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 ٢٠١٤ اکتوبر ٠٢
   

   ماۀجنبش کوبانی، رھبری ناسيوناليستی و وظيف
  

که برای مردم سراسر نه فقط برای مردم کوبانی، بل.  درخشان استۀبی شک کوبانی در شرايط موجود يک نمون

رغم سانسور و سکوت معنا دار رسانه ھای غربی توانسته اند متوجه   و حتی مردم جھان، آنھائی که علی خاورميانه

  . اھميت آن شوند

ھرچند نبايد آنھا را نيز . البته کوبانی را نبايد تنھا در احزاب ناسيوناليست رھبری کننده اش ديد و به قضاوت نشست

که آن  شرط آنه اما ب. را تعيين می کند اين درست است که رھبری ھر جنبشی خصلت و سرنوشت آن. ناديده گرفت

 یکه واقعيات تاريخی گاھ در حالی. را خاتمه دھد  آن،جنبش با ھمان حزب رھبری کننده ای که کار را شروع می کند

 ھا شروع شد ولی در جريان »يکمنشو«ھا و » اس ار«شوراھای روسيه با رھبری. خالف اين را نشان می دھند

آنچه که مالک شرکت يا عدم شرکت در يک جنبش را تشکيل .  ھا به پيروزی رسيد»بلشويک«تکامل خود با رھبری 

ی، يعنی دخالتگری نيروئی است که پتانسيل تغيير ئدر وھله نخست، نه ماھيت رھبری آن، بلکه حضور توده  می دھد، 

  .داردوقت لزوم را در خود ه رھبری ب

م گردد، خالف شرايطی که در آن مردم أ مردم در ميدان سياست توۀ در شرايط متحول سياسی، وقتی با حضور فعال تود

ه کاری به کار سياست نداشته و نسبت به آن بی اعتنايند، جزئی ترين انحراف و سازشکاری احزاب رھبری کننده، ب

بنابراين، وجود رھبری سازشکار در يک جنبش، . می شود مردم تشخيص و به آن پاسخ داده ۀسرعت از طرف تود

جنبشی که از يک رھبری راديکال و پابرجا برخوردار . را نتيجه می دھد ضرورت شرکت، و نه عدم شرکت در آن

بی شک در جائی در آينده . باشد بدون شرکت عناصر و نيروھای راديکال بيشتر نيز می تواند به راه خود ادامه دھد

شرط ه  و در ھمانجاست که احزاب و نيروھای راديکال، ب  و احزاب برادرش دست به خيانت خواھند زد»ک ک پ«

 اينھا ۀھم.  نمايندأطور فعاالنه با جنبش ھمراه باشند، خواھند توانست نقش تاريخی خود را ايفه  بءکه از ھمان ابتدا آن

  .يد ضرورت شرکت فعاالنه در جنبش کوبانی و انقالب ژواناستؤم

چرا . ش يک واقعه مھم است شروعۀکه به کجا ختم خواھد شد، در ھمان نقط با اينحال، جنبش کوبانی، صرفنظر از اين

که در شرايطی که در اثر فوق وحشی گری باندھای اسالمی و تاخت و تازھای ويرانگر و سرنوشت ساز نيروھای 

در بالتکليفی و بی عملی کامل، برای نجات جان خود و  مردم خاورميانه دچار ھراس و ترس شده، و ۀامپرياليستی تود

دست ه خرج داده، اسلحه به  خويش، در برابر اين نيروھای سياه، پا به فرار می گذارند، مردم کوبانی جسارت بۀخانواد

بار با شکست داعش و  مردمی که يک. گرفته، در برابر نيروھای سياه اسالمی قھرمانانه و با شجاعت می جنگند

در  .را نقش بر آب کرده اند ، شکست ناپذيرترين نيروی اسالمی را به سخره گرفته، قدر قدرتی آنشمالی آن، ظاھراً گو
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 ۀ و درست به ھمين خاطر است که نمون چنين شرايط دلسردکننده و بی افقی اين يک واقعه عظيم و سرنوشت ساز است

 موفق ۀعنوان يک نمونه  پيروزی مجدد بر نيروھای داعش بکوبانی اين پتانسيل را نيز در دل خود دارد که در صورت

 کاستی ھايش، مورد عمل توده ھای خاورميانه قرار ۀرغم ھم ی، علیئی و خود مديريت توده ئ توده ۀاز اعمال اراد

در چنين صورتی است که تاريخی که رو به عقب می رفته، روی پای خود چرخيده، حرکت به جلو را آغاز می . گيرد

  .کند

بار می ه  تاريخ، در ضعيف ترين حلقه، با مصائبی که بۀھنگامی که فشار جباران. درگذشته ھم اين اتفاق افتاده است

اين وسيله، خود، راه را برای وقوع بزرگ ترين ه آورد، طاقت انسانيت تحت ظلم و استثمار را از ھم می درد، ب

   . معجزات انقالبی باز می نمايد

  ٢٠١۴  اکتوبراول  - سيامک ستوده 

  


