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ماصدایغرشگلولههایستارخانوهزارانانقلبیدیگررادرکوبانیمیشنویم

ککدرد بیانیه ی گدروهی از روزنامه نگارا ن، فعال ن سیاسی و مدنی 

رفقا! دوستان! و یاران!
 امیدبخش و دل گدرم کننده ی شما فعال ن اجتماعی شهدر تبدریز در دفاع از مقاومت مدردم کوبانی تجلللیپیام

از دارد. ه آ ن نی دری منطقله و کلل جهلا ن ب در زملا ن دیگ ش از ه روحیه شورانگیزی است که امدروزه بی
در روزهایی که متاسفانه از گوشه و کنار واکنش های دردناکی در ضدیت با کوبللانی و در دفللاع از دولللت
فاشیستی-اسلمی تدرکیه از سوی عده ای به نام آذربایجا ن صورت می گدرفت، پیللام هوشللمندانه و به موقللع
شما تصویدر واقعی آذربایجا ن و تبدریز در تاریخ معاصدر را بار دیگدر به یاد همگا ن آورد. بله روحیه انقلبی و
انتدرناسیونالیسلللتی حلللاکم بلللدر پیلللام شلللما، انعکلللاس تصلللویدر واقعلللی تلللبدریز آزادیسلللتا ن اسلللت.
مساله کوبانی، مساله یک شهدر و یک ملت خاص نیست بلکه  مساله ی امید به جهانی متفللاوت اسللت کلله
باید هدر چه وسیع تدر ساخته شود و پدرچم سدرخی بدر فدراز هدر کللوی و بللدرز ن و شللهدر و دیللار آ ن بدرافدراشللته

پیشلله، حیللدر عمللواوغلی و علی موسللیو و مجاهدین مشدروطه، ستارخا نگدردد. ما صدای غدرش گلوله های 
 و هزارا ن انقلبی دیگدر را در نابدل و بهدروز دهقانی،مدرضیه احمدی و زینب پاشا، فدریدو ن ابدراهیمی و وری

کوچه پس کو ه های کوبانی می شنویم. خط سدرخی از مقاومت، میا ن کوبانی و هدر نقطه دیگدری از جغدرافیای
ِبب مدردم تدرسیم شده است. تاریخی انقل

ه بی صلدایا ن، هما ن طور که در بیانیه ی شما نیز آمده بود این خط، امید به خلق جهانی است که خطلاب ب
فدرودستا ن و زحمت کشا ن و با اتکا به آگاهی و اراده و عمل آنا ن باید ساخته شود و تمامی مظللاهدر سللتم و
تبعیض و بهدره کشللی را در خللود بسللوزاند. در ایللن راه هیللچ امیللدی بلله امپدریالیسللت ها و اسللتعمارگدرا ن،
دولت های مدرتجع منطقه و هیچ نیدرو و قدرتی خارج از اراده مدردم وجود ندارد. تحقق رویای رهایی تنها بللا
اتکا به مدردم امکا ن پذیدر است. این عزم نیاز به وحدت انقلبی و انتدرناسیونالیسللتی ملللل و خلق هللای کللل
منطقه و جها ن دارد. از هما ن نوعی که در جدریا ن انقلب مشدروطه رخ داد و صدها انقلبی و رزمنللده را از

بدریز  دتی کله میلا ن ت  وپیشله وریسدراسدر قفقاز فارغ از هدر ملت و زبانی به آذربایجا ن کشاند، هما ن وح
 وجود داشت، هما ن فضایی که سال های اول انقلب در کدردستا ن و جنبش انقلبللی آ نقاضی محمدمهاباد 

جاری بود، همانی که امدروز در واکنش به کوبانی می بینیم، هما ن نور امید بخشی که در بیللانیه شللما پدرتللو
می افکند.

قوط اه س یده هیچ گ ق بخش ه تحق انی ک د، آرم قوط کن در س تی اگ انی ح بله همچنا ن که که گفتید «کوب
نخواهدکدرد»؛ اما کوبانی و آرمانش سقوط نمی کند چو ن متحدین و هوادارا ن و انقلبیونی از شللهدر تللبدریز و
ا دردم و ب ه م ا ب ا اتک ه ب ت ک سدراسدر منطقه را پشت سدر خود دارد. کوبانی سدرآغاز امید و جامعه ای اس

وحدت و عزم و رزم مشتدرک، باید و می توا ن هزارا ن چو ن آ ن را خلق کدرد.
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زنده باد مقاومت مدردم کوبانی!
زنده باد اتحاد انتدرناسیونالیستی تمامی ملل!

زنده باد انقلب!

بهداد بدردبار، کاوه کدرمانشاهی، زینب بایزیدی، میدیا بایزید پور، پخشا ن عزیزی، یاسدر گلی، عارف سلیمی،
شیدرکو جهانی اصل، هیوا بوتیمار، فدرهاد جها ن بیگی، ژینا مدرس گدرجی، شاهد علللوی، عمللار گلللی، صللباح
نصدری، سمکو رستمی، سیوا ن سعیدیا ن، پیشوا صالح زاده، کدریم مدرسنه، سعید سنندجی، مهین شکدرال پور،
چیا محمدی، عارف نادری، شمال میدرزا، صلحعباسی، مائده قادری، سما شاملو، محمد بانه، هدی بوتیمللار،
عامدر گلی، سحدر دیناروند، جمشید کاتورانی، هادی محمدی، صبدری بهمنی، رضا شاهمدرادی، ربوار معللدروف
زاده، شلیدر شبلی، کویستا ن داودی، آل هوشیار، آمانج مقامی، هاشم احمد محمد، ابدراهیم شیخ شدرفی، سللارا
زینتی، کاوه پدرویزی، آرام ملکشا، جهانگیدر عبدالهی، فدرهاد فلحی، بیا ن صلحیا ن، رربین رحمللانی، فدرشللید
رحیمی، سهدراب کدریمی، کاله آتشی، مهدرا ن احمدی، سورا ن قدربللانی، درسللیم خورشللیدی، هللدایت غزاللی،
زانیار عمدرانی، کمال حاجی محمدی، عبدال ابدریشمی، طاهدر علیپور، صلح ناصللدری، شللیدا قللوامی، افسللانه
روهنده، ملیکه علم هولی، فدرزانه جللی، ژیل گل عنبدر، رزگار مل محمودی، رویا صحدرایی، ساسا ن امجدی،
پدروین اردل ن، مینا خانلدرزاده، هیوا مسعودی، سیامک صبوری، زانیار هللوزا ن وا ن، جمشللید پدرنللد، ادریللس

عبدی، پدروین زبیحی
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