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 !اُفق جنبش مسلحانۀ ُکردستان سوريه و کوبانی
مقابل جانيان بشريت به دست گرفت و در  سالح به. ست ھای اعتراضی ھای جنبش کوبانی، متمايز از ديگر جنبش مميزه

ھا و  ھای در بند بود و دھه آالِم توده.  کوبانی، جنبش ابتداء به ساکن نبوده و نيستۀخودی خود جنبش مسلحان به. صف شد

دليل  ھای متفاوت و به ورهديده، در د رنج ۀاين تود. داری، لگد مال شده است ھای سرمايه ھای نظام در زير چکمه

ھای  اش، به نماِد جنبش گی پاخاست و پس زده شد و امروزه، با مقاومت و با ايستاد اش به  ينهحقوق دير يابی به دست

 و در اثِر، کنونی منطقهھای تا محرومان جھان تبديل گرديده است؛ جنبشی که در خالِف رواِل سياستۀ اعتراضِی ھم

پارچه و در صفی واحد،  ا سازمان داد و يکشان، خود ر ۀ ھای وابست ھا و دولت مابين امپرياليست تنش و تضادھای فی

ھا و  گردد، بر آمده کيد میأست، که ت بر مبنای چنين حقايق روشن، و پتانسيل مبارزاتی. باشد اش می   خواھان حقوق اوليه

ھای مسلح و  چنين يگان ست؛ جنبشی که شوراھای محلی و ھم ھای مردمی پا شدن نماھای اين جنبش، متباين از، ديگر به

ۀ مقابل چون داعش، سازمان داد و به ھای مسلح امپرياليستی و نيروھای وابسته به آنان ھم  خلق را در مقابِل ارگان مدافع

  .ھا برخاست رو در رو با آن

اّول ۀ وران سه سالھم در د  و آن- ُکردستان ايران  ۀبه سخن ديگر جنبش کوبانی و تا حدودی، بی نشانه، از جنبِش مسلحان

المجموع بر سر کسب خودمختاری و حق تعيين  حيث ش منھا و مطالبات خواسته.  نيست- می ژيم جمھوری اسالحاکميت ر

يافته و  ست و بی دليل ھم نيست،  که جانيان بشريت ، تحرک سازمان سرنوشت و رھائی از زير جور و ستِم امپرياليستی

مداران  قدرت. پردازند ند و به قتل و ُکشتار آنان میدھ ھای محروم اين منطقه سازمان می  توده ای را عليه مسلحانه

ويژه ه قات مردم جھان و بيھا و بر تضي اند، بر محدوديت شان تا توانسته ۀ نشاند ھای دست ھمراه دولت المللی به بين

د به سرکوب و استثمار ان اند و تا توانسته ھای آنان تعرض نموده اند به تتمه اند؛ تا توانسته سوريه افزودهۀ ديد ھای ستم توده

کنند؛  ده میرگرشان، له و لو ھای مسلح و سرکوب جا مردم را، توسط ارگان حاکمان ھمه. اند ھای دربند، پرداخته خلق

گيرند و  پی می" محترم شمردن به حقوق انسانی"خود را تحت لوای ۀ طلبان ھای منفعت جا با قلدری تمام، سياست ھمه

ای از جھان را  توان، سراغ داشت، که مردم در امان باشند؛ گوشه خاورميانه را نمیۀ  منطقويژهه ای از جھان و ب گوشه

چنين   و ھم بار و ُکشنده ھای مرگ وقفه و فروش سالح توليِد بی. عنوان اماکِن امن و آسايش مردمی نوشت توان به نمی

ۀ داران تبديل گرديده است و ، به بھان ايهسرمۀ ھای روتين و روزمر  متفاوت، به سياست ھای جوامع تخريب زير ساخت

، مردم "تروريسم"برقراری دمکراسی و نجات مردم از شر ديکتاتورھا، سالح به منطقه وارد و با مستمسک مبارزه با 

  . کنند شان آواره و قتل عام می ۀ را از خانه و کاشان
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 روزانه از آن، ۀداران به حساب آمده و بدون استفاد  منفعِت سرمايهۀعنوان يگانه ابزار و تأمين کنند در حقيقت سالح به

کار بست زور و سرکوب در ذات ظالمان است و در مقابل ھم، ھيچ جنبش و . شان نيستند ھای برد سياست قادر به پيش

بر مبنای چنين . باشد اش نمی يابی به حقوق اوليه يافته، قادر به دست خلقی، بدون توسل جستن به زور سازمان

عملی، با مرتجعيِن ۀ مقابل ھای محروم ُکرد سوريه، به چون توده ای ھم ديده ھای ستم ست که خلق ھای مبارزاتی ضمانت

