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  بھرام رحمانی

 ٢٠١۴ اکتوبر ٠٧

 !مقاومت سنندج در کوبانی تکرار شد
  !)از مبارزات مردم کوبانی حمايت کنيم(

   

 ۀبانی بيست و سه روز است که از سه طرف مورد حملکو. مقاومت کوبانی شباھت زيادی به مقاومت سنندج دارد

 و خمپاره شھر را زير آتش خود راکت و اين آدم کشان اسالمی با توپ و تانک و داردوحشيانه نيروھای داعش قرار 

حتی برخی اخبار و گزارشات ضد و نقيض، حاکی از آن است که داعش به داخل شھر کوبانی نفود کرده و . گرفته اند

 .به تن آغاز شده استجنک تن 

. ، آغاز شده و ھم چنان ادامه دارد٢٠١۴ر مب سپت١۵به کوبانی، از روز » سالمیخالفت ا«حمالت جديد نيروھای 

 ھای   ھا و شبکه ای را در رسانه ، در روزھای اخير تبليغات گسترده »خالفت اسالمی«فرماندھان و سخن گويان 

به ھمين . را در مسجد شھر کوبانی برپا کنند» نماز عيد قربان«سخير کوبانی، اجتماعی خود راه انداخته بودند تا با ت

طبق گزارشات در حمالت روز جمعه . ترين حمالت است ، شاھد سخت ٢٠١۴بر ودليل کوبانی از روز جمعه سوم اکت

 عضو ۶٧م ھم چنين گفته می شود دست ک. جان خود را از دست داده اند»  مدافع خلققطعات«تنی چند از اعضای 

  .اند که اجسادشان در اختيار نيروھای کرد است داعش کشته شده 

طبق گزارشات، نيروھای داعش پس از تسخير شھر موصل، يعنی دومين شھر بزرگ عراق پس از بغداد، به سالح 

 کردنشين ۀ ھای سنگين را به سمت اين منطق  ارتش اين کشور دست يافته و خيلی زود بخشی از اين سالحۀھای پيشرفت 

 .در سوريه فرستاده و در جنگ با مردم اين منطقه به کار گرفته است

دھی و بسيج مردم و راه انداختن  کردستان سوريه است که با سازمانتنھا نيروی مسلح فعال در»  مدافع خلققطعات«

  . مقاومت می کنند نيروھای داعش مبارزه وۀيک جنبش مقاومت مردمی با سالح ھای سبک در برابر تھاجمات وحشيان

. در خط مقدم مبارزه با داعش دوشادوش مردان می جنگند»  مدافع زنانقطعات«زنان کردستان سوريه نيز با تشکيل 

در کردستان سوريه، .  ھای مختلف زندگی سياسی و اجتماعی و حتی نظامی دارند زنان کرد حضور پررنگی در صحنه

در . عرصه ھای سياسی، اجتماعی، فرھنگی و نظامی حضور دارندزنان با سھميه برابر پنجاه درصدی در ھمه 

کردستان سوريه، يک زن نخست وزير است، شماری از زنان وزير و بيش از چھل درصد از نيروھای نظامی را ھم 

  .ھا زن کرد در درگيری با داعش جان باخته اند تاکنون ده. زنان تشکيل می دھند و در صف مقدم مبارزه با داعش ھستند

 سال دارند و توان ١٨ کسانی که باالی ۀ داعش، نه تنھا نيروھای مدافع خلق، بلکه ھمۀدر مقابل اين تھاجم وحشيان

. جنگيدن دارند مسلح شده اند تا از جان و مال و حرمت و شرف انسانی و آزادی ھايشان در برابر مرتجعين دفاع کنند
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انگيز و فوق العاده ای دوش به دوش ھم و سنگر به سنگر در دختر و پسر و پير جوان با جسارت و شھامت رشک بر

  . داعش ايستاده اندۀمقابل تھاجمات وحشيان

 سالح و ، دارو، مردمۀ کافی نيروی انسانی دارد اما ھمواره از کمبود مايحتاج روزانۀکوبانی، در حالی که به انداز

  .مھمات در رنج است

اند با ھمه  دھی شده اند و تاکنون توانسته سازمان»  اتحاد دموکراتيکحزب« مدافع خلق، توسط قطعاتبدين ترتيب، 

پيشروی نيروھای داعش و سقوط کوبانی از  ھا و تجھيزات سبک شان، تاکنون  کمبودھا و محدوديت ھا، با سالح

  .جلوگيری کرده اند

ه با شيوع بيماری و کمبود امکانات  گزارشگران حقوق بشر، کودکان نيز نه تنھا در خطر قتل عام قرار دارند بلکۀبه گفت

 دانش آموز کرد را در سکوت مجامع بين المللی دزديده اند و ١۵٠ ھا، برای نمونه   داعشی.رو ھستنده بھداشتی روب

