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  بھرام رحمانی

  ٢٠١۴ نومبر ٠٣
  

 ! )ISIS(روز ھمبستگی جھانی با کوبانی و عليه خالفت اسالمی
  

ومت مردم کوبانی در برابر حمالت وحشيانه دارندگان جايزه صلح نوبل و دانشمندان و فيلسوفان نامدار، در پی مقا 

در اکثر کشورھای . ، روز جھانی کوبانی اعالم کردند٢٠١۴ نومبر ١، روز شنبه )داعش(نيروھای خالف اسالمی 

  .دھی و برگزار کردند  را سازمانئیپيما  تشکيل و صدھا راهئیھا جھان کميته

ن سياسی چپ و سوسياليست تنظيم و فعاالويسندگان راديکال اين فراخوان به ابتکار تعداد زيادی از پژوھشگران و ن

ھای  ھای سياسی چپ و کمونيست و سازمان شده است و مورد استقبال بسياری از نھادھای دموکراتيک، سازمان

نيز » روژئاوا«ھای کرد فعال در مبارزات  که از پشتيبانی قوی سازمان چنان ضدجنگ و غيره قرار گرفته است؛ ھم

شناس   آدولف پرس اسکويول دارنده جايزه صلح نوبل و پروفسور نوام چامسکی فيلسوف و زبان.ر استبرخوردا

  .اند ، از جمله کسانی ھستند که برای روز جھانی کوبانی فراخوان دادهامريکائی

سيون  ضد داعش و حمايت از کوبانی و انسانيت، ھمبستگی جھانی اعالم و کميهدر پی اين فراخوان برای مبارزه ب

ھای جھان  ھا نفر در سراسر قاره ميليون »Peace camping« شھروندان ترکيه در اتحاديه اروپا و ابتکارعمل،

 .متحدانه از مقاومت کوبانی پشتيبانی کردند

 اين در .شدند تبديل جھانی ھای چھره به نيز آن مبارزان و پيوست تاريخ به واقعی معنای به کوبانی، ترتيب اين به

 و حرمت از دفاع در و کوبانی قھرمان مردان و زنان پيکار با ھمبستگی در انسان ھزار ھا ده ماندگار، و يخیتار روز

 ارتجاع و غيردولتی و دولتی تروريسم و جنگ استثمار، و ستم عليه و برابری و مساوات آزادی، و انسان موجوديت

   .زدند دست ئیپيما راه به ئیشعارھا دادن سر با و آمدند ھا خيابان به آن، حاميان و داعش عليه و اسالمی

، روز جھانی کوبانی، از پاريس گرفته تا اسلو، از ھارکيف تا ورشو، نومبر ١ھا، در روز  بنا به گزارش خبرگزاری

مان، فرانسه، لادر کشورھای .  دست زدندئیپيما ھا آمده و به راه ھا ھزار نفر به خيابان  دهئیکم در صد شھر اروپا دست

 ۀلند، سوئيس، اتريش، قبرس، يونان و کشورھای اسکانديناوی مردم آزادا، ھجيمنمارک، اسپانيا، بليتاليا، انگليس، دا

  . در حمايت از مقاومت کوبانی دست زدندئیپيما جھان، به راه

ده و به ھمبستگی  حمايت از داعش پاسخ دائیپيما  و استراليا ھزاران نفر به فراخوان برای راهامريکاسيا، افريقا، ادر 

  .جھانی با کوبانی پيوستند

. فريقا ھم اعضای فوروم اجتماعی جھانی در حمايت از کوبانی تجمعی برگزار کردندادر کشور تونس واقع در شمال 

  . کردندئیپيما مازيگ در حمايت از کوبانی راهاوکاسی، مردم ادر منطقه کابيليه کشور الجزاير ھم واقع در شھر 
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لند، آتن پايتخت يونان ا، شھر پراگ پايتخت جمھوری چک، دنھاگ پايتخت ھپولندھرھای ورشو، پايتخت چنين در ش ھم

  .ای برای کوبانی برگزار شد ھای گسترده ئیپيما ال راهگو در ليسبون پايتخت پرت

  

  لمانا

، نورنبرگ، تگاراشتوت: لمانااسامی شھرھای . ھا ھزار نفر برای کوبانی به خروش درآمدند لمان دها شھر ١٨در 

