دفاع از آرمانهای کوبانی

یک دو سه ...هزاران کوبانی بسازیم!
فراخوان برای حضور در میدان انقل ب تهران ،یکشنبه مورخ  ۱۳۹۳/۰۷/۲۰ساعت  4بعدازظهر
این روزاها جریاناهای مسلط رسانهای ،شبنگاهاهننای حقوقشبشننری ،فعننالن فضننای مجننازی و تنظیمکنننندهگان و
امضاکنندهگان شبیانیهاهای »حمایت میکنیم و محکوم میکنیم« ،موضوع تننازهای شبننرای سننرگرمیاهای سیاسننی
خود جفتوجور کردهاند :کوشبانی! آناها حاضرند تا چندین و چند اهفته از مردم شبیدفنناع کوردسننتان سننوریه و
خطر نسلکشی در کوشبانی شبگویند ،اما اهرگز از تجرشبهی دوسالهی خودمدیریتی دموکراتیک شورایی حرفی شبننه
میان نیاورند .از حملهاهای آدمخوارانن داعش شبه کوشبانی میگویننند ،ولننی حمایتاهننای ناهننان و آشننکار دولننت
تورکیه را قلم میگیرند .اهمهچیز را شبه ستیزاهای کاذنب میان شبنیننادگرایی اسننلمی و لیبرالدموکراسننی ،میننان
شیعه و سنی ،میان کورد و عرب تقلیل میداهند ،شبدون آنکه شبه جریان آلترناتیوی اشنناره کنننند کننه طننی دو
سال اخیر در غرب کوردستان شبرآمده و دست روی ستیز واقعنی میان کار و سرمایه گذاشننته اسننت .در ایننن
چند روز اخیر ،وجنداناهای معنذب ،دسنتآویز ایننن دولنت و آن دولنت شنده و از سننازماناهای ارتجناعی
میخوااهند مداخلهای شبشردوستانه کنند ،شبیآنکه شبخوااهند شبدانند این جغرافیننا در حصننار دولتاهننا تبنندیل شبننه
سنگر مقاومت شده است .خلقاهای کورد ،عرب ،تورکمن و آشننوری در کوردسننتان سننوریه اهرگننز شبیدفنناع
نیستند .شبالعکس؛ دو سال تمام کوشیدهاند خود شبه فضای زندهگیشننان شننکل شببخشننند و از آن دفنناع کنننند.
شدنت حملتی که طی ماهاهای اخیر شبه کوشبانی میشود ،اهزینهای است که این خلقاها شبرای طغیننان علیننه اهننر
شکلی از دولت شبه عنوان انباشت قدرت ،شبرای شبرچیدهشدن اهر شکلی از مناسنبات طبقنناتی و منطننق انباشنت
سرمایه و شبرای سازمانداهی اشکال مترقی فرماهای اشتراکی میپردازند.
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 اهمهی خلقاهای ساکن از قبیننل کننورد،
عرب ،آشوری ،تورکمن و ارمنی تقسیم کرده است .شبرای فعالن حقوق شبشرنی زنان شاید شباورپذیر نباشنند کننه
در گوشهای از این سرزمین ،زنان موفق شدهاند نه تناها در حقوق شبه تساوی شبا مردان شبرسند ،شبلکه پا را فراتننر
گذاشته و در کلیهی امور اجتماعی و سیاسی شبه مشارکت اهمپا 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
اشتراکیسازی تولید و حتی اشتراکیسننازی زمیننن و آب رفتننه و میکوشنند تننا سننایهی طبقهی مفتخننور و
انگلاهای اجتماع را از سر زحمتکشان کم شبکند.

چه کسانی از این دگرگونیاهای اساسی وحشت کردهاند؟ چه کسانی ماشین کشتار داعش را شبه راه انداختهاند
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 کردهاننند ،اکنننون میکوشننند در
سکوتی که شبر افکار عمومی جاهان حاکم کردهاننند ،شبننا تسننلیح و کمکرسننانی شبننه داعننش و ارائهی تصننویری
شکستناپذیر 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 میکوشد تا شبر کشوراهای جنوب
سلطه ایجاد کند .در این میان ناسیونالیسم و شبورژوازی کورد شبه نمایندگی مسعود شبارزانی -سننگ صدصنناحبی
که اکنون زنجیر اسراییل و تورکیه و آمریکا را شبر گردن خود آویخته است -در راستای دفننن دموکراسننی در
کوردستان شبرای حفظ تاجوتخت خود از اهیچ کوششی شبرای ضرشبهزدن شبه انقلب فروگذار ننموده و شبه عنننوان
حافظ منافع رژیم تورکیه در میان خلق کورد ایفای نقش مینماید.
دعوت ما از خلقاهای ایران این است که اهمه شبا اهم سکوت را شکسته و مردم انقلشبننی غننرب کوردسننتان را
تناها نگذاریم .تناها راه راهایی خاورمیانه از چنگال این عملگان امپریالیسم و تبدیل نشدنن آن شبه حینناط خلننوت
آمریکا و ناتوی جاهانخوار ،اتحاد و اهمبستگی دموکراتیک خلقاها در ائتلفی آزاد و مستقل است.
درود شبر انقلب غرب کوردستان ،اولین حلقه از انقلباهای خاورمیانه

درود شبر اهمبستگی دموکراتیک و آزادانهی خلقاها

پاینده شباد انترناسیونالیسم و شبراشبری خلقاها

پیش شبه سوی اتحاد کارگران و زحمتکشان خاورمیانه

جمعی از نیرواهای چپ تورک ،کورد و فارس

