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  اشرف دھقانی

  ٢٠١۴ اکتوبر ١٧
 

 ! ناقوس مرگ شب پرستان مقاومت مسلحانه در کوبانی،
   

 و قھرمانی باد که در مقابل امپرياليسم درود بی کران به مردم دلير و قھرمان کوبانی و به ويژه زنان انقالبی، سلحشور

  .اش، داعش، پرچم مبارزه و مقاومت تا پای جان را برافراشته اند  و سگ زنجيریامريکا

و در واقع " خشونت"فريبان وطنی تحت عنوان ضديت با  از قھرمان و قھرمانی سخن گفتم و به ياد آوردم که عوام

قھرمان " قھرمان و ۀکه دور) و می گويند(شان، مکرراً گفته بودند  نانضديت صرفاً با اعمال خشونت مردم عليه دشم

 توده ھای قھرمان و پيشاھنگان ۀاما واقعيت آن بوده و ھست که تاريخ جز با نبردھای قھرمانان. گذشته است" بازی

امروز جنگ .  به جلو نرفته است-  که ھمان نيروھای مرتجع سد راه پيشرفت تاريخ اند-شان  قھرمان عليه دشمنان

  .شرايط مبارزاتی نوينی را در خاورميانه نويد می دھد مسلحانه و قھرمانی ھای رزمندگان کوبانی، شکل گيری

 ۀکوبانی، نماد مبارزه و مقاومت کارگران و ستمديدگان خاورميانه در مقابل دشمنی است که برای حفظ سيستم گنديد

سلح به تجھيزات مدرن کشتار، در لباس و ھيبتی متعلق به اعصار اش، امروز نيروی مرتجع داعش را م سرمايه داری

اما، رزمندگان دلير کوبانی، اين پروانه ھای عاشق زندگی، عاشق شادی و . گذشته، به جان توده ھای مردم انداخته است

 يعنی  ارزش ھا و معيارھای خوب زندگی، در ميان آتش جنگی که اين دشمنۀھلھله، عاشق آزادی و برابری و ھم

  . ما بر افروخته است، رقص آتش برپا کرده اندۀ در منطقامريکاامپرياليسم 

 ۀآن چه امروز در کوبانی می گذرد نمود غرور آفرين و تحسين برانگيز پيکار سترگ خلق با ضد خلق، نمود مبارز 

  . خاورميانه با امپرياليسم، اين دشمن اصلی توده ھای منطقه استۀ خلق ھای منطقۀمسلحان

 در زير نقاب و عبای داعش بر سر مردم شنگال و سنجار آورد، آن جا که بسياری امريکاھنوز مدت کوتاھی از آن چه 

 کوه و ۀشان را در دريائی از خون غوطه ور ساخت و ھزاران زن و کودک و پير و جوان را زخمی و گرسنه ، آوار

گر در آن ديار توانست با مردمی که نه مجھز به سالحی بودند و اما اين دشمن غّدار و جنايتکار ا. بيابان کرد، نمی گذرد

 جنگ ، چنان کند، حال در کوبانی خود را با مردمانی مسلح مواجه ديده است که مصمم و قاطع تا آخرين گلوله، ۀنه آماد

 در ميدان تنھا حضور زنان مسلح، زنان شجاع و مصمم.  خون خود با وی می جنگندۀتا آخرين رمق و تا آخرين قطر

چرا که ھر کس ھم .  دشمنان مردم تحت ستم خاورميانه می اندازدۀ و ھمامريکاجنگ کوبانی لرزه بر اندام امپرياليسم 

ی برای جنگ با نيروھای امپرياليستی چه ئنداند ، آن ھا به خوبی می دانند که مسلح شدن زنان، آن ھم در مقياس توده 

  . برای مردم منطقه داردئی گواراپيام تلخی برای آنان و چه پيامدھای
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اين را دشمن به خوبی می داند که کوبانی ديگر يک محل کوچک در خاورميانه نيست، کوبانی آغاز راھی است که در 

مسير آن کوبانی ھای کوچک و بزرگ ديگر قرار گرفته اند، کوبانی ھای شعله ور از خشم و کينه و انفجار مردمانی 

 قاطع با ۀراه مبارز کوبانی امروز آموزگار. سرمايه داران و حکومت ھای حامی شانسوخته از ظلم و جنايات 

  .امپرياليست ھا و سگان زنجيری شان در خاورميانه است

کوبانی به کارگران و ستمديدگان خاورميانه ياد می دھد که می توان حتی در مقابل . کوبانی درس رزمندگی می آموزد

می "کوبانی حقانيت . ل پيکر در مقابل شان ظاھر گشته با دستی خالی ايستاد و جنگيددشمنی که به صورت ھيوالئی غو