ھای  شان بدون اتخاذ تاکيتک ای که به تجربه دريافته است، مطالبات و مبارزات اند؛ توده مسلح و حاميان سرمايه برخاسته

کوبانی، ۀ  و به عينه، انديشه و جنبش مسلحانبه يقين. ست روی به پيشقيم خواھد ماند و محال مبارزاتی و مسلحانه، ع

توان،  ست که می یئ يافته و مسلِح توده سازماندشمن، تنھا با زوِر ۀ يافت که در برابر زور سازمان بار ثابت نموده است يک

. اش عقيم گذاشت رتجاعیھای ا ھای اعتراضی پاسخ مثبت داد و دشمن را در تحقق سياست ھای عملی جنبش به ضرورت

 کارگران و  باطل را کنار زد و مدلل نمود که، تأمين و تضمين منافعۀ بار ديگر اين انديش يک. آری، جنبش کوبانی

ترين شکل از مبارزه، يعنی مبارزه   انتخاب عالیديده، در گرو ھای ستم طبقاتی خلقکشان و پس زدن دشمنان  زحمت

  .مسلحانه است

تر، ماھيِت سه موضوع، پيرامون اوضاِع سوريه و نيروھای درگير در آن، آشکار  طور دقيق دو، و يا بهبا اين تفاصيل، 

عنوان نيرو و دشمن  ھم به  اصلی داعش و آنۀچنين در انگيز که، در شناخت و از جايگاِه طبقاتی و ھم اّول اين. باشد می

که، ماھيِت درونی حاميان اين نيروی مرتجع  ؛ دّوم اين، شک و ترديدی نيست- و ديگر مناطق -، مردم سوريه "اصلیِ "

که، در غرض و در  باشد، و ّسوم اين ، بسيار گويا و عيان می- اش  یئ المللی و حاميان منطقه اران بينمد  يعنی قدرت-

 انسانی و مسلماً و در ذاِت غير. داردترين دودلی و بدگمانيی وجود ن نی ھم، کم جنبش ُکردستاِن سوريه و کوباۀجوھر

بار آنان، در حق  کرِد جنايت ھم، نيازی به برشماری عمل ای نيست و بيش از اين  اّول، شبھه خواسِت باطنی دو گروه

ھم در اقصا  خواھان نيست، چرا که بيش از اندازه، اين دو گروه و ديگر حاميان سرمايه و آن ن و آزادیابشريت، مخالف

که بيش از  اند، مضافاً اين اند و دست به جنايات شنيع زده فاوت را زير و رو نموده مت ھای جوامع نقاط دنيا، زير ساخت

ن طبقاتی کارگران و ادوستی و خيرانديشی مخالف ھا موجود است که ، راِه ھر گونه ادعای انسان اندازه، اسناد و فاکت

 خود، ُمھر و حقانيت ۀستقالنتوده و جنبشی که با تحرکات م. بندد ويژه جنبش کوبانی را میه کشان و ب زحمت

شان  ھای المللی و دار و دسته مداران بين قدرتۀ گرايان ھای سرکوب ھا و سياست خواھی اش را در برابر زياده مبارزاتی

ھا  ھای زنان و مردان اين منطقه، به سر تيتر نگاِه ميليون فشانی و جان ھا  و بيھوده ھم، نبوده و نيست، که دالوری کوبيده

   . محروم دنيا تبديل گرديده استانسان

رغم  رغم نامعينی در انتخاب سياست پرولتری، و علی ھا و علی رغم کاستی باری، جنبش ُکردستان و کوبانی، علی

ھای سياسی،  ی روشن از برنامهرو ريزی و دنباله رغم پی نين علیچ ی، و ھمئ تودهگام قواعِد جنگِ  رعايت و اجرای گام به

ۀ خلق رزمندۀ طلبان ھم در مناطق تحت نفوِذ خودی، توانسته است پرچم مبارزات حق ی پرولتری و آناقتصادی و نظام

به ھمين سبب، جنبش کوبانی، نياز . ديده دھد ھای ستم ُکرد سوريه را برافرازد و انرژی تازه و نوينی را، به ديگر توده

تر  افتر و شف تر، تعرضی  انتخاِب سياست و طرحی تازهی و نياز بهرو مبارزه، نياز به پيشبه ُوروِد سيکل ديگری از 

ديگر،  ِکرد سوريه، و از سویۀ ديد گو و متضمن نيازھای خلق ستم سو، پاسخ ی که از يکسياست و طرِح تعرضي. دارد

با اين . باشد شان از آن سرزمين می ھای ھمراه دار و دسته المللی، به بينمداران  ساز راندن و پس زدن قدرت زمينه

ھای موجود در دروِن جنبش ُکردستان سوريه و کوبانی،  ھا و نگرانی ھا، اضطراب کيد بر سايهأاوصاف نه تنھا ت

