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  مناف فلکی فر: فرستنده

 ٢٠١۴ اکتوبر ٠۶

 ! "کوبانی"در دفاع از مقاومت مردمی در 
ھای ھاست که مردم دالور کوبانی در کردستان سوريه در مقابل تھاجمات مداوم نيرو  مدت

 ۀاما از سه ماه پيش نيرو ھای داعش حلق . جنايتکار داعش به اين منطقه ، مقاومت می کنند

حال . خود قرار داده اندۀ  شھر را زير حمالت توپخان و اخيراً   خود را تنگ تر کردهۀمحاصر

 قدرت ۀرغم تبليغات فريبکاران نيرو ھای داعش که علی به دنبال يورش گسترده و متمرکز 

مپرياليستی از حمايت ھای بی دريغ مزدوران امپرياليسم در منطقه برخوردار می ھای ا

گر چه منابع نزديک به . باشند، خبرگزاری ھا از سقوط قريب الوقوع اين شھر خبر می دھند

واقعيت اين . خبر می دھند" جنگ شھری" مقاومت مردمی خلق ُکرد در اين شھر از تداوم مقاومت و حتی به صورت

 خود در مقابل تروريست ھای ھدايت و حمايت شده از سوی امپرياليسم ۀه مردم قھرمان کوبانی با مقاومت دليراناست ک

بر شکل   و مزدورانش در منطقه نه تنھا ضرورت مقاومت را با برجستگی در مقابل ھمگان قرار دادند بلکه امريکا

  .اصلی اين مقاومت يعنی جنگ مسلحانه نيز روشنی بخشيدند
نزديک به نود درصد ساکنان شھر خانه ھای خود را  دليل بمباران ھای داعش و احتمال ورودش به شھر تا کنون به 

واقعيت اين است که . ترک کرده اند، اما ھم چنان بخشی از مردم در شھر باقی مانده و به مقاومت ادامه می دھند

رکيه با توجه به حمايت ھای بی دريغ دولت ترکيه از نزديکی کوبانی به مرز سوريه با ترکيه و نياز داعش به مرز ت

  . اول اھميت قرار داده استۀ ديگری اشغال اين منطقه را برای داعش در درجۀداعشيان جنايتکار ، جدا از ھر مالحظ

ليس مرزی ترکيه با گاز اشک آور و خودرو ھای آب پاش و وحشيگری تمام ، صدھا ُکرد وپجالب است که در حالی که 

احمد داوود  . متفرق کرد،که قصد داشتند برای کمک به مردم کوبانی در برابر حمالت داعش به اين منطقه بروندرا 

از سقوط شھر ُکرد نشين کوبانی در مرز ترکيه جلوگيری : "نخست وزير ترکيه رياکارانه فرياد می زند که ترکيهاوغلو 

بنابر گزارش خبرگزاری " يونگه ولت "ۀروزنام می شود که و اين سخنان فريبکارانه در شرايطی گفته ". خواھد کرد

تانک ھای ارتش ترکيه با آرم داعش مشاھده "ھای محلی ُکردھای سوريه نوشت که در شھرھای شمالی سوريه و عراق 

" . ھای ارتش خود را در اختيار داعش قرار داده استشده و دولت ترکيه برای تسريع سقوط شھرھای ُکرد نشين تانک 

زمانی که جنگنده ھای سوريه مواضع داعش در کوبانی را بمباران می "از سوی ديگر خبرگزاری ھا گزارش دادند که 

يک جنگنده سوری را "، دولت اشغالگر اسرائيل در چارچوب حمايت از گروه ھای تروريستی از جمله داعش " کردند

و ھم چنين شاھد گزارشاتی ھستيم که از جلوگيری دولت اقليم "  بمباران تروريست ھا بود سرنگون کردکه مشغول
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در حالی که اين نيرو . ن کوبانی خبر می دھندابه مدافع  مردمُکردستان از پيوستن پيشمرگه ھای داوطلب و ياری رسانی 

  .ه ياری مردم ُکرد در کوبانی می شتافت می بايست ب پيش نمی رفت ظاھراً امريکااگر بر اساس خط سياسی 

 در منطقه ھمه دست در دست ھم گذاشته اند تا امريکا اين ھا نشان می دھد که در چھارچوب سياست امپرياليسم ۀھم

س آن ھا امپرياليسم أھيوالی داعش در حد ممکن بزرگ و بزرگتر شود، امری که به قدرت ھای امپرياليستی و در ر

 خود را پيش ۀسياست ھای تجاوزگران  نابودی اين ھيوالی خود ساخته ۀھد راحت تر بتوانند به بھان امکان می دامريکا

 به امريکاجيب دولت  ردن پر ک پيشرفت چنين روندی، ۀاولين نتيجروشن است که . برده و منطقه را به آتش بکشانند

  . منطقه می باشدۀستمديداعتبار خالی شدن ھر چه بيشتر جيب کارگران و تاراج دسترنج توده ھای 

 که زنان در آن نقشی بزرگ -جدا از اين که سير درگيری ھای جاری در کوبانی چه سمتی بگيرد و مقاومت مردمی 

 به چه شکلی ادامه يابد واقعيت اين است که مقاومت مردم کوبانی در مقابل يورش تروريست ھای داعش که تنھا -دارند 

 روشنی است از مقاومتی که تمام ۀ خود، نمونۀ جابرانۀ جھت گسترش سلطامريکاليسم وسيله ای ھستند در دست امپريا

خلق ھای منطقه بايد از مقاومت مردم کوبانی درس گرفته و . مردم منطقه بايد در مقابل تجاوز امپرياليسم در پيش گيرند

قالبی امکان غلبه بر توطئه ھا و  بدون تشکل و بدون مقاومت مسلحانه و بدون يک رھبری ان با علم بر اين امر که

  .يورش ھای تجاوزگران در ھر لباسی که باشند وجود ندارد ، ھر چه سريع تر در اين راستا گام بردارند

  !زنده باد خلق رزمنده ُکرد که برای آزادی می جنگد

  !مرگ بر امپرياليسم و مزدوران رنگارنگش

  چريکھای فدائی خلق ايران

  ٢٠١٤  برو سوم اکت– ١٣٩٣ ]ميزان[يازدھم مھر ماه

  


