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 Political سياسی

  
  بھرام رحمانی

 ٢٠١۵ جوالی ١٢
  

 !ھا در دفاع از روژاوا، وظايف آگاھانه و داوطلبانه دارند کمونيست
  »جھان ديگری ممکن است«

   
شور خودشان را متحد کنند تا اين طبقه به لحاظ موقعيت و قدرت عظيمی که در ھا وظيفه دارند طبقه کارگر ک کمونيست

طلب کوچک و  ھای حق ، جنبشئیھای اجتماعی مانند جنبش زنان، جنبش دانشجو عرصه توليد دارد پيشگام ھمه جنبش

داری را واژگون  اجتماعی سراسری، سيستم سرمايه -  مند سياسی دھی و ھدايت يک جنبش قدرت بزرگ شود تا با سازمان

ای که  جامعه. ای بسازد که در آن جامعه، ھر کس به اندازه توانش کار کند و به اندازه نيازش ھم سھم ببرد کند و جامعه

گونه برتری نداشته و ھمه شھروندان از موضع برابر و  نه جنسيت و مليت و نه رنگ و زبان نسبت به ھمديگر ھيچ

  .کنند امعه تالش میدوش به دوش ھم در جھت بالندگی ج

ھا به عنوان  شود، بلکه آن ھا، نه تنھا به ھمين جا و به چارچوب ملی و کشوری خالصه نمی اما وظيفه کمونيست

طلب و  اجتماعی حق -  ھای سياسی ای دارند تا به ياری جنبش ھای انترناسيوناليست، وظيفه آگاھانه و داوطلبانه کمونيست

به عبارت . ھر چند که شايد به آن جنبش و رھبری آن، انتقادھای جدی ھم داشته باشند. دجو بشتابن خواه و عدالت آزادی

  . جھان ديگری را ممکن سازندتاھا در آن جنبش شرکت نکنند  شود که کمونيست ديگر، انتقاد مانع از اين نمی

ھرچند که . اند  چه کار کردهھا در طول تاريخ ھدف اين مطلب، اين نيست که تاريخ را مرور کند و نشان دھد کمونيست

نامند   که خود را کمونيست میئیھدف اين مطلب، تحوالت روژوا و حضور نيروھا. ست خود اين امر مفيد و ضروری

  . در اين تحوالت است

، )کردستان سوريه( روژاوا يا ھمان«، يعنی در قلب خاورميانه پرتالطم و سياه، به نام ئیامروز يک منطقه جعرافيا

در اين منطقه و در سه کانتون خودگران دموکراتيک، يعنی کانتون . ھاست ارد که در مثابل ھمه ما کمونيستوجود د

 توسط  ھمه ساکنين ًن و مستقيمائيھا از پا اند که اداره کل جامعه و ھمه امورات آن جزيره، عفرين و کوبانی تشکيل شده

طلبانه و   سکوالر و انسانی و برابریًی با قوانين کامالاين منطقه بدون توجه به جنسيت و مليت و باورھای مذھب

معيارھا و قوانين شود؛ ھمه در جھت ساختن يک جامعه آزاد و برابر و دموکراتيک با موازين و  جويانه اداره می عدالت

  .کنند غايت انسانی، اجتماعی و سکوالر و چپ تالش میب

ھای زنان که  ھای خلق و يگان ھای تحسين برانگيز يگان فشانی و جانھا  نام کانتون کوبانی، به خاطر شجاعت و قھرمانی

قرار داشت به تاريخ پيوست ) داعش( يا ھمان» دولت اسالمی«به مدت چھار ماه در محاصره گروه اسالمی تروريستی 

 سختی  که تاکنون شکستئیھای سريع در عراق و سوريه داشت تنھا جا داعش که پيشروی. و آوازه جھانی پيدا کرد

 باعث شد که توجه افکار عمومی جھان، به ويژه نيروھای سکوالر و چپ مسألهاين . خورده است در ھمين کوبانی ست
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به . ھر چند که ھنوز به اين منطقه به طور شايسته و بايسته توجه نشده است. و کمونيست به روژاوا مطعوف گردد

ل وکار داعش و آزاد سازی روستاھا و شھرھا از کنتر وھای تبهھای خلق روژاوا عليه نير بخش يگان ئیعالوه جنگ رھا

  .چنان جريان دارد رحم اسالمی، ھم کارانه اين گروه وحشی و بی و اشغال جنايت

پريش اسالمی آن، با روژاوا و ھمکاری مستقيم و غيرمستقيم  س جمھور روانئيبه عالوه دشمنی دولت ترکيه، به ويژه ر

  .ادامه داردو نھان و آشکار با داعش 

در شھر ماردين، خاطرنشان ساخت ) پ.د.ه( ھا نماينده پارلمان ترکيه از حزب دموکراتيک خلق» گولسر يلدرم«اخيرا 

  .ھای خصمانه دولت ترکيه عليه غرب کردستان است قامشلو نشانه تداوم سياستـ  که حفر خندق در مرز نصيبين

مالی عليه کردستان و کردستان سوريه، ترکيه را در آتش خاورميانه چنين ھشدار داد که مداخله نظامی احت يلدرم، ھم

 .گرفتار خواھد ساخت و راه را بر جنگ شديد داخلی در خود ترکيه خواھد گشود

ژ، دولت ترکيه شمار زيادی از نظاميان .پ.گ و ی.پ.از سوی مبارزان ی» سپی گری«پس از آزادسازی شھرستان 

چنين روند حفر خندق مرزی در  ھم. گيرد گسيل داشته و تدارک جنگی نوين را میخود را به مرزھای غرب کردستان 

 . متر طول دارد۵٠٠ متر پھنا و ٢ متر عمق، ٣اين خندق . نمودنصيبين را تسريع ـ  مرز قامشلو

فر تر ھم به حفر خندق دست زده بود، اما در پی اعتصاب غذای عايشه گوککان و کردھا در مرز، ح دولت ترکيه، پيش

 .خندق و احداث ديوار مرزی متوقف شد

ی با استاندار انجام رسای مشترک شھرداؤگوی ر و افزود گفت» فرات نيوز«گولسر يلدرم، در مصاحبه با خبرگزاری 

 امنيتی، صحيح نيست و  يلدرم ادامه داد که بھانه. ھا ادعا کردند که حفر خندق در راستای حفظ امنيت است گرفت ولی آن

. زند دولت ترکيه به احداث ديوار و کارگذاشتن مين دست می. ايد ديوارھای مرزی از ميان برداشته شودب«: افزود

