گزارشی از تظاهرات ایستاده در حمایت
از کوبانی
لندن 1 -نوامبر 4112

در راستای اعالم همبستگی بین الملی در حمایت از مبارزات مردم کوبانی علیه نیروهای بنیادگرای داعش ،تظاهراتی
ایستاده از سوی نیروهای مختلف چپ در میدان ترافالگار شهر لندن برگزار شد .ما ،فعالین سازمان زنان  8مارس در
لندن ،با شرکت در این تظاهرات و با حمل شعار های افشا گرانه و عکس های زنان مبارز ،و همچنین پخش گسترده
اعالمیه در صفوف تظاهر کنندگان و مردمی که گرد آنان جمع شده بودند ،حمایت خود را از مردم کوبانی به ویژه
زنان مبارز آن اعالم نمودیم.
برخی شعارهای ما از این قرار بود " :مبارزه زنان کوبانی علیه داعش ،سمبل مبارزه زنان در خاورمیانه است.
مبارزه زنان کوبانی مردساالری را به لرزه درآورده است"....
برنامه شامل سخن رانی ،اجرای برنامه های هنری و شعار دهی بود .سخن رانان با محکوم کردن نیروی ارتجاعی
اسالمی داعش ،دفاع خود را از حق طلبانه بودن مبارزات مردم کوبانی اعالم کردند .هر چند الزم به ذکر است که
اغلب سخن رانان نوک حمله خود را تنها متوجه مساله پاک کردن منطقه از نیروهای داعش و برگرداندن "صلح" به
این مناطق کردند.
این در حالی است که نیروهایی چون داعش عالوه بر این که از دست پرورده های نظام امپریالیستی هستند ،خود از
درون تضادهای این نظام سر برآورده و تداعی کننده تناقضات گوناگون عملکرد نظام و تداوم استثمار سرمایه و
بحران آن در سطح جهانی است .این به این معنی است که مساله رهبری نیز در مبارزات مردم خاور میانه و به طور
خاص کوبانی ،امری مهم بوده و می توان گفت نه با ضروری دانستن آنچه در حال حاضر پیش رو است ( یعنی نبرد
با داعش و پاک سازی خاورمیانه از وجود آنان) وبه قیمت اتکا به کمک های تسلیحاتی امپریالیسم ها ،می توان امر
رهایی را پیش برد و نه با رهبری شدن تحت یک خط ناسیونالیستی .مبارزه توده های مردم ،بویژه زنانی که با جان
فشانی های خود حاضر نیستند به قوانین اسارت بار اسالمی تن دهند ،تنها با اتکا به قدرت خود و تحت یک رهبری
انقالبی و صحیح است که می تواند مردساالری را در تمام اشکالش به مبارزه طلبد و به امر رهایی آن ها و کل جامعه
عینیت بخشد .این موضوع یکی از موضوعات مهمی بود که ما عالوه بر دفاع از مبارزات حق طلبانه مردم کوبانی،
در اعالمیه خود بر آن تاکید داشتیم.
این گرد همایی اعتراضی  3ساعت به طول انجامید.
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