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  )توفان(حزب کار ايران

 ٢٠١۴ دسمبر ١٢

  
  پيروزی کوبانه پيروزی عين العرب

   و پيروزی سوريه دموکراتيک و متحد است
  

برند و کمتر کسی است  ھا به نام عربی آن، ھمه از کوبانه نام می است منت)کوبانی(شھر عين العرب ھمان شھر کوبانه

 و امريکا امپرياليسم سياست راھبردی نيروھای ارتجاعی و امپرياليستی که در مسير ۀھم. گويد عين العربکه ب

خاطر کنند، کوبانه را بر زبان می آورند نه به  حرکت می»  نوينۀخاورميان« سوريه و ايجاد ۀمتحدينش برای تجزي

ردی اين شھر و  ضد امپرياليستی و دموکراتيک آن مردمان دلير، بلکه برای تأکيد بر نام کُ ۀطرفداری از مردم و مبارز

عکس، چه خود ه ب. ردھا و مردمان عرب مقيم سوريهد تشديد شکاف و دشمنی بين کُ ئياحتراز از نام عربی آن و تأ

برند  را از اين جھت به کار می» کوبانه«، دموکراتيک و کمونيست نام رد کوبانه و چه ھمه نيروھای مترقیانقالبيون کُ 

 انقالبی برای دفاع از ميھن مشترک ھمه سوری ھا برای وحدت مجدد ھمه در ۀ مبارزهنتيجدر که تجاوز داعش و 

ايت و در کوبانه است که نيروھای آدم کش و متجاوز داعش دست به جن.  آغازيدجاچارچوب کشور واحد سوريه از آن

غارتگری زدند، در آن جاست که ھمه کوبانی ھا در سنگر مبارزه ای مردمی برای دفاع از زادگاه و ميھن خويش 

 و متحدان او بايستی سقوط کند تا سوريه قابل تجزيه امريکاژی امپرياليسم ياين کوبانه است که بر طبق سترات. برخاستند

ھمان کوبانه » عين العرب«ھمان عين العرب و » کوبانه«ب ما نيز بنابر اين روشن است که برای حز. و تصرف گردد

رد و عرب و پيوند و ھمبستگی آنان در قالب يک کشور واحد دو نام برای يک شھر که نشان دھد وجود دو قوم کُ . است

  .است

از قبل امضاء کرده ھر جدائی قطعی آن را از سوريه تو گوئی مُ . گويندامپرياليست ھا موذيانه سخن از عين العرب نمی 

 بلکه به منظور نفاق بين آنان و خلق عرب، ،رد سوريه عکس رياکارانه نه برای دفاع از کوبانه و اھالی کُ هآنان ب. اند

برای جدائی سرزمين آنان و نابودی سوريه به عنوان يک کشور واحد مستقل، از کوبانه و دفاع از مردم آن جا مدام و 

 ۀ را برای تضعيف جبھشدر عين حال دست داعش، دولت ترکيه و ھمه متحدين. داز چپ و راست سخن می گوين

  . دفاعی کوبانه شده اندۀمقاومت انقالبی کوبانه باز گذاشتند و با تمام امکانات خويش جاده بازکن شکست مبارز

 ميھن پرستانه و ۀبارزاز نيروھای مترقی و کمونيست ھای سابق در دفاع از مپاره ای متأسفانه در اين ميان کم و بيش 

دچار سردرگمی و توھم گشته اند و ناخودآگاه آب در جوی امپرياليست ھا روانه ) عين العرب(ضد امپرياليستی کوبانه 

بر و اکت٧به تاريخ ( نفر از سياستمداران آن١۴ ۀلمان در بيانيا اين نيروھا گروھی از حزب چپ ۀاز جمل. سازند می

مسلح از طرف سازمان ملل برای به اصطالح سرکوبی داعش و کمک به خط دفاعی خواھان ورود نيروھای ) ٢٠١۴
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 اين کشور ۀتو گوئی تجزي. در اين بيانيه حتی برای حفظ ظاھر نيز نامی از سوريه در ميان نيست. مردم کوبانه گشته اند

خيزد؟ و يا آن  وحه برمیتوان تصور کرد که اين امر تنھا از گمراھی و بغرنجی مسائل مطر آيا می. مسجل شده است

