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  صبا راھی

  ٢٠١۵ فبروری ١۵
  

   نويسئی کوبانی و جماعت کيلوۀمقاومت مسلحان
  "تدر حاشيه طرح روی جلد کتاب کوبانی ادبيات و ھنر مقاوم"

  :مقدمه

   مسلحانه در ايرانۀسياھکل آغاز جنبش مبارز

ساليان سال است که نيروھای سياسی با الھام گرفتن از مبارزات نسلھای ديگر در سرزمين ھای ديگر به اشکال 

 آن تا پای  امپرياليستھا و رژيم ھای وابسته بهۀمختلف مبارزه و مقاومت در برابر ستم استثمارگرانه و جنايتکاران

در ايران . کنند تا راه رھائی از ستم سرمايه داران قلدر جھان را به توده ھای تحت ستم نشان دھند جان ايستادگی می

ه  شروع شد و ب١٣٤٩ ]دلو[ بھمن١٩ مسلحانه با رستاخيز سياھکل در ۀ آغاز جنبش مبارز–نيز اين نوع مبارزه 

. بر رژيم ضدخلقی شاه نوکر امپرياليستھا ادامه داشت خلق در برائی سال توسط کمونيست ھای چريک فدا٧مدت 

ن  توسط فعاالدنيدر استکھلم سو روریبھشتم فامسال نيز گراميداشت اين روز با شکوه، که مصادف بود با 

  . خلق با شکوه ھر چه تمام تر برگزار گرديدئیچريکھای فدا

  

   کوبانیۀمقاومت مسلحان

قلم ھايشان "  بشردوستانه و صلح آميزۀمبارز"وس امپرياليستھا در مدح که رفرميست ھا و چاکران آستان ب در حالی

" قابل فھم"کرد و در قالب نوشته ھای  را رديف می" برابری آزادی و انسان و کرامت انسانی"  واژه ھای ئیکيلو

 اين جماعت  خود دھان حيرتۀ مسلحانۀشود، کوبانی ھا با مقاومت جانان شد و می به خورد خوانندگان نادان داده می

 نوشتن ادامه داده و در ئیاما اينان آنقدر خود شيفته و ناصادق ھستند که ھمچنان به کيلو! چاکر قلم را باز نگھداشت

زھی ! که اسمی از تفنگ کوبانی نام ببرند نوشتند و نوشتند بی آن"! سالح"ستايش کوبانی برآمدند اما کوبانی بدون 

  !بيشرمی اين دکانداران رياکار

ثير أ امپرياليستھا مردم جھان را تحت تۀدر برابر داعش دست پرور کوبانی ھا ۀمقاومت مسلحان ی نيست کهشک 

را به راحتی  مقاومت مسلحانه ای که آنقدر قوی بود که بلندگوھای امپرياليستی نمی توانستند آن. خود قرار داد

ه زيسيون ايرانی خارج از کشوری بسياری بسانسور کنند و خبر ھای ناقص به مردم برسانند، اما در ميان اپو

 ۀکه اشاره ای به نوع مبارز  نوشتند، بی آنئیشعر سرودند و کيلو" کوبانی"دست شدند و در مدح ه سرعت قلم ب
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شان را بر سر قلم ھای خود اکثر افراد تيغ خودسانسوری . شندداشته با کوبانی ۀمقاومت مسلحان کوبانی يعنی

که اسمی از نوع مقاومت  که سالھاست به آن مشغولند بی آن" بارزه و مقاومت مسلحانهتقبيح م"گذاشتند و در جھت 

به راستی که ننگ و نفرت بر اينان ! ھا ستايش کردند" کوبانی"است از  کوبانی ۀمقاومت مسلحان کوبانی که ھمان

در آينده برايشان در نظر " ینان و آب"که اينگونه کارھايشان چيزی جز خادمی بر درگاه امپرياليستھا نيست تا بلکه 

  ! گرفته شود

. نوشته چند نفره می پردازدکتاب کوبانی ادبيات و ھنر مقاومت به طرح روی جلد که اين نوشته برخورديست کوتاه 

جای دارد که گفته شود که اين قلم کتاب مذکور را نخوانده است آنچه که مرا وادار به نوشتن اين سطور کرد خواندن 

ً . کتاب مذکور است و طرح روی جلد آن" ئیرونما"اسم گزارشی از مر  ۀ طرح روی جلد ھر کتابی چکيداساسا

  حرفھای کتاب است، غير از اين است؟ 

باشد اما مشخص نيست که  اما طرح روی جلد کتاب مذکور شامل قسمتی قرمز در باالی صفحه، نمايانگر خون، می

مقاومت  که نماد اين خون سمبلی از ش امپرياليستھا است؟ يا ايناين خون؛ نمادی از کشته شدن کوبانی ھا توسط داع

  ريزد؟ است که تا پای جانش ايستاده و خون دشمن ددمنش را بر زمين می  کوبانیۀمسلحان

تا پای جان بود که می بايست  کوبانی ۀمقاومت مسلحان اگر منظور طراح و نويسندگان کتاب قسمت دوم؛ يعنی نماد 

چرا استفاده نشده است؟ خب اگر ھمين کتاب را جلوی چشم ! شد که چنين نشده است نيز استفاده می طرح سالحاز 