  .ھنوز خبری از آن ھا نيست

 و ھای مدافع خلق و نيروھای مردمی کردستان سوريه قصد دارند از طريق شھر ربيعه و از مسير سرکانی  واحد

و  اقليم کردستان عراق و ۀبا توجه به آزادی ربيعه به دست نيروھای پيشمرگ.  شھر کوبانی را بشکنندۀمبروکه، محاصر

  .اند تری اين عمليات را آغاز کرده ھا با جديت بيش  واحدھای مدافع خلق کردھای سوريه، اين  واحد

ود دارو و کمبود سوخت و کمبود امکانات اوليه و ھم اکنون مردم کردستان سوريه با مشکالت متعددی از جمله کمب

منطقه  تر حکومت ھای جھانی و بيش.  اقتصادی قرار دارندۀچرا که به نوعی در محاصر. سالح و مھمات مواجه ھستند

دليل اين امر ھم اين است که . ی به شکل مستقيم و غيرمستقيم کردھای سوريه را در تنگنا و تحت فشار قرار داده اندئ

 ھای سياسی و نظامی خود کنند تا استقالل سياسی و اجتماعی آن را از بين   وارد جبھه بندیدھای سوريه را مستقيماً کر

  . ببرند

 ۀ اسالمی ترکيه که سابق-مردم کوبانی، نه تنھا از سوی ھيچ دولتی مورد حمايت قرار نگرفته اند، بلکه دولت فاشيستی 

 سياه خود دارد به ھيچ وجه عالقه ای ندارد ۀھای سياسی کرد را نيز در کارنامکشتار مردم کردستان ترکيه و سازمان 

چرا که قدرت . که نيروھای سياسی و اجتماعی کوبانی در سه کانتون کردستان سوريه موقعيت خود را تحکيم بخشند

ترکيه و  نزديک و حسنه ای دارند به ضرر دولت ۀک نيز رابط.ک.گيری کردھا در کردستان سوريه که با پ

  . ناسيوناليسم ترک است

آن . از سوی ديگر، نيروھای کردستان سوريه، روش ديگری از حاکميت را با حمايت و پشتيبانی مردمی برپا کرده اند

حاکميتی که مردم به . برابری جنسيتی را تحقق بخشيده اند. ھا، شوراھا را به وجود آورده اند و مردم را مسلح کرده اند

اکم باشند و از آزادی و برابری برخوردار باشند بيش تر مدنظر کمونيست ھاست و به اين دليل، سرنوشت خويش ح

، ھرگز ...، عربستان سعودی، حکومت اسالمی ايران و »خالفت اسالمی« چون ئیحکومت ھا و گروه ھای بورژوا

  .  در منطقه شکل بگيرد و گسترش يابدئینمی خواھند چنين الگوھا

مت کنونی کوبانی، خاطرات مقاومت سنندج را بار ديگر در ميان نيروھای آزادی خواه و در ھر صورت، مقاو

کومه « کردستان به ويژه با سازمان دھی ۀ مردم ايران، مردم آزاد١٣۵٧در انقالب . کمونيست ايرانی زنده کرده است

اما . کردأی انقالب شان ايفکه اکنون سازمان کردستان حزب کمونيست ايران است نقش فعال و مھمی در پيروز» له

حکومتی .  اسالمی مواجه شدۀ نيروھای حکومت تازه به قدرت رسيدۀکردستان، در ھمان اولين بھار با يورش وحشيان

خواه و زنان و جوانان و جنبش  انقالبيون چپ و آزاديۀکه از يک سو با توھم مردم و از سوی ديگر با سرکوب وحشيان

  . حمايت سرمايه داری جھانی به قدرت رسيدھای اجتماعی و ھم چنين با 
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 ۵٨ ]اسد[ مرداد٢٨ در  خمينی ارتش و سپاه پاسداران به شھرھای کردستان که با صدور فرمانۀتھاجم وسيع و گسترد

در پی اين يورش وحشيانه، . آغاز شد جنايات بزرگی عليه بشريت بودکه سراسر کردستان را به خاک و خون کشيد

 در اين تھاجم وحشيانه، تعداد .ی کردستان به تصرف ارتش و ديگر نيروھای حکومت اسالمی در آمد اکثر شھرھاموقتاً 

 شان ويران شد و صدھا نفر نيز در دادگاه ۀزيادی از مردم شھرھا و روستاھای کردستان، جان باختند و خانه و کاشان

  .دند به دست جوخه ھای مرگ سپرده ششيخ خلخالیی ئ دو سه دقيقه ئیھای صحرا

با حضور مجدد نيروھای . سرانجام حکومت اسالمی، تا حدودی برای سه ماه توانست شھرھا را به تصرف خود درآورد

ت أل و بازرسی، بار ديگر فرستادن ھيومسلح سازمان ھای سياسی به داخل شھرھا، خلع سالح پاسگاه ھا و مراکز کنتر

