
دفاع از آرمان های کوبانی
یک دو سه... هزاران کوبانی بسازیم!

 بعدازظهر4 ساعت ۱۳۹۳/۰۷/۲۰فراخوان برای حضور در میدان انقل ب تهران، یکشنبه مورخ 

این روزاها جریان اهای مسلط رسانه ای، شبنگاه اهننای حقوق شبشننری، فعننالن فضننای مجننازی و تنظیم کننننده گان و
امضاکننده گان شبیانیه اهای «حمایت می کنیم و محکوم می کنیم»، موضوع تننازه ای شبننرای سننرگرمی اهای سیاسننی
خود جفت وجور کرده اند: کوشبانی! آناها حاضرند تا چندین و چند اهفته از مردم شبی دفنناع کوردسننتان سننوریه و
خطر نسل کشی در کوشبانی شبگویند، اما اهرگز از تجرشبه ی دوساله ی خودمدیریتی دموکراتیک شورایی حرفی شبننه
نن داعش شبه کوشبانی می گویننند، ولننی حمایت اهننای ناهننان و آشننکار دولننت میان نیاورند. از حمله اهای آدم خوارا
نب میان شبنیننادگرایی اسننلمی و لیبرال دموکراسننی، میننان تورکیه را قلم می گیرند. اهمه چیز را شبه ستیزاهای کاذ
شیعه و سنی، میان کورد و عرب تقلیل می داهند، شبدون آن که شبه جریان آلترناتیوی اشنناره کنننند کننه طننی دو
نی میان کار و سرمایه گذاشننته اسننت. در ایننن سال اخیر در غرب کوردستان شبرآمده و دست روی ستیز واقع
چند روز اخیر، وجندان اهای معنذب، دسنت آویز ایننن دولنت و آن دولنت شنده و از سننازمان اهای ارتجناعی
می خوااهند مداخله ای شبشردوستانه کنند، شبی آنکه شبخوااهند شبدانند این جغرافیننا در حصننار دولت اهننا تبنندیل شبننه
سنگر مقاومت شده است. خلق اهای کورد، عرب، تورکمن و آشننوری در کوردسننتان سننوریه اهرگننز شبی دفنناع
نیستند. شبالعکس؛ دو سال تمام کوشیده اند خود شبه فضای زنده گی شننان شننکل شببخشننند و از آن دفنناع کنننند.
نت حملتی که طی ماه اهای اخیر شبه کوشبانی می شود، اهزینه ای است که این خلق اها شبرای طغیننان علیننه اهننر شد
شکلی از دولت شبه عنوان انباشت قدرت، شبرای شبرچیده شدن اهر شکلی از مناسنبات طبقنناتی و منطننق انباشنت

سرمایه و شبرای سازمانداهی اشکال مترقی فرم اهای اشتراکی می پردازند.

انقلب روژئاوا که تحت عنوان خودمدیریتی دموکراتیک غرب کوردستان تأسیس شننده، نننه تناهننا سیسننتمی
نژادی، قومی و ناسیونالیستی نیست، شبلکه شبه طور شبراشبر قدرت را میان اهمه ی خلق اهای ساکن از قبیننل کننورد،
نی زنان شاید شباورپذیر نباشنند کننه عرب، آشوری، تورکمن و ارمنی تقسیم کرده است. شبرای فعالن حقوق شبشر
در گوشه ای از این سرزمین، زنان موفق شده اند نه تناها در حقوق شبه تساوی شبا مردان شبرسند، شبلکه پا را فراتننر
گذاشته و در کلیه ی امور اجتماعی و سیاسی شبه مشارکت اهم پا و حتی جلوتر از مردان شبپردازند. انقلب غرب
کوردسننتان شبننرخل ف مناسبات کار در ایننران کننه ترجمننانی نننوین از رواشبننط شبننرده داری اسننت، شبننه دنبننال
اشتراکی سازی تولید و حتی اشتراکی سننازی زمیننن و آب رفتننه و می کوشنند تننا سننایه ی طبقه ی مفت خننور و

انگل اهای اجتماع را از سر زحمتکشان کم شبکند. 



چه کسانی از این دگرگونی اهای اساسی وحشت کرده اند؟ چه کسانی ماشین کشتار داعش را شبه راه انداخته اند
تا جلوی استحکام انقلب غرب کوردسننتان و گسننترش آن شبننه دیگننر مننناطق خاورمیننانه را شبگیننرد؟ اهمننان
نیرواهایی که تاکنون انقلب غرب کوردستان و دستاورداهای آن را سانسننور کرده اننند، اکنننون می کوشننند در
سکوتی که شبر افکار عمومی جاهان حاکم کر ده اننند، شبننا تسننلیح و کمک رسننانی شبننه داعننش و ارائه ی تصننویری
شکست ناپذیر از آن از فرط توحش، جلوی حرکت قطننار انقلب را شبگیرننند. در رأس ایننن نیرواهننا حکننومت
نژادپرست تورکیه قرار دارد و شبا سودای احیای امپراطوری جاهانخوار عثمانی می کوشد تا شبر کشوراهای جنوب

 -سننگ صدصنناحبیمسعود شبارزانیسلطه ایجاد کند. در این میان ناسیونالیسم و شبورژوازی کورد شبه نمایندگی 
که اکنون زنجیر اسراییل و تورکیه و آمریکا را شبر گردن خود آویخته است- در راستای دفننن دموکراسننی در
کوردستان شبرای حفظ تاج وتخت خود از اهیچ کوششی شبرای ضرشبه زدن شبه انقلب فروگذار ننموده و شبه عنننوان

حافظ منافع رژیم تورکیه در میان خلق کورد ایفای نقش می نماید.

دعوت ما از خلق اهای ایران این است که اهمه شبا اهم سکوت را شکسته و مردم انقلشبننی غننرب کوردسننتان را
نن آن شبه حینناط خلننوت تناها نگذاریم. تناها راه راهایی خاورمیانه از چنگال این عملگان امپریالیسم و تبدیل  نشد

آمریکا و ناتوی جاهانخوار، اتحاد و اهمبستگی دموکراتیک خلق اها در ائتلفی آزاد و مستقل است.

درود شبر انقلب غرب کوردستان، اولین حلقه از انقلب اهای خاورمیانه
درود شبر اهمبستگی دموکراتیک و آزادانه ی خلق اها

پاینده شباد انترناسیونالیسم و شبراشبری خلق اها
پیش شبه سوی اتحاد کارگران و زحمت کشان خاورمیانه

جمعی از نیرواهای چپ تورک، کورد و فارس


