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  برز سنجریيفر
  ٢٠١۴ نومبر ٠۵

  

  !نيرو ھائی که با مقاومت مسلحانه در کوبانی افشاء شدند 
  

وز ھا رسانه ای نيست که خبری از  بالمنازع بورژوازی امپرياليستی بر رسانه ھای جھان، اين رۀرغم سلط علی

. مقاومت مردمی در کوبانی و يا گزارشاتی که حاکی از ھمبستگی عمومی با اين مقاومت می باشد را انتشار نداده باشد

 کوبانی، آذين اين رسانه ھا عکس ھائی از زنان مسلحی ۀ زنان در مقاومت مسلحانۀبه خصوص با توجه به نقش برجست

واضح است که با توجه به حمايت ھای بی . وليت رھبری اين مقاومت را بر دوش می کشندؤھا مس است که برخی از آن

 امپرياليسم و مزدورانش در منطقه از داعش، رسانه ھای مزبور اخبار و گزارشات مربوط به مقاومت مردمی ۀشائب

 مردم کوبانی ۀاين به واقع مقاومت پيگيرانبا اين حال .  خود انعکاس می دھندۀکوبانی را با تفسير ھای انحرافی و موذيان

اما مبارزه . ھای اسالم گرای داعش است که سانسور کامل رسانه ھای امپرياليستی را شکسته است در مقابل تروريست

ھای  گر دو روئی ھا و فريبکاری ھای قدرتءو مقاومت مردم دلير کوبانی در عين حال به طور برجسته افشا

  .شان در منطقه نيز شده است انامپرياليستی و مزدور

 داعش به موصل و پيشروی ھای اوليه، به کمترين اقدامی عليه آن دست نزد و حتی ۀ که پس از حملامريکاامپرياليسم 

ً ھم اعالم کرد که  کاری به کار داعش " فعال"برای تقويت و اطمينان خاطر  دادن به تروريست ھای داعش ، رسما

برای نه تنھا خود بلکه امنيت جھان اعالم نمود و با اين عنوان و به " تھديدی بزرگ"داعش را ندارد، بعد در تبليغاتش 

 با پيگيری نقشه ھای جنگی خود در منطقه امريکا.  نابودی داعش حمالت ھوائی به عراق و سوريه را سازمان دادۀبھان

 مردم ۀ دليرانۀاما مبارز. ت مردم آمده استمی خواست خود را در مقابل ھيوالی داعش، فرشته ای جلوه دھد که به نجا

 از سازماندھی حمالت امريکااگر ھدف .  گشته استامريکا رياکار امپرياليسم ۀگر چھرءکوبانی در مقابل داعش، افشا

 کوبانی با چنگ و دندان عليه ۀھوائی به عراق و سوريه واقعاً مقابله با داعش است چرا در شرايطی که مردم رزمند

 مردمی آن چنان افکار عمومی را به خود جلب کرده و الھام ۀ جنگند و در شرايطی که  اين مقاومت مسلحانداعش می

کوبانی " روزی نيست که اين جا و آن جا مردم در حمايت از اين مقاومت با شعار و آزاديخواھان جھان گشته ۀبخش ھم

 امريکاه ھيچ اقدامی عليه داعش دست نمی زند؟  امپرياليسم به خيابان ھا نريزند و عليه داعش فرياد نزنند، ب "تنھا نيست

که داعش به دست خود وی به وجود آمده است برای اين انفعال و نظاره گری خود عذر و بھانه می تراشد و در مقابل 

 افتادن جلوگيری از:  خود اعالم کند که ۀوزير خارججان ِکری افکار عمومی مجبور شده است با رسوائی تمام از زبان 

براستی که مسخره تر از اين ! و نيست"  نبودهامريکاژيک يبه دست داعش از اھداف سترات) کوبانی(عين العرب "

برای  "امريکاچنين جلوه می دھند که مخالف داعش بوده و به قول رئيس جمھور در شرايطی که اينان . ممکن نيست

 ھر روز با تکبر خاصی از امريکادر شرايطی که امپرياليسم ائتالف جھانی تشکيل داده اند، " جھانی عاری از داعش
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 تمام ادعا نمود که ۀنقش رھبری خود در اين ائتالف دم می زند و رئيس جمھورش کار را به آن جا رساند که با روحي

 به حال" وليتی استقبال می کنيمؤعھده گرفتن چنين مسمردم جھان برای رھبری به ما چشم دوخته اند و ما از بر "

ژيک و يصرافت اين افتاده که اعالم کند حمايت از مردم کوبانی که در محاصره داعشيان قرار دارند جزء اھداف سترات

