
Οι αναρχικοί που μάχονται το ISIS στο Δυτικό Κουρδιστάν 
ανακοινώνουν νέο Σχηματισμό

Σήμερα,  ανακοινώνουμε  την  δημιουργία  των  Διεθνών  Επαναστατικών  Λαϊκών 
Αντάρτικων Δυνάμεων (IRPGF) μια σαφώς αναρχική, μαχητική ομάδα στο Δυτικό 
Κουρδιστάν που επιδιώκει να υπερασπιστεί την επανάσταση και να προωθήσει 
την αιτία του αναρχισμού.

Ο ρόλος του IRPGF 

Οι  Διεθνείς  Επαναστατικές  Λαϊκές  Αντάρτικες  Δυνάμεις  (IRPGF)  είναι  μια 
μαχητική  ένοπλη  αυτο-οργανωμένη  και  οριζόντια  συλλογική  εργασία  για  την 
υπεράσπιση  των  κοινωνικών  επαναστάσεων  σε  όλο  τον  κόσμο,  την  άμεση 
αντιμετώπιση  του   κεφαλαίου  και  του  κράτους,  και  την  προωθήσει   του 
αναρχισμού.

.Αναγνωρίζουμε  και  επιβεβαιώνουμε  ότι  η  ηθική  δράση  απαιτεί  ηθική 
πολιτική. Δεν είμαστε ένα πολιτικό κόμμα ή πλατφόρμα, αλλά μάλλον μια ένοπλη 
συλλογικότητα  που  αποτελείται  από  συντρόφους  με  διαφορετικές  θέσεις  του 
αναρχισμού. Η  συλλογική  ενότητα  του  IRPGF  εκδηλώνεται  στην  πράξη  της 
μαχητικής δράσης που θεωρούμε απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη της 
απελευθέρωσης. Ο ρόλος μας είναι διττός, να είναι μια ένοπλη δύναμη ικανή να 
δρα για την υπεράσπιση των απελευθερωτικών κοινωνικών επαναστάσεων σε όλο 
τον κόσμο, ενώ ταυτόχρονα είναι μια δύναμη ικανή να εξεγείρετε και να μάχεται 
ενάντια σε όλες τις κυρίαρχες μορφές εξουσίας, όπου και αν υπάρχουν.

Εμείς δεν εισερχόμαστε στις ζώνες των συγκρούσεων με σκοπό να διοικήσουμε, 
αλλά μάλλον,  διατηρώντας την αυτονομία  μας  ως μια συλλογικότητα,  για  να 
πολεμήσουν στο πλευρό άλλων ένοπλων ομάδων σε αλληλεγγύη με εκείνους που 
καταπιέζονται,  είναι  εκμεταλλευόμενοι  και  αντιμετωπίζουν  τον  αφανισμό. Η 
IRPGF  θεωρεί  ότι  η  συλλογική  δράση,  η  αλληλεγγύη  και  η  ενότητα  είναι 
απαραίτητη για τον αγώνα. Η διεθνής αλληλεγγύη είναι το πιο ισχυρό όπλο των 
καταπιεσμένων. Την ίδια στιγμή διατηρούμε την ανάγκη για κριτική,  όταν και 
όπου  χρειάζεται.  Η (Αυτο)  κριτική  δεν  είναι  κάτι  που  πρέπει  να 
φοβόμαστε. Πρέπει  να  αγκαλιαστεί  ως  σταθερή  πηγή  ενέργειας  που  οδηγεί  τα 
άτομα,  τις κοινότητες και τα επαναστατικά κινήματα προς την υλοποίηση της 
απελευθέρωσης.

Η ανάγκη για ένοπλο αγώνα

Μέσα στα κινήματα για την απελευθέρωση υπάρχει ένα τεράστιο χάσμα μεταξύ 
εκείνων που αναπτύσσουν τα ειρηνικά μέσα για να αντιμετωπίσουν τον εχθρό και 
όσων  υπερασπίζονται   τις  κοινότητές  τους  και  τον  εαυτό  τους  μέσα  από  τον 
ένοπλο  αγώνα. Αυτές  οι  διχοτομικές  θέσεις  περιέχουν  μέσα  τους  ένα  δίκτυο 
μεταξύ τομών των κοινωνικών θέσεων και ταυτοτήτων που αποκαλύπτουν την 
τοποθεσία,  το  πλαίσιο  και  το  περιεχόμενό  τους. Για  την  IRPGF,  η  ειρηνική 
μέθοδος  είναι  ανίκανη  να  αντιμετωπίσει  και  να  καταστρέψει  το  κράτος,  τον 
καπιταλισμό και όλες τις μορφές της κυρίαρχης εξουσίας. Στην πραγματικότητα, 
κάνει  το  αντίθετο. Προστατεύει,  ενθαρρύνει  και  να  ενισχύει  τον  εχθρό, 
ενισχύοντας  τις  μορφές  καταπίεσης  εναντίον  ολοένα  και  πιο  απομονωμένων 
ατόμων και διαιρεμένων κοινωνιών. Πιστεύουμε ότι η απελευθέρωσή μας πηγάζει 
από την κάννη ενός όπλου.

