خود را عليه اين مردم سوی گ

ه کار ب.  به کوبانی شده استعالوه بر اين ھا ترکيه مانع از کمک رسانی نظامی و لجستيک. مصيبت زده گشوده است

ممانعت مقامات ترکيه در راستای از " ته ف دم )"  دموکراتيکۀيس مشترک جنبش جامعئر(ی رسيد که آلدار خليل ئجا

.   به کوبانی اعتراض کرد-  از طريق شمال کردستان و به طور مشخص مرزھای ترکيه- مک آنان در کانتون جزيره ک

مده و تنھا آل داعش دروکه در ميان دو کانتون جزيره و کوبانی واقع شده از دو سال پيش به کنتر" گری سپی"ۀ منطق

اين فقط تسھيل عبور و مرور نظامی و . باطی ميان اين دو کانتون شمال کردستان و مرزھای فعلی ترکيه استراه ارت

جنگ عليه داعش نيست ۀ مالی و لجستيکی سربازان داعش و آزادی گروگان ھای ترکيه و امتناع از مشارکت در جبھ

 به دليل ممانعت از اتصال دو کانتون پيش گفته به اين دولت. که دولت ترکيه  را به حامی اصلی داعش تبديل کرده است 

بی  .ول مستقيم سقوط کوبانی و قتل عام مردم زحمت کش اين کانتون استؤنحو آشکاری در کنار داعش ايستاده و مس

تروريست ھای داعش در . شک سقوط احتمالی و کشتار مردم کوبانی به مراتب فجيع تر از جنايات شنگال خواھد بود

 به عنوان غنيمت جنگی به اسارت – که مسلحانه عليه شان جنگيده اند –ال کوبانی زنان اين شھر را صورت اشغ

 ...خواھند برد و 

يد آن است که دولت حريم نيز از عروج داعش قند در ؤ عالوه بر حمايت دولت ترکيه از داعش ، تمام فاکت ھا م.پنجم

اعالم . غال کرکوک و دست يازی به نفت اين منطقه بود ی برای اشئسقوط موصل فرصتی طال. آب شده استدلش 

ی ئمستقل از بحث ھا. قليم شکل گرفت ھمه پرسی استقالل کردستان عراق حرکت بعدی بود که از سوی دولت اۀ برنام

 نيز واضح بود که اعالم رفراندوم يک موضع گيری سياسی برای سھم ءکه در اين زمينه صورت بست از ھمان ابتدا

 بود   شدهدولت مالکیرقابت با ۀ دولت حريم که از سه سال پيش وارد مرحل. بيشتر در دولت آتی عراق استخواھی 

حتا اگر .  تبديل کردمالکیۀ ی برای اعمال فشار به دولت گيج و سرگردان و وارفتئصعود داعش را به فرصتی طال

واقعيت اين است که پيش روی داعش بيشتر از ھمه ، روابط تشکيالتی ميان دولت اقليم و داعش نيز وجود نداشته باشد ، 

ميھنی به دولت ايران و نقش پررنگ ۀ با وجود گرايش علنی اتحادي. حساب بانکی ناسيوناليسم کرد را چاق کرده است

) حزب دموکرات( ، واقعيت اين است که نيروی برتر و حاکم در دولت اقليم کردستان حيدر عبادیاين سازمان در دولت 

در نتيجه بدون اين که نيازی به بحث ھای مبسوط در اين زمينه باشد ، بی گمان . شکل روشنی وابسته به ترکيه استبه 

 به خصوص کانتون کوبانی –انسانی درکردستان سوريه ۀ موضع گيری و سياست عملی دولت حريم در مواجھه با فاجع

ی مسلح حريم از شھر موصل ؛ انفعال ھمه جانبه در مقابل  نيروھاۀفرار شبانه و مذبوحان.  ھمسو با دولت ترکيه است–
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سد " دولت اسالمی"تعرض خونين داعش به شنگال تنھا زمانی به شکل فرار به جلو در تقابل با داعش چھره کرد که 