مفھوم واقعی اين سخن نيز چيزی جز اطمينان خاطر دادن به داعش و تشويق آن برای تداوم ! اولويت ھايش نمی باشد

  . جناياتش در منطقه چيز ديگری نيست

مدت ھاست جھت ناامن کردن منطقه از داعش ، ھيوال می ساختند تاخود امکان يابند در لباس فرشته نجات آن ھائی که 

پا خاسته و تا پای ه با چنگ و دندان در مقابل اين تروريست ھای ريش رھا کرده بوارد ميدان شوند حاال که مردمی 

 مردم کوبانی - و در صورت توان - يان با خيال راحت  کنار می کشند تا داعشجان ايستادگی می کنند ، خودشان را عمالً 

اين واقعيت يک بار ديگر به جھانيان نشان می دھد که تبليغات چنين . را قتل عام کرده و مقاومت آنان را نابود سازند

پاخاسته سگانی چون داعش را ه قدرت ھائی دروغی بيش نيست و حقيقت آن است که آن ھا برای سرکوب ھمين مردم ب

 بود و نه کارتی که امريکابراستی اگر داعش دشمن واقعی امپرياليسم . شان دميده اند ربيت کرده و باد در جثه نحيفت

گاه دولت   با بازی با آن قرار است منطقه را به آتش بکشد و شرايط را برای سروری بر جھان تسھيل نمايد، آنامريکا

ھائی مثل  ھم ائتالفی که دولت آن.  قدرت نداشت۶٠ با نزديک به  برای جنگ با او نيازی به تشکيل ائتالفیامريکا

در حقيقت اين .  ترکيه يعنی مجريان اصلی قدرت گيری داعش از اجزای آن می باشندو به نوعی... عربستان و قطر و

چنين اين به يک ارکستر مضحکی شباھت دارد تا ائتالفی برای جنگ، و البته رھبری . نه ائتالف بلکه مضحکه است

 باشد که افسرانش نيرو ھای داعش را در اردوگاه ھائی در ترکيه، اردن و امريکا بايد ارکستر مضحکی ھم حقا و الزاماً 

  .  به منطقه فرستاده اندامريکاپاکستان آموزش داده  و برای پيشبرد نقشه ھای جنگی 

. شان در منطقه را نيز رسوا ساخته است وران مزدۀھا بلکه ھم  مردمی در کوبانی نه تنھا امپرياليستۀمقاومت مسلحان

رغم رو شدن شواھد آشکاری مبنی بر گذاشتن امکانات مختلف در اختيار داعش، ارتباط خود  دولت ترکيه که بارھا علی

، حال با مقاومت )و ھنوز ھم به طور رسمی چنين می کند(با داعش را بيشرمانه با توسل به دروغ انکار می کرد 

 که در ھمبستگی  راير کوبانی و در شرايطی که افکار عمومی جھان عليه داعش بسيج شده است مردم خودرزمندگان دل

معترض را در  ٣۵ با کوبانی و اعتراض به حمايت اين دولت از داعش به خيابان آمده اند را به رگبار بست و حداقل

کار را به جائی رساندند که با رسوائی تمام برای بعد مقامات اين دولت، . به قتل رساند جريان اين سرکوبگری وحشيانه

 ما را می خواھيد ، بايد به ارتش آزاديبخش سوريه بپيونديد و  لوجستيکن کوبانی شرط گذاشته اند که اگر کمکامبارز

  سرباز امپرياليستيعنی عمالً !  بودن آن شکی ندارد، در آئيدامريکاتحت رھبری اين جريان، که کسی در دست ساخت 

 ھا ، بيمارستان اين شرط بيشرمانه در شرايطی اعالم می شود که بنا به گزارش خبرگزاری! شان شويد ا و مزدورانھ

ھم چنين، عکس ھای تانک ھای اين کشور با پرچم داعش به . ھای ترکيه محل مداوای مجروحان داعش گشته اند

 حتی .ترکيه از داعش ، شکی به خود راه دھدمطبوعات راه يافته، و خالصه کسی نيست که در حمايت آشکار دولت 

نايب " بولنت تزجان" حاکمه در اين کشور ۀکار رسوائی دولت ترکيه به آن جا رسيده که در بستر تضاد ھای درونی طبق

اسناد دست داشتن دولت " حزب خلق" و در مقابل خبرنگاران اعالم می کند که رئيس حزب جمھوری خلق ترکيه رسماً 

گری ھا در شرايطی رخ می دھد ءالبته اين افشا! در حمايت از گروه داعش را در اختيار دارد" و توسعهحزب عدالت "

