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  فھيم آزاد: فرستنده

 ٢٠١۴ اکتوبر ١٢

  امپرياليستی-کوبانی در آتش بيداد ارتجاع ھار بورژوا
ول پاکبازی، از خود گذشتگی و آزاديخواھی شھر کوبانی و شھروندان رزمنده و آزادۀ آن از زن و مرد، تبديل به سمب

مردم کوبانی در دفاع از آزادی و ھستی شان و در دفع ارتجاع ھار . بشريت آزاديخواه در سراسر جھان شده است

حدود سه ھفته است که زنان . اسالمی و حاميان منطقه يی و جھانی آن در اين مدت جانانه رزميده و اسطوره آفريده اند

انی با رشادت تمام و قھرمانانه در مقابل يکی از مخوف ترين نيروھای دست ساز پروژۀ و مردان کوب

کشورھای سرمايه داری در رأس امپرياليسم امريکا و متحدين منطقه يی آن در سوريه، برای دفاع " دموکراتيزاسيون"

  .از زندگی و شأن و حرمت انسانی خويش در حال جنگ اند

. عليه مردم و رزمندگان کوبانی است" داعش" اسالمی يا خالفترحمانۀ نيروھای ددمنش گزارشھا حاکی از جنايات بي

علی رغم تنگ تر شدن ھرچه بيشتر حلقه محاصرۀ شھر کوبانی و خطر سقوط و فاجعۀ کشتار مردم بی دفاع آن، 

 شان روی بمباردمان به سردمداری امريکا نظاره گر اوضاع استند و بيشتر تمرکز" ائتالف عليه داعش"دولتھای عضو 

دولت بورژوا اسالمی ترکيه با وجود . مواضع داعش در عراق و مناطقی است که چاه ھای نفتی در آنھا قرار دارد

تمرکز نيروی مجھز نظامی اش در جوار مرزھا نه تنھا ھيچ گونه واکنشی در رابطه با پيشروی نيروھای داعش نشان 

در حقيقت امر . ای کمکی رزمی و امکانات برای مردم و مدافعان شھر شده استنداده است بلکه عمالً مانع ورود نيروھ

 امپرياليستی از دست نداده است و به ھمين دليل - پروژۀ داعش ھنوز ھم ارزش مصرفش را برای ارتجاع بورژوا

متحدان منطقه يی آنھا از جمله عربستان سعودی، امارات متحدۀ عربی ، حاميان داعش در وجود کشورھای غربی و 

قطر و دولت فاشيستی ترکيه از اين مولود شان دست نشسته اند و به ھمين دليل است که تير سربازان ترکيه قبل از ھمه 

  .سينۀ حاميان و داوطلبان دفاع از کوبانی را نشانه می رود

. ت مجاھد، القاعده و طالب از مردم افغانستان و منطقه قربانی می گيردأش در ھيساليان درازی است که ھيوالی داع

داعش اگر . ژی منطقه ئی آنھا قرار دارديارتجاع اسالمی دست پروردۀ کشورھای امپرياليستی بوده و در خدمت سترات

پندۀ بشريت آزاديخواه و تب اوج توحش و بربريت جنبش اسالمی را به نمايش می گذارد، کوبانی و رزمندگان آن اما قل

  . می گويندنهبيانگر عزم و ارادۀ زنان و مردانی است که به ذلت و بندگی 

و در دفاع و حمايت از " داعش"سازمان سوسياليستھای کارگری افغانستان در ضمن محکوميت قاطع ارتجاع اسالمی 

ی تفاوتی و سکوت شرم آور نھاد ھای بين مردم شريف و رزمندگان آزاديخواه کوبانی انزجار عميقش را نسبت به ب

ما از ھمۀ مردم . المللی و کشورھای سرمايه داری در مقابل آنچه که بر کوبانی و شھروندانش می رود، اعالم می دارد

آزاديخواه و شريف جھان می خواھيم که از ھر طريق ممکن به حمايت از مردم کوبانی که در معرض توحش نيروھای 

  !به ياری و کمک آنھا بشتابيم. مردم مبارز کوبانی مستحق ھر نوع ستايش و کمک اند.  بشتابند،اند" دولت اسالمی"
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  !زنده باد سوياليسم

  !پيروز باد مقاومت رزمندگان کوبانی

  !مرگ بر ارتجاع سرمايه داری

  شورای مرکزی سازمان سوسياليستھای کارگری افغانستان

  ١٣٩٣ ميزان ١٨ ؛ ٢٠١٤بر و اکت١٠

 

  