که بوی کسب قدرت دولتی و شرکت در حاکميت بورژوازی آنان را بيھوش کرده و به گرداب اپورتونيسم و تسليم طلبی 

 حزب ۀاين باقی ماند) Die Linke(لمانابينيم که رويزيونيسم نيز بر سر حزب چپ  کشانده است؟ در اين جا نيز می

ورود نيروھای مسلح خارجی چه از نوع سازمان ملل . ه بالئی نيست که نياورده باشدلمان مترقی چا ۀسوسياليست متحد

مبنی بر » انخاردو «ۀدر کنار برنامه و نقش.  کشور سوريه استۀآن و چه نوعی ديگر در خاک سوريه، اھرم مھم تجزي

لمان نيز در اعده از حزب چپ ، پيشنھاد اين اسد، ورود نيروھای مسلح پياده و سرنگونی » امنۀقمنط«وجود آوردن ه ب

ه  سوريه و بۀژی امپرياليستی مبنی بر تجزيي کوبانی ھا در جھت تحکيم ستراتۀ مسلحانۀلباس طرفداری از مبارز

ھيچ انسان دموکرات و يا ضد امپرياليستی و به مراتب اولی ھيچ . وجودآوردن جغرافيای جديد خاورميانه است

 آن ۀحاکميت ملی کشوری را زير پا گذاشته، تجاوز به يک کشور، اشغال و يا تجزيتواند استقالل و حق  کمونيستی نمی

اين امر به ماھيت سيستم و دولت حاکم .  نيز قدم در جھت اجرای آن گذاردرا خواھان شود تا چه رسد به آن که عمالً 

ی ديگر آن چنان دخالت کند مجاز نيست که در امور داخلی کشور) ھمانند داعش(ھيچ کشوری و يا نيروئی. ربطی ندارد

شناسد   را به خوب و يا بد تقسيم کرده آنھا را که مطابق ميل و مطامع خود نمیی و رژيم حاکم کشور ديگرنظامکه حتی 

در سال ( يوگسالویۀتجزيجنگ . از حق استقالل و حاکميت معزول کرده و آن کشورھا را مورد تجاوز قرار دھد

تجزيه و نابودی وحدت ملی آن کشور، شروع روابط جديد لھای بعد مترتب برآن و سپس دخالت ناتو در سا )١٩٩١

استثمار را برای  رويزيونيستی شوروی بر جھان ما حاکم گشت و راه نظام نوينی بود که پس از فروپاشی ۀاستعمارگران

  .وار ساخت ھمامريکا امپرياليسم غرب تحت رھبری  بی رقيبۀھر چه بيشتر توده ھای زحمتکش جھان و سلط

 استعمارگران کھنه و نو و نوين، ۀھم. شمارد مقدس میو مجاز متحدينش و حتی بورژوازی استقالل را تنھا برای خود 

 امپرياليست ھا برای ديگران و به ويژه کشورھای ضعيف، عقب مانده ولی حاصل خيز و پر نعمت، ھيچ گونه حق ۀھم

 رشد و اعتبار سرمايه ۀآنان در قرون گذشته و در آغاز بحبوح. ستندحاکميت ملی و استقالل سياسی قائل نبوده و ني

 گسستن از تنگ نظری و محافظه کاری ۀ که در آغاز جنب١٩ اوائل قرن )جھان وطنی(داری، تحت لوای کوسموپوليتيسم

ای خويش کرد، به زودی مردم کشورھ يستی داشت و ادعای پيوستگی و تفاھم ملت ھا و کشورھای جھان را میلناسيونا

 مترقی دارد و ۀی جنوبی و استعمار آنان جنبامريکافريقا و ارا قانع ساختند که ورود آنان به کشورھای دوردست آسيا، 

 برخورد و بينش استعماری که جھان را در واقع مايملک ۀاين شيو. برای پيشرفت آنان و تکامل تمام جامعه بشری است

ل و گشاد خود و رشد مستقل را از کشورھای مستعمره ربوده و به حقوق گَ شناخت و ھرگونه حق ملی، سياسی  خود می