 ».زيرا به معنای جداساختن يک خلق از يکديگر است. اين راھکاری درست نيست. کند چنين خندق حفر می ھم

اين «: عليه غرب کردستان است و افزودھای خصمانه دولت ترکيه   کرد که حفر خندق نشانه تداوم سياستتأکيديلدرم، 

کند که دولت ترکيه تحمل ديدن  اثبات می. شود خندق در واقع در راستای از ميان بردن دستاوردھای ملت کرد حفر می

 ».آزادی کردھا را ندارند

سپی  گسيل آن ھمه نيروی نظامی به مرزھای غرب کردستان پس از آزاد سازی شھرستان گری«: وی در خاتمه افزود

آزادسازی . گو بر سر مداخله نظامی ترکيه عليه سوريه، خطرناک است و کاران داعش و گفت از لوث وجود تبه

اين در حالی است که ترکيه ھم اين را . دانيم که کردھا برای ترکيه تھديد نيستند خوب می. سپی به نفع ترکيه است گری

ما معتقديم که خندق . خواھند ھا صلح داخلی و خارجی نمی آن. دزن داند ولی به دشمنی عليه غرب کردستان دست می می

 ».دشمن و تھديد اصلی عليه ترکيه، داعش است. ھای خصمانه است نشانه سياست

به گفته صالح مسلم، رھبر مشترک حزب اتحاد دموکراتيک کردستان سوريه، اردوغان و بارزانی با حفر خندق، 

  .اند روژاوا را در محاصره قرار داده

پايان » فرمانده روبار قامشلو« روز، عمليات نظامی ۶۵اعالم کرد که پس از گذشت » گ.پ.ی«فرماندھی کل نيروی 

  .سازی شد ھای داعش پاک  ھزار کيلومتر مربع از لوث وجود تروريست١١يافت و طی آن، 

و، کنفرانسی خبری برگزار از توابع قامشل» حيمو«در روستای » شھيد سرحد«گ در پايگاه .پ.فرماندھی کل نيروی ی

 .دھند و اعالم کرد که به عمليات نظامی فرمانده روبار پايان می

گ ضمن .پ.عضو فرماندھی ی» سوزدا ديرک«ھا در آن حضور داشتند،  در اين کنفرانس خبری که بسياری از رسانه

 :براک، گفت حميص و تل اشاره به اھميت عمليات، به ويژه پس از آزادسازی مناطق تل
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اين . بر اين اساس ما عمليات نظامی فرمانده روبار را آغاز کرديم. تمر حمله کردند کاران داعش به روستاھای تل تبه«

تمامی نيروھای تحت . اين عمليات در مناطق غربی کانتون جزير آغاز شد. ھای منطقه بود تصميم ما بنا به خواست ملت

تمر و سريکانی  سوی روستاھای تله ت از کوھستان قزوان آغاز و بعمليا. گ در عمليات شرکت کردند.پ.فرماندھی ی

سپی و  ھای مبروکا و سلوک آزاد شدند و نيروھايمان در نھايت توانستند خود را به گری چنين شھرستان ھم. ادامه يافت

  ».عيسی برسانند عين

  

  گ.پ.عضو فرماندھی ی» سوزدا ديرک«

عمليات «:  مرحله انجام گرفته است و گفت٢ھا بر اساس  يات نظامی آنديرک، در ادامه سخنان خود افزود که عمل

کاران پاسخ  اين نيروھا و ديگر نيروھای مبارز در کنار ھم به حمالت تبه. نظامی نيروھای ما بر اساس دو مرحله بود

ظير نيروھای ما عليه ن چنين مقاومت بی ھم. کاران داعش را برای تمامی جھانيان اثبات کردند بودن تبه دادند و ضعيف

تمر و روستاھای تابعه سريکانی را از  در مرحله نخست نيروھای ما کوھستان قزوان، شھرستان تل. کاران اثبات شد تبه

در مرحله دومين ھم نيروھای ما شھرستان . کاران آزاد ساختند و امنيت را در منطقه برقرار کردند لوث وجود تبه

. گ درآمدند.پ.ل یوھر دو شھر در مدتی کوتاه تحت کنتر. کاران آزاد ساختند مبروکا و سلوک را از وجود تبه

 .سپی پيشروی کردند سوی گریه زمان، نيروھای ما در کوبانی ب ھم

اين . ژيک بودي که بسيار ستراتکنندروی  سپی پيش زمانی کوتاه توانستند به سوی شھرستان گری نيروھای ما در مدت

با آزادی آن، راه ميان کوبانی و . اران داعش بود و ھم دروازه مرزی در ھمسايگی ترکيهک شھر ھم پايگاه اصلی تبه

  ».تر شد ھا به کوبانی آسان لذا رساندن کمک.  باز شدهجزير

عيسی حرکت کرده و آن شھر و روستاھای آن را ھم به  سپی به سوی شھرستان عين ديرک، گفت که نيروھايشان از گری

کاران وارد شد و ناچار به  با اين پيروزی، ضرباتی مھلک بر پيکره تبه«: وی افزود. دندسازی کر طور کامل پاک

 ».اند کاران به حمالت گسترده انتحاری دست زدند و اثبات شد که شکست سنگينی خورده تبه. نشينی شدند عقب

کاران که شکست سنگينی  تبه«: اند و افزود کاران در روزھای اخير به حمله دست زده ديرک، خاطرنشان ساخت که تبه

ھا در حسکه، کوھستان قزوان، منطقه آليا، جنوب، غرب و  ترين حمله آن بزرگ. خوردند به حمالت گسترده دست زدند

کاران در  تبه. زمان بود ھا در تمامی نقاط ھم حمالت آن. عيسی و حومه شھرستان سرين بود جنوب شھرستان عين

الرمل،  دی در حومه کوھستان قزوان و روستای ريحانيه بيگارا، الگانا، آليا، امروستای خالی از سکنه از قبيل بي

چنين در نزديکی پل  ھم. عيسی و برخی روستاھای کوچک ديگر کوبانی و شھرستان سرين مستقر شده بودند عين

 ».کاران درھم شکسته شد تمامی حمالت تبه. قوزاق سنگر گرفته و به حمله دست زدند قره

نيروھای «: نظير در تمامی مناطق دست زدند و افزود ژ به مقاومتی بی.پ.گ و ی.پ.زود که نيروھای یديرگ، اف