پرسد پس عکس تفنگ من کو؟  جنگيد قرار دھند نمی يکی از زنان کوبانی که با تفنگش با داعش امپرياليستھا می

  ن کتاب مذکور چيست؟آيا اين عمل صادقانه است؟ اگر نيست اسم اين عمل غيرصادقانه طراح و نويسندگا 

دارند که از " وحشت"کشند يا  می" خجالت"رسد که نويسندگان کتاب و طراحان روی جلد کتاب يا  چنين به نظر می

ميان آورند، که اين نيز خود عين رياکاری است که قلم ھای اين ه  سخنی ب کوبانیۀمقاومت مسلحان مبارزه يا

  .دھند مدعيان به خواننده ارائه می

  نوشته شده در ھيچ کجای آن ديده نمیدنيدر استکھلم سو"  کتاب مذکور ئیرونما"ھم که از مراسم در گزارشی 

شکل واقعی مبارزه و مقاومت مسلحانه نام ه بوده و ھست يعنی بکه  مردم کوبانی را به آن شکلی ۀزشود که مبار

  ! برده شود

 اين عمل طراح يا طراحان روی جلد و ببرند؛ آيا"  مسلحانهۀمبارز"گويا که اين جماعت وحشت دارند اسمی از 

  نويسندگان کتاب مذکور توھين عينی به شعور خواننده نيست؟  

 کتاب نمی داند مردم کوبانی چگونه مقاومت کردند؟ آيا اين مقاومت مسلحانه نبوده است؟ پس چرا اين ۀآيا خوانند

  کنند؟  کوبانی را سانسور میۀحضرات مقاومت مسلحان

را به جشنی  شده اند، که آن)  کوبانیۀمقاومت مسلحان و صدالبته نه( کوبانیۀنچنين سينه چاک مبارزاما اينان که اي

دچار آلزايمر شديد   نوين گذاشتند،ۀ کوبانی را ھم مبارزۀتبديل کرده اند و کتابی ھم چند نفره نوشته اند و اسم مبارز

کردند در تاريخ مبارزات مردم ايران  رگزار می بجشن کوبانیکه  روریبھشتم فسياسی نشده اند که در ھمان روز 

 ديوار بتونی   مسلحانهۀ وجود دارد که چريکھای سياھکل با آغاز جنبش مبارز١٣٤٩ ]دلو[ بھمن١٩روز باشکوه 

 ۀ نوکر دست به سين،عليه ظلم و ستم رژيم شاهديکتاتوری اختناق شاھنشاھی را در ايران شکستند و اميد به مبارزه 

که خير، اينان اگر به واقع حسن  يا اين! ا در دل کارگران و زحمتکشان و محرومان روشن ساختندامپرياليست ھا ر

 ً  و نشان  کردند ی بودند روز جشن کوبانی را به روز ديگری موکول میئ نويسندگان حرفه نيت داشتند يا اگر واقعا



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

ً ...دادند که تا چه ميزان به اخالق ھای  می شود سراغ اخالق و پرنسيپ   ھم می در اين جماعتکدام اخالق؟ واقعا

  سياسی داشت؟؟؟؟

 آنان را در پيوند با مقاومت و ۀآيا اين جماعت تنگ نظر به راستی اگر دلسوز مردم کوبانی بودند مقاومت مسلحان

 آن در سراسر جھان از جمله ايران ۀ توده ھای تحت ستم امپرياليستھا و رژيم ھای دست نشاندۀ مسلحانۀمبارز

ن چريکھا در مراسم يادبود رستاخيز سياھکل از مقاومت کوبانی نيز ياد کردند؟ ھمانطور که فعاال منعکس نمی

  .کردند

و ساير افراد وابسته به نھادھای " ژورناليست مزدبگير"برای خود شيرينی به مشتی " جشن کوبانی"آيا اين جماعت 

   ببرند؟  کوبانیۀمقاومت مسلحانکه اسمی از  نکنند بی آ ھا ستايش می"کوبانی"امپرياليستی نبود و نيست که از 

اين ! به راستی که نان را به نرخ روز خوردن ھم حد و اندازه ای دارد که مال اين جماعت از آن ھم بدر شده است

شان قرار است که قتل عام زندانيان سياسی را به گوش " ايران تريبونال"کنند  ھا ھمان جماعتی ھستند که فکر می

که " دول غربی و سازمان ملل"زدند که ھمين " نفھمی"البته خودشان را به ! برساند"  سازمان مللدول غربی و"

 سياسی مارکسيست لنينيست ھا امپرياليستھا و نھادھای وابسته به آنھا نام دارند از ھمه جنايات باخبر ۀدر واژه نام

  .زنند  شان رقم میۀه و جنايتکارانھستند چرا که خودشان اين جنايات را با اعمال سياست ھای غارتگران

  !کوبانی در چه بود؟ مگر مقاومت مسلحانه" ھنر مقاومت"آيا اين جماعت نبايد در کتاب خود توضيح دھند که 

  ! نويس کتاب نويس کوبانی البته از نوع بی تفنگ شده استئیحال ھم ھمين جماعت کيلو

   دوھزار و پانزدهروریبسيزدھم ف

 .ش.  ھ١٣٩٣ ]دلو[ بھمن٢۴جمعه 

 


