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 محمد قراگوزلو

  ٢٠١٤ اکتوبر ٢٤
  

  ضرورت ھمبستگی منطقه ئی و بين المللِی سوسياليست ھا

  با کانتون کوبانی
 ر آمدد

يکی خود داعش و ديگری دولت . اقعی فقط دو قدرت را کم دارد به مفھوم وامريکاگی به سرکردائتالف عليه داعش 

در خصوص صف . اضافه شدن اين دو قدرت متحد و ھم پيمان جمع اين ائتالف را به سادگی جمع خواھد کرد. ترکيه

ی القاعده ؛ ما کم و بيش طۀ بندی دولت ھای منطقه و منافع قدرت ھای برتر امپرياليستی پيرامون عروج ھارترين شاخ

جديد در متن مقاومت ۀ لفؤاينک بر آنيم تا با اشاره به چند م. چند مصاحبه و مقاله نکات مبسوطی را گفته و نوشته ايم

کيد کنيم و درس ھا و دست آوردھا و أگی جھانی سوسياليستی تکيد بر ضرورت ھمبستأمھم با تۀ کوبانی بر يک نکت

 .وانھيمميراث ارزشمند مقاومت کوبانی را به مجالی ديگر 

  

  !ھمسوئی با دشمِن دشمن

" جھانیۀ جامع. "داعش به کوبانی چندان محل حيرت نيستۀ در خصوص تعرض ھمه سوي"  جھانیۀجامع" سکوت 

حال ۀ  دولت ھای امپرياليستی است که از طرح و نقشه برای شکست کمونيسم روسی در افغانستان تا لحظتيتر ديگر

خانده اند در عين اين که مانند تعارضات و تضادھای درونی سرمايه داری به سر و القاعده را مانند گروه فشار خود چر

به اين مفھوم داعش نماد تشخص يافته و مشخص تعارض ھا و تضادھای سرمايه داری بحران زده نيز . کول ھم زده اند

اگرچه متحدان . قع شودکيد بر نوع مليت شان مورد مالحظه واأکافی است ترکيب پياده نظام اين جريان با ت. ھست

ی مفلوک و ليبرال ھای پوک از زبان آقای ناسيوناليست ھای امپرياليستی ھم صدا با  دولت ھائیمستقيم و منطقه 

اما واقعيت اين " داعش و حزب اتحاد دموکراتيک سوريه يکسان و ھر دو تروريست ھستند "اردوغان جار می زنند که

حمايت علنی ترکيه از داعش و يورش به مقاومت و . عربستان يک سان نيستنداست که اين دو جريان برای ترکيه و 

" ترک ستيزی"ش را به کوبانی و حاميان" آزربايجان متحد" حاميان.  کردھا فربه تر از چند فاکت دم دستی استۀمبارز

 ۀتصاوير دختران رزمندۀ  انتشار گسترد- که ريش ھای امنيتی خود را تراشيده اند–اصالح طلبان ژيگول . متھم می کنند

زه ليبرال شده ھا تھديد می کنند، تا" اسيد پاشی"می خوانند و در دل آنان را به " تحريک جنسی"و " سکسی"کوبانی را 

 دستبرد نصر حامد ابوزيدجرس از سوراخ کليد به کشفيات ۀ  و نظريه سازان حلقگنجی و مھاجرانی و سروشمک با ک

مگر . آموزه ھای ما با داعش يکی نيست! نه بابا جان" گريالھا ثابت کنند که "خشونت"می زنند تا ضمن نفی 
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  کالً مھاجرانیاين آقای دکتر ".  را نقد می کنيممصباحھرمنوتيسم نخوانده ايد؟ ما سال ھاست که تفکر النصر بالرعب 

ار خمرھای سرخ را نيز کمونيست ھا وارد می شود؛ با ولخرجی کشت" خشونت"وقتی به نقد . جالبی است" کارشناس"

را از جاينان ضمن پذيرش کليت ما! به حساب ما می ريزد اما در نقد داعش مانند آقا معلم ھا خط کش به دست می گيرد

در . ارتش آزاد سوريه انتقاد می کنند" معتدل و مدبر"ۀ وجھۀ و تخريب کنند" راست افراطی "داعش به عنوان جريان

خورده است ن کوبانی به تداوم ستيھندگی جنبش ھای اجتماعی راديکال در منطقه گره چنين شرايطی که سرنوشت کانتو