 می آموزد که می توان با چشم دوختن به نور  .با دشمن سرا پا مسلح را به توده ھای منطقه می آموزد" شود مبارزه کرد

می آموزد که . يد، تن به تسليم ندادکوچکی در چشم اندازھای دور دست، حتی در شرايطی که پيروزی بعيد به نظر می آ

 مبارزاتی فراھم ۀ تجربۀ آگاھی ديگر توده ھا قرار داد و برای آن ھا توشۀبايد با رزم در ميدان جنگ، خون خود را وثيق

 کارگران و ستمديدگان خاورميانه و روشنی ۀ شعله ھای مبارزه در تن و جان ھمۀکوبانی ھم چنين بر افروزند. کرد

  . آن ھا نيز ھستۀی پر درد آن ھاست، چرا که کوبانی در مقابل دشمنی می جنگد که دشمن مشترک ھمبخش قلب ھا

آنان چشمان کم سوئی دارند و . در اين ميان، اما، نااميدانی ھم ھستند که پيشاپيش شکست کوبانی را به عزا نشسته اند

 و چه تأثيراتی در ميان مردم ھشيار و مبارز نمی بينند کوبانی در ھمين عمر کوتاھش چه معادالتی را به ھم زده

 ريا و ۀ زنان و مردان کوبانی پردۀ و نمی بينند که مبارزه و مقاومت ھای قھرمانان خاورميانه به جای گذاشته است

ئی که با راندن ھيوالئی به نام داعش به جلوی امريکادرد،   میامريکا امپرياليسم ۀتزوير را در مقياس زيادی از چھر

مردم .  نجات جلوه گر سازدۀنه، نقشه ھای جنگی خود را پيش برده و می کوشد در مقابل اين ھيوال خود را فرشتصح

 را با داشتن ائی که با ھمکاری فرانسه و انگلستان به راحتی توانست دولت قذافی در ليبيامريکاھشيار جھان می پرسند 

 و طويل قدرتمندش در مدت کوتاھی در ھم بکوبد، چگونه ارتشی سازمان يافته و مستحکم و با دستگاه ھای عريض

ش از يب رغم تشکيل ائتالفی از دولت ھای دست نشانده و امپرياليست ھای متحدش و ھمراه کردن است که امروز علی

!   کاری به آن وارد کندۀنيست در جنگ داعش با مردم مبارز کوبانی ، حتی يک ضرب" قادر" قدرت دولتی با خود ، ۵٠

بسيج افکار عمومی در اين زمينه به درجه ای است که اين دشمنان مجبور شده اند در پاسخ، يا به عذر و بھانه ھای بی 

 ۀچه چيزی جز مبارز. مقدار متوسل شوند و يا در رسانه ھای خويش به پخش اخبار دروغ در اين مورد مبادرت کنند

بانی دست اندر کار آن ھستند می توانست در مدتی کوتاه چنين قھرمانانه و حماسی، به گونه ای که زنان و مردان کو

؟  چه چيزی جز ھمين مبارزه، می توانست ھمکاری دولت رسوای !اثبات گر دروغين بودن ادعاھای دشمنان مردم باشد

آن جا که ترکيه با جنايتکاران داعش ، آن جا که مرز را به روی مبارزان ُکرد برای پيوستن به رزمندگان کوبانی بست، 

تظاھرات مردم مبارز و رزمنده ُکرد و تُرک در خيابان ھای شھرھای مختلف ترکيه در حمايت از توده ھای کوبانی را 

؟  چه چيزی جز ھمين مقاومت می توانست !به خون و آتش کشيد، در مقابل جھانيان افشاء و رسوا تر از پيش سازد

لت اقليم بارزانی به خاطر فريب مردم ُکرد و بردن آن ھا به زير پرچم در نزد دو" ُکردستان مستقل"نشان دھد که شعار 

واال چه دليلی وجود دارد که آن ھا با وجود طرح چنين شعاری و به رغم برخورداری از قدرت و .  ستامريکا

  ! نمی کنندتجھيزات الزم و ادعای دشمنی با داعش، به کمترين اقدامی برای کمک به مردم قھرمان ُکرد کوبانی مبادرت

آری صاحبان چشمان کم سو با عدم باور به قدرت توده ھا قادر به ديدن اين امور و رشد آگاھی در پرتو آن در ميان 

آن ھا ھم چنين، به حرکت در آمدن توده ھا در نقاط مختلف در پشتيبانی از کوبانی را ھم حوادث . ستمديدگان نيستند

 مردم ۀ مسلحانۀکه ھمين سرازير شدن توده ھا به خيابان ھا در حمايت از مبارزکوچکی می شمارند و نمی توانند ببينند 

