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مقاومت در کوبانی بسان انقالب سنگ یا انتفاضه اول در فلسطین توده ای است با این تفاوت که از همان آغاز دل در گرو 

نیازمند تحقیق نیست زیرا که با دشمنانش هیچ وجه مشترکی ندارد دموکراسی مستقیم وتسلیح عمومی دارد . تناقض با دشمنانش 

وبانخستین نگاه این تفاوت به چشم میزند. اگر داعش پدرـ مردساالری و آدمکشی را تداعی میکند درچهره کوبانی انکار خود را 

عصب مذهبی تشکیل میدهد می یابد .چهره ای زنانه ، برابری طلب وانسانی .اگر دولت اسالمی همه هستی اش رانفرت و ت

مبارزه در کوبانی آغوشی باز برای همه اقلیت ها ست وهستی اش را بر آزادی ومطالبات مشترک وهمبستگی قرار داده است. 

اگر داعش تا مغز استخوان زن ستیز است کوبانی در شکلی حیرت انگیز واعجاب آور چهره ای زنانه وبرابری طلب وتوده ای 

یش این گل در شوره زار مذهب وعقب راندگی اقتصادی وارتجاع منطقه پیام فصلی نوین در مبارزات توده را نمایش میدهد. رو

ایست . پیامی است به همه آنها که سرنوشت خاورمیانه را دولتهای مذهبی وغایتشان را دموکراسی بورژوایی میدانند. کوبانی فقط 

پاسخ مصر  همزمان  نیست که از درک دموکراسی مستقیم عاجزند .کوبانیمقاومت دلیرانه نیست .کوبانی پاسخ عملی به همه کسا

است .کوبانی پاسخ به همه دولتها و گله فیلسوفانی است که برای دولت کوچک کم هزینه با شالق به السیسی ومحمدمرسی 

افاده فروشی های فرهنگی به مردم  نئولیبرالیسم دستگاه نظامی را تا دندان مسلح به خیابانها سرازیر میکنند. کوبانی پاسخ به همه

است. از اینروست که همه دولتهای واز باالفقیر وزحمتکش است. کوبانی سرزنش دولت اقلیم کردستان وسیاست های چاکر مآب 

منطقه وائتالفیون علیه داعش بستن این روزنه را درسیاهی شب تار خاورمیانه ترجیح میدهند وتسریع میکنند و از آن میترسند. 

تنهایی کوبانی که متجاوز از یک سال است در محاصره بسر میبرد واز آب وتامین مواد غذایی محروم است اینست علت . 

ممکن است کوبانی با همه قهرمانیهایش سقوط کند یا چون انتفاضه در مشت اقتدار عقب ماندگان مرتجع با مذهب وناسیونالیسم  

توان نمی  یت بر سرنوشت خویش است ،که تداوم مبارزات مردمی برای حاکم به فرضی بعید هم خانه شود اما آموزش های آنرا

غیر منتظره نیست  زیرا از اعماق برآمده است تا خبر جوششی درونی در منطقه را منتشر کند. نادیده گرفت وظهور مجددش 

تبعیض جنسیتی ،تسلیح عمومی بجای ارتش دائمی ،تبلیغ همبستگی وتضمین حقوق  مقابله باخود مدیریتی و دموکراسی مستقیم ،

ان و... براستی که قرار گرفتن توده های مردم در چنین روابطی هر روز به اندازه دهها اقلیت و بهداشت ودرمان وتحصیل رایگ

  .سال نه تنها  آنها بلکه همه ما را رشد میدهد

نه فقط به خاطر کوبانی بلکه برای نجات از سرنوشت شومی که برای مردم کارگر وزحمتکش جهان تدارک دیده میشود ورهایی 

  ، زیهای بیوقفه وسیاستهای مبتنی بر حمایت وایجاد نیروهای ارتجاعی ومذهبی عقب مانده ونابهنکاماز جهنم فقرو جنگ وخونری

.کوبانی دفاع کردمبارزات توده ای درباید با تمام امکانات از   

کارگریزنده باد انترناسیونالیسم   

 کار ، رفاه ، آزادی  جمهوری شورایی

اقلیت هسته  
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