 حتا در اين شرايط نيز نيروھای نظامی دولت اقليم فاقد.  کيلومتری اربيل رسيده بود ۴٠موصل را نيز گرفته و به 

اين نيروھا که ظرف ده سال گذشته فقط خورده اند و خوابيده اند و .  کافی برای جنگ با داعش بودندۀرزمندگی و انگيز

 مستقل از مواضع سياسی شان –ی که زمانی عليه صدام می جنگيدند ا شده اند با آن نيروھای پيشمرگه چاپيده اند و فربه

انات نظامی نبود که پيشمرگان سابق کرد را در مقابل توحش داعش زمين در واقع فقط اين ضعف امک . متفاوت ھستند –

تنھا زمانی که معلوم شد . دولت حريم و تن پروری اين نيروھا نيز بود ۀ گير می کرد ، بل که سياست مماشات جويان

اياالت . راز کرد  دامريکای به سوی ئ دولت حريم تکانی خورد و دست گداشتر داعش قرار است کنار اربيل نيز بخوابد

متحده ھر قدر ھم که از پيش روی داعش و تضعيف دولت ھای سوريه و عراق خشنود بوده باشد نمی توانست از تغيير 

  .فاز دولت اسالمی نگران نباشد 

دولت .  خراب کرده است امريکار روی گردن ال استقرار دولت حريم تنھا دست آورد جنگی است که ھزار تريليارد د

ی اخود را به آينده ۀ از ادعای رفراندوم استقالل کردستان حمايت نکرد اما قرار نبود که دولت دست نشاند امريکا

 به ءابتدا. امپرياليسم گل کرد " ۀدخالت بشر دوستان"در نتيجه بار ديگر . نامعلوم در دھان ھيوالی داعش رھا کند

 که امريکا". دولت اسالمی"صورت پرتاب آب و غذا به کوه ھای شنگال و سپس پرواز جت ھا و بمب باران مواضع 

ی دولت محلی و نيمه مستقل را به ئصدام حسين رھانده بود و کليد طالزمانی نه چندان دور اکراد را از چنگال 

اين منجی اما دو چھره  .ی مھربان به ياری کردستان آمديک منجۀ ناسيوناليسم حقير کرد بخشيده بود اين بار در چھر

 شکل بسته است و بشار اسدآن در حمايت از داعش و ارتش آزاد و النصره عليه " صورت زخمی"ۀ يک گوش. دارد

 و اقليم امريکادر واقع سياست دولت . ديگر آن در تعرض به ھمين جريان در کردستان عراق صورت گرفته استۀ گوش

. شنگال و کوبانی خود را نشان داده استۀ اين سياست به نحو بارزی در فاجع. ه با داعش سياستی دوگانه است در مقابل

در . دولت حريم از اين که جنبش مقاومت در کوبانی بتواند از جھنم داعش سربلند بيرون بيايد به شدت نگران است 

 مقاومت توده يی ھستند تا بتوانند به عنوان منجيان نتيجه اين جماعت سخت به دنبال سقوط کوبانی و در ھم شکستن

انفعال . مک امپرياليستی بی فايده است مستقل و بی بھره از کۀ مردم کرد سوريه وارد عمل شوند و نشان دھند که مبارز

 و ی سياسی ميان داعشئله از ھمسوأ و دولت حريم و تنھا گذاشتن مردم کوبانی به وضوح نشان می دھد که مسامريکا

يس ئ اين است که دولت حريم در کنار رواقعيت. ی ھا نيست ئ اميد بستن به باالألۀنگفته پيداست که مس. اقليم گدشته است

انسانی در کوبانی پيش گيری کنند ، اما منافع ۀ و متحد خود يعنی دولت ترکيه به سادگی می توانند از وقوع يک فاجع

به ھمين دليل نيز دولت حريم از روابط . مين خواھد شدأشنگال تۀ  و تکرار حادثآنان فقط با سقوط اين کانتونۀ خون آلود