 ھزار ١١در اين مقاومت به دنبال آزادسازی . الفرات به مقاومتی عظيم دست زدند ژ با کمک برکان.پ.گ و ی.پ.ی

 ».دھيم کيلومتر مربع، ما به عمليات خود پايان می
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 ھزار کيلومتر ١١ای در حدود   روز گذشته نيروھای ما منطقه۶۵در «: بندی کرد يات را چنين جمعديرک، نتايج اين عمل

دست ه ھا ب در اين عمليات ما، نتايج بسياری از حمالت و درگيری. کاران داعش آزاد ساختند مربع را از لوث وجود تبه

 روز ۶۵مطابق آن، در . اند رباتی مھلک دريافت کردهکاران داعش ض کند که تبه نيامد، اما با وجود آن، آمارھا اثبات می

کار به دست مبارزان   تبه۵٢٩ھای  جنازه. اند کار داعش را کشته  تبه١٣١۵ که مشخص شده، نيروھای ما ئیگذشته تاجا

 .چنين مقادير زيادی مھمات و تجھيزات نظامی به غنيمت نيروھايمان درآمد ھم. ما افتاد

 ١١٨ روز در مجموع ۶۵در اين . باختگان ما حاصل شد ھای جان ھا و فداکاری ايه رنجبدون شک اين پيروزی در س

 ».مبارز ما قھرمانانه نبرد کرده و جان باختند

 دموکراتيک ۀژ برای ايجاد غرب کردستان آزاد و سوري.پ.گ و ی.پ.ديرک، در خاتمه سوگند ياد کرد که نيروھای ی

 .ه خواھند دادمباختگان خود ادا به راه مبارزاتی جان

 .ھای خبرنگاران در مورد ابعاد عمليات فرمانده روبار، پاسخ داد در خاتمه کنفرانس خبری، ديرگ به پرسش

. ژيک ھم منطقه مھمی استيپذير است، به لحاظ سترات  محصور و در مقابل حمالت ضربهئیکوبانی که از نظر جغرافيا

ھا به عنوان نيروھای  ان، بلکه به خصوص که ارتجاع داعش به آنعام ھزاران انس اشغال اين منطقه، عالوه بر قتل

زيکی به بدترين شکل ممکن ھستند؛ اشغال اين منطقه، صدھا ھزار کند که مستحق نابودی ف پ نگاه میسکوالر و چ

 داعش راند، و در عين حال دسترسی اند می  که ھزاران سال در آن زيستهئیھا انسان از جمله مردم کرد را از سرزمين

  .کرد تر می ھا را تنگاتنگ تر و ھمکاری آن به مرز ترکيه و شمال غربی عراق را ھم ساده

کند بدون ترديد بايد از مبارزه  ھا را تھديد می بنابراين، از مبارزه رزمندگان روژاوا که ھنوز خطر حمالت داعش آن

فاع از خود در برابر داعش و ھرگونه نيروی سياسی، اجتماعی و نظامی و مقاومت جسورانه مردم اين منطقه، برای د

ھای اسالمی، بسيج مسلحانه  ترديد بايد در برابر تھديد تروريست بی. ارعاب و سرکوب دولتی و غيردولتی، حمايت کرد

  .ی و تحت نظارت دمکراتيک کارگران و دھقانان فقير، يک ضرورت حياتی استئ توده

جو موظفند از ھر طريق ممکن  طلب و عدالت خواه و برابری نيروھای آزادیچنين ھمه  ھا و ھم به ھمين خاطر کمونيست

چنين  ھای مختلف مردمی، ھم از جمله بايد در بازسازی کوبانی، و رساندن کمک. به دفاع از مردم روژاوا برخيزند

بت به ھرگونه تالش با اين حال، برای تثبيت روژاوا، بايد نس. ھای مورد نياز جھت دفاع از روژاوا کوشا باشند سالح

ی که در ئھای جھانی و منطقه  اين يک حقيقت غيرقابل انکار است که قدرت. ، ھشدار دادئیھا و گرايشات بورژوا دولت

ھا  دادند تا منافع خود را پيش ببرند اما وقتی ھمين سالح ھای تروريستی اسالمی از جمله داعش، سالح می گذشته به گروه

به عالوه داعش ابزار مھم . ھای ديگری در سوريه ھستند  شد، به دنبال مسلح کردن گروهعليه خودشان نشانه گرفته

 عراق و ًھاست که داعش عمال مدت. تکه کردن کشورھای بزرگ منطقه يعنی تکه. است» خاروميانه بزرگ«طرح 

. يد و پنتاگون استطرحی که از زمان بوش مطرح شده و ھنوز ھم در روی ميز کاخ سف. تکه کرده است سوريه را تکه

  .ی داشتئ ھای جھانی و منطقه داری و قدرت ھا و اھداف سرمايه بنابراين، نبايد ھيچ توھمی به سياست

تفاوت  جا بی ھا بازمی گردد، ھر جا ستم و استثمار و نابرابری وجود داشته باشد نبايد نسبت به آن جا که به کمونيست تا آن

  . ھای تاريخی را از دست بدھند  فعاليت کنند نبايد فرصت کشور و يا منطقهباشند به خصوص اگر بتوانند در آن 

نظير  کار و مقاومت بی کش و تبه نبرد سخت ميان افراد گروه داعش اسالمی آدم. کوبانی، ھنوز تلی از خاک است

  ازمند ھرگونه کمکمردم کوبانی، شايسته و ني. مبارزان زن و مرد، پير و جوان، شھر را به ويرانه تبديل کرده است

  .جا دارد دوستانه را در آن ای انسان ی قصد پياده کردن پروژهالمانھستند و حاال يک گروه مارکسيست 

 مترمربع ٧٠٠ تن سيمان، ساختمانی به مساحت ٨٠٠ تا با  ، داوطلب بازسازی کوبانی شدهالمان نفره از ١۴٠يک گروه 

درمانی شھر تبديل شود، با يک اتاق عمل،  - ل جاری به مرکز بھداشتی سااکتوبراين ساختمان قرار است تا . بسازند
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ھای اجتماعی نيز  ھای انتظار برای برنامه طرح گروه ياد شده اين است که از سالن. چھار اتاق معاينه و دو سالن انتظار

  .استفاده شود

ھای  المللی احزاب و سازمان ھماھنگی بين «ابتکار اين پروژه با گروه. اداره اين مرکز به مردم کوبانی سپرده خواھد شد