آن ھم ) مانند تويتر(سربازان ارتش ترکيه با تروريست ھای داعش در شبکه ھای اجتماعی که درج عکس ھای يادگاری 

در حال سازماندھی است جائی برای انکار باقی  در لحظه ای که در نزديکی آن ھا داعش برای حمله به کوبانی دقيقاً 

کوبانی : " رئيس جمھور ترکيه  چند روز پيش گفترجب طيب اردوغانشايد به ھمين دليل ھم ھست که . نگذاشته است 

ست قلمداد يروی تروريه ھم جنگ کوبانی را دعوای دو نيو برخی از مقامات دولت ترک" چه ربطی به ترکيه دارد
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 آزاديبخش ارتش"توجه به چنين فاکت ھائی وقتی دولت ترکيه از رزمندگان کوبانی می خواھد که به آيا با .  کردند

 جنگ عليه داعش مطرح می کند و يا به خاطر ضديت با مقاومت مردم ۀبپيوندند، اين را به خاطر تقويت جبھ" سوريه

   عليه داعش و تقويت آن جريان تروريستی؟

ش را ھر چه بيشتر در مقابل چشم جھانيان  ا مردمی در کوبانی رسوائیۀومت مسلحانيکی ديگر از نيرو ھائی که مقا

بود که علی االصول بايد به ُکردھای کوبانی کمک می کرد و با توجه " اقليم خودمختار ُکردستان عراق"قرار داد دولت 

 ۀاما دارو دست. ز تنھا نگذاردبه درگيری ھايش با داعش خيلی ھا انتظار داشتند که برادران خود را در آن سوی مر

بارزانی که در . بارزانی نه تنھا مردم کوبانی را تنھا گذاشتند بلکه در کمک رسانی به آن ھا ھم اخالل ايجاد کردند

خطاب می کند و مدعی است که در حال جنگ با اين نيروی " گروه تروريستی بسيار وحشی"تبليغاتش داعش را 

ما در : "که صرفاً اعالم کند کهايت ھمه جانبه از ُکردھای سوريه ، به اين راضی شد تروريستی می باشد به جای حم

البته اين دارو دسته پيش "! که امنيت و ثبات به منطقه بازگردد  ايم تا اين مرزھای اقليم ُکردستان در کمين داعش ايستاده

با وجود در اختيار داشتن نيروی نظامی و تجھيزات نظامی کافی از ھر گونه مبارزه با داعش به ھنگام حمله از اين نيز 

به مردم بی دفاع ُکرد ايزدی در شنگال و سنجار سر باز زد، چرا که دولت اقليم خودمختار ُکردستان عراق، تنھا در آن 

 می امريکاجاب نمايد و در مقطع مورد بحث امپرياليسم جائی دست به عمل می زند که سياست ھای اربابش آن را اي

خواست با نشان دادن شدت وحشيگری داعش، آن را به مثابه ھيوالئی گويا برخاسته از اعصار گذشته به مردم جھان 

 از ھمان بياورد که ھنوز در نتيجه دولت اقليم به رھبری بارزانی اجازه داد که داعش بر سر ُکردھای ايزدی. معرفی کند

  .چشم بازماندگان ، خونابه جاريست

دولت اقليم امروز در حالی که برای عدم کمک به مقاومت مردمی کوبانی بھانه می آورد و مطرح می کند که گويا در 

انتظار بازگشت امنيت نشسته است، در عين حال برای فريب مردم ُکردستان، گاه ادعاھای ديگری کرده و فراموش نمی 

ھم به لحاظ انسانی و ھم به لحاظ کمک : " نخست وزير حکومت خود اعالم کند کهنيچيروان بارزانی کند که از زبان

اند و اين سخنان رياکارانه در شرايطی زده می شود " تسليحاتی آن چه را در توان داشته اند برای کوبانی ارسال کرده

:  کوبانی به خبرنگاران گفتۀشھر محاصره شد، در محمود بشار، " حکومت کانتون کوبانی"سخنگوی رسمی   اوالً که 

و اضافه کرد که اين در " ی برای ما ارسال نشده استئتا کنون ھيچگونه کمکی نه از مراجع بين المللی و يا منطقه "

شھر از کمبودھای اصلی معيشتی، در رنج است، در شھر برق و آب قطع شده و امکانات داروئی "حالی می باشد که 

 ".دست ما نرسيده استه ھيچ گونه کمکی نه از نظر نظامی و يا انسانی ب: "کيد نمود کهأوی ت" رفتهنيز از ميان 

 نخست وزير دولت اقليم را نه تنھا اين گزارش بلکه سخنان صريح برخی ديگر از مقامات اقليم رياکارانه بودن سخنان