 .کوبانی نکرده استۀ ی در راستای تخفيف محاصرا با دولت ترکيه کم ترين استفاده نزديک خود

 صحت چنين چيزی. مک کند ، اما ما قبول نمی کنيم کی ايجاد شده است که گويا اقليم کردستان می خواھدئاکنون فضا"

ذارند و نزديکی با دولت ترکيه دارند و می توانند از آنان بخواھند تا راه را برای نيروھای ما باز بگۀ آن ھا رابط. ندارد

  ."مکی به کوبانی بفرستيماجازه دھند ما نيروھای ک

 در جنبشی که می کوشد. کردستان سوريه است" دموکراتيکۀ جنبش جامع" يس مشترک ئاين آخرين موضع گيری ر

" ژ.پ.ی"و يگان ھای مدافع حقوق زنان " د.ی.پ"کنار برادران و خواھران خود در صفوف يگان ھای مدافع خلق 

  .يورش داعش را بشکند

. دخالت ايران در حوادث عراق و سوريه نمی توان در اين مجال سخن گفت ۀ  در مورد مواضع ، منافع و نحو.ششم

 در افغانستان و عراق بيشترين بھره را برده و نه فقط از شر دو دشمن امريکا دولت ايران از دخالت نظامی امپرياليسم

تعامل و تقابل دولت ۀ سابق. منطقه يی خود رھا شده است بل که نفوذ قابل توجھی در اين دو کشور به دست آورده است 
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م که دولت ايران با وجود شعارھای  در مقاالتی از اين قلم تشريح شده است اما فی الحال می خواھم بگويامريکاايران با 

دولت ايران می کوشد از . ثر در پيشگيری از قتل عام شنگال انجام ندادؤ انسان دوستی اش ھيچ اقدام عملی مۀکر کنند

خص حزب ميھنی به تقويت مواضع متحدان مستقيم خود در دولت عراق و به طور مشۀ طريق ارتباط حسنه با اتحادي

مخالفت دولت ايران با استقالل کردستان عراق از يک سو به سبب وجود ھم ذات . مک کند ک–  و مجلس اعال–الدعوه 

ن حفره ھای جديد برای  تنفس پنداری در کردستان ايران و از سوی ديگر جلوگيری از نفوذ بيشتر ترکيه و باز شد

و چند حرکت مشکوک و از يک س. دولت ايران با داعش سخت دوپھلو بوده است ۀ مواجھ. يل صورت بستئاسرا

ی کردند تا به مردم کرد بقبوالنند اگر ما نباشيم بالی ئطراف سنندج و مريوان را بزرگ نماسلفی ھا در اۀ مذبوحان

و از سوی ديگر نگران از تعرض داعش به اماکن شيعه . شنگال در بوکان و سقز و مھاباد و بانه نيز نازل خواھد شد

 در حل بحران عراق خسته شده نوری مالکیدولت ايران که از ناتوانی . يز شدند وارد يک سری تبليغات ضد داعش ن

اما در .  استقبال کرده استحيدر عبادیبود ، با استفاده از البی ھای سياسی ، نظامی و مذھبی خود از تشکيل دولت 

يان ھای وابسته به آن ک و جر.ک.دولت ايران با پۀ ارتباط مشخص تر با وضع کنونی ھمين قدر می توان گفت رابط

ک به عنوان يک اھرم فشار عليه دولت ترکيه عمل کند ، می .ک.برای دولت ايران تا زمانی که پ. دوگانه بوده است 

توان حتا به مماشات با تظاھرات حمايتی از عبدهللا اوجاالن در سنندج و سقز پرداخت و بيش از اين  حتا چشم بر 

اينک که پژاک بعد از نامه نويسی و الس زدن با مقامات دولت روحانی بيش از . ک از پژاک دوخت.ک.پشتيبانی پ