اين گروه موفق شده است در عرض چند ماه . است» المانلنينيست  - حزب مارکسيست«ای از  است که شاخه» انقالبی

 ھزار يورو ١١٠ ھزار يورو و کمک مالی به ارزش ١٣٠وسايل پزشکی، دارو و وسايل کار ساختمانی را به ارزش 

 .آوری کند جمع

ھنوز روشن نيست که آيا .  ھزار يورو مخارج اين پروژه باشد۶٠٠شود که چيزی حدود  وع روی اين حساب میدر مجم

تر  امری که اين کار پرمخاطره را خطرناک.  خواھد شد يا نهاکتوبرگروه داوطلب موفق به ساختن مرکز درمانی تا 

ھای انسانی را به خاک سوريه از مرز خود  ه کمکگون  ورود ھيچۀکند، اين است که دولت ترکيه در حال حاضر اجاز می

 .دھد نمی

ھای مختلف در روژاوا حضور فعالی دارند و ھنوز  ی در حال حاضر به شکلالمان  لنينيست-  داوطلبان مارکسيست

 .شان برسد ده چگونه قرار است به دستش معلوم نيست آن چند تن کمک جمع

طلبانه و غيرانسانی دولت ترکيه، از  ھای خشونت  نسبت به سياستانالم، در برخی شھرھای ٢٠١۵ جون ٢٩شنبه   يک

مرزھا را باز «شعار اصلی معترضين . ھای اعتراضی برگزار کردند حرکتآنکشور ھای  جمله در مقابل کنسولگری

 .، بود!کنيد، کوبانی بايد زنده بماند

 ۀاز حمالت زبونان» المانلنينست   -  رکسيستحزب ما«سل نيز تجمع و سخنرانی يکی از نمايندگان از جمله در شھر ک

سخنان وی با ابراز احساسات .  کردتأکيدالمللی با مردم کوبانی  داعش به مردم کردستان سخن گفت و بر ھمبستگی بين

  .رو شد ھزاران نفر روبه

 غرب ۀ، اعالم کرده است که اولين گردان نظامی ويژ)پ.ک.ل.م( لنينيست ترکيه -ِحزب کمونيست مارکسيست

 .راس العين واقع در کانتون جزيره تشکيل داده است -  را در شھر سری کانی) روژاوا( کردستان

لنينيست اين گردان را با نام يکی از  -  در غرب کردستان، حزب کمونيست مارکسيست» ھاوار«به گزارش خبرگزاری 

 در مراسمی با ًا به گزارش مذکور، اخيرابن. گذاری کرده است نام» گردان شھيد سرکان« خود ۀباخت فرماندھان جان

گ و .پ. خودگردان کانتون جزيره، حزب کمونيست کردستان و تعدادی از فرماندھان یۀحضور نمايندگان ادار

 . افتتاح شده استًراس العين رسما -ژ، مقر اين گردان در شھر سری کانی.پ.ی

ھای  ھای خودگردان در روژاوا تعدادی در کانتون انتونلنينيست ترکيه، از اوايل تشکيل ک -  حزب کمونيست مارکسيست

جزيره و کوبانی حضور نظامی داشته است؛ نيروھای اين حزب پس از سقوط منطقه شنگال به دست داعش نيز تعدادی 

  .اند از نيروھای خود را در کوھستان شنگال مستقر کرده

، عليه اعضای )گ.پ.ی( ھای مدافع خلق ش يگانتر ھم در کوبانی و ھم در جزيره دوشادو پ پيش.ک.ل.نيروھای م

ھای خودگردان  بار است که به طور گردانی ويژه برای کانتون اند، اما اين اولين کار داعش جنگيده مسلح گروه تبه

 سرشناس و فعال کمونيست ترک که ۀچھر - » دنيز گزميش«اين حزب که خود را پيرو افکار . دھند  تشکيل می روژاوا

ل حزب کارگران وداند، چندی پيش اعالم کرد که در مناطق تحت کنتر  می-  توسط دولت ترکيه اعدام شد١٩٧٢در سال 

  .در کوھستان قنديل نيز پايگاه آموزش داير کرده است) ک.ک.پ( ترکيه

شکيل المللی، از داوطلبان انترناسيونال ت تر اعالم کرده بود که قصد دارد در روژاوا يک بريگارد بين اين حزب، پيش

ھای جزيره و کوبانی جان خود  اکنون تعدادی از نيروھای اين حزب در جريان درگيری با گروه داعش در کانتون. دھد
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کم چھار نفر از اعضای اين حزب در درگيری با اعضای مسلح گروه داعش در  تاکنون دست. اند را از دست داده

 .اند زخمی شدهھا نفر ديگر  روژاوا جان خود را از دست داده اند و ده

ِھای چپ راديکال  پ با ساير سازمان.ک.ل.بنا به گزارش خبرگزاری فرات نيوز، پس از حمله داعش به کوبانی حزب م

مريکای التين، اروپا، بالکان و شرق آسيا تماس گرفته است و از آنھا برای کمک به مقاومت ادر سراسر جھان از جمله 

  .کوبانی درخواست کرده است

اند و به نيروھای روژاوا  ھای مختلف به فراخوان اين حزب پاسخ داده گزارش آمده است که افرادی با مليت ۀدر ادام

ھای عربی،  ، عالوه بر زبان کردی، زبان»پ.ک.ل.م«اند؛ به طوری که در حال حاضر در صفوف نيروھای  پيوسته

 . نيز رايج استئیی و اسپانياالمانترکی، الزی، 

بريگاد « بين المللی تحت عنوان ئیخوان حزب مذکور قصد دارد به کمک اين داوطلبان نيرواکنون در پی آن فرا

  .در کوبانی و دو کانتون ديگر روژاوا تشکيل دھد» انترناسيونال

حزب ما پس از مدتی فراخوانی «: پ به خبرگزاری فرات گفته است.ک.ل.از فرماندھان نيروھای م» ديالن سرکان«

ما نيروی خود را متحد کرديم ... البی و دموکراتيک جھان فرستاد تا در انقالب روژاوا شرکت کنندھای انق برای سازمان

 ».و تجربه اندوختيم

ھای جھان را تمثيل خواھد کرد و به  ھمکاری خلق«وی درباره تشکيل بريگاد انترناسيونال نيز گفته است که اين نيرو 

  ».يک نقطه اميد اساسی تبديل خواھد شد

 با ھمين نام است که حدود ھشتاد سال پيش و در جريان جنگ داخلی اسپانيا در ئیيادآور نيرو» الملل ريگاد بينب«نام 