من، ھامبورگ، اليپزيک، ارفورت، ييگ، ھانوور، براوشفيلد، براونين، فرانکفورت، برلين، کلن، دوسلدورف، بيلشمون

  .يبورگ و الھریاساربروکن، ماربورگ، فر

  

  فرانسه

وز، نانت، پاريس، مارسليا، بوردوخ، استراسبورگ، رنس، تول: استندی فرانسه که برای کوبانی به پا خاسامی شھرھا

ھا ھزار نفر از  د در جمع ده.ی.س مشترک حزب پئيصالح مسلم، ر. ليل، جيان، ليون، دوارننز، دراگيوگنان و مونپليه

  .رانی کرد پيمايان پاريس سخن راه

مسلم در . پرداختسخنرانی به  »  زنده باد مقاومت غرب کردستان«ھا، با شعار  صالح مسلم، در تظاھرات پاريسی

به ھمه صميمانه درود . خيزند  کشور جھان ھمه برای کوبانی به پا می۴٠امروز در «: رانی خود گفتخنبخشی از س

ھا از کوبانی ادامه يابد، مقاومت نيرومندانه ادامه  تاوقتی که اين پشتيبانی. بار ديگر ديديم که کوبانی تنھا نيست. فرستم می

  ».خواھد يافت

محاصره . نان و آب و برق شدند بی. اند باط کوبانی با جھان خارج را قطع کردهبه مدت يک سال و نيم ارت«: وی افزود

اما ھزاران . بسياری در خيال واھی سقوط کوبانی بودند. کند  روز است مقاومت می۶٧اما کوبانی . کامل اعمال کردند

 ».دختر و پسر جوان کرد چون آرين ميرکان، نگذاشتند کوبانی سقوط کند

از سخنان مسلم » کند و زنده باد مقاومت کوبانی زنده باد کوبانی؛ کوبانی سقوط نمی«عارھای جمعيت حاضر با ش

 .پشتيبانی کردند

  

  ايتاليا

 شھر ايتاليا، شھرھای بولوگنا، برسيکا، کاگلياری، کتانيا، فيرنز، اليس، مسينا، ميالنو، ناپولی، پادووا، ١٩کم در  دست

ھای   روويگو، تورينو، اودينه و وينز، به پا خاسته و حمايت خود از کانتونپالرمو، راگوسا، رگيو کاالبريا، رم،

  .دموکراتيک غرب کردستان را اعالم داشتند

  

  يونان

 با عنوان ئیھا آمدند و پالکاردھا  به خيابان مردمدر آتن، پايتخت يونان در روز جھانی ھمبستگی با کردھای کوبانی،

ان حاميان مالی و تسليحاتی گروه تروريستی داعش را شريک جرم اين گروه تظاھرکنندگ. ترکيه سر دادند= داعش 

کار قلمداد کردند و از حکومت ھای غربی و عربی حامی اين گروه تروريستی، خواستار توقف و خاتمه دادن به  جنايت

  .ھای مالی، تسليحاتی و آموزش جنگی به اين گروه شدند حمايت

  

  بريتانيا 
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ترين تظاھرات در نوع خود بود که در انگليس برگزار شد و توسط مجمع مردم کرد و   بزرگ مرکز لندنئیپيما راه

  .دھی شده بود ھای جامعه کرد سازمان سازمان

 در لندن اين است که به جھان و ئیپيما ھدف اصلی برگزاری اين راه: ، آمده استئیپيما دھندگان اين راه در بيانيه سازمان

 .ا ھستيمھ کوبانی بفھمانيم با آن

 در شھر منچستر انگلستان، صدھا تن به استقبال اين روز رفتند و ضمن محکوم کردن نومبر ١چنين روز شنبه  ھم

  .ھای داعش، ترکيه، عربستان و قطر را نيز محکوم کردند تروريست

ھای ديگر،   مليت وئیھای بريتانيا چنين شخصيت ھای سياسی و مدنی و ھم دھی احزاب و سازمان در منچستير با سازمان

کوبانی تنھا نيست، درود بر  «ئی کيلومتری خود را به سمت مرکز شھر شروع کردند و با سردادن شعارھا۴ ئیپيما راه