ضعيت و تصرف مجدد شھرھا از سوی سازمان ھای سياسی از اين و. ھای مذاکره کننده از سوی دولت موقت آغاز شد

بنابراين، .  شروع شد و حکومت ناچار به عقب نشينی از شھرھا گرديد سنندج مجدداً ۀ روز٢۴ تا جنگ ۵٨ ]عقرب[آبان

 . ماه، ھيچ گونه قدرتی در شھرھای کردستان نداشت۵، حدود ۵٩ سنندج در بھار ۀ روز٢۴حکومت اسالمی تا جنگ 

 سخنگوی اين صديق کمانگررفيق .  سنندج و حمله، اين شھر توسط شورای منتخب مردم اداره می شدۀز محاصرقبل ا

شورا بود و به ھمين دليل کينه ای که سران حکومت اسالمی از اين رفيق داشتند سال ھا بعد وی را در کردستان عراق 

موکراتيک در اين شھر مستقر بودند و آزادانه  بسيار دئیبرخی سازمان ھا و احزاب سياسی در فضا. ترور کردند

 شورای محلی را ۵۵ی مستقيم مردم نمايندگان خود را برگزيده بودند که بعدھا أشورای شھر سنندج با ر. فعاليت داشتند

آن ھا، به سازماندھی مردم، آموزش ھای سياسی، آموزش نظامی، . ھا معروف بودند» بنکه«سازمان دادند که به 

  .اد و کارھای فرھنگی می پرداختندآموزش امد

زاده و انقالبی آدر واقع ھدف اصلی حکومت اسالمی به کردستان، از بين بردن اين فضای دموکراتيک و سرکوب مردم 

به ھمين دليل، حکومت اسالمی با فرمان . و سازمان ھای سياسی بود تا بتواند بساط خونين خود را در کردستان پھن کند

  .  مردم سنندج تحميل کردر جنگی تحميلی و نابرابر و خونينی را ب، بار ديگرخمينی

مقاومت نيروھای مردمی در کردستان ھم چون نيروھای پيشمرگه احزاب و سازمان ھای سياسی کردستان و افراد 

 به مستقل با وجود پراکندگی، در مقابل يورش نيروھای وحشی حکومت اسالمی به کردستان، قھرمانانه و جسورانه بود

  . به شکست نيروھای مھاجم منجر گرديدگونه ای که نھايتاً 

رو شد و نيروھای حکومتی با دادن تلفات سنگين مجبور به ه  کردستان روبۀ ھنگامی که با اين مقاومت مردم آزادخمينی

  . عقب نشينی شدند اين بار از در مذاکره وارد شد و دستور آتش بس داد

 وسيع ۀتری به تدارک و سازماندھی حملتکی حکومت بود تا با فرصت بيش عقب نشينی تاکياما اين يک اقدام رياکارانه و

چرا که آن ھا خواھان جنگ نبودند و اين .  برای مردم کردستان نيز ھم يک دستاورد بودمسألهالبته اين . تری بپردازند

نگ فرصتی بود تا نيروھای سياسی و به عبارت ديگر قطع ج. حکومت بود که جنگ نابرابری را به آن تحميل کرده بود

اما . اجتماعی کردستان خواسته ھا و مطالبات شان از راه مذاکره و مسالمت آميز و بدون جنگ و خونريزی مطرح کنند

 جدی تن نمی ۀچرا که عوامل حکومت از يک سو به مذاکر.  حکومت راه انداختن جنگ خونين ديگری بودۀنيت و انگيز

 کردستان ۀ در کردستان به فکر مسلح کردن نيروھای ارتجاعی و راه انداختن تفرقه در جامعدادند و از سوی ديگر

  . بودند

 اعزام ارتش به پادگان ھا و تقويت مرزھا، از دو محور کرمانشاه و بيجار، حمالت ۀتا اين که پس از مدتی به بھان

  . سنگين و گسترده ای را به کردستان آغاز کردند

کت کردستان، اعالم کردند اگر نيروھای اعزامی از داخل شھرھا عبور نکنند، مزاحمتی برای حرسازمان ھای سياسی 

ولين و فرماندھان نظامی حکومت اسالمی اين پيشنھاد را نپذيرفتند و به پيشروی خود به ؤاما مس. آنان ايجاد نخواھد شد
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 اھداف شوم ديگری دارند و تقويت روشن بود که حکومت و فرماندھان نظامی شان. درون شھرھا ادامه دادند

از اين رو، نيروھای نظامی ھنگام ورود به شھرھا، با مقاومت مردم . نيروھايشان در مرزھا، بھانه ای بيش نبوده است

. در چنين موقعيتی، ماندگارترين و مھم ترين مقاومت ھا در شھر سنندج شکل گرفت. و نيروھای پيشمرگه مواجه شدند