الملل اسپانيا نيز  در بريگاد بين.  عليه نيروھای فرانکو فاشيست و ديکتاتور آن کشور جنگيدئیھای اسپانيا کنار کمونيست

  .نيروھای داوطلب کمونيست و آنارشيست از سراسر اروپا مشارکت داشتند

، در پی اتحاد دو سازمان سوسياليست انقالبی ترکيه تشکيل ١٩٩۴لنينيست ترکيه در سال  -  حزب کمونيست مارکسيست

  .استشده 

ھای غرب کردستان و خاورميانه و نيز  به منظور دفاع از تمامی ملت» گردان انترناسيوناليست آزاد«گردانی تحت نام 

، در شھرستان سريکانی کانتون جزير ٢٠١۵ جوننھم . کاران داعش، تشکيل شد طلبان، حاکمان و تبه جنگ عليه قدرت

ھای غرب کردستان و خاورميانه و  نظور دفاع از تمامی ملتبه م» گردان انترناسيوناليست آزاد«غرب کردستان 

 می در کانتون جزيره آغاز شده، طی ۶که از » فرمانده روبار قامشلو«چنين پشتيبانی از عمليات نظامی گسترده  ھم

لنينيست، حزب کمونيست  - اعضای اين گردان جديد متشکل از اعضای حزب مارکسيست. مراسمی اعالم موجوديت کرد

  .ھستند... ، ارمنی والمان،  کيه ـ مارکسيست لنينيست، نيروھای مشترک از کشورھای چرکز، يونان، ترکيهتر
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   نيوز ھا برگرفته از خبرگزاری فرات عکس

اما با . استند بر عليه حکومت بشار اسد به پا خزمان با بھار عربی در خاورميانه، مردم سوريه نيز ، ھم٢٠١١ال س

مريکا و ترکيه و عربستان سعودی و قطر، اين اعتراضات سياسی اس ھمه آی و در رئ ھای غربی و منطقه دخالت دولت

نشينی وادار کرده بودند به سرعت به جنگ داخلی تبديل  قبو اجتماعی مردم سوريه را که تا حدودی نيز دولت را به ع

 النصر را مسلح کردند و به داخل سوريه ةھای اسالمی تروريستی مانند داعش و جبھ ھا از جمله گروه آن. کردند

دست  ھزار نفر نيز جان خود را از ٣٠٠اند؛ حدود  تاکنون حدود چھار ميليون از جمعيت اين کشور آواره شده. فرستادند

  . اند و بخش عظيمی از کشور سوريه، به يک ويرانه تبديل شده است داده

اعالم کردند که در اين جنگ  PYD، در چنين موقعيتی شھروندان کردستان سوريه به رھبری حزب اتحاد دمکراتيک

. خواھند دادداخلی، نه موضع دولت را خواھند گرفت و نه موضع اپوزيسيون را، و خط سوم و آلترناتيوی پيشنھاد 

   . است) اتحاد جامع کردستان( ک.ج.ست که وابسته به ک  بنيان گذارده شد، حزبی٢٠٠٣حزب اتحاد دمکراتيک که سال 

نيروھای  PYD  ارتش سوريه نيروھايش را از مناطق کردستان عقب کشيد و نيروھای نظامی کردھا٢٠١٢از سال 

 خود درآورند و سه کانتون را تشکيل کنترولردنشين را به مناطق ک YPJ و نيروھای مدافع زنانYPG مدافع خلق 

کوبانی کانتون . کانتون اول که ھم مرز عراق و ترکيه است کانتون جزيره است و مرکز آن شھر آموده است. دادند

  .ميانی است و مرکز آن شھر کوبانی و کانتون بعدی عفرين است که نزديک به دريای مديترانه است

 دست به ٢٠١٢ن سوريه بدون در نظر گرفتن مليت و جنسيت و باورھای مذھبی، از سال شھروندان کردستا

 self) ھا اعالم خودگردانی  که اين کانتون٢٠١۴ن به باال و تا ژانويه ئيدھی تشکيالتی زدند از پا سازمان

administration) ئیمودند که در پی برپا کردند و از به کار بردن ادبيات دولت و حکومت خودداری کردند و اعالم ن 

سيستم سياسی آلترناتيوی ھستند که بتوانند به صورت مدلی درآورند تا در مناطق ديگر سوريه و يا خاورميانه به اجرا 

  .درآيد

فعاليت نظامی » يگان مدافع زنان«بسياری از زنان، در . زنان روژاوا، نقش برجسته و قابل توجھی داشتند و دارند

اين زنان، عمال در . واھند در صورت عدم حضور مردان از مردم و قوانين و اھداف خود دفاع کنندخ ھا می آن. دارند

عرصه ھای سياسی و حتا نظامی نشان دادند که خودشان را از اسارت نابرابری و مردساالری که در منطقه وجود 

 .کنند اند و در اين راه تالش می دارد، رھا کرده
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به طور کلی .  سال است۴٠ تا ١٨ھا از  ان، بيش از ھفت ھزار داوطلب دارد و سن آندر حال حاضر يگان مدافع زن

ھا مردم روژاوا و حاميان  شوند و تنھا پشتوانه آن رزمندگان روژاوا، از طرف ھيچ دولتی حمايت مالی و سياسی نمی

  .ھا ھستند ای آن المللی و منطقه بين

اما . ھای زيادی با تحوالت روژاوا دارد  در کردستان روی داد شباھت مردم ايران۵٧وقايع زيادی که بعد از انقالب 

قدر افکار عمومی مردم مترقی جھان و منطقه را به خود جلب نکرد و  حرکت کردستان ايران بر خالف روژاوا اين

ستان و ھای ايرانی که سرکوب کرد رو، ما کمونيست از اين.  و گسترش استئیاما روژاوا در حال شکوفا. سرکوب شد

ايم و تجربه  ھای ھولناک حکومت اسالمی را ديده ترکمن صحرا و ھمه جای ايران، به خصوص انواع و اقسام جنايت

اش،  ھای تاکنون کاری چرا که داعش با ھمه تبه. ايم کارانه داعش چندان متعجب نشده ايم حقيقتا از اقدامات جنايت کرده

تر در تحوالت روژوا  تر و جدی سوزانه بنابراين، ما بايد دل. ی ايران نيستقابل مقايسه با انبوه جنايات حکومت اسالم

