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 !ھا و اميدھای جنگ کوبانی بيم
ھای   از کانونھای محروم اين ديار، به يکی تودهۀ روزھا و به دليل مقاومت مسلحان ای فراموش شده از جھان، اين گوشه

ديگر و با قلبی آکنده از  زنان و مردان و جوانان اين منطقه، دست در دست يک.  خبری دنيا تبديل گشته است-مبارزاتی 

نبرد . اند اند و به نبردی قھرمانانه و مسلحانه دست زده گران، به صف شده خشم و کينه، در برابر جانيان بشريت و غارت

 کارگران و ۀجويان در تاريخ رزم. ست بھای مبارزاتی آوردھای گران چنين دست ھای روشن و ھم ای که حامل پيام مسلحانه

ايران، از ۀ ديد ھای ستم شود گفت، که توده ای، نادر است و به عبارتی می کشان، چنين تجمعات و مقاومت مسلحانه زحمت

حال زمان زيادی از ايستادگی مردم اين ديار به ھر . ھا را در جنگ سنندج و ُکردستان تجربه نمودند دست نمونه اين

گران و   و به دنيای رھائی از زير يوغ ستم ھای بسيار روشنی را به دنيای آزادی گذرد و در عوض، اثرات و پيام نمی

اند تا از خاک و از  ش ايستادهون و مدافعيناين مردِم محروم، در مقابل ارتجاعي. گران، پرتاب نموده است چپاول

ی، ستودنی و تحسين ئھا ھا و مقاومت گیبی ترديد چنين ايستاد. شان دفاع نمايند ۀ ھای ابتدائی و بر باد رفت خواسته

در اين دنيای سراسر ظلم و تباھی و در اين دنيای سراسر تعرض و ددمنشی به بشريت و به کارگران و . برانگيز است

ھای ميلياردھا انسان محروم، چنين تحرکاتی  مهمداران جھانی به تت روی قدرت کشان، و در زمان پيش زحمت

ھا پاک کرد و به از خود  رهروزھا را از خاط شود، اين توان و نمی ھر سرنوشتی دچار شود، نمی زاست و به انرژی

  .نمودگذشتگی مردم اين ديار، اشاره ن

داری در برابر  مقاومت و به پاي، بهھا، سر زنده و سرشار از زندگی  اکنون پيداست، کوبانی چه ھم در ھر صورت و آن

مداران جھانی و  قدرتۀ رحمان وران تعرض بیمقاومت و پايداری که در د. دھند میھای فساد و تباھی ادامه  جرثومه

داران قرار گرفته و بافت، محتوا و  ھای کنونی سرمايه آيد و تاکنون، در خالِف بازی حساب می روزھا، تک نمونه به اين

ھا  ی را در ذھنئھا و اميدھا مين دليل است که بيمبه ھ. باشد ھای منطقه متفاوت می ، با ديگر جنگشکل و شمايل آن

ظاھر  داران و حاميان به گی مردم، به کدامين سو خواھد رفت و سرمايهمقاومت و ايستادسازد که باالخره  متبلور می

  مردمی و کمين کرده، چه سودائی در سر دارند؟

 خاورميانه کامالً ۀھای کنونی منطق کيد نمود که ماھيت جنگ مردمی، با ماھيِت جنگأز کرد و تاز اميدھا بايد آغا

داشته و مخالف به صف ی نئھا م، دِل، خوشی از چنين برخاستنبه تجربه دريافته شده است که دشمنان مرد. متفاوت است

رخدادی و از اند از چنين  خوشآيند و متأسفبسيار نا. باشند شان می ھای ھم با سالح در مقابل خودی شدن مردم و آن

در . ھای جنگ را بر افزوزند شان، شعله ھای ھای مردمی، و بر آن بوده و ھستند، تا بر مبنای منفعت خودی گی نيگا
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چنين  شان نيست و موافق خاموشی و ھم ھا و منفعت ھم مسلحانه، منطبق با خواسته حقيقت چنين تجمعات مردمی و آن

را نشانه خواھد گرفت  آن، بانيان اصلی آنۀ دانند که ادام می. اند ، سوريه و امثالھما عراق، ليبي،ھای از نوع موافق جنگ

ھا گذشت، آن است  تفاوت از ميان آن توان بی چه را که نمی ھا و آن در کنار اين. و ھمه را در دامان انقالب خواھد سوزاند

ھا انسان دردمند، از زير  شمار ميليون  بخش معضالت و مشکالت بیمردمی، دوای درد، و عالجۀ که، تحرک مسلحان

گی مردم کوبانی، به ھمين دليل اعتراضات و يگان. داری مسلح است سرمايهۀ ھای طبق گری ھا و ستم اجحافات، نابرابری

را از  نمود و آنپوشی  آنان چشمۀ توان بر مقاومت مسلحان ست و به ھر سمت و سوئی برود، نمی گيری قابل ستايش و پی

اند که در براير ارتجاعيون و  مردم اين ديار در عمل ثابت نموده.  کرد  کشان حذف تاريخ مبارزاتی کارگران و زحمت

آورد  مقابله برخاست و سند و دست توان ايستاد و با سالح، به ، می-شان  رغم قدر قدرتی  و علی- ھای امپرياليستی  سالح

  .ات تاريخ محرومان افزودمبارزاتی روشنی را بر صفح

از ھمه سو تحت محاصره و از ھمه سو و . وران سخت و دشواری قرار گرفته استشکی در آن نيست که کوبانی در د

ھای  شان نقشه ھا و حاميان ريز و درشت مسببين اوضاع کنونی، تحت فشار است و امپرياليست" ھای سوزی دل"رغم  علی