  .  شبانه روز در محاصره و حمالت شديد قرار گرفت۴٢اين شھر به مدت 

نيروھای سرکوبگر حکومتی، حتی از ورود ھرگونه .  شروع شد١٣۵٩ ]ثور[ سنندج از تاريخ يکم ارديبھشتۀمحاصر

 برق و آب شھر را نيز قطع ئیاز سو. خواروبار، دارو، سوخت و ساير مايحتاج مردم به شھر جلوگيری می کردند

  .کردنده بودند

 مردم و آب آشاميدنی و غيره در شرايط محاصره و نبود آب و برق کار آسانی نبود، فقط مقاومت ۀمين مايحتاج روزمرأت

  .مين می شدأو اتحاد و ھمبستگی و ھمکاری مردم آزاده و نيروھای پيشمرگه بود که نيازھای مردم ت

 سنگين و خمپاره ۀان ھای شديد خود با توپخانزير بمباررا  شبانه روز شھر سنندج ٢۴اين نيروھای متجاوز به مدت 

آن ھا کورکورانه به ھمه جای شھر شليک . اندازھا و راکت و ھلی کوپترھای نظامی و ھواپيماھای جنگی قرار دادند

  .آن ھا حتی بيمارستان ھا و مدارس و مناطق مسکونی و آمبوالنس ھا را نيز مورد ھدف قرار می دادند. می کردند

نيروھای پيشمرگه و نيروھای مردمی آن چنان قدرت مند و تحسين برانگيز و با شکوه بود که جلو ورود اما مقاومت 

  . نيروھای سرکوبگر را به شھر گرفته بودند

 و با دل و جان از شھر و مردم محافظت می کردند و دستورات فرماندھی خود را بدون ءنيروھای پيشمرگه با تمام قوا

  .  می گذاشتندءی به مورد اجراکوچک ترين خلل و ترديد

با وجود اين که نيروھای پيشمرگ و مردمی، تنھا با سالح ھای سبک ھم چون کالشينکوف و تفنگ در اختيار داشتند اما 

در مقابل ارتش و ديگر نيروھای سرکوبگر حکومتی که به تجھيزات سنگين ھم چون تانک، توپ، خمپاره انداز، 

  . و ھواپيما مجھز بودند مقاومت بی سابقه ای از خود نشان دادندتيربارھای سنگين، ھلی کوپتر

 شھر سنندج تعداد ۀبرابر اسنادی که بعدھا از سوی برخی افسران انقالبی ارتش فاش و منتشر گرديد، در مدت محاصر

 و مسلسل ئیچھارده ھزار گلوله توپ و خمپاره به شھر شليک شده بود و اين ھا غيراز آتش بمب ھا و راکت ھای ھوا

  . ھای سنگين بود

 روز در مقابل حمالت شبانه روزی و گلوله باران ھای ٢۴مردم سنندج، متحدانه و با ھم دلی و ھمبستگی بی نظيری 

 مقاومت وسيع مردم انقالبی اين شھر در مقابل ۀبی ترديد حماس. مداوم نيروھای سرکوبگر حکومت اسالمی ايستادند

ی ارتش و گروه ھای اسالمی و غيره در تاريخ مبارزات مردم ايران ثبت شده و ئه نيروھای تا دندان مسلح و حرف

  !فراموش شدنی نيست

 و دومی در ۵٨ نظامی به شھر سنندج، يعنی اولی در نوروز سال ۀدر حقيقت حکومت اسالمی در جريان دو دوره حمل

و آدم کشان حکومت اسالمی، ھزاران تن  ھا تروريستۀ، اين سردستخمينی به فرمان ۵٩ ثور سنندج در ۀ روز٢۴جنگ 

  .از مردم اين شھر تسليم ناپذير را قتل عام و مجروح کرد

 روز جنگ و مقاومت بی نظير و شبانه روزی، سرانجام پيشمرگان برای جلوگيری از گسترش ھر چه بيش ٢۴پس از 

 مردم آزاده در ۀاما مقاومت و مبارز. تر خسارات وارده بر زندگی و جان مردم، تصميم گرفتند که از شھر خارج شوند

  .شھر به شيوه ھای ديگری عليه نيروھای سرکوبگر حکومت اسالمی ادامه يافت

ن کومه له که در آن مقطع بخش اصلی سازماندھی و ھدايت اين مقاومت بزرگ و مردمی ولين و فعاالؤبسياری از مس

رابر و تحميلی عالوه بر پيشمرگان کومه له، نيروھای در اين جنگ ناب. را برعھده داشتند در اين جنگ جان باختند

سازمان ھای ديگر و صدھا تن از مردم شھر نيز جان باختند، ھزاران خانه به آتش کشيده شده و به ويرانه تبديل گرديد، 
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 .در واقع اين از اولين جنگ ھای خونين حکومت اسالمی عليه مردم کردستان بود. ھزاران تن زخمی و معلول شدند