آتش بس و صلح رسيده است ؛ ۀ ک نيز با دولت ترکيه به آستان.ک.انحالل رفته است و جريان غالب پۀ ھميشه به حاشي

ی در صورت کوبان. دولت ايران منافعی در پيروزی جنبش مقاومت کوبانی عليه داعش برای خود متصور نيست

پيروزی بر داعش می تواند يک الگوی مبارزاتی در منطقه به دست دھد که خوش آيند ھيچ يک از دولت ھای ايران و 

ديگی که "شنگال و کوبانی فراتر از تز ۀ در نتيجه سياست ايران در فاجع. ماجراستۀ اين فشرد. ترکيه و عراق نيست

وبانی نه فقط برای اين دولت ھا نمی جوشد بل که می تواند منافع ديگ ک. است" برای من نجوشد سر سگ توش بجوشد

شايد تصور شود که مقاومت کوبانی عليه داعش به طور غير مستقيم به تقويت دولت . اينان را نيز به مخاطره بيندازد

 سوری به  زمانی که داعش در مقابل ارتش آزاد صف بست ، ژورناليست ھای. پر بيراه نيست .  منجر خواھد شد اسد

اما اکنون جبھه ھای ." ستاد ھای داعش امن ترين محل برای فرار از بمب باران ھای ارتش سوريه است"طنز می گفتند 

خاورميانه که به مکان واقعی ناپايدارترين اتحادھا و ائتالف ھای سياسی جھانی و منطقه يی . جنگ تغيير کرده است 

به عنوان اپوزيسيون (اھد آن باشد که با تقويت بيش از پيش ارتش آزاد نزديک شۀ تبديل شده است ای بسا در آيند

اگر کوبانی و ساير کانتون ھای کردستان سوريه به ھر دليل وارد . ی نيز باشداشاھد ائتالف ھای تازه ) سوريه" لمعتد"

توده يی شان را از دست ملی  اتوريته وھژمونی أ به نحو قابل ت– حتا در صورت پيروزی  بر داعش –اين ائتالف شوند 

  .خواھد داد

مشارکت ۀ  در مورد مقاومت مردم کوبانی عليه داعش ، نيروھای متشکل مداخله گر در اين صف بندی ، نحو.ھفتم

زمانی که زنان . زنان در جبھه ھا و ماھيت سياسی و طبقاتی يگان ھای مقاومت نظامی بايد در جای ديگری سخن گفت

يک نيروی مقاومت مردمی عليه داعش مسلح شدند، زمزمه ھای مضحکی از ھمه سو در به عنوان ) ژ.پ.ی(کوبانی

" حزب پيشتاز کارگری"ی زنان را فاقد بار و پايگاه طبقاتی پرولتری دانستند و چون زنان حامل عنوان اعده  .گرفت

ند و ما به ازای مادی در جنبش از آن جا که اين محافل دو سه نفره فقط در فضای مجازی می پلک. نيستند به آنان تاختند

ديگری به تقابل با ۀ اما فمينيست ھای اصالح طلب و ليبرال از زاوي. ھای اجتماعی پيشرو ندارند رھايشان می کنيم

زن مادر است و مقام بھشتی دارد و بايد فرزند " گفتند که ءاينان ابتدا. زنان کوبانی برخاستندۀ جنبش مقاومت مسلحان

 و اصالحات و –نوبلی آن ۀ  آن ھم از نوع جايز–جنبش صلح "، بعد اضافه کردند که زنان متعلق به " خود را شير بدھد
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ی شدن در راه آرمان ئ فدازن را چه به پيکار و رزمندگی و." مدنی و ضد خشونت ھستندۀ متمدنانۀ گپ و گفت و مبارز

تعامل آن !  تعامل مسالمت آميز قصه ھا ساختند در مذمت زن مسلح و کالشينکف قصيده ھا بافتند و در مدح! ھای خلقی

 با استناد به ءجماعتی ديگر ابتدا! افق سياسی فمينيسم ليبرال ايران ھمين است ديگر ! ميز و آن ھم با داعشآھم مسالمت 