Ένοπλες  εξεγέρσεις  και  επαναστάσεις  σε  όλο  τον  κόσμο  θα  πρέπει  να 
πραγματοποιηθούν μέχρι το τέλος. Παλεύουμε για την υπεράσπιση της ζωής και 
αγωνιζόμαστε για την συνολική απελευθέρωση. Το έθνος-κράτος, η εξουσία, το 



κεφάλαιο και η κοινωνική ιεραρχία είναι οι εχθροί του απελευθερωμένου κόσμου 
και  ως εκ τούτου οι  εχθροί  όλων μας. Ενώ εμείς αγωνιζόμαστε μέσα από την 
αυτοκριτική  και  την  συλλογική  κριτική  της  προσωπικής  και  συλλογικής  μας 
διεθνοποίησης  από  αυτές  τις  καταπιεστικές  συμπεριφορές,  νοοτροπίες  και 
πρακτικές, τους εξωτερικούς εχθρούς. Τα αφεντικά, μαζί με το στρατό και την 
αστυνομία τους, πρέπει να αντιμετωπιστούν με σφαίρες, βόμβες και δυναμίτη. Οι 
πυρκαγιές  της  δικαιοσύνης  και  της  ελευθερίας  καθαρίζουν. Για  εμάς,  δεν 
υπάρχουν βήματα πίσω και δεν υπάρχει τρόπος για να επιτευχθεί η απελευθέρωση 
εκτός από μέσα από τον αγώνα. Οι  κοινότητές  μας θα είναι  απελευθερωμένες 
μόνο  όταν  θα  καταστρέψουν  εκείνους   των  οποίων  ο  πλούτος  και  η  δύναμη 
εξαρτώνται από την ταλαιπωρία και την εκμετάλλευση των πολλών.

Ο  πλοίαρχος  δεν  δίνει  το  σκλάβο  ελευθερία  απλώς  από  μια  ηθική  πράξη, 
ανιδιοτέλειας  και  αγάπης. Οι  σκλάβοι  πρέπει  να  επιτύχουν  την  απελευθέρωσή 
τους μέσω της εξέγερσης, αντίστασης και επανάστασης, χρησιμοποιώντας κάθε 
εργαλείο  του  πλοιάρχου  για  να  καταστρέψουν  τόσο  τον  πλοίαρχο  και  τους 
μηχανισμούς του, τους μηχανισμούς της κυριαρχίας και της καταπίεσης τους. Η 
ζυγός της τυραννίας και οι αλυσίδες της καταπίεσης δεν μπορούν να αντέξουν 
την εξέγερση των καταπιεσμένων. Έχουμε καιρό για την ημέρα, όπου τα ξίφη θα 
μετατραπούν σε αλέτρια, αλλά μέχρι να φτάσει εκείνη η ημέρα, αν έρθει ποτέ, θα 
κρατήσουμε τα όπλα μας. Η ύπαρξη των IRPGF στηρίζεται στην αναγκαιότητα της 
ένοπλης πάλης. Τη στιγμή αυτή που δεν θα είναι πλέον απαραίτητη, η IRPGF θα 
πάψει να υπάρχει. Η θέση μας είναι κατά της έννοιας του «σταθερού στρατού» ή 
των αποστεωμένων επαναστατικών ομάδων που γίνονται νησίδες για τον εαυτό 
τους. 

Διεθνής θέση του IRPGF

Πιστεύουμε  ότι  ο  τρίτος  παγκόσμιος  πόλεμος  έχει  ήδη  αρχίσει  και  ότι  οι 
συγκρούσεις στη Συρία, την Ουκρανία και σε άλλα μέρη του κόσμου είναι μόνο η 
αρχή. Το  καπιταλιστικό  σύστημα,  πλησιάζει  στο  τέλος  του  και  έχοντας 
λεηλατήσει τον κόσμο και αφαιρέσει  μέρος των πόρων του, αντιμετωπίζει την πιο 
οξεία κρίση του. Χωρίς πληθυσμούς υπερεργασίας να θέσει σε μπουντρούμια και 
γραμμές συναρμολόγησης, οι ανταγωνισμοί και οι αντιθέσεις του συστήματος σε 
κρίση,  εκτυλίσσονται. Με  ιμπεριαλιστικές  δυνάμεις  που  αγωνίζονται  για  τα 
τελευταία υπολείμματα και τη διασφάλιση της επιβίωσης τους και με το φασισμό 
σε άνοδο, ένας κοινός αγώνας αναπτύσσεται εις βάρος τόσο της κυριαρχίας του 
κεφαλαίου  και  του  κράτους. Η  IRPGF  θα  σταθεί  με  όλους  τους  λαούς  που 
επιθυμούν  να  εξασφαλίσουν  το  μέλλον  τους  ελεύθερα  από  κάθε  μορφή 
καταπίεσης,   κυριαρχίας  και  εκμετάλλευσης. Είμαστε  εν  γνώσει  και 
αναγνωρίζουμε τη διασταύρωση των μοναδικών στοιχείων ταυτότητας και των 
ιδιαιτεροτήτων που υπάρχουν στο εσωτερικό των ατόμων, στις κοινότητες και 
μεταξύ  των  ατόμων  και  των  κοινοτήτων. Υποστηρίζουμε  και  επιδιώκουμε  να 
αξιοποιηθεί πλήρως ο πολυμορφικός χαρακτήρας της ανθρώπινης ταυτότητας και 
του αγώνα. Για το σκοπό αυτό θα ενταχθούμε με τους λαούς σε όλο τον κόσμο στη 
μοναδικότητά τους, και στη δική μας, ώστε να συνειδητοποιήσουμε τη συλλογική 
απελευθέρωσή μας.

 

Μαχητικές οριζόντιες αυτο-οργανωμένες συλλογικότητες και 
κοινότητες για την επανάσταση και τον Αναρχισμό.

-IRPGF