 سال است به عناوين مختلف ادامه دارد ٣۵جنگی که .  نقاط ايران کشيده شدۀجنگی که به کردستان محدود نماند و به ھم

  .و تا سرنگونی کليت حکومت اسالمی نيز ادامه خواھد داشت

، در حالی که مناطق زيادی از »خالفت اسالمی«يعنی تبه کاران امروز نيز ھم ايدئولوژی ھای حکومت اسالمی ايران، 

ھای خونينی را نيز در در عراق و کردستان  ھای گذشته درگيری  ل خود دارند و در ماه وعراق و سوريه را در کنتر

   .اين کشور و کردستان سوريه راه انداخته اند

بر و اکت۴، روز شنبه »تحريک طالبان پاکستان« اسالمی ، يکی از سخنگويان گروه»شھيدهللا شھيد«در چنين شرايطی، 

نی با خبرگزاری فرانسه از محلی نامعلوم، گفت که از ابتدای تشکيل ولفي، در تماسی ت١٣٩٣ ]ميزان[ مھر١٢ - ٢٠١۴

 سوريه و عراق کرده ۀ جنگجو را برای کمک به اين گروه روان١۵٠٠ تا ١٠٠٠طالبان نزديک به » خالفت اسالمی«

  .است

 نظاميان بوکو    که به اين خبرگزاری رسيده، گزارش داده که رھبر شبهئیھم چنين خبرگزاری فرانسه با اشاره به ويدئو

 رھبر القاعده ايمن ظواھری رھبر داعش، ابوبکر بغدادی، در اين ويدئو برای ٢٠١۴  جوالی ۶حرام در نيجريه، روز 

  ».خدای من نگھدار شما باشد «: گويد  کند و می  رھبر طالبان، دعا میمالعمرو 

 مشترکی از ۀ، با انتشار بياني٢٠١۴مبر  سپت١۶يمن و شمال آفريقاست، روز  القاعده که مقر آن ھا در ۀدو شاخ

   و ھمامريکا ھای خود را عليه  ح جھادگران فعال در عراق و سوريه خواستند، مبارزه عليه يکديگر را پايان دھند و سال

  .ند کار بر پيماناش به

پشتيبانی کرده » خالفت اسالمی« کند نيز از اھداف  که در مالزی و فيليپين فعاليت می» ابوسياف«گروه تروريستی 

 چندی پيش، پيام ھمبستگی خود را با گروه ھای سنی ) MILF (ترين گروه تروريستی مسلمان فيليپين اين بزرگ  .است

ما ھمبستگی خود را با «: گويد ر گروه ابوسياف، در اين پيام می ، رھبغزالی جعفر .از طريق يوتيوب منتشر کرده است

  »... داريم اعالم می» خالفت اسالمی«اھداف اصيل 

دفاع می کنند نيروھای آزادی » خالفت اسالمی«در حالی که تمام گروه ھای اسالمی تروريستی يکی پس از ديگری از 

  . جانبه از کردستان سوريه به خصوص کوبانی برخيزندخواه و چپ و کمونيست نيز وطيفه دارند به حمايت ھمه

سفانه در حالی که افکار عمومی مردم جھان به ويژه مردم منطقه، نگران اما در عين حال بی تفاوت به کوبانی می أمت

  اما با اين وجود مبارزان قھرمان اين شھر از زن ووجود دارد عظيم انسانی در اين شھر عۀنگرند و احتمال يک فاج

  .مرد در مقابل اين جنگ نابرابر و تحميلی با شھامت و سرافرازی ايستاده اند

نظاميان ارتش .  حمالت نظاميان و ارتش ترکيه نيز نھان و آشکار با جنايت کاران داعشی ھم جھت شده اندئیاز سو

  .ترکيه ھم ورود به شھرستان پرسوس را ممنوع کرده است

 با ھرگونه وقايع احتمالی ئی اعالم کرد برای رويارو٢٠١۴- ١٠- ۶اد روز دوشنبه  ارتش ترکيه بامدۀتيپ بيست توپخان

  .در مناطق مرزی مشترک با سوريه اعالم آماده باش کامل کرد

واقع در جنوب اين کشور پس از اصابت » شانلی اوفرا«بر اساس گزارش خبرگزاری آناتولی ترکيه، مقامات استان 

  . آن را از سکنه و پناھندگان سوری صادر کردندۀه ، دستور تخليچندين گلوله خمپاره به اين منطق

.  با نيروھای داعش به وقوع می پيونددئیاين رويدادھا، ھم زمان با دفاع شديد نيروھای کرد از شھر کوبانی در رويارو

ک سوريه قرار ی عثمانی که در خاروت پايه گذار امپراسلطان سليمان  بر اساس گزارش ھا، در گيری ھا به محل دفن

، برای اين کشور خط سلطان سليمان ۀ ترکيه پيش از اين اعالم کرده بود ھر گونه تعدی به مقبر .دارد، رسيده است