 دولت ھا تضعيف شده است میو سرکوب گی با مبارزان کوبانی در ترکيه و ايران با امتناع و در شرايطی که ھمبست

مھم ۀ  اشاره به يک نکتپيش از ورود به متن اين مبحث. گی بين المللی چشم دوختتوان به گشايش دريچه ھای ھمبست

  : اخير محل نزاع بوده استھایلفه در روزؤدر ميان اکتيويست ھای چپ ايران دو م. ضروری است

اين منطق که .  به افغانستان را محکوم کردندامريکاۀ  چنان که دانسته است غالب جريان ھای چپ راديکال حمل.الف

ن از يورش امپرياليسم و جمع کردن بساط گانگسترھای مالعمر القاعده و طالبان آن قدر ارتجاعی ھستند که می توا

 تا برھان الدين ربانیاز دولت ارتجاعی . استقبال کرد و حداقل عليه آن برنخاست اکنون نادرست از آب در آمده است

واقعه  نيز ھمين ادر ليبي. يد جای گزينی يک ارتجاع با ارتجاع ديگر استؤ و جانشين به حق آن مکرزیدولت فاسد 

فرانسه به دولت ارتجاعی قذافی سخن گفتند اما وضع وخيم و خونبار ۀ  در حمايت از حملءتکرار شد و برخی ابتدا

 که يک ميليون و چھار صد ھزار بشکه نفت و ئیجا.  نشان می دھد که دعوا جای ديگری جريان داشته استاکنونی ليبي

 ئیله اين است که آيا حمالت ھواأاينک در مورد کوبانی مس. ده بود از فرانسه خوابيا ليبيئیطلب ھشتاد ميليارد يورو

داعش تا کجا قابل دفاع است؟ ما می دانيم که رھبران اتحاد دموکراتيک بارھا از دولت ھا ۀ  و متحدانش به جبھامريکا

به راحتی سالح ھای  که -برای تقابل با داعش . سنگين بفروشندۀ خواسته اند که به جای دخالت مستقيم به ايشان اسلح

 - ارتش کلنگی عراق را در اختيار گرفته است و به بازار سياه و سفيد پول و سالح نيز دسترسی دارد امريکائیسنگين 

 ناتو به مواضع ئیبرای ما به درستی دانسته نيست که حمالت ھوا. ی و بی کی سی کافی نيستجکالشينکوف و آرپی 

 ھمصدا امريکاگان وبانی غير منتظره نيست، دل باختين حاال و در حالی که سقوط کداعش تا کجا مفيد بوده است اما ھم

 ۀنه مگر بدون کمک بشردوستان"  :پيروزی احتمالی مقاومت کوبانی شده اندۀ با جريان برتر رسانه دست به کار مصادر

 بايد با فاکت ثابت شود که باالخره. اين کری خواندن ھا بيش از رو کم کنی است"  کوبانی سقوط کرده بود؟امريکا

بی شک بمباران داعش در کوبانی و ھر کجای ديگر .  نخواھد بردئی به نيروی خود راه به جاءمقاومت مردم با اتکا

زمينه سازی برای باز اشغال عراق بلکه از يک سو بستر ۀ اھداف خاصی را دنبال می کند که ساده ترين آن نه نظري

 ۀ  و حفظ دولت دست نشاند اسدساختارھای اقتصادی سوريه و ساقط کردن دولتۀ ی ماندسازی برای درھم کوبيدن  باق

ل بحران اقتصادی وبرای کنتر" نعمات جنگ"عراق و حريم است و از سوی ديگر ايجاد سرزمين سوخته و استفاده از 

 - و کينز" نيو ديل"ساب  را ترميم کرد و برخی آن را به ح١٩٢٩درست مانند اھداف جنگ دوم جھانی که بحران . است

له اين است که استقبال أ مس- که ھرگز خير نبوده است– امريکابه ھر حال مستقل از اھداف . دکستروايت ريختند

گمان نمی زنم که در گير و . کرد از بمباران داعش امری عقالنی و بديھی و بسيار طبيعی استۀ سازمان ھای رزمند

 بمباران می شد اشيست ھا توسط جنگنده ھای انگليسديکالی از اين که مواضع فدار جنگ دوم جھانی ھيچ کمونيست را

