
Praxies.org پراکسیس                                                                     

چپ باید از کوبانی و انقل ب گسترده تر سوریه حمایت کند

کری اوکلی
ترجمه : احسان پورخیری

رسانه های جمعی در طی هفته های گذشته به خاطر نبرد قهرمانانه ی مبارزان کییرد در کوبییانی حیییرت زده
رروی دولت اسلمی [که از این پییس داعییش خوانییده شده اند، مبارزانی که برخل ف پیش بینی ها، جلوی پیش

می شود] برای اشغال شهرشان را گرفته اند.

کردهای کوبانی برای دفاع از حق تعیین سرنوشت خویش مبارزه می کنند، حقی که برای کردها در منطقه
حدود یک سده است که نادیده گرفته می شود. قدرت های استعماری و منطقه ای گاه وبیگاه به آنان خیانت
کرده اند. عزم و اراده ای [که مردم کوبانی] بیه میییانجی آن در مقابییل داعیش مقییاومت کرده انیید، فصییلی

الهام بخش در تاریخ دیرپای مبارزه است.

اما در پوشش خبری این نبرد در رسانه های جمعی و لیبرال ناسازگاری عمیقییی مشییاهده می شییود. چنییان
است که گویی کردها تنها کسانی هستند که برای بقا در سوریه دست به مبارزه زده اند.

ان دگی در جری در واقع، نبرد کوبانی، تنها یکی از مبارزاتی است که در سرتاسر سوریه، بر سر مرگ و زن
است

رای بقیا جنگیده انید، و ایین در در حلب، که مرکز صنعتی کشور [سوریه] است، نیروهای معترض ماه ها ب
حالی است که از سویی تحت محاصره ی رژیم اسد و از سوی دیگر تحت محاصره ی داعش بودند.

ت اطق تح ه من ور روزان ه ط م ب ه رژی تعداد خبرنگاران غربی در حلب کم است، بیشتر به این خاطر ک
سیطره ی معترضان در شهر را بمباران می کند. اما این به آن معنی نیست که معترضان وجییود ندارنیید یییا

اسییت، و نوشییته های  منبع غیرمنتظره ای درباره ی واقعیت زندگی در حلب۱شکست خورده اند. وایس نیوز
منتشر شده در وبسایتش تصویری از مقاومت را ترسیم می کند که با تسلیم فاصله ی زیادی دارد.

رامابنا به گفته ی  فرمانده ی معترضان: «اگر بررسی کنیم که چگونه ارتش آزاد سوریه تییاکنون توانسییته ابو 
 رژیم تا به امروز سقوط کرده بود.»،دوام بیاورد، می بینیم که اگر داعش نبود

مییا ایییدئولوژی اسییلمی داریییم. امییا مییاچییرا کییه نخواهد کرد،  وی به شوخی افزود: «غرب از ما حمایت
مسلمانان میانه رویی هستیم. من آنجلینا جولی را دوست دارم.»

۱Vice news
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گفته است: «در تمام کشورهای اروپایی اگر کسی در تظاهرات کشته شود، کل وایس نیوزمبارز دیگری به
دولت مورد بازخواست  قرار می گیرد. در تمام دنیا هیچ رژیمی جنایت کارتر از این رژیییم نیسییت. [رژیییم

اسد] مردم و کشور را نابود کرده است.»

مقاومت علیه رژیم در کل سوریه هنوز ادامه دارد، و رژیم گرچه غرقه به خون شده اما از پا نیفتاده است.
شییود (و و در همه جا مردمانی هستند که می خواهند رنج و مبارزه شان در جهان فراسوی مرزهایشان ثبت

در یادها بماند).

 در حال قلع وقمع و کشتن آنان است بدون هیییچ پوششییی در رسییانه هایاسد« این کوبانی دیگری ست، و 
ددمبین المللی.» این گفته ی  ی شییرقی؛ ؛ وی دانشجویی است در غوطه۲ناظر سوریهدر گفتگوی  اش با   استآ

یکی از پایگاه های معترضان در حوالی دمشق.

رمی میریم«در هر صورت ما  . همه ی ما در این منطقه ی وسیع حومه ی دمشق زندانی هستیم. همگی منتظ
یک گلوله ی توپ، یک حمله ی هوایی، یک راکت هستیم که بیاید و در چشم برهم زدنییی همه ی مییا را بییه
لل از جنازه بدل کند. حتی آن دسته هم که از این حملت جییان سییالم بییه در می برنیید، در نهییایت احتمییا
گرسنگی یا کمبود دارو می میرند. تا زمانی که قاتل ما بشار اسد است هیچ کس هیچ توجهی بییه مییا نشییان

 مییوافقت بین المللییی را،نمی دهد؛ کسی که چهار سال است برای قلع وقمع ما با تمامی ابزار در دسترس اش
همراه خود دارد».

، شهرهای غوطه ی شرقی به واسطه ی نیروهای مسلح رژیم، از آغاز ماه آگوست،ناظر سوریهبنا به گزارش 
دی ۲0نظامی خشن مواجه شده اند. رژیم بمباران های هوایی زیییادی انجییام داده و بیییش از  با یک لشکرکش

لا   نفر، که اغلب غیرنظامی بوده انیید، منجیر شییده500کشتار دسته جمعی را مرتکب شده که به مرگ تقریب
(گرمافشییاری)، موشییک های هدایت شییونده است. مناطق پرجمعیت مییورد هیید ف بمب هییای ترموباریییک

(هوشمند)، توپخانه ها، خمپاره اندازها و سایر سلح ها قرار گرفته اند.

است. نیروهای کرد در شمال این حق را دارنیید کییه بییرای منطقه ی جنگی تبدیل شده یک  به کل سوریه
للییی در کنییترل دفاع از مناطقی که اکنون به عنوان نتیجه ی عقب نشینی رژیم در مواجهه با یک خیییزش م

تا مبارزات سایر نقاط کشییور در دو جبهییه آن هاست، مبارزه کنند. اما مدت هاست که زمان آن فرارسیده
و مورد حمایت قرار گیرند. شدهنیز به رسمیت شناخته  (علیه داعش و رژیم بشار اسد)
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Left should support Kobane, and broader Syrian revolution منبع: 

 Redflag.org.au/article/left-should-support-kobane-and-broader-syrian-revolution

۲  .Syrian Observer
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