  .صدای خود را به گوش مردم اين شھر رساندند» ، تروريست اردوغان و مرگ بر داعش YPJوYPG مبارزان 

رسانی به مبارزان کوبانی  بريتانيا را به باد انتقاد گرفت که در کمکھا، دولت  نمايندگی از سوی کمونيستبه آقای باب 

ھای امپريالسيتی  وی افزود قدرت. مقاومت کوبانی به پيروزی برسد انگاری کرده است و ابراز اميدواری کرد که  سھل

 که حماسه قھرمانی عليه  شھر ھستند ن تکليف کنند، بلکه اين مبارزان زن و مرد آنيي کوبانی تعۀتوانند برای آيند نمی

  .اند ترين عناصر تروريستی را خلق کرده درنده

  

  ايتاليا

کوبانی را آزاد «کنندگان شعار  تجمع صدھا نفری در تورين ايتاليا در حمايت از کردھای کوبانی برگزار شد و شرکت

 .سر دادند» داعش را متوقف کنيد«: کنيد

 

  لبنان

 .لمريسه در بيروت، در راستای ھمبستگی با مردم کوبانی دست به تظاھرات زدندا عده کثيری در لبنان در منطقه عين

 . در محکوميت وقايع شھر کوبانی سردادندئیھا شعارھا آن

 

  کشورھای اسکانديناوی

 و نيز شھر ارویدر شھر اسلو پايتخت ن.  ھم در کشورھای اسکانديناوی به کوبانی اختصاص داده شدنومبر ١روز 

ھا   ھم دهيدندر شھرھای اوپساال، آنگريد، گاوله، مالمو، گوتبرگ و استکھلم سو.  باشکوه برگزار شدئیاپيم برگين راه

 باشکوه ئیپيما در شھر ھلسينيکی، پايتخت فنالند ھم يک راه. ھا آمده و مقاومت کوبانی را درود گفتند ھزار نفر به خيابان

  .برگزار گرديد

  

  استراليا

خشم و ,  ار حمايت از کوبانیئیبورن و آداليد استراليا ھم ھزاران نفر با حمل پالکاردھادر شھرھای سيدنی، پرت، مل

  .کاران داعش را ابراز داشتند انزجار خود از تبه

  

  امريکا
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پيمايان در  راه.  برگزار شدئیپيما  ميليون جمعيت دارد، درحمايت از کوبانی راه٧ ھم که امريکادر ھندوراس در قاره 

ھای غرب کردستان را اعالم  گی سازمان ملل در شھر تکوسيگالپا، پايتخت آن کشور حمايت خود از کانتونمقابل نمايند

  .داشته و خواستار ايجاد گذرگاھی انسانی برای کوبانی شدند

ک و يژاستار درود .ک.ھای زن نيروی مسلح جنبش انقالبی فارک کلمبيا برای پيشمرگان پاژک، پ چنين پيشمرگه ھم

  ».فرستيم ما زنان انقالبی، به زنان انقالبی کرد درود می«: ھای زن جنبش فارک در پيام خود نوشتند پيشمرگه. فرستادند

  

  مکزيک

ھا از مکزيک، پشتيبانی خود را از خلق کرد و جنبش  ھای اجتماعی چپ و سوسياليست و نماينده زاپاتيست جنبش

درد با خلق کردستان وصف کرد و اعالم داشت ما  ک را ھمخانم دانيل، خلق مکزي. خواھی آن اعالم داشتند آزادی

 .دردھای مشترکی با ھمديگر داريم و بايد با مقاومت در برابر زورگويان مردم خود را به آزادی برسانيم

  

  افغانستان

ا به آتش  ھرات، فراه، ننگرھا، بلخ، تخار، نيمروز و باميان افغانستان ھم ھزاران نفر به ميادين آمده و بوالياتدر 

 حمايت خود از مقاومت کوبانی و زنان مبارز کرد را ، عليه امپرياليسم جھانیئی داعش و سردادن شعارھا کشيدن پرچم

  .اعالم داشتند

  

  ترکيه

سيواس، چوروم قلعه،  شھروندان زيادی از شھرھای استانبول، مرعش، ديلوک، مالتيه، سمسور، ازمير، بورسا، چاناک