در  ساکنھای ما » چپ«بينيم که حتی برخی از   و متأسفانه می ساخت، ھنوز که ھنوز است وجود دارد ملحق می

، توھم و گرفتار  محکم ايدئولوژی مارکسيسم ـ لنينيسم قرار نگرفته، دچار ترديدۀکشورھای امپرياليستی زمانی که بر پاي

 با گستاخی به سود ،بينند خود را محق می اپورتونيسم و رويزيونيسم گشته اند، نيز ھمانند بورژوازی امپرياليستی

آن کشورھائی که بر اثر در ، موضعگيری کنند ضد توده ھای مردم و زحمتکشان آن کشورھا ه بامپرياليستیبورژوازی 

  .ف، بحران و جنگ و ناامنی گشته اندحمله و تجاوز امپرياليست ھا دچار ضع

کنند ولی نسخه ھای  ھا و گروه ھای ھمانند که در ظاھر از مبارزات مردم کوبانه دفاع می» چپ«سؤال ما از اين گونه 

کنند، اين است که  د میئيپيشنھاد و يا تأ»  اين منطقهۀفاجع«دخالت نظامی در کوبانه را برای به اصطالح پايان دادن به 

ن ا پيشنھاد کمک نظامی مستقيم به مبارز مردم و نه امپرياليسم ھستيد، چرا اوالً ۀ ھواخواه پيروزی جبھچنانچه شما واقعاً 

مدد نمی گيريد و يا حداقل برای حفظ حاکميت ملی » اسد«و از نمی کنيد انقالبی دولت قانونی و رسمی اين کشور 

 خود خواھان ورود نيروھای نظامی ۀدر بيانيدان مشورت و مذاکره نمی کشيد؟ چرا  را نيز به مياسدسوريه پای 
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يا شما نيز ھمانند امپرياليست ھای جنگ افروز غرب، آشويد ولی نامی از کشور سوريه نمی بريد؟  سازمان ملل می

، امضاء کرده ايد؟ و يا گمان  ديگر و شايد آماده شدهئیرا با نقشه جغرافيا» خاورميانه نوين« سوريه و طرح ۀھر تجزيمُ 

 و متحدانش گرد آئيد، شايد در آينده ای نزديک در مقام امريکابريد از اين طريق که زير چتر حمايت امپرياليسم  می

 و خود را با اين طرح تجزيه طلبانه به امپرياليستھا به عنوان اپوزيسيون قابل ھای حاکميت دولتی جائی برای خود بيابيد

  ران عرضه کنيد؟اتکاء در اي

در واقع اکثر آنان و در رأس .  کردھا ھستند و مخالف داعشۀکنند که آنھا طرفدار ھم دول امپرياليستی چنان وانمود می

 کرد را در ۀلمان، کمک نظامی خود را تنھا متوجه کردستان عراق و حکومت بارزانی و تقويت او کرده، کوباناآنان 

 برخورد با کردھا ۀما در اين جا با دو شيو. کنند  میءھا به حرف و عوامفريبی اکتفا داعش تنھا گذاشته، تنۀمسلخ خان

بخش . رو ھستيم و علت آن نيز وجود واقعی دو بخش متفاوت کردھا از لحاظ کيفی و جھت گيری سياسی استه روب

خويش در رأس آنان بارزانی  خود را تسليم رھبران فاسد و فئودال سفانه و عمدتاً أردھای مقيم عراق اند که متاول کُ 

فرو کرده و از اين طريق متحد پر و پا ) ل موصعمدتاً (رھبرانی که چنگال خود را در مناطق نفت خيز عراق. ساخته اند

ردھای مناطق شمالی سوريه اند که در برابر تجاوزات داعش و امپرياليست ھا در بخش دوم کُ .   گشته اندامريکاقرص 

 در جھت خالف منافع ئه ھای مدام ترکيه مقاومت کرده با تشکيل شوراھای مقاومت، عمالً برابر اعمال زور و توط

ژی امپرياليستی مبنی بر تقسيم ياولی وابسته به منويات ارتجاع جھانی و مدافع سترات. کنند  عمل میامريکا راھبردی

 ۀ و سمبل وحدت و پيوستگی ھمسوريه و عراق و تشکيل دول جديد است و دومی متکی بر مردم و منافع اکثريت آن