گو با راديو عراق آزاد با  و  اقليم در گفتول روابط خارجی حکومتؤمس فالح مصطفی از جمله. ئيد می کنندأنيز ت

ای به طول بيش از ھزار کيلومتر با دولت اسالمی يا ھمان  توسل به سفسطه ای آشکار مدعی گرديد که چون در جبھه

ين عوامل جنگد و ھم زمان ميزبان بيش از يک و نيم ميليون آواره از سوريه و ديگر استان ھای عراق است، ا داعش می

اقليم خودمختار ُکردستان عراق نتواند نيروی کمکی برای "ی شھر کوبانی موجب شده است تا ئموقعيت جغرافيادر کنار 

 سرسپرده ای که جھت گيری حرکت خود را بر مبنای سياست ۀالبته از دارو دست ".جنگ با داعش به کوبانی بفرستد

  . تعيين کرده است جز اين ھم نمی شد انتظار داشتامريکاھای 

 نيروھای مردمی در منطقه ۀا آن چه امروز اين واقعيت را با آشکاری ھر چه بيشتری در مقابل مردم دلير ُکرد و ھم ام

دولت .  می باشدامريکاقرار داد، مقاومت مردم سلحشور کوبانی در مقابل داعش، اين سگ زنجيری جديد امپرياليسم 

ادر نيست از مبارزه و مقاومت مردم ُکرد کوبانی در مقابل  نه تنھا به دليل ماھيت ضد مردمی خود ق بارزانیاقليم

 خود ۀدشمنان نه فقط مردم ُکردستان بلکه مردم سراسر خاورميانه درس بگيرد ، بلکه در تداوم سياست ھای نوکر منشان
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 خارجی ول روابطؤمسبه ھمين منظور .  را تسھيل نمايدامريکامی کوشد راه دخالت نيروھای زمينی ائتالف به رھبری 

برای از بين بردن نيروھای داعش به گسيل نيروی زمينی از سوی : "حکومت شان اخيراً عاجزانه مطرح کرده است که

در شرايطی که چشم جھانيان به مقاومت مردمی در کوبانی دوخته شده و اين مقاومت ". ائتالف بين المللی نياز است

و ادعای " مرزھای اقليم ُکردستان" رسوا با ادعای ايستادن در ۀ دست آزاديخواھان گشته است، اين دار وۀالھام بخش ھم

 را داده و امريکادفاع از مردم ُکرد، به جای کمک به اين مردم ستمديده، فراخوان ضرورت ورود نيرو ھای زمينی 

 گره خورده امريکا امپرياليسم ۀنشان می دھند که سياست ھای شان تا چه حد با سياست ھای ضد خلقی و جنايتکاران

 مردم کوبانی در شرايطی ست که توده ھای ۀالبته مواضع رسوای رھبران اقليم در عدم حمايت از مقاومت مسلحان. است

ی ھای خود ، رھبران احزاب ئ ُکردستان با اعتراضات خود نسبت به اين سياست در ھر فرصتی در گردھماۀستمديد

  .  آن ھا را نشان داده اندحاکم در اقليم را محکوم و بيزاری خود نسبت به

 آن ھا گرديد ، ليستی از ۀدر اين جا می توان در رديف نيروھائی که مبارزه و مقاومت کوبانی باعث افشای چھر

مرتجعين را عنوان کرد ولی برای جلوگيری از طول کالم تنھا ضمن نام بردن از عربستان و قطر که بدون کمک ھای 

 ولی حال از نيروھای ائتالف عليه داعش به شمار می روند، و از جمھوری اسالمی مالی آن ھا داعش ھم وجود نداشت

در حالی که ادعای ضديت با داعش را دارد ولی شرکت کنندگان در تظاھرات مردمی در تھران و در شھرھای 

به موضع و ُکردستان در حمايت از مردم کوبانی را آماج حمالت خود قرار می دھد، الزم است به طور اشاره وار 

  .   برخورد دولت و ارتش عراق برخورد نمود

دولت و ارتش عراق يکی ديگر از نيرو ھائی است که با مقاومت مردمی در کوبانی طشت رسوائی اش از بام به زمين 

 داعش به موصل پا به فرار گذاشت و اين شھر بزرگ يک روزه ۀدانند که ارتش عراق در مقابل حمل ھمه می. افتاد 

ی از خارج ھنوز کدر حالی که کوبانی بدون اين که به سالح ھای پيشرفته مجھز باشد و بدون ھر گونه کم.  نمودسقوط

ئی برخوردار است، امريکاھم عليه داعش که ده ھا بار بيشتر از زمان حمله به موصل از قدرت و سالح ھای مدرن 