" کوبانی تنھا نيست" مبارزات بزرگتری است؛ و پالکاردھای ۀدلير کوبانی تمرينی برای پا گذاشتن خود آن ھا به عرص

تش به خرمن دشمن خواھد  ھم سرنوشت، نشان جرقه ھای آتشی ھستند که دير يا زود ُگر گرفته و آۀدر دست اين تود
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 رزمندگان کوبانی در ميان ھمه سياھی ھا و دنيای تاريک و منجمدی که داعش گسترش آن را در ۀرزم دالوران.  زد

. سراسر خاورميانه ھدف خود قرار داده، در عين حال تابش نور اميد در دل ستمديدگان و گرمی بخش قلب آن ھاست

ت زنان و مردان جنگجو و مصمم و قاطع در نبرد با داعش، اين سگ زنجيری اين ھا پيروزی ھائی ھستند که به دس

به واقع، کوبانی با تأثيرات انقالبی ارزشمندی که تا کنون در .  در خاورميانه به دست آمده اندامريکاجديد امپرياليسم 

پس بحث . زی دست يافته استميان توده ھای منطقه و جھان به جای گذاشته است، کار خود را کرده و پيشاپيش به پيرو

البته ما اين را می دانيم که کوبانی با تنی زخمی می رزمد و در اين رزم ھر . شکست يا عدم شکست کوبانی بی معناست

در عين حال کوبانی را خطرات ديگری ھم تھديد می نمايد، از جمله . ر کنديي ممکن است به سود دشمن تغءآن توازن قوا

بايد به ياد . ن و به انحراف بردن و به شکست کشاندن جنبش از درونانفوذ در ميان مبارزخطر تالش دشمن برای 

داشت که در عصری که ما زندگی می کنيم تنھا و تنھا با رھبری ھای واقعاً کمونيستی امکان پيروزی يک جنبش 

 -ضر از عدم وجود آن در رنج اند  کوبانی در حال حاۀانقالبی وجود دارد، امری که متأسفانه توده ھای قھرمان و رزمند

  . راه شکل گيری چنين رھبری استۀ اين مردم انقالبی، خود ھموار کنندۀھر چند جنگ دليران

 مسلحانه خود با دشمن کارگران و ستمديدگان خاورميانه، قدم در راھی گذاشته ۀ کوبانی با مبارزۀزنان و مردان رزمند

چه امپرياليست ھا و چه سرمايه داران وابسته در کشورھای تحت (رمايه داران  سۀاند که تنھا راه پايان دادن به سلط

در راستای راھی پر فراز و .   آن ھا در مسير تاريخ رو به جلو قرار داردۀاز اين رو مبارز. در منطقه می باشد) سلطه

 خاکستر خود دوباره زنده شدن نشيب، پر پيچ خم و مملو از درھم شکستن ھا و دوباره سر بر آوردن ھا، سوختن ھا و از

  .تاريخ اصوالً اين چنين به پيش رفته است. ھا، شکست ھا و پيروزی ھا و باالخره پيروزی

  .بگذاريد سخنم را با ابراز انقالبی ترين درود ھا نسبت به زنان سلحشور و حماسه ساز کوبانی به پايان ببرم

ھوری اسالمی را به مثابه سگان زنجيری خود در منطقه رھا  سال ھاست که داعشی ھائی چون جمامريکاامپرياليسم 

کرده تا در شرايط رکود و خوابيدن توليد در سيستم سرمايه داری جھانی ، زنان را با سنت ھا و آداب و رسوم عھد 

 ولی زنان نيز سال ھاست در ھمه جا برای گسستن زنجيرھای دست و پای خود لحظه. تاريک فئودالی به زنجير بکشند

 کوبانی ۀاکنون که زنان رزمند. ای از مبارزه باز نايستاده و به ھر شکل ممکن در مقابل اين مرتجعين قد علم کرده اند

سالح به دست در سنگر مقدم مبارزه با امپرياليسم و مزدور داعشی اش می جنگند، سيمای مبارزات انقالبی آينده را ھم 

 کنونی زنان ۀارز و انقالبی در سرتاسر خاورميانه با الھام از رزم دليراندور نيست روزی که زنان مب. ترسيم می کنند

ی تر در کنار مردان مبارز و انقالبی پا به ميدان جنگ مسلحانه با دشمن ئقھرمان کوبانی در ابعادی ھر چه توده 

 در جلوی چشمان شان  ما مرگ خود راۀ دشمنان کارگران و ستمديدگان در منطقۀبگذارند؛ و آن روز امپرياليسم و ھم

  .خواھند ديد

   

  ٢٠١۴بر و اکت١۴ -  ١٣٩٣ ]ميزان[ مھر٢٢

 

  