  .قرمز به شمار می رود
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بر اعالم کرد و اکت۶، روز دوشنبه )ناتو(، دبيرکل جديد سازمان پيمان آتالنتيک شمالی ينس استولتنبرگ در اين ميان،

 اما در مورد کشتار مردم .ن از ترکيه در برابر حمالت احتمالی گروه حکومت اسالمی دفاع خواھد کردکه اين سازما

آن ھم در حالی که ترکيه تاکنون با . ی و ناتو مھر سکوت بر لب زده اندئ حکومت ھای جھانی و منطقه ۀکوبانی ھم

  . پيشاپيش به حمايت از آن برمی خيزد نيز متوجه ترکيه نشده است ناتویداعش ھمکاری داشته و تاکنون تھديد

اما به باور بسياری از کارشناسان صرف نظر از اين که ترکيه اقدامی مستقل يا مشترک عليه داعش انجام دھد، چنان 

 دامنگير مسألهچه داعشی ھا نيروھای کرد کوبانی را قتل عام کنند بی ترديد پيامدھای سياسی، انسانی و اخالقی اين 

چرا که نيروھای حکومت ترکيه، چگونه از داخل تانک ھا و سنگرھای خود شاھد قتل عام کردھای .  شدترکيه خواھد

 خواھند کرد که چرا سؤالن ھا آسوريه در چند صد متری خود بوده و افکار عمومی مردم جھان و ترکيه و منطقه از 

ه نيروھای زيادی را در نزديکی کوبانی در روزھای اخير، حکومت ترکي. ھيچ عکس العمللی از خود نشان نداده اند

اگر حکومت ترکيه، به ھمين سياست سکوت و بی تفاوتی . مستقر کرده است اما ھيچ اقدامی عليه داعش انجام نمی دھند

ک به پايان خواھد رسيد و بار ديگر درگيری ھا و .ک.خود در برابر کشتار کردھا در کوبانی ادامه دھد روند صلح با پ

 .ردم کردستان در آن کشور نيز شعله ور خواھد شداعتراضات م

 نخست وزير ترکيه مدعی شده که حزب اتحاد احمد داوداوغلو،  ilkehaber تحليلی-طبق گزارش پايگاه خبری 

 است و به ھمين خاطر آنکارا نمی تواند با اين حزب بشار اسدھم دست رژيم  (PYD) دموکراتيک کردھای سوريه

 .رابطه برقرار کند

 نخست وزير ترکيه، گفته احمد داوداوغلورھبر حزب اتحاد دموکراتيک سوريه، در پاسخ به ادعای » صالح مسلم«

 می رفتند و با او عکس يادگاری می  بشار اسددرست از ھمان زمانی که سران حزب عدالت و توسعه به ديدار«: است

زمانی که شما . بارزه و فعاليت سياسی و اجتماعی بوديم بودند و ما در حال ماسدگرفتند، رفقای ما در زندان ھای رژيم 

 را با لفظ برادرجان مورد خطاب قرار می داديد، کردھای سوريه به دست نيروھای امنيتی بشار اسددر دمشق و حلب، 

به ھم بنابراين شما نمی توانيد ما را . دمشق زندانی می شدند و ده ھا تن از رفقای ما به دست اين نيروھا کشته شدند

  ».دستی با رژيم متھم کنيد

 اشاره کرده که اگر بر اساس پيشنھاد ترکيه، در شمال سوريه نوار امن ايجاد شود، مسأله در ادامه به اين صالح مسلم

  . حمله اشغال گرانه تلقی خواھند کردۀکردھای سوريه آن را به مثاب

ه است که در مقابل کمک به آن ھا برای مقابله با از سوی ديگر، دولت ترکيه از کردھای شمال سوريه درخواست کرد

 به صالح مسلم اين پيام نيز از طريق .بپيوندند و عليه نظام سوريه بجنگند» ارتش آزاد سوريه«داعش، به گروه 

  .کردھای سوريه رسيده است

وزيسيون سوريه ھستند  می جنگند و نه حامی اپبشار اسد ۀکردھای سوريه پيش از اين اعالم کرده بودند که نه در جبھ

اما از لحاظ معنوی . ی و جھانی ندارندئ  آن ھا ھيج حامی و پشتيبان منطقه.  دارندءو به ھمبستگی انسانی خود اتکا

  .کردھای سوريه بين کردھای منطقه حاميان بسياری دارند

 که مردم منطقه در ئیآن جاداعش برای پيشروی به مناطق ديگر کردستان سوريه، تصميم به تسخير کوبانی گرفته و از 

 انسانی جبران ۀبرابر آن ھا دست به اسحله برده و مقاومت می کنند، اگر در اين جنگ نابرابر داعش پيروز شود، فاجع

  .ناپذيری در اين شھر به وقوع خواھد پيوست

 رسانه ھات و بارھا در حالی که تاکنون اخبار و گزارشات زيادی در مورد ارتباط دولت ترکيه و داعش منتشر شده اس