  . دموکراتيک متحد استۀخلق و تجمع در يک سوري

گونه سازشی ندارند و ھمچنين راسخ است که چرا از کردھای عراق به  روشن است که امپرياليست ھا با اين سمبل ھيچ

  .کنند عنوان متحد پا برجای خويش دفاع می

 که به عنوان YPG The Peoples Protection Unitsاعی خلق فراموش نکنيم که در دفاع ميھنی کوبانه قوای دف

ھمان حزبی که از سوی . ن کننده ای داردييشود، نقش اساسی و تع تلقی می) PKK(بازوی حزب کار کردستان 

طبيعی است که چنين امری ھم چون خار در چشم . امپرياليست ھا به عنوان گروه تروريستی مورد تعقيب است

ـ به ويژه آن که نبرد کوبانه از حالت اوليه و ناپختگی و کم انسجامی خود برون آمده و به يک نبرد امپرياليسم است 

ن انقالبی اپافشاری و استمرار مبارز. ی نسبتا منظم، با آرمان ھای روشن و فرموله شده تبديل گشته استئوسيع توده 

ياليست ھا برای پيروزی در اين نبرد دو راه بيشتر ولی امپر. کوبانه در دفاع از ميھن تنھا ضامن پيروزی آنان است

که به نظر می آيد کوشش ھائی در اين جھت (ندارند، يا کوشش برای نفوذ سياسی در آن و انحراف مسير اين مبارزه

قوای  (YPGانجام يافته و شواھد آن نيز اگرچه اندک ھم اکنون از طريق پيوستن برخی از افراد اپوزيسيون ضد اسد به 

  .خورد و يا با نيروی توپ و تانک و شکست نظامی اين نبرد به چشم می) اعی خلقدف

اميدواريم که مبارزان انقالبی کوبانه با ھوشياری و تدبيری که تا به حال از خود نشان داده اند، به راه خويش ھمچنان 

ر کوبانی ھا برای دفاع از وطن مشترک  قھرمانانه و کم نظيۀاين مبارز. گونه کج روی را ندھند  ھيچۀادامه داده و اجاز

 خود و ۀ بيھوده نيست که امپرياليست ھا با ھمه نيروی ممکن– گذشته کم نظير است ـۀـ بدون ترديد در تاريخ چند ده سال

 دفاع از کوبانه ولی به منظور سقوط آن به ميدان نقاب متحدان رنگارنگ خويش و ارتجاع منطقه با ۀبا مدد داعش و ھم

 قدرتمندان ارتجاعی ۀاز عصيان مردمی که از سوی ھم. گيرد نبرد کوبانه از کيفيتی تازه سرچشمه می.  آمده اندمبارزه

 نيروھای خويش به منظور دفاع از ۀو امپرياليستی به بازی گرفته شده اند، از تصميم راسخ آنان برای اتحاد وسيع ھم

  .ميھن و برای اھداف عالی انسانی
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 ميھن پرستان سوريه ۀزی کرد و عرب، مسلمان و مسيحی، کمونيست و غير کمونيست پيروزی ھمپيروزی کوبانه پيرو

شکاف انداز و «اين پيروزی ناقوس شکست سياست . پيروزی عين العرب است. عليه تجاوز ارتجاع و امپرياليسم است

  .ستامريکاپرياليسم ويژه امه  امپرياليسم و ب منطقه و تجديد حاکميت بالمنازعۀسياست تجزي» حکومت کن

  . ھای ديگر سرزمين خاورميانه را با ننگ و نفرت ترک گويند» داعش «ۀبه اميد آن روز که امپرياليسم و داعش و ھم
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 وبالگ کارگر آگاه

/se.blogspot.kargareagah.www://http 

 نسايت کتابخانه اينترنتی توفا 

 http://toufan.org/ketabkane.htm 

 سايت آرشيو نشريات توفان

http://toufan.org/nashrie_tofan%20archive.htm 

 ترئيتوفان در تو

toufanhezbkar/com.twitter://https 

  توفان در فيسبوک

hezbekar.toufan/com.facebook.www://https  

  توفان درفيسبوک به زبان انگليسی 

ts=fref?toufan.pli/com.facebook.www://https  

 

  