درگير شويم و نقاط ضعف آن را نقد و نقاط قوتش را برجسته کنيم تا بتوانيم ھم آن را به عنوان يک مدل مناسب به 

  !اوا بشتابيممان و با خلوص نيست به ياری مردم روژ ايران نيز گسترش دھيم و ھم در حد توان و امکانات

) YPJ(ھای دفاع زنان  ، يگان)YPG( ھای دفاع مردمی ترديد فداکاری و جسارت و از خودگذشتگی و مبارزه يگان بی

  .اند ، ھم در روژاوا و ھم در شمال عراق، قابل تحسين است و نقش مھمی در عقب راندن داعش ايفا کرده...و

گردد، در واقع اين حزب در طی جنگ داخلی  وژاوا بازمیدر ر) PYD(» حزب اتحاد دمکراتيک« که به ئیتا جا

  .را در پيش گرفت» راه سوم«سوريه، خود را نه در جبھه دولتی قرار داد و نه اپوزيسيون آن، بلکه 

ترين تجارب عصر آزادی  بھا مند مردم روژاوا برای دگرگونی وضع موجود، يکی از نادرترين و گران مبارزه ھدف

مدل جديدی از اداره سياسی، اجتماعی و فرھنگی را با اتکا به اتحاد ھمه ساکنان در سه کانتون . دزن حاضر را رقم می

مدل روژاوا بر پايه، دو مدل اساسی و پايه ای دموکراسی مستقيم و دخالت . دھد کردستان سوريه به جھانيان نشان می

. ملت -ارکت دارند و ديگری نفی ساختار دولتھا و مديريت محلی و شھری مش گيری فعاالنه ھمه شھروندان در تصميم

مدلی که ھمه شھروندان نقش مشارکتی . روست که روژاوا، مدل کامال جديدی را در مقابل ما قرار داده است از ھمين

  . ھا دارند ای در مديريت و اداره کانتون سابقه بی

يکی از زيربناھای اصلی اين تالش عظيم . برند ای خود را پيش می ای جديد مبارزه انداز جامعه مردم روژاوا، با چشم

بار است که در خاورميانه، چنين تالشی در روژاوا  نخستين. ای بھتر برای جايگاه زنان است مردمی، ساختن جامعه

ن به باال شکل گرفته و تالش روژاوا، در برجسته کردن جايگاه نوين زنان در ئيمند از پا ای سيستماتيک و ھدف گونه به

  . ھا در منطقه است ھا به موقعيت آن ھا و سنت  نگرشتغييره و سياست و نيز جامع

توان گفت که در قاميشلو و ديگر شھرھای بزرگ روژاوا، در مقايسه با کشورھای  واقعا به طور قاطع و محکم می

توان کمبودھا  ، اما نمیبا اين وجود. خاورميانه، آزای مفھوم و برابری و عدالت تا حدودی واقعی خود را پيدا کرده است

شکستن تابوھا و . ھا در پيش رو داريم  نگرشتغييربنابراين راه درازی برای . و مشکالت اين منطقه را ناديده گرفت

به . ای نيست و زمان و آموزش نياز دارد ھا مذھبی و ناسيوناليستی و مذھبی و مردساالری کار ساده ھای صدساله سنت

اين نظام کردستان . روژاوا نه کشوری کردی است و نه دولتی کردی«: پارلمان قامشلوس ئيگفته چاکرام ھالو، ر

ما . است که نقشی فوری و مھم در اداره دموکراسی و حکومت دارد) متشکل از تمام اقوام و مذاھب مختلف( سوريه

  . »ه سوريه باشد برای بقيئیای دموکراتيک و الگوی ما شايد الگو خواھيم در سوريه بمانيم؛ در سوريه می

ھا و حتا اديان مختلف انتخاب  س دارند که از ميان زنان يا نمايندگان مليتئيس مشترک يا معاون رئيات، رمؤسسھمه 

دھد ديگران را   معنا، سيستم اداره روژاوا، به يک جريان ناسيوناليستی يا گروه مذھبی اجازه نمی  اين به. شوند می
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در ھمه جا و نھادھا و غيره . کند  و عدالت، به خصوص نقش زنان را ھم تضمين میالشعاع قرار دھند و آزادی تحت

  . بينم ھا را می ھا و چچنی ھا، ترکمن ھا، مسيحيان، ايزدی ھا، عرب کرد

است، معادل يک قانون اساسی، که » قرارداد اجتماعی«بر  اصول دموکراسی و خودگردانی مستقل در روژاوا مبتنی

، برابری و حقوق ھمه »قرارداد اجتماعی«مبنای اصلی اين . دھد  سيستم سياسی را اداره و جھت میکارھا و سازماندھی

  .  ملت است- ھا و مذھبی کردستان سوريه، دموکراسی مستقيم و رد مفھوم دولت مليت

ھا،  ردما، مردم منطقه خودگردان دموکراتيک، ک«: کند تصريح می» قرارداد اجتماعی«اولين پاراگراف مقدمه اين 

رسانيم که عدالت، آزادی، دموکراسی و  ھا با اراده کامال آزاد به آگاھی می ھا، ترکمن، ارامنه و چچنی ھا، آشوری عرب

  ».کنيم  میتأمينحقوق زنان و کودکان را 

 ئیھا  ملت و دولت-نظام دموکراتيک مناطق خودمختار مفھوم دولت«: آمده است» قرارداد اجتماعی«در ادامه اين 

  ».شناسد رسميت نمی  را بهئیبر نيروی نظامی، مذھبی و مرکزگرا تنیمب

چه  به عبارت ديگر، برخالف آن. ترين ابعاد انقالبی تجربه روژاواست ترين و عميق ملت يکی از مھم - اين مدل از دولت

 اين کشور دامن ھای غربی، به شکلی سيتماتيک از جنگ داخلی و تجزيه پس از تقسيم يوگسالوی اتفاق افتاد و قدرت

  .زدند، تجربه روژاوا متکی به خود است

ھا ماه اوت سال گذشته، کريدوری را برای کمک به  تر شد که آن  زمانی بيشPKKبه عالوه سمپاتی نسبت به واحدھای 

ا ب. ھای سنجار در شمال عراق حفظ کردند عام وحشيانه به دست ارتجاع داعش در کوه اقليت ايزدی فراری از خطر قتل

حزب ميھنی «و ) KDP(»حزب دمکرات کردستان«ھای »پيشمرگه«ھای بھتر  وجود نيروھای زياد و سالح