 .غرو لندی کرده باشد و در يادداشت ھای روزانه اش به نقد امپرياليسم پرداخته باشد

 ما از قياس با تکرار بحرالطويل نويسی ھای شش ھفت سال گذشته عليه ما و دوستان" دوست عزيزی" شنيدم :تذکر

. ستالين گراد و کوبانی بر آشفته و به غيرپرولتری بودن مبارزان کوبانی اعتراض کرده استاشيستی در نبرد ضد ف

ی بخواھيم که آمارگيری تعداد پرولتاريای حاضر در آن کانتون را نمبارزان کوباخوبه که بعد از اضمحالل داعش از 

  !داخت کنندمنتقد پر" رفيق"سرشماری را ۀ مشروط به اين که ھزين. علنی کنند
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تاريخی ۀ نه فقط تجرب.  و ترکيه استامريکاديگر گفت و گوھای سياسی ميان رھبران اتحاد دموکراتيک و ألۀ  مس.ب

ک با دولت ترکيه . ک. مذاکرات رھبران کرد با دولت ھای وقت ايران و عراق بلکه عبث بودن مذاکرات رھبران پ

اين ۀ نتيج" عاقالنه ترين. " کرد در جای ديگری رقم می خوردنيز به وضوح نشان داده که سرنوشت مردم زحمت کش

 و استقرار دولت حريم امريکاميھنی طالبانی در مقابل ۀ مذاکرات البته کرنش و تسليم حزب دموکرات بارزانی و اتحادي

ولت حريم از ماھيت به غايت ارتجاعی د" انقالب عراق بستر ساز مرگ ناسيوناليسم کرد" ۀ ما پيشتر در مقال. است

  :بنگريد به . سخن گفته ايم

http://www.afgazad.com/Siasi/041111-MQG-Enqelaabe-Iraq.pdf 

)  زيباری- معصوم- ميھنِی طالبانیۀ جريان اتحادي( در واقع سکوت و انفعال دولت حريم و يارانش در دولت عراق 

چه رھبران اتحاد ر مجموع چناند. مقابل فجايع شنگال و کوبانی بيش از ھمدستی با دولت ھای ترکيه و ايران است

 حتا اگر فرض -  بنشينندامريکادر کنار امپرياليسم " دشمن دشمن من دوست من است"ژی يدموکراتيک بخواھند با سترات

 بی گمان نه فقط چوب حراج به دست آوردھای دو سال -  کمر به انھدام داعش بسته استيکاامرکنيم که به راستی 

جان فشانی ھای زنان و مردان آزاده را به باد خواھند داد بل که در ۀ مبارزه و مقاومت در سه کانتون خواھند زد و نتيج

 کنونی را فدای بند و بست ھای باال ئی بھترين حالت يک دولت اقليم ديگر در منطقه خواھند کاشت و دموکراسی توده

گرچه  در شرايط کنونی که کوبانی از ھر سو زير فشار و تھاجم توحش داعش است طرح چنين مبحثی . خواھند کرد

 به بسط اين بشار اسدکمی زود رس به نظر می رسد اما برخی زمزمه ھا در خصوص ائتالف با ارتش آزاد عليه 

سوريه را " آزاد"ۀ  از طريق ارتش امپرياليسم و عربستان ساختاسدنگونی دولت استبدادی سر. نگرانی ھا دامن می زند

  . يا افغانستان کنونی مبدل خواھد کرداحداکثر به ليبي

 

 آ. پ. گی جريان انھمبست

پاريس از سنندج تا تھران و استانبول و . گی با مقاومت کوبانی تا حدودی چشم گير بوده استگذشته ھمبستۀ طی چند ھفت

 به خصوص در –در مورد نظاره گری فعاالن جنبش کارگری . خيابان ھا ھمپوشانی ھای گرم را شھادت داده است

. گی به جريان غالب ليبرال و در اقليت ماندن چپ بايد در جای ديگری سخن گفت و وانھادن روند اين ھمبست-ھرانت

ل تجديد قوای خود است در حال حاضر از کنار زدن ليبرال  به تدريج در حا٦٠ۀباالخره چپ ايران که از درون آتش دھ

 ساعت ھا پخش زنده و ه برتر روزانئیجريان رسانه . ھا و کسب ھژمونی در جنبش ھای اجتماعی پيشرو ناتوان است