 و سپس با تکيه به اين که مقاومت مردم مبارز در کوبانی از سوی بشار اسدی ارتجاعی کردستان ترکيه با ئھمسو

نقد و . رد و نمايندگان سياسی اش پرداختندناسيوناليسم کُ " نقد"ی می شود به دھک سازمان.ک.رايش ھای وابسته به پگ

اما حمله به . رد از اولويت ھای سياسی ھر جريان چپ راديکال بايد باشد و ھستفراتر از نقد، زدن ناسيوناليسم کُ 

حمله به  . د تداعی گر يک موضع گيری سياسی ارتجاعی نيز ھسترنقد ناسيوناليسم کُ ۀ مقاومت مردم کوبانی به بھان

ی و قتل عام ئبمباران ھواۀ کسانی که در بحبوح! ضرورت ايجاد آتش بس در غزهۀ ماھيت ارتجاعی حماس به بھان

بد بسازند ، حاال ال" شوراھای کارگری ضد استثماری"و " آلترناتيو کمونيستی"غزه می خواستند ۀ زمينی از مردم آوار

 قطعات را رھا کنند و ترتيب ناسيوناليست ھای –يل ئ چيزی شبيه اسرا–خواھند که داعش از مردم کوبانی نيز می 

اعضای اين جماعت که در دموکراتيک ترين کشورھای !  را روشن کنندعبدهللا اوجاالنمدافع خلق را بدھند و تکليف 

ز مردم کوبانی می خواھند که با بھره گيری از تعرض داعش اروپای شمالی حداکثر در يک فولکس واگن جا می شوند ا

اين جريان ھا به يک اندازه ھپروتی و غيرواقعی و با حوادث منطقه ۀ ھم. به سازماندھی حزب کمونيستی بپردازند

  .بيگانه ھستند

 

  .سخن ما

 - اردوی کار"ضاد و تعارض دوو بر بلندای ت" مدنیۀ جامع"واقعيت تلخ اين است که نبرد در کوبانی ، نبردی بر فراز 

بی شک بورژوازی کرد آن قدرعاقل بوده است که از دو سال پيش و متعاقب يورش داعش سرمايه و . است" سرمايه

 که در حال گريز ھستند و ی که در کانتون مانده اند و آنانیآنان. خانواده و کار و بار خود را به مکانی امن منتقل کند

بربريت ۀ و بی شک داعش نيز نماد و نمايند. گی به اردوی زحمت و کار تعلق دارند بی شکھم که مسلح شده اند یآنان

در کوبانی از . ديگری برخوردار استۀ دولت ھای سرمايه داری منطقه يی و جھانی است اما نبرد در کوبانی از بھر

ند تداعی گر جان نبرد می توااين . خبری نيست" تروتسکيستی"سوسول بازی ھای لفظی تحفه ھا و تفاله ھای شبه 

نبرد در کوبانی به عبارت ديگر پيکار برای مرگ و .  و ھست به يک مفھوم واقعی  باشدگرادمردم ستالينفشانی ھای 

ی آزاد و سکوالر احد را شکل می دھد که برای جامعه نبردی که يک سوی آن ھستی اجتماعی مردمی مت. زندگی است 

نبردی برای . اوير متعفنی از جھاد نکاح و تبھکاری تاريخ منقضی نقش می زندمی جنگند و سوی ديگرش را تص

ی ا و ميان بر جامعه اين نبرد می تواند ميانجی! زنان و مردان شاد و گسست از توحش داعشۀ پيوست به جبھ

پرت ۀ ن گوشدر اي. بربريت است ۀ کم ترين دست آورد پيروزی اين نبرد شکست جبھ. دموکراتيک و سوسياليستی باشد

ی رقم ئيز مشھور نبود ، سرنوشت انسان ھاکافه ھای سليمانيه نۀ  به انداز– که تا پيش از عروج داعش –افتاده از جھان 