 برجستگی ھر چه بيشتری برای مردم جھان مطرح می ال باؤبنابراين، اين س. قھرمانانه می جنگد و مقاومت می کند

ئی در مقابل يورش يک امريکائی و مستشاران امريکاشود که به راستی چرا ارتش عراق با آن ھمه تجھيزات جنگی 

ال ؤ؟ تعمق روی اين س!گروه تروريستی پا به فرار گذاشت در حالی که کوبانی ھم چنان در حال مقاومت می باشد

 نيست را به طور ھر چه آشکارتری در مقابل ديد امريکا که جز بيانگر وابستگی ارتش و دولت عراق به واقعيت امر را

ھمگان قرار داده و نشان می دھد که فضاحتی که ارتش عراق در موصل در مقابل داعش از خود نشان داد به اين خاطر 

  .گذاشته و پا به فرار بگذارد دستور گرفته بود که اسلحه به زمين امريکابود که از طرف اربابش 

 مھم و اساسی در اين ۀپايان بخش اين مطلب به بيم ھا و اميد ھای مقاومت مسلحانه در کوبانی اختصاص دارد؛ و نکت

ثيرات غير قابل انکار اين مقاومت در افکار جھانيان باعث شده که دشمنان مردم جھت نفوذ در آن أرابطه آن است که ت

حمالت " مردم کوبانی را به حساب ۀ امروز رسانه ھای غربی می کوشند نتايج مقاومت دالورانھم. دندان تيز کنند

ۀ خير چند ھفته ای تازه شروع شده است ، بگذارند، و يا حتی شروع به تبليغ اين ايدأ و متحدينش که با تامريکا" ھوائی

ئی ھا امريکاو مھم تر از اين ،  . بوده و ھستندکاامرينادرست و غير واقعی کرده اند که گويا ُکرد ھا در منطقه طرفدار 

 اين تماس ھا ھنوز علنی نگشته ۀشروع به تماس و مذاکره با برخی از نيرو ھای سياسی در کوبانی کرده اند که نتيج

ه که سير رويدادھا در کوبانی و منطقه چ کيد نمود که جدا از اينأبنابراين الزم و ضروری است بر اين واقعيت ت .است

 و مزدوران ريز و درشت آن را امريکا امپرياليسم ۀ کوبانی چھرۀ مردم رزمندۀ قھرمانانۀسمتی به خود بگيرد، مبارز

اين مقاومت تأکيد ديگری بر اين واقعيت نھاد که خالق داعش ، خود . افشاء و پرده از رياکاری ھای آن ھا برداشته است

مالی قطر و عربستان و امکانات ديگر مزدورانش نظير دولت ھای اُردن " بی دريغ" است که البته با کمک ھای امريکا
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 ُکرد و ديگر توده ھای تحت ستم منطقه ۀو ترکيه اين تروريست ھای وحشی و حقير را بسيج و به جان مردم رنج ديد

  .انداخته است

ل دسيسه ھا و تجاوزات  مردمی در کوبانی نشان داد که می توان و بايد در مقابۀاز طرف ديگر، مقاومت مسلحان

پاخاست و مقاومت نمود و مھم تر از آن اين که تنھا با بسيج وسيع توده ھا و سازماندھی ه امپرياليسم و مزدورانش ب

مسلح آن ھاست که می توان در مقابل ھيوالی امپرياليسم و نوچه ھای داعشی اش ايستاد و الھام بخش آزاديخواھان 

 کرده و می کنند ھم چنين بار ديگر ء مردم کوبانی که زنان در آن نقش بزرگی ايفاۀن مقاومت مسلحاۀتجرب. جھان شد

آن چه در کوبانی جريان دارد جنبشی است نه . ی بدون حضور زنان معنا نداردئبيانگر آن است که ھيچ جنبش توده 

 و مزدوران منطقه اش نمی ريکاام عليه داعش بلکه عليه سازندگان و حاميان اين جنايتکاران که جز امپرياليسم صرفاً 

اين جنبش تنھا زمانی قادر است دشمنان خود را کامالً نابود سازد که توانسته باشد در جريان حرکت خود ، . باشد

 مبارزه ای که ۀاما در ھر حال زنان و مردان قھرمان کوبانی شعل.  پيروزی را شکل داده باشدۀرھبری کمونيستی الزم

 خاورميانه بايد بر آن دامن بزنند را بر افروخته و نقش بارزی در شناساندن ھر چه بيشتر ھمه توده ھای تحت ستم

 . دشمنان مردم به توده ھای منطقه ايفاء کرده اند

  ١٣٩٣ ]ميزان[مھر

  