 به عنوان احزاب حاکم بر منطقه خودمختار کرد در شمال عراق، ھم چون نيروھای ارتش عراق -)PUK( »کردستان

ھای مردم، يعنی  قتی کارگران و تودهدھد که و اين واقعه نشان می. نشينی کردند در شھر اربيل، در مقابل داعش عقب

ھای خود را ايجاد کنند، به بھترين وجھی جامعه  کسانی که در توليد اقتصادی و اجتماعی نقش دارند، مسلح باشند و يگان

اما به محض اين که يک ارتش کالسيک با نظاميانی . دھی مقاومت مردمی کنند از جمله سازمان را از ھر نظر اداره می

تر و در نھايت به سر بار جامعه  ھا در حيات و توليد اجتماعی کم بگير ايجاد شود، با گذشت زمان نقش آنصرفا مزد

در مطالبات حزب (طور که که مارکس و انگلس ھم  ھمان. ای برای دفاع ندارند گونه انگيزه شوند که ھيچ تبديل می

ھای  بايد در آن واحد ارتش ھا می ؛ در آتيه، ارتشمسلح کردن ھمگانی مردم«: کردند مطرح می) ١٨۴٨، المانکمونيست 

چه برای نگھداری خود  کار نيز باشند، به طوری که سربازان برخالف سابق، صرفا مصرف نکنند، بلکه بيش از آن

  ».ضروری است، توليد نمايند

مامی نواحی روژاوا، ھای دفاع با انتخابات دمکراتيک مستقيم در ت  ايجاد شوراھا و کميتهئیرشد و گسترش و شکوفا

آورد که  ای به وجود می کننده  تشويقئیدھی مردمی، فضا چنين سازمان. شھرھا و روستاھا، امری مھم و ضروری است

شان، نقش فعالی در ساختن جامعه نوين با  ھمه شھروندان بدون توجه به مليت، جنسيت و باورھای سياسی و مذھبی

گرا  مندی عليه داعش و ديگر نيروھای واپس ازند و در عين حال مبارزه قدرتدوستانه بس ھای انسان معيارھا و ارزش

  .داشته باشد

 دوباره ھمين تأئيد رسما ھدف خود را تحقق خودگرانی دمکراتيک اعالم کرده و در منشور آن ھم ضمن PYDبرنامه 

 است نه فقط برای متحد ھدف، اضافه شده است که از نظر حزب، پروژه کنفدراليسم دمکراتيک، مکانيسمی عمومی

 برای زندگی در کنار ھم و به طور اخص بديلی در برابر فرقه ئیکردن کردھا در خاورميانه، بلکه ھمين طور الگو

  .ھای مذھبی و قوميتی ئیگرا
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 را در مورد خودگردانی دمکراتيک و ئیھا ، عبدهللا اوجاالن بود که نخستين بار بحثPKKدر واقع اين رھبر زندانی 

بوکچين که . ، آغاز کرد»موری بوکچين«دراليسم دمکراتيک در بين کردھای ترکيه، آن ھم با اتکا به آثار و افکار کنف

در يک خانواده مھاجر روس در نيويورک متولد شده بود، در دوره نوجوانی در جنبش جوانان حزب کمونيست آمريکا 

ھا و حزب کارگران  تدا خودش را در صف تروتسکيستوی اب.  از آن جنبش دور شد١٩٣٠فعال بود، اما اواخر دھه 

سوسياليست قرار دارد، منتھا به دليل اختالفاتی که بر سر مفاھيم سلسله مراتب و سانتراليسم داشت، از آن حزب ھم جدا 

  . خواه ناميد و گرايشات آنارشيستی پيدا کرد  به بعد، خود را يک سوسياليست آزادی١٩۵٠کرد و از دھه 

ھای او با وکاليش ھست، در چندين مورد به بوکچين اشاره کرده  که خالصه صحبت» ھای زندان يادداشت«در اوجاالن 

وی در نشستی با وکالی خود در اول دسامبر ). ٢٠٠۶ و ٢٠٠۴ و چندين بار ھم طی سال ھای ٢٠٠٢در سال ( است

حتی در ھمين سال اوجاالن . » نزديک استبينی بوکچين ای که مدافعش ھستم، به جھان بينی جھانی«، اعالم کرد ٢٠٠۴

ھايش، از وی خواست که وارد بحث و  نوشته با بوکچين از طريق وکالی خود تماس گرفت و ضمن ارسال يکی از دست

اما وی به اوجاالن ادای .  ساله، بيمارتر از آن بود که چنين درخواستی را قبول کند٨٣منتھا بوکچين . ديالوگ بشود

 ٢٠٠۶وقتی بوکچين در سال . ای آزاد باشند فت که اميدوار است کردھا قادر به استقرار جامعهاحترام کرد و گ

  .مورد ستايش قرار داد» يکی از بزرگ ترين دانشمندان اجتماعی قرن بيستم« او را به عنوان PKKدرگذشت، 

به ھمين دليل است که اعالم . مل دادھای بوکچين، درک مشابھی از کنفدراليسم را بسط و تکا  ايدهتأثيراما اوجاالن تحت 

به اين » . فراتر برودئیگرا ملت- ھا قادر نبود که از پارادايم دولت  سوسياليسم واقعی، تا مدتتأثير تحت PKK«: کند می

  . از حزبی با ھدف ساخت دولت، به جنبشی با ھدف ايجاد يک جامعه دمکراتيک آغاز شدPKKترتيب پروژه دگرگونی 

 به عنوان KCKاش، حول ھمين پروژه، تحت عنوان  ھای وابسته و زيرشاخه  و تمامی سازمانPKK، ٢٠٠۵از سال 

  .اند تجديدساختار پيدا کرده» ملت-دولت«بديلی در برابر 

قرار » کنگره مردم کردستان« مورد پذيرش ٢٠٠۵ای که در مه  اين پروژه در پيش گفتاری به قلم اوجاالن بر پيمان نامه

کنفدراليسم دمکراتيک کردستان يک سيستم دولتی نيست، بلکه سيستم دمکراتيک «: صيف شده استگرفت، چنين تو

ھا از   در تمامی حوزهئیيابی به خودکفا قدرت خود را از مردم می گيرد و خواھان دست... مردمی بدون يک دولت است

دھی سيستم  ھا و سازمان مکراسی خود آنکنفدراليسم دمکراتيک جنبش مردم کرد برای بنيان نھادن د. جمله اقتصاد است