له أباری مس. مقاومت کوبانی را در دستور کار خود گذاشته است و حتا يک تريبون به چپ ميانه نيز نداده استۀ مرد

 . اين نيستفعالً 

خاورميانه  نسبت به جنبش ھای اجتماعی کشور ما و اً  اتحاديه ھای کارگری فرانسه غالبکمونيست ھای راديکال و

اين ھمپوشانی در برھه ھای مختلف و به شيوه ھای گوناگون پراتيک شده که در مجموع . والنه برخورد کرده اندؤمس

پشتيبانی بی دريغ از جنبش و فعاالن راديکال کارگری . ی کرد اين رفقاستبرآيند روش انترناسيوناليستی حاکم بر رو

در ھمين .  و بين المللی سوسياليستی ثبت شده استئی است که در تاريخ مبارزات منطقه ئیايران از جمله فاکت ھا

رومند اسرائيل به نوار عزه و کشتار مردم بی دفاع فلسطين يک بار ديگر گرايش نيۀ راستا يورش وحشيان

خيابان ) ٢٠١٤(ت ھمين سال گس و اجوالیدر ماه ھای . انترناسيوناليستی کمونيست ھای فرانسوی را برجسته ساخت

انتظار نيروھای چپ و سوسياليست ايران از رفقای . ی عظيم عليه دولت اسرائيل بودئھای پاريس شاھد اکسيون ھا

اين انتظار بنا به داليلی که بر ما . چنين بستری شکل بسته است در -  و البته از ساير سازمان ھای مشابه-فرانسوی خود

سوسياليست ھای . به درستی دانسته نيست در متن مقاومت تاريخی و جريان ساز کوبانی پاسخ واقعی نگرفته است



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

ر  که رفقای کمونيست و چپ فرانسه و ساي- و دارند ھنوز ھم- ايرانی، عراقی، ترک و سوری به حق انتظار داشتند 

جنبش مقاومت کوبانی به ميدان بيايند و دست کم در سطح حمايت از غزه خيابان را ۀ  ھمچون نمايندئیکشورھای اروپا

 را با طرح چند مطالبه ئیکم ترين انتظار اين بوده است که جنبش ھای اجتماعی راديکال دولت ھای اروپا. اشغال کنند

اروپا ندارد و تنھا ۀ چشم داشت از باال و البی در کريدورھای اتحادچنين روی کردی ھيچ ربطی به . زير فشار بگذارند

 .امتياز گيری از سرمايه داری به سود مقاومت ھای مردمی است

 .گ. پ. و  ی. ک. ک.  لغو حکم تروريستی خواندن پ.يک

 . فروش سالح سنگين به واحدھای مقاومت خلق در کانتون ھای سوريه.دو

 .بطال پاسپورت اتباع خود که در صدد پيوستن به داعش ھستند و دستگيری و ائی شناسا.سه

گان و داوطلبان پيوستن به منظور باز کردن مرز به سوی آوار تحريم و يا فشار گذاشتن بر روی ترکيه به .چھار

 .مقاومت کوبانی و پذيرش مجروحان جنگی

 . حضور پزشکان بدون مرز در مرز سوروچ و امداد رسانی به آوارگان.پنج

 . و نيازھای گرمايشی به کوبانی.....  ارسال دارو و غذا و .شش

.... 

تا . شايد ھمين کم کاری ھاست که به انتقادھای حق به جانبی نسبت به چپ ھای اروپا و به ويژه فرانسه دامن زده است

معرفی " پ اسالم زدهچ" را امريکاآن جا که دوستانی با قياس حمايت از غزه و کوبانی چپ ھای فرانسه و انگلستان و 

حزب نوين ضد " (آ. پ. ان" بماند اما از قرار رفقای راديکال جريان صحت و سقم کاربست اين ترکيب فعالً . کردند

 فعالی  را  پراتيک نسبتاً ،کسيون و صدور بيانيهادر جريان مقاومت کوبانی تا حد ممکن و به صور مختلف ) کاپيتاليستی

اما به نظر می رسد ھنوز اين سطح از دخالت گری نه فقط مطلوب نيست بل که به . در دستور کار خود گذاشته اند

 آن را بر عھده دارد؛ مگر اين که ما در ئیگو سخناوليويه بزانسنومراتب کم تر از توان واقعی جريانی است که 