صدھا انسان آزاده اين شھرھا، زنجيره انسانی در حفاظت از مرزھای . و چندين شھر ديگر به نوار مرزی کوبانی رفتند

چنين يک دقيقه به احترام  ھم. دادند ھا دست در دست يکديگر رو به سوی کوبانی شعار سر  آن. کوبانی تشکيل دادند

  .قيقه سکوت کردند و مقاومت کوبانی را درود گفتندباختگان راه آزادی کوبانی، يک د جان

مداران کرد در مرکز شھر و در نزديکی ميدان تقسيم   تظاھر کننده از جمله شماری از سياستاندر استانبول ھزار

  .تظاھرات کردند

کردنشين دياربکر مرکز منطقه .  ھزار نفر در اين تجمع شرکت کردند١۵ترين تجمع در دياربکر برگزار شد و  عظيم

  .ترکيه در جنوب شرقی اين کشور است

  

 ارجنتاين

 تظاھرات صدھا نفر در دفاع ئی، شاھد برپاارجنتاين، پايتخت »بوئنوس آيرس«، خيابان ھای شھر نومبر ١روز شنبه 

فاع شده کوبانی د  اعالم ھمبستگی کردند که از شھر محاصرهئیکنندگان در اين تظاھرات با کردھا شرکت. از کوبانی بود

  .کنند می

  

  ايران

موران سرکوبگر حکومت اسالمی ايران، به مردم سنندج، که روز ھمبستگی جھانی با مردم کوبانی به خياان ھا آمده أم

 عصر و با سر دادن ٥، از ساعت ١٣٩٣ ]عقرب[ آبان١٠تظاھرات مردم سنندج در روز شنبه . بودند، حمله کردند

مردم شعار .  کردندئیپيما شد و تظاھرکنندگان به سوی سه راه نمکی راه از ميدان اقبال سنندج شروع ئیشعارھا
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موران امنيتی و أحمله وحشيانه متظاھرکنندگان در مسير خود، با » کوبانی کوبانی تو سنندج قھرمانی«: دادند می

در بوکان نيز . ندآور و باتون برای متفرق کردن جمعيت استفاده کرد اين نيروھا از گاز اشک. رو شدند انتظامی روبه

 .تظاھرات مشابھی برگزار شد

  

  کانتون عفرين

خواھان از   شھروندان کانتون عفرين ھمانند ھمه آزادی تن ازبه گزارش فرات نيوز، در روز جھانی کوبانی، ھزاران

 کردند و ھا و احزاب را به طور کامل تعطيل ھا بازار، مراکز سازمان آن. ساعات اوليه صبح امروز به ميادين آمدند

 ئیپيما در خاتمه راه. ھا صدای خود را به تمام جھانيان رساندند آن. »زنده باد مقاومت کوبانی؛ کوبانی تنھا نيست«: گفتند

  . اند، قرائت کرد باخته گ که در کوبانی و عفرين جان.پ.باختگان اسامی مبارزان ی ھای جان عفرين، سازمان خانواده

عفرين پشتيبان کوبانی «: ھا ھزار شھروند گفت وزير کانتون عفرين در جمع ده معاون نخست » موس رمزی شيخ«

  ».است

مرگ بر »؛ »داعش را متوقف کنيد«: کوبانی را آزاد کنيد«: ھا از جمله شعار می دادند ئیپيما کنندگان در اين راه شرکت

ت داعش، حمايت ترکيه، حمال«؛ »نجات کوبانی«، »حمايت از مقاومت«؛ »دست از سر کوبانی بردار«؛ »داعش

  ...و» مقاومت کوبانی

 چون طلبی برابری و خواه آزادی ھای جنبش مقابل در را نوينی انداز چشم و افق سوريه، کردستان ھای »کانتون«

 و نگاران روزنامه نويسندگان، دموکراتيک ھای تشکل ،ئیدانشجو جنبش زنان، جنبش کمونيستی، کارگری جنبش

 قرار اجتماعی و سياسی و فرھنگی نفعاال عمدهطور به و کمونيست و چپ ياسیس ھای  ازمانس و احزاب ھنرمندان،

