
فراخوان فوری به عمل:
مارش جهانی علیه داعش، برای کوبانی و برای انسانیت

)۱۴  (ساعت ۲۰۱۴زمان:  اول نوامبر  
داعش کارزار نظامی چندجانبه ای را علیه منطقه ی کوردنشین کوبانی در شمال سوریه آغاز کرده است. این سسسومین

 است. از آنجا که داعش در دو تهاجم قبلی خود ناموفق بوده است، این۲۰۱۴یورش داعش به کوبانی پس از مارس
بار  با نیروی نظامی بزرگ تری تهاجم خود را برای تسخیر کوبانی آغاز کرده  است. در ژانویه ی امسسسال، کوردهسسا در
یی خود را در قالب سه کانتون برپا کرده اند. کوبسسانی یکسسی از ایسسن کردستان غربی (روژئاوا) نهادهای خودگردانی محل
ین های سه گانه است. مرز ترکیه در شسسمال کوبسسانی واقسسع اسسست و از سسسایر جهت هسسای جغرافیسسایی، کوبسسانی در کانتو
محاصره ی سرزمین هایی است که تحت کنترل داعش قرار دارند. داعش بسسا اسسستفاده از تسسسلیحات سسسنگین سسساخت
آمریکا به مرزهای کوبانی نزدیک شده است. یکی از وحشیانه ترین نسل کشی های تاریخ مدرن، جان صدها هزار نفسسر
از مردم غیرنظامی [منطقه] را تهدید می کند. مردم کوبانی تنها با کمک یگان های مدافع خلق در کردسسستان غربسسی (

YPG و YPJتلش می  کنند با استفاده از سلح های ابتدایی و سبک در برابر وحشیانه ترین حملت تروریست های (
داعش مقاومت کنند؛ درحالی که از کمک های جهانی محرومند. 

تت » حیاتی است. بنابراین برگزاری یک «مارش جهانی علیه داعش، برای کوبانی و برای انسانی

ائتل ف جهانی موسوم به «ائتل ف بین المللی برای مبارزه علیه داعش» با وجود مشاهده  و تصسسدیق نسل کشسسی جسساری
علیه مردم کوبانی، تاکنون کمک موثری به مقاومت مردم کوردستان [غربی] نکرده است. آنها به وظسسایف واقعسسی و
یی بین المللی خود عمل نکرده اند. برخی کشورهای حاضر در این ائتل ف، به ویژه ترکیه، جزو حمایت گران مسسالی و قانون

یی داعش در  عراق و سوریه هستند.  نظام

تت » حیاتی است. بنابراین برگزاری «یک مارش جهانی علیه داعش، برای کوبانی و برای انسانی

اگر دنیا خواهان [برپایی] دموکراسی در خاورمیانه است، باید از مقاومت کوردها در کوبانی حمایت کند. خودگردانی 
دموکراتیک در روژئاوا آینده ای آزاد را برای همه ی خلق های سوریه نوید می دهد. در این رابطه، «الگسسوی روژئسساوا»،

(رویکردی سکولر، غیر فرقه گرایانه، و دموکراتیک)، الگویی است که وحدت در عین تنوع را تمرین می کند.  

اکنون دست به عمل بزنید! 

اینک زمان برجسته ای است برای آن که بازیگران جهانی را به سمت نوع دیگری از باور [و کردار] سوق بدهیم.  مسسا
از همه ی مردم سراسر جهان می خواهیم که همبستگی خود با کوبانی را نشان دهند. به خیابان ها برویسسد و تظسساهرات

کنید! 

ما از شما خواستار آنیم که به «مارش جهانی برای کوبانی » ملحق شوید. 

 از مقاومت علیه داعش، از کوبانی، و از انسانیت پشتیبانی کنید!

 ۲۰۱۴ چهارده اکتبر 