. پ. ان"ۀ نی ترجمان متن بيانيباری به منظور اطالع حاميان کوبا.  به اغراق گرفتار آمده باشيمءارزيابی توان اين رفقا

گی انترناسيوناليستی با کوبانی و البته ھمبستکيد قرار می گيرد که أحياتی مورد تۀ به ضميمه ارائه می شود و اين نکت" آ

مقاومت ھای احتمالی مشابه در آينده ضرورت انکار ناپذير استمرار و پيروزی اين جنبش ھاست؛ اما به راستی تا 

ما شکل نبسته باشد کماکان بايد شاھد توقف و انحراف و ھژمونی ناسيوناليسم ۀ لت مقتدر چپ در منطقزمانی که يک دو

 .در اين جنبش ھا باشيم

  محمد قراگوزلو

  ١٣٩٢ ]ميزان[ مھر٣٠. تھران

  

 :ضميمه 

 ھمدست آنان و رياکاری قدرت ھای بزرگيد به دست جھادی ھا، ارتش ترکيه کوبانی شھر شھ

 پيش مورد تھاجم و محاصره قرار گرفته درمعرض سقوط به ۀدر شمال سوريه که از حدود دو ھفتشھر کرد کوبانی 

 .دست نيروھای انتگريست ارتجاعی دولت اسالمی ، داعش، که از ھمدستی ارتش ترکيه بھره می برد، قرار دارد

 عين تظاھر به کمک به مردم کرد  درئی و اروپاامريکائی ۀ ائتالف امپرياليستی ھواپيماھای جنگندئیبمباران ھای ھوا

اما واقعيت اين است که تنھا نگرانی قدرت ھای بزرگ پاسداری از منافع خودی .  برخوردار نيستئیاز ھيچ گونه کارا

 .است و نه حفاظت از مردم قربانی نيروھای مذھبی ارتجاعی
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حزب کارگران کردستان، " (ک. ک. پ"و )  حزب اتحاد دموکراتيک، سوريه" (د. ی. پ"از خواست " آ. پ. ان"

 قطعات" (ژ. پ. ی"و )  مدافع خلققطعات" (گ. پ. ی"ن اثر برای مبارزؤجھت دست يابی به تسليحات م) ترکيه

 .پشتيبانی می کند) مدافع زنان

را از فھرست سازمان ھای " د. پ. ی"و " ک. ک. پ" اروپا می خواھد که ۀاز دولت فرانسه و اتحادي" آ. پ. ان"

انسداد مرز ترکيه و سوريه توسط ارتش ترکيه، که مانع عبور " آ. پ. ان. " اروپا خارج کنندۀی اتحاديتروريست

ادعای " آ. پ. ان. "داوطلبان کرد ترکيه برای کمک به خواھران و برادران خود در کوبانی می شود، را محکوم می کند

ل ارتش ترکيه، به مجردی که وسوريه و تحت کنترمرزی ميان ترکيه و " حائلۀ منطق"رھبران ترکيه برای ايجاد يک 

. داعش کار کثيف خود در پاکسازی قومی کردستان سوريه را به اتمام برد، را از پيش محکوم می کند/ دولت اسالمی

 .داعش  بار ديگر به وضوح آشکار می شود/اين جا تبانی دولت محافظه کار اسالمی اردوغان با دولت اسالمی

کردھا و نيز به نيروھای دموکرايتک در سوريه و عراق، به مردم و کارگرانی که در مقابل اين ترور به " ا. پ. ان" 

ما . به بسيج در کنار آنان فراخوان می دھد" آ. پ. ان. "مقاومت می کنند در مورد ھمبستگی کامل خود اطمينان می دھد

در گلوگاه آن می ريزند پايان دھيم ، و از ) يورو(ا جديد امپرياليستی که دولت ھای غربی ميلياردھۀ مصمميم به مداخل

به . پناھندگی و حمايت، کسب کنيمۀ گريزنده از قتل عام و جويندۀ اينان امکانات کمک رسانی به دو ميليون مردم آوار

ان در ويژه از آنان می خواھيم مرزھايشان را به روی اين مردمان بگشايند، به جای اين که غرق شدن ھزاران تن از آن

 .مديترانه را به نظاره بنشينند

 ٢٠١٤بر و اکت٧ - مونتروی 

 

 

  