 از بيش که مذھبی و ملی ارتجاع خونريزی، و جنگ غيردولتی، و دولتی تروريسم مقابل در ديگر، عبارت به .اند داده

 ما به را ديگری دنيای عمالً  ه،جزير و عفرين کوبانی، ھای کانتون رزمندگان است فراگرفته را جھان است دھه سه

 محاصره از پس خصوص به فقر و جنگ اقتصادی، محاصره در ھم آن .شاد و برابر و آزاد دنيای اند؛ داده نشان

 ارتش توسط ديگر طرف از و »داعش« ھمان يا »اسالمی خالفت« کار جنايت نيروھای توسط طرف سه از کوبانی

 که دادند نشان شان کاشانه و خانه و انسانی حرمت از دفاع در مقاومتی نانچ آن ترکيه، فاشيستی  -  اسالمی حکومت

 ھم دوش به دوش پدران، و مادران و ناناجو مردان، و زنان و دختران کوبانی در .است برانگيز رشک و انگيز حيرت

 رزمندگان و داعش ھای تروريست بين تن به تن جنگ کوبانی ھای خيابان و ھا کوچه در که ئیروزھا .جنگند می

 ھای سياست آن که چرا .بودند کوبانی سقوط منتظر یئ منطقه تا غربی ھای دولت از بسياری بود افتاده راه کوبانی

 شده پياده جنسيتی برابری با رابطه در خصوص به ديگر، کانتون دو و کوبانی در که خواھانه آزادی و طلبانه برابری

 برای .کنند می خطر احساس شان حاکمان شود؛ نمی ديده ھا سياست اين از یاثر منطقه کشورھای از کدام ھيچ در است

 به ھا خيابان در سو يک از حکومتی عوامل دارند حاکميت آن در داعش فکران ھم که ايران چون ھم کشوری در مثال

 زن قوانين نيز شان ارتجاعی مجلس در شان، جنايت اين با زمان ھم ديگر، سوی از و پاشند می اسيد زنان صورت

   .رسانند می تصويب اسيدپاشان نفع به را ستيز

. ، در کوبانی تاريخ خود را ساختند (ISIS) »خالفت اسالمی«کاران ھکردستان سوريه، در مبارزه با تبزنان قھرمان 

نده آن، ھای ارز ھا و تجارب و درس تاريخی که بايد مورد تجزيه و تحليل ھای جدی و عميق قرار گرفته شوند تا آموزه

به اجبار و در يک جنگ تحميلی  هخواه، بلک- زنانی که نه به دل. تر در مقابل زنان منطقه قرار داده شود ھر چه شفاف

 ھستند اما برای دفاع از خانه و کاشانه و یگزنانی که عاشق زند. دست به اسلحه برده اند تا برای انسانيت بجنگند

  .آن را به تمسخر می گيرندمرگ لبخند می زنند و انی شان به خود و اھداف وآرمان ھای انس
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چرا که . بخش متفاوت است داری به ارتش با پيوستن زنان به حرکت آزادی شک پيوستن زنان در سيستم سرمايه بی

آوران راه  ھا پيام آن. پيوندد ھای انسانی، برابری طلبی و عدالت خواه به مبارزه مسلحانه می زنان با اھداف و آرمان

مانده و ارتجاعی به مبارزه   با گرايشات مردساالری و عقبآن ھا، عمالً . دی و برابری و سوسياليسم ھستندآزا

ای بسازند که در آن، از افکار  خواھند جامعه حق و عادالنه، میبه زنان با پيوستن به مبارزات . خيزند برمی

  .مردساالری و سلسله مراتب قدرت خبری نباشد

طلب در   آزاد، برابر، دمکراتيک و برابریۀکند که ساختن يک جامع ھا در روژاوا، اثبات می ون ايجاد کانتنھايتاً 

ھا نشان داده که حضور  ھای کانتون گيری س تصميمأ زنان در رۀ جانبهحضور فعل و ھم. يا نيستؤخاورميانه يک ر

 .زنان متضمن پيروزی و آزادی و برابری است

است و در واقع تمام نيروی دفاعی با ھمکاری فرماندھی يک زن، به نام  (YPJ) نمبارزه زير پرچم واحد حفاظت زنا