نوشته اند که شھرھای مرزی ترکيه محل استراحتگاه فرماندھان داعش است؛ زخمی ھای اين گروه نيز در بيمارستان 
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ھای ترکيه تحت مداوا قرار می گيرند اما در روزھای اخير دولت ترکيه مرزھای خود را به روی آوارگان کردستان 

 .زه نمی دھد برای مداوا وارد ترکيه شوندسوريه بسته و حتی به زخمی ھا نيز اجا

 ۀھم چنين در حالی که نيروھای داعش به سوی شھر کوبانی در حال پيشروی ھستند و مردم اين منطقه در معرض فاجع

اما واقعيت ھا . ، به مواضع داعش حمله کرده اندامريکا ائتالف مبارزه با داعش به رھبری انسانی قرار دارند؛ ظاھراً 

ھای نفتی و گازی واقع در شرق سوريه  دھند که ھواپيماھای اين ائتالف طی چند روز گذشته، تنھا پااليشگاه نشان می 

 کاری به مواضع و مراکز و نيروھای اين گروه در سوريه، به ويژه اطراف شھر ۀ و ھيچ ضرب را ھدف قرار داده

  .کوبانی وارد نکرده اند

گ، که در نبردھای اخير با داعش در کوبانی جان .پ.، ی»ای مدافع خلق ھواحد«در ميان اسامی تعدادی از اعضای 

مرکز  .خود را از دست داده اند، نام دو جوان اھل شھرھای سنندج و خوی در شرق کردستان نيز به چشم می خورد

ی گ نام و مشخصات ده عضو خود را در جريان درگيری ھای چند روز گذشته در کانتون کوبان.پ.اطالع رسانی ی

  . ھشت نفر ديگر اھالی شمال و غرب کردستان ھستند.جان خود را از دست داده اند، اعالم کرد

اين اولين بار نيست که افرادی از کردستان در جريان درگيری نيروھای کرد با گروه داعش در کردستان سوريه جان 

کردستان ايران و آذربايجان در صفوف  در طی سه سالی که از بحران سوری می گذرد، چندين شھروند ديگر .می بازند

طی سه ماه گذشته دو نفر از شھروندان آذربايجان و شمال خراسان، .  ھای مدافع خلق جان خود را از دست داده اندواحد

 اورميه در نبردھای کوبانی ۀاھل منطق» سيدو«اھل شھرستان قوچان در شمال خراسان و » حسين بيچرانلو«به نام ھای 

  .ان خود را از دست داده بودندج» جزيره«و 

در صفوف نيروھای » ھژير حسينی«در روزھای اول اشغال شنگال توسط داعش نيز يک جوان اھل سقز به نام 

  . کردستان جان خود را از دست داده بودۀپيشمرگ

ژيک يات بسيار سترۀکه يک ناحي» مشتنور «ۀخبرھای زيادی از مقاومت حماسه وار کوبانی به گوش می رسد در تپ

آخرين اخبار و گزارشات حاکی از جنگ .  آن جنگ رو در رو با داعش در حال وقوع استۀکوبانی است در ده ھا نقط

 مبارزان واحدھای گزارش ھا از مقاومتی تاريخی حکايت دارند، خصوصاً . تن به تن در بخشی از مناطق کوبانی است

برای درھم کوبيدن حمالت داعش دست به عمليات ھای قھرمانانه مدافع خلق و واحدھای مدافع زن در بسياری از موارد 

  .  آن جنگ در جريان استۀاز جمله در تپه مشتنور که در پنجاه نقط. ای زده اند

 شمار زيادی از ،بر يک مبارز زن با انجام يک عملياتو اکت۵شنبه اری ھاوار می گويد بعد از ظھر يکخبرگز

 آرين ميرکاننام مبارزی که فرمانده گروه بوده و در اين عمليات جان باخته، . ردتروريست ھای داعش را از پای درآو

  . است

 انتحاری به دو پاسگاه ايست بازرسی در شھر حسکه، واقع در شمال شرقی ۀنيز دو حمل) برو اکت۶دوشنبه (امروز 

 بان حقوق بشر   گروه ديده به گزارش خبرگزاری رويترز و به نقل از.سوريه، جان دست کم سی مبارزکرد را گرفت

  .سوريه، قربانيان اين حمالت انتحاری که روز دوشنبه چھاردھم مھر ماه اتفاق افتادند، جنگ جويان کرد بودند

 بشار اسدجويان کرد و بخش ديگر در اختيار نيروھای حامی شھر حسکه ھم اکنون در اختيار جنگل بخشی از وکنتر

 دوشنبه شھر حسکه در حالی اتفاق افتاد که گروه خالفت اسالمی ھم چنان  حمالت روز.س جمھوری سوريه استئير