کنفدراليسم دمکراتيک، تجلی اتحاد دمکراتيک مردم کردی است که بين چھار بخش تقسيم شده ... ھاست اجتماعی خود آن

دولت گرا بر پايه -مفھوم يک ملت دمکراتيک را به جای ملتی ناسيوناليست... اند و در سرتاسر جھان پراکنده شده

  ».دھد خت، بسط میمرزھای سفت و س

 ذخاير و منابع طبيعی، اقتصاد و مالکيت به شکل زير مورد توجه قرار مسألهدر منشور خودمختاری دمکراتيک، 

به شکلی عادالنه، پايدار و متکی بر ) خودمختاری دمکراتيک( مديريتی-نظام اقتصادی در نواحی تحت خود«: اند گرفته

ه علم و تکنولوژی است با ھدف تضمين نيازھای انسانی و يک استاندارد کند؛ متکی بر توسع توسعه جھانی کار می

وری، و با تضمين اقتصاد مشارکتی ضمن تشويق  زندگی شايسته برای کليه شھروندان، از طريق افزايش توليد و بھره

رای و جلوگيری از انحصار و اج) »کارش با مطابق کس ھر به «( رقابت مطابق با اصل خودمختاری دمکراتيک

کنندگان، حمايت از محيط  بر ابزار توليد، حفظ حقوق کارگران و مصرف ملی مالکيت عدالت اجتماعی، تضمين شکل

  ».زيست و تقويت حق حاکميت ملی

ھای کارگری در مقياسی  ھا و اتحاديه تواند از سوی کمونيست اعتراضات ترکيه نمونه مھمی از آن سياستی است که می

فراخوان به حمايت و ) HDK( و کنگره دمکراتيک مردم) HDP( ھا حزب دمکراتيک خلقتر صورت بگيرد؛  وسيع

ھمبستگی با مقاومت مردم کوبانی دادند و تمامی نيروھای کمونيست و دمکراسی و صلح در ترکيه حمايت خود را اعالم 
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ھای  کنفدراسيون اتحاديه«، )KESK( »ھای کارمندان بخش عمومی کنفدراسيون اتحاديه«توان به  در اين بين می. اند کرده

) TMMOB( »اتحاديه مھندسين و معماران ترکيه«، )TTB( »اتحاديه پزشکان ترکيه«، )DİSK( »کارگری انقالبی

دھی و برگزار   در دفاع از کوبانی سازمان٢٠١۴ اکتوبر ٩ای را در تاريخ   روزه١اين تشکل ھا اعتصاب . اشاره کرد

 است، اين KESKای از  که شاخه) Eğitim-Sen( »ه کارکنان بخش آموزشی و علمیاتحادي«چنين  ھم. کرده بودند

  . ، بسط داده بودنداکتوبر ٩ و ٨اعتراض را به دو روز، 

گری فعال و دمکراتيک  توانند نقش مھمی در تشويق دخالت مديريتی روژاوا به طور بالقوه می-ھا و شوراھای خود انجمن

انان فقير، زنان و جوانان، آن ھم نه فقط در وظايف فوری دفاع از منطقه در برابر ھای مردم، دھق کارگران و توده

پايه شوراھا و مجامعی را بايد طوری محکم کرد که . ھای ديگر جامعه داشته باشد ارتجاع داعش، بلکه در ھمه عرصه

اين که تمامی شوراھا .  شوندتر به يک ديگر متصل ای و وسيع گيری داشته باشند و در سطح محلی، منطقه قدرت تصميم

بر پايه انتخابات مستقيم اعضايش، با قابليت عزل و نصب در تمامی سطوح و حق کليه احزاب سياسی برای دفاع 

 و مديريت کنترولاين شوراھا به يک نظام .  شکل بگيرد، حياتی است ھای خود ھا و برنامه دمکراتيک از ديدگاه

  .اين که صرفا برای اجرای تصميمات يک حزب يا چند حزبدمکراتيک کارگری نياز دارند، نه 

 کرد که تاريخ مردم منطقه خاورميانه، به ويژه مردم کرد، تاريخ مبارزه سخت و طاقت فرسا تأکيدتوان  بندی می در جمع

ھای  ھای رھبران مختلف احزاب و سازمان ھای نھان و آشکار و سازشکاری اما در عين حال، تاريخ بده و بستان. است

جھت  پيمان و ھم ای ھم ھای جھانی و منطقه شان با دولت ای ھا، به خاطر منافع شخصی و فرقه برخی از آن. کرد ھم ھست

حتا برخی مواقع رھبری ناسيوناليستی احزاب کردی، در مماشات و سازش با حاکمان و ھم اطرافيانان را . اند شده

. ھا و بورژوازی است رايشات ناسيوناليستی و ليبرالی، مماشات با دولتھای گ گی اساسا يکی از ويژه. اند قربانی کرده

ھای کرد در منطقه نگاه کنيم؛  ست که به عملکردھا و سرنوشت رھبران احزاب ناسيوناليستی از جمله ناسيوناليست کافی

  .بينيم ھا را می به سادگی ماھيت سازشکارانه آن

ھا نيست، بلکه جوھر بحث بر سر مذاکرات و توافقات پنھانی   دولتاما روشن است که بحث صرفا بر سر مذاکره با

  .ھا تمام شده است چنين توافقاتی، اغلب نه به نفع مردم تحت ستم، بلکه به نفع دولت. ھاست ھا با دولت آن

د ای وجود دارد که قابل نق ، کمبودھا و اشکاالت عديده...ک و.ک.ھای روژاوا و پ  بدون شک در اھداف و سياست

 دوستانه و رفيقانه و البته با ھدف تقويت آن جريان معين ئیتواند موثر واقع گردد که در فضا اما نقد، زمانی می. ھستند

ھای  کنفدراليسم دمکراتيک در روژاوا و سياست به ھا کمونيست ما که است روشنرو،  از اين. صورت گيرد نه نفی آن

  .ھا منجر شود يد به عدم نزديکی و يا ھمکاری متقابل با آناما اين نقدھای ما، نبا. ک، نقد داريم.ک.پ

ديده و محروم و سرافراز  مسلما پيروزی روژاوا، پيروزی جنبش کارگری کمونيستی جھانی است پس ما نبايد مردم رنج

  !روژاوا را تنھا بگذاريم بنابراين ساختن جھان ديگری ممکن است

  ٢٠١۵ جوالی  يازدھم- ١٣٩۴ ]سرطان[شنبه بيستم تير ماه

 