اند و با  ھای بزرگی را نصيب مردم کوبانی کرده نارين و نيروھای تحت امر وی، تاکنون پيروزی. نارين افرين است

شک را از اکثر مناطق کار تا دندان مسلح به توپ و تانک و مو  داعش تبه،ح ھای سبک و امکانات محدود نظامیسال

کردن  ھا برای خنثی ھا از کوبانی، مدافعان زن از انواع تاکتيک بنا به گزارش. اند کوبانی تحت فرماندھی خود عقب رانده

استفاده ) معمولی( ھای متعارف چنين سالح ھا و حمالت انتحاری و ھم حمالت نيروھای داعش، از جمله کمين، تله

  .کنند می

اندازھای   که در اختيار دارند مانند تفنگ و خمپارهئیھا ی، به خوبی برای استفاده از تمام سالحزنان مبارز کوبان

ھا،  بسيار از آن. ھا با شھامت و آرامش، صبر و ظرافت، ھمواره دشمن را زيرنظر دارند آن. اند کوچک آموزش ديده

چرا که بسياری . اند نشستهنن، يک قدم عقب اند اما از مواضع خود در مقابل دشم بارھا مرگ را از نزديک حس کرده

چون دفاع از انسانيت در مقابل دشمنان انسان، دفاع از آزادی، برابری، حرمت انسانی و عوامل  از عوامل مختلف، ھم

ھا  لم از مبارزات آنھا ف ن، شکی نيست که در آينده دهبنابراي. اجتماعی و سياسی در اين مبارزه حساس دخيل ھستند

  .خواھد شد و صدھا تحليل و تفسير و کتاب درباره آنان به رشته تحرير درخواھد آمدساخته 

 .است حاکم مستقيم دموکراسی و خودمديريت و »ئیاشور« مناسبات و روابط سوريه، کردستان ھای کانتن در اکنون ھم

 و اجتماعی سياسی، تصادی،اق امور تمام در باورھايشان، و جنسيت و مليت گرفتن نظر در بدون شھروندان خود يعنی

 ھای حکومت ھمه بلکه منطقه، مرتجع ھای حکومت تنھا نه که ئیالگو .دارند فعالی و مستقيم حضوض نظامی

 قرار متحدانش و امريکا »بزرگ خاورميانه« طرح مقابل در که ئیالگو .است کرده نگران را جھانی داری سرمايه

 و سوريه کردستان مردم حامی را خود رياکارانه و المللی بين عمومی ارافک فشار مقابل در ھا آن رو، اين از .دارد

ھای   به عالوه الگو و بديل سياسی دولت.است خودشان پخت دست داعش که حالی در .دھند می نشان داعش مخالف

ن مذھبی با کارا  که جنايتئیھا حکومت.  استاداری جھان و منطقه حاکميت ارتجاعی افغانستان و عراق و ليبي سرمايه

اند و زيست و زندگی مردم اين کشورھا را در معرض خطر  داری جھانی به قدرت رسيده ھای سرمايه حمايت حکومت

  .ھای مذھبی و غيرمذھبی و تروريسم دولتی قرار داه اند  حمالت تروريستی گروهۀدايمی و روزمر

اکنون نيز اين کانتون، در معرض   ھمکوبانی حدود پنجاه روز است که در محاصره و حمالت داعش قرار دارد

  . و ترکيه قرار داردامريکاای، به خصوص  ھای جھانی و منطقه ھای حکومت توطئه

ھا و الگوی سياسی و مقاومت  بار خاورميانه، دير يا زود تجارب و درس ترديد مردم آزاده منطقه پرتالطم و خون بی

داری و ارتجاعی منطقه و حاميان  ھای سرمايه در مقابل حکومتکوبانی را سرمشق خود قرار خواھند داد و با قدرت 

وقفه از کوبانی، دفاع از انسانيت  رو، دفاع بی از اين. سازی خواھند زد ھا دست به مبارزه طبقاتی سرنوشت المللی آن بين

  !استجويانه انسانی  طلبانه و عدالت خوھانه و برابری ھای آزادی و دفاع از اھداف و آرزوھا و آرمان



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٧

  ٢٠١۴ نومبر دوم - ١٣٩٣ ]عقرب[شنبه يازدھم آبانيک

 

  