المللی با تمام وجود موافق خاموشی  داران بين سرمايه. پروراند گوناگونی را، در به عقب راندن و پس زدن آن در سر می

ست ھدايت چنين ھا و منفعت آنان سر گيرد؛ و قرار ني چرا که قرار نيست تا جنگی، خالِف خواسته. اند جنگِ مردمی

ھای خودی از جانب حاکمان  دريغ و تقويت جبھه ھای بی حمايت. ی در جھت منفعت محرومان سوق داده شودئھا جنگ

شان، از به صف   خود ھم گويای اين حقيقت است که حاکمان منطقه و حاميانۀنوبه المللی، ب داران بين منطقه و سرمايه

ض، و مورد دليل ھم نيست که مردم اين منطقه از ھر سو مورد يورش و تعر بی. اند  مردم کوبانی ناراضیۀشدن مسلحان

طبعاً و . گيرند ترين حقوق انسانی قرار می یئ دمکراسی و محترم شمردن به پايه" حاميان"حاکمان منطقه و " کم لطفی"

غير از تعرض به  ای، به شان نيست و معين است که رسالت و وظيفه ھای داری و دار و دسته سرمايهۀ انتظاری از طبق

روشن و بی سر انجام ۀ يک وظيف. دارندنبه تاراج بُردن اموال عمومی بر عھده غير از  محرومان، و بهۀ خانه و کاشان

  .باشد در مقابل آنان قرار گرفته است و آن ھم، سر کيسه نمودن مردم می

پاخاسته است و به ه ، ايستاده و ب- يافته  ھای اعتراضِی غير سازمان  و در ميان ديگر جنبش-به ھر حال کوبانی تاکنون 

آوردھا،  ھا و دست فشانی نو اّما و در کنار اين ھمه، جا. منطقه تبديل گشته استۀ ديد ھای ستم  مبارزات تودهالگوی ديگر

المللی، و در  بينداران  گی سرمايهانگی و يگبست ھم در دوران ھم که جنبش کوبانی و آن اينی وجود دارد مبنی بر ئھا بيم

رفت کنونی آن، منوط به  ان، به کدامين سمت خواھد رفت و پيشش ھای ارتجاعی و مسلح وران حکميت دار و دستهد

ھای  تواند خود را از غبار سرمايه، سالم بيرون بدر آورد و صحنه ھاست؟ چگونه می ھا و تاکتيک اتخاذ کدامين سياست

 که در ذھن ھر  اند االتیؤھا س سراسر ظلم و فساد، زنده نمايد؟ اينۀ ھم در مقابل طبق انقالبات جھانی را بار ديگر و آن

ی موجود ھا ھای صحيح، بر بيم پاسخ ۀبندد و به سھم خود موظف است، تا با ارائ  آزادی و بشريت نقش می انسان مدافع

  کيد ورزدأت

که ھيچ جنبشی بدون تئوری انقالبی و بدون ھدايت و رھبری سالم و  يک پاسخ از پيش گرفته، وجود دارد مبنی بر اين

نمودھای زيادی در تاريخ مبارزاتی جھان وجود دارد که . خواھد بُردجائی ن ، ره به-مردمی ۀ سلحان حتی  م-کمونيستی 

کشان، به انحراف  صحيح و بدون مرزبندی قاطع با دشمنان رنگارنگ کارگران و زحمتۀ اعتراض و جنبِش بدون برنام

 سياسی، و نياز به -تئوريک ۀ  تغذيھای اعتراضی مردمی، نياز به چرا که جنبش. شود کشانده شده و سرکوب می

ھا و با کار بست  ھا با اتخاذ سياست روندگی جنبش پُر واضح و مسلم است که پيش. گری کمونيستی دارند ھدايت

ھای اعتراضی و بدون  شک، بدون ارتباط با ديگر جنبش ھای روشن و تمام کننده گره ُخورده است و بی اسلوب

چنين بوده است و به تجربه دريافته شده  تاکنون اين. ر تعرضی خويش خارج خواھد شدھا، از مسي گری کمونيست دخالت
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کميت خود را حفظ خواھد اچنان ح  تسليحاتِی سالم، به ھرز خواھد رفت و سرمايه ھم-  فکری ۀاست که جنبش بدون تغذي

تا اين جنبش را به اند  مين کردهشان، ک ھای ھا و در کمين دشمنان مردم کوبانی نه در پشت، بلکه در درب خانه. نمود

ھای تاکنونی منطقه  را خارج و به سمت جنگ با ھزار توطئه و نيرنگ در صدند تا مسير آن. شانندبکسکوت و شکست 

. دور شونده شان ب ۀ گذارند و از خانه و کاشانھا را بر زمين ب  تا مردم، سالحشان آن است خواست باطنی. سوق دھند

آنان در تسليح ۀ ترس و واھم. ست داری سرمايهۀ حاکميت طبقۀ  يگانه سالح و ابزار تمام کنندچرا که سالح مردمی،

گی و در فقدان ھدايت و رھبری سالم برنامگی، در بی يافت ، ھم در غير سازمان-انيان  و کوب-ست و بيم مردم  عمومی

 و مردم کوبانی قرار گرفته است و طبعاً و بدون ن آزادیاست که در مقابل مدافع یئھا بيمھا خالءھا و  اين. ست کمونيستی

ۀ ھای اعتراضی، جنبش مسلحان ھای ديگر جنبش چنين بدون پُر نمودن تپه چاله ھا، و ھم آموزی از آن کسب تجربه و درس

  .خود باز خواھد ماندۀ روند جلو و پيش مردم کوبانی، در آغازين راه و از روند رو به
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