، جايز -ثرتر ؤتر و م عرفت وسي منظور پيش ھم به  و آن- ھا و کمبودھای آن  ناصحيح نيست، بلکه برشماری دقيِق نارسائی

  .جاستو ب
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ھای  ھا و تاکتيک ويژه جنبش کوبانی، در تعيين و در حکميت سياسته تر، ضمانِت ھر جنبشی و ب به تعبير روشن

ی با سياست و اقتصاد ئھم، در رويارو می و پرولتری و آنگيری و اجرائی اقتصاِد مرد چنين در ُگرو پی کمونيستی و ھم

ھای اعتراضی و انقالبات جھانی، تاکنون  ی، جنبشئھا در چنين عرصه  در آن نيست کهشکی. ست امپرياليستی

ی که نه تنھا قابل رد و کتمان نيستند، بلکه قابل ئھا اند؛ آزمون ز خود باقی گذاشتهھای بس غنی و گرانبھائی را ا آزمون

ھا، از  تودهۀ  زورمداران ھم، در انتخاب سياسِت مستقالندندگی تشويش و دلواپسی، مخالفت و يک. اند اجراء و عمل

ظالم و ۀ تالِش طبقۀ باشد و ھم اش می ھای حکومتی داری و دم و دستگاه سرمايهۀ ھای انتخابی طبق ھا و روش سياست

ھم  و آن -ی ئ تودهۀ مسلحانۀ ويژه مبارزه  تجمعات راديکاِل مردمی و ب طرق گوناگون، مانع سودجو در آن است، تا به

ھای  ای از مبارزه و تعقيب نقشه که ُورود توده به چنين عرصه پُر واضح است.  گردد- حول سازمان انقالبی و مسلح 

، مورد تعرض و سرکوب ءبايست با تمام توان و قوا حساب آمده، و می اقتصادِی خارح از مناسبات کنونی، خط قرمز به

وقوع پيوسته در ُکردستاِن سوريه، ه حوالت، و جدا از معادالت سياسی بدر ھر صورت و جدا از تغيير و ت. قرار گيرد

گوئی به  ، در پاسخ تر جنگِ کوبانی که، شفافيت و خالصی ھر چه بيش ست، آن است يت و پافشاریؤچه قابل ر آن

ترين تعلل  مھاست و طبعاً، ک گران اصلی آن، يعنی کمونيست ھای کنونی جامعه و مردم سوريه، از جانب ھدايت ضرورت

  .و وقفه در آن، اين جنبِش سرزنده و مسلحانه را، کسل و فرسوده خواھد کرد

ی و انقالبی، با تعرض و با تسلط ئ روی ھر جنگِ توده از آن پيشتر  سياست است و مھمۀ قابل قبول است که جنگ ادام

قابل قبول است که بدون انتخاب و طی نمودن شان گره ُخورده است؛  داران و حاميان گام مناطق تحِت نفوِذ سرمايه گام به

راه متوقف، به ۀ  را، در نيم- و حتی مسلحانه -ويژه پايانی جنگِ انقالبی، ھر جنبش اعتراضی ه مراحل ميانی و ب

ھم در شکل و شمايل ديگری ، بر دوام خواھد ماند؛   و آن-چنان  راه و به شکست خواھد کشاند و حاکميت سرمايه ھم کج

ست و منطقاً جنگ کوبانی و سوريه ھم، خارج از قانوِن کلی  ول است که ھر سياستی برخاسته از منفعت اقتصادیقابل قب

چنين نظری ھم، خالِف حقيقت نيست که جنبش کوبانی و ۀ که ارائ مضافاً اين. ھای طبقاتی در دنيای کنونی نيست جنگ

، حاصِل فقر و نداری و حاصِل تعرض - نبِش اعتراضی ديگر ھا ج مانند ده  و به- ُکرد سوريه ۀ ديد مبارزات خلِق ستم

حقيقت نيست چنين نظری ھم خالِف ۀ باشد؛ ارائ کشان و محرومان می ھا، به جان و مال کارگران و زحمت باالئیۀ طبق

ديده   ستمھای چنين خلق کشان و ھم استن کارگران و زحمتخپا ھای رشد و به ھا، زمينه باالئیۀ ، تضاِد درون طبقیکه گاھ

دھی صحيح، اعتراضات مردمی، مسير سالم خود را باز خواھند  جا و سازمانبۀ را فراھم نموده و در صورت استفاد

  .تری قرار خواھد داد جدیۀ يافت و دشمنان را در مخصم

 ھر ۀان وظيفمي ست و در اين ھا، طبقاتی ھا و تنش و کشمکش به عالوه باور بر آن است که، جنگ و بحراِن دروِن باالئی