 .سعی در تصرف شھر کوبانی در نزديکی مرز ترکيه دارد

ھا حاکی است که يک زن جنگجوی کرد، روز دوشنبه در يک عمليات انتحاری با يورش به نيروھای گروه  گزارش 

 تعداد دقيق کشته شدگان اين .روھای اين گروه را از پای در آوردحکومت اسالمی، خود را منفجر کرد و تعدادی از ني



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٨

 اسالمی در جريان اين حمله خالفت ھا نفر از نيروھای   انتحاری مشخص نيست، اما جنگجويان کرد گفته اند که دهۀحمل

 .جان خود را از دست دادند

ک و ديگر .ک.م کردستان ترکيه و پدر چنين شرايطی، اگر کوبانی سقوط کند دولت ترکيه سرکوب اعتراضات مرد

 مردم آزاده ۀبنابراين، ھم. آزادی خواھان و برابری طلبان سراسری ترکيه را با شدت بيش از گذشته، آغاز خواھد کرد

برای مثال، حتی .  آگاھانه و داوطلبانه دارند که از ھر طريق ممکن به ياری مردم کوبانی بشتابندۀو کمونيست ھا وظيف

نبش ھا و نيروھای حق ھم اعتصاب کارگران ترکيه به خصوص در کردستان با حمايت و پشتيبانی جاگر يک روز 

خواه می تواند دولت ترکيه را به عقب نشينی وادار کند تا تانک ھا و نيروھای نظامی و امنيتی خود را از طلب و آزادي

ن و ھم نيروھای داوطلبی که قصد دارند به مرزھای خود با کردستان سوريه عقب بکشد و مرزھا را ھم به روی آوارگا

 کارگر ۀ اين اعتصاب کارگران ترکيه، با حمايت و پشتيبانی طبقطبعاً . صفوف مبارزان کوبانی بپيوندند باز بگذارد

  . چپ و کمونيست نيز مواجه خواھند شدیمان ھازجھانی و نيروھای و سا

 ٢۴ ۀت اسالمی ايران عليه مردم کردستان اير ان و محاصر که ديروز در جنگ حکومئیدر اين ميان، جا دارد نيروھا

 زيادی نيز در جنگ ھای چريکی دارند اگر امروز به ياری ۀ سنندج و غيره با شھامت مقاومت کردند و تجربۀروز

  .رزمندان کوبانی بشتابند ورق درخشان ديگری در مبارزات برابری طلبانه و آزاد خواھانه و انقالبی باز خواھند کرد

بانی دفاع از حرمت و موجوديت و آزادی دفاع از مردم کو. حمايت ھا ھستند باالترين ۀمردم قھرمان کوبانی، شايست

.  برخوردار استئیکيد کرديم کوبانی، از يک خودگرانی دموکراتيک و شوراأھمان طور که در باال نيز ت. انسان ھاست

 عرصه ھای اقتصادی، سياسی، اجتماعی، فرھنگی و نظامی ۀزنان و مردان به طور مساوی و دوش به دوش ھم در ھم

بنابراين، وضعيت سياسی، انسانی و اجتماعی حاکم بر کوبانی و ديگر کانتون ھای کردستان سوريه و . مبارزه می کنند

س ھمه دولت مرتجع ترکيه أی و در رئ حکومت ھای سرمايه داری جھانی و منطقه ۀمقاومت آن ھا، خاری در چشم ھم

  .آن ھا مانند داعش آدم کش استۀ گروه ھای تروريستی اسالمی دست پرودو 

 برای . ھا در اين شھر نمی توانند سرباز باشند  ساله١٨ زير . سال ممنوع است١٨در کوبانی شھر ازدواج دختران زير 

 .مقاومت در برابر داعش اکنون زن و مرد و سالمندان دست نيز به اسلحه برده اند

ر عمومی جھان و منطقه ھم چنان نظاره گر اين وضعيت باشند و دست به اقدامات جدی در حمايت و اما اگر افکا

 مردم کوبانی نزنند کودکان و زنان و مردان آن، توسط نيروھای داعش ۀ حق و عادالنهپشتيبانی از مبارزه و مقاومت ب

 .قتل عام خواھند شد

زه در راه تحقق آزادی، برابری، عدالت اجتماعی، انسانيت و  که در جريان مبارئی تمامی انسان ھاۀياد و خاطر

  ! سوسياليسم در کردستان ايران، ترکيه، عراق، سوريه و ساير نقاط جھان جان خود را از دست داده اند، گرامی باد

 ٢٠١۴بر و ششم اکت-  ١٣٩٣ ]ميزان[دوشنبه چھاردھم مھر

 نيروھای ارتجاعی و سرکوبگر حکومت اسالمی ايران به شھر  ارتش و ديگرۀلم حملدر لينک ھای زير می توانيد ف* 

  .ن استئيسنندج و مقاومت مردم را ببينيد ھر چند که کيفيت آن پا

M_jOUsZ17p0/be.youtu://http   
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