کوبانی و فراتر از آن سوريه و . بيانيه ھای توخالی است ۀ  کنندءمی خورد که فربه تر از مانوور روشنفکران امضا

ممکن است . ی ھستند که با ھر تپش شان قلب زندگی می تپدئضربان ھاۀ ما شکل دھندکراين قلب تاريخ نيستند ، اوحتا ا

کوبانی انتخاب ميان سوسياليسم يا بربريت نباشد اما بی شک انتخاب ميان زندگی و مرگ است و باز ھم بی شک نبض 

. ابری جاری می سازدطبقاتی برای آزادی و برۀ سوسياليسم در تن و جان زندگی است که خون را در شريان مبارز

ی است که متحد و يک پارچه عليه ارتجاع و توحش و بربريت اشکست ھستی اجتماعی مردم ستيھنده شکست کوبانی ، 

زمانی که مردم اروپا در کنار نيروھای آوانگارد چپ عليه فاشيسم فرانکو يک بريگارد بين المللی بر . به پا خاسته اند 

م می شود يا نه؟ نبرد در کوبانی فقط تد که آيا اين راه به سوسياليسم خاشيست نپرسيپا کردند کسی از مبارزان ضد ف
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ھم زدن قواعد پيروزی در کوبانی بيش از به . احيای نوستالژی مادريد و بارسلون و باسک نيست ، فراسوی اين ھاست 

. طراحی کرده اند " جھانیۀ امعدموکراسی خواھان ج"ی است که دولت ھای منطقه در ھمدستی با ابازی ناجوانمردانه 

اين پيروزی از يک سو منادی شکست ارتش نئوليبراليسم اسالمی است و از سوی ديگر می تواند نماد در ھم شکستن 

اين پيروزی می . ائتالف تروريسم بنيادگرای اسالمی و سرمايه داری متکی به جنگ ھای امپرياليستی و نيابتی باشد

سوم را زمينه سازی کند و گزينه ھای موجود را به سود گشودن يک آلترناتيو مترقی ۀ جبھيک ۀ تواند مراسم افتتاحي

راندن ناسيوناليست ھای متکی به کنار بزند، مناسبات بازار ايدئولوژی حاکم بر منطقه را دگرگون کند و ضمن پس 

" پيشمرگه"انی از بيخ و بن با مبارزان کوب. راه مبارزات مستقل مردمی را ھموار سازد" دخالت ھای بشردوستانه "

، ی که به يمن حقوق ماھانه گردن کلفت شده و به سوی مردم معترض به سياست ھای دولت حريم آتش گشوده اند ئھا

گی نيروھای داوطلبی ھستند که برای دفاع از زندگی و ھستی اجتماعی خود و شليک به اين مبارزان ھم. متفاوت ھستند

انی و منطقه يی مسلح شده اند و به يک اعتبار واقعی کوبانی نماد واقعی ميليشای مردمی عفونت تمام قد ارتجاع جھ

  "....زندگی را دوست دارند، آن گاه که برای شان ميسر باشد"است که به قول محمود درويش 

  

  بعد از تحرير

ی از جھان اويژه ۀ ته برھدر اين سرزمين سوخ. بی شک. کراين را نمی دانم اما در کوبانی جھان تغيير نمی کند وا

سوم ھستند ، ۀ ی که به دنبال تشکيل جبھئجريان ھاۀ  سوسياليستی  از اين تفسير برای ھمبرداشت. تفسير می شود

حتا . سپيده دم يک انتخاب ديگر فرا رسيده است. تاريخ در کوبانی بر در می کوبد . ترجمان يک فرصت تاريخی ست

  مرگ يا زندگی؟. ی ملتھب از جھان ما نباشد باز ھم يک انتخاب استار گوشه اومت کوبانی تغيير و تفسياگر مق

  محمد قراگوزلو

  ١٣٩٣]سنبله[ شھريور٣١. تھران

 

  