ھم با مرزبندی  و آن( حاکمان  اندازی عملی مبازه عليه ست، تا جدا از پا درميانی و جدا از راه جريان و عنصر کمونيستی

مسير  را به شان ھای روشن، گرد ھم آورند و مبارزات ھا را حول برنامه ، توده)ھای رقيب سرمايه روشن و قاطع از جناح

 يابی  شان، بر سر تسلط ھای المللی و ديگر دار و دسته مداران بين در حقيقت جنگ قدرت. حقيقی و سالم رھنمون سازند

 درصد آن در دست دولت روسيه است و ٧۵طور اولی، سوخت و گاز است؛ گازی که   طبيعی و به تر منابع ھر چه بيش

ل دو خِط گاز و وسر کنتری که، اقتصادی و بر ئدعواھانمايد؛ جنگ و  بخش عظيمی از گاز اروپا را تأمين می

ست که قرار بود از سرزمين عربستان و قطر، به عراق، سوريه و ترکيه و بعد از آن به دريای مديترانه عبور  ای لوله

اند و باعث  تر نموده ھای جنگ را در منطقه، گسترده ست که شعله ای بر مبنای چنين منفعت و طرح اقتصادی. نمايد

گانی مردم  ھا و تخريب زند لشکرکشی. اند  از اين مردم محروم ُکردستان سوريه گرديدهخرابی بيش گی و خانه آوار

چنين  چون قطر، عربستان و ترکيه و ھم اش ھم محروم منطقه و سوريه از جانب دولت امريکا و ديگر حاميان دولتی

روزھا تجلی خود را در  که اينست،  چون داعش، برگرفته از چنين منفعت اقتصادی ی ھمنيروھای غير دولتيھا و  جناح
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ی که باعث مرگ و مير کودکان و سياسيھای  ھا و تنش گذارد؛ جنگ نمايش می  نظامی منطقه به-ھای سياسی  جنگ

  . ُکرد سوريه گرديده استۀديد دربدری خلق ستم

چون  ی ھمِن جوامعوجود آمده در دروه به ھر حال و جدا از بررسی دالئل اصلی تغييِر و تحوالت و معادالت سياسی ب

دھی متناسب يا قوانين  ی و دگرسازی بيش از اين است؛ نيازمند سازمانرو پيشسوريه، جنبش ُکردستاِن سوريه، نيازمند 

ھای سياسی، اقتصادی، جنگی و فرھنگِی  ريزی طرح و برنامه ھا، نيازمند پی اينۀ تر از ھم جنگِ پرولتری و مھم

ۀ  ارگان حافظ بقای سلط ھای نظامی عليه گيری نقشه مند آن است تا جدا از پیست؛ نياز تر، در مناطق خودی شفاف

گام و   سوريه، پاسِخ درخور شايسته دھد و گام بهۀديد خلق ستمۀ چندين دھۀ ھای اوليه و پايمال شد امپرياليستی، به خواسته

گی  زمين براند و پرچِم رھائی و آزادکشان را از آن سر دھی صحيح، دشمنان طبقاتی کارگران و زحمت ھم با سازمان آن

 خودی، اين جنبش را ۀترديدی در آن نيست که در جائی، ايستائی و دفاع صرف مسلحانه از خانه و منطق. را برافرازد

ۀ يد دخلق ستمۀ با اين اوصاف الزم است تا جنبش مسلحان. ھای آن خواھد افزود در درازمدت فرسوده نموده و بر خسران

ۀ ھای مسلحان چنين با فراگيری از ديگر تجارب و جنگ آموزی از ديگر مبارزات مردمی، و ھم  با درسُکرد سوريه،

ھا و  خودی را پی ريزد، و به نمادی ديگر از مقاومت، سياستۀ  اقتصادی منطبق با منطق-ی، سازمان سياسی ئ توده

  .ھای مردمی و پرولتری تبديل گردد تاکتيک

گام  ُکرد سوريه، منوط به وساطت عملی و منوط به اجرائی گام بهۀ ديد خلق ستمۀ  جنبش مسلحانرفتِ  که، پيش در پايان اين

ۀ  و سربلندی ھمخود، سبب افتخارۀ نوبه ی که بئھا ھا و تاکتيک ست؛ سياست ونيستیھای کم ھا و تاکيتک سياست

ھم در تقابل با دشمنان  مربخش و آنثۀ اصلی مبارزۀ چنين سبب حقانيت و باال آمدن يگانه شيو خواھان، و ھم آزادی

  . خاورميانه و اقصا نقاط جھان خواھد گرديدۀ منطقۀ ديد ھای ستم  خلقۀ کشان و ھم طبقاتی و مسلح کارگران و زحمت

  

  ٢٠١۴مبر  نو٢٢

  ١٣٩٣ ]قوس[ آذر١

 

 

  


