
  نابود باد جنگ افروزان،  بر قرار باد استقالل ملتها

  

بار ديگر به بی باز گشت رسيده است، اکنون يک  نظام سرمايه داری بر اثر رشد بحرانهای ساختاری خود به بن بست
  دو اردوی عمده جهانی تقسيم شده برای نجات از بحران فوق نياز به تقسيم جهان با شکل متفاوت از قبلی ها دارد.

جديد متشکل شدن و مقابله با  ه حلنی انقالبيون در يافتن راد سال سرکوب همه جانبه و نا تواطبقه کارگر بر اثر ص
  برای خود از دست داده است .ای يافتگی خود را در کسوت طبقه  سازمان ،سرکوبهای سيستماتيک

  موش کور بی وقفه مشغول نقب زدن است .

ای قبل که از غارت آسيا، افريقا و امريکا انباشت اوليه را کسب کرده و در غرب سرمايه و خط توليد به عکس سده ه
  متمرکز شده بود اکنون از غرب به آسيا در حال انتقال است .

حت تاثير قرار می دهد. نبرد دائما" جاری طبقاتی بی وقفه تمامی پارامتر های گفته شده و دخيل در زندگی بشری را ت
در انقالبی - ونی طبقه کارگر سازمان يافته بر زندگی اجتماعی بشريت به شکل آلترناتيو طبقاتیماما به خاطر نبود هژ

های ملی گرفته تا ناسيوناليسم عربی و مذهبی در  ع نيروهای ارتجاعی از ناسيوناليستمقابل ستم سرمايه داری انوا
فته و پرچم دار دروغين مبارزه در ميدان قالب امت اسالمی تا بنياد گرايی و انواع تروريسم  امکان عرض اندام يا

  نبرد شده اند.

و به از غرب به شرق در چنين شرايطی بلوکی از سرمايه داری جهانی برای جلو گيری از انتقال سرمايه ، خط توليد 
وجود در خاور ميانه را مجنگ های  ،و چپاول و غارت بيشتر دنبال ان انتقال قدرت اقتصادی ، نظامی و سياسی

تبديل کرده است و در اين جهت از تمامی به مرکز تنش و جنگ های مداوم مستقيم و نيابتی ايش داده و منطقه را افز
بازيگران  و ظرفيت های تنش زا در منطقه بخصوص از حکومت ها و نيروهای ناسيوناليستی و ارتجاعی برای پيش 

قرار دادن حقوق بر حق ملت ها برای حق تعيين سر برد مقاصد خود با بهانه های مختلف از جمله مورد سو استفاده 
توسط عوامل کردستان عراق اقليم نوشت پيش می برد. در چنين شرايط است که با سو استفاده از مطالبه به حق مردم 

دائما" همراه جمهوری اسالمی بوده و بخش ديگر ان  ازآن که بخشی،عشريه ای ، بورژوازی ناپيگير و ناسيوناليسم 
ت اردوغان و عربستان بوده و عليه  کانتون های کوبانی و ... فعاليت می کرده ملت کرد را در مقابل عمل در خدم

  انجام شده گذاشته و جنگ را به انها تحميل می کند.

ما اعالم می کنيم ضمن اينکه حق تعيين سرنوشت ، حق اجتناب ناپذير تمامی ملتها و خلق های منطقه و جهان و ملت 
چنين حقی با رهبری عشريه ای، نيروهای ارتجاعی و ناسيوناليستی و در همين حال اعالم می داريم  ،کرد است 

بورژوازی نا پيگير هرگز ممکن نخواهد شد نبايد اجازه داد با فريبکاری اين نيروها مردم کردستان گوشت دم توپ 
ت برای همه ای ملت ها بخصوص طرح جديد تقسيم جهان توسط سرمايه داری شود. برای کسب حق تعيين سرنوش

مردم کردستان تنها يک الترناتيو خواهد بود ، اينکه طبقه کارگر در کشور ها و منطقه به چنان سازمان يافتگی دست 
در سايه  پيدا کند که سرمايه داری در هر قالبی از ترس قدرت طبقاتی کارگران مجبور به رعايت حقوق ملت ها شود.

دستان بی دغدغه به حق تعيين سرنوشت خود دست خواهند يافت. بنا براين وظيفه عاجل چنين پشتيبانی مردم کر
ملت های مختلف ولو برای رسيدن به حق تعيين  صادق و انقالبی  کارگران و زحمتکشان و حتی فعالين و مبارزان

و هم پيمانی ک تالش و کمسرنوشت خود موظف و مجبورند اول در جهت دست يابی به همبستگی طبقاتی کارگران 
کنند. تجربيات تاريخی را نبايد فراموش کنيم اگر حکومت کارگری در شوروی نبود هرگز فنالند به استقالل دست نمی 
يافت ، بايد از خود بپرسيم اکنون کدام قدرت در مقابل دولت های جنايت کار سرمايه داری منطقه  نقش حکومت 

ازی کرد برای اقليم کردستان بازی خواهد کرد آيا چنين حکومت انقالبی کارگری شوروی  را که در استقالل فنالند ب
 ٨٠کردستان  ايران و کردستان عراق و ...  بيش از ، وجود دارد؟ اگر وجود دارد چرا فلسطين ، کردستان ترکيه 

  سال است مبارزه می کنند ولی به استقالل دست نيافته اند ؟



ما اعالم می داريم با هر گونه جنگ افروزی ، جنگ عليه مطالبات ملت کرد و با تمامی جناح های جنگ طلب جهانی 
بعد از  ۶تا  ۴اکتبر که از ساعت  ٢٧، منطقه ای و داخلی  مخالف هستيم و در اين راستا به اعتراضات روز جمعه 

  ت خواهيم کرد، و فرياد خواهيم کرد ظهر در تورنتو چهار راه يانگ  دانداس برگزار ميشود، شرک

  از کردستان عراق خارج شويد" ،" جنايت کاران

در اين راستا از تمامی کارگران ، زحمتکشان می خواهيم در اين اعتراض شرکت کنند و در هر نقطه ای از جهان 
  می توانند اعتراضاتی را سازماندهی نمايند.

  

  ملتها و خلق هاست. حق تعيين سرنوشت ، حق انکار ناپذير تمامی

  سرنگون باد جمهوری اسالمی

  سرنگون باد سرمايه داری

  زنده باد سوسياليسم

  کميته حمايت از آرمانهای شاهرخ زمانی 

  ٢٠١٧اکتبر   ٢۵

 


