در همبستگی با مقاومت مدردم جزیدره و شمال ککدردستان
در مقابل حمل ت ارتش و نیدروهای امنیتی تدرکیه

ت حاضر در
بیانیهی گروهی از فعالین چپ و کمونیس ت
»ششمین گردهمایی سراسری دربارهی کشتار زندانیان سیاسی در ایران«
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جسم حقیقت دوباره ما را در گوشهای دیگر از این دنیای تبعید گرد هم آورد .همان جسمهایی که اگرچچچه
خاموش در خاک آرمیدهاند ،اما همچنان زبان ب رران و گویای حقیقتند .حقیقتی بیمرز که نشانههای خود را

در سرتاسر جغرافیای ستم بر خاک نشانده است؛ از خاوران سرخ تچچا کوبچچانی و جزیچچرهی ستارهنشچچان .در
حالی ششمین گردهمایی سراسری دربارهی کشتار زندانیان سیاسی در ایران را برگزار کردیچچم ،کچچه خچچون
خاورمیانه هنوز گرمم گرم بر سینهی هر کوی و برزنی جاری است .و هنوز زنان و مردانی وجود دارن د ک ه
پا در رکاب حقیقت ،برای آرمانهایی میجنگند که حاکمان سالهاست به گمان خود بر آنرهچچا ممرهچچر لعنچچت

ابدی حک کردهاند :دیرومز سیاهکل و امرومز قندیل ،شاهو ،مشتهنور و بوتان.

سال جدید میلدی در حالی شروع شد ،که کوبانی ،فاشیسمم داعش را عقب رانچچد و کچچانتون قامشچچلو را در

شرهر تلابیض به آغوش کشید .و همپا با این پیروزیها جبرههی چپ و سوسیالیست در ترکیچچه چنچچد گچچام

مرهم به پیش گذاشچچت .امچچا نماینچچدهی منطقهای سچچرمایهداری لجامگسچچیخته ،حچزب عچچدالت و توسچچعه و
همپیمانانش ،که حمایت ارتش امپریالیستی ناتو را پشت خود دارند ،آشکارا و بیواهمچچه دسچچت در دسچچت
داعش به روژآوا تاختند ،باکور )شمال( کردستان را غرق خون کرده و در شچچرهر پرسچچوس سچچیودو جچچوان
پیشاهنگ سوسیالیست را که عازم کمک به بازسازی کوبانی بودند ب ه قت ل رس اندند .قب ولنکردن نتای ج
انتخابات و اصرار ح زب ح اکم ترکی ه ب ر ادامهی ح اکمیت سیاس ی بلمن ازع خ ود ،و انک ار و امح ای
ستمدیدگان این جغرافیا ،و به آتش کشیدن دفاتر نمایندگی حزب دمکراتیک خلقها در سرتاسر ترکیه ،بار
دیگر ماشین کشتار را با قساوتی دوچندان به راه انداخت تا کوچه به کوچه و خانه بچچه خچچانه کردسچچتان را
آماج حملت خود قرار دهد .در این میان ،شرهر جزیره محاصره شد ،و حاکمیت سرکوبگر تلش کرد که با
قطعکردن آب و برق و هرگونه ارتباط با دنیای بیرون ،سقوط این شرهر را به نشچچانهای بچچرای تسلیمشچچدن

مردم مبارز بدل سازد .اما این شرهر با ایستادگی و تقدیم دهها شرهید ،همچون خواهران خودد کوبانی ،عفری ن

و سریکانی تاب آورد و خود به یکی دیگر از ستارگان آسمان مقاومت ستمدیدگان بدل شد.

ما بهعنوان بخشی از فعالین جنبش چپ و کمونیستی ایران ،که برای زنده نگاهداشتن روایمت کشتار رفقچچای
مبارزمان توسط حاکمیت جمرهوری اس لمی گرده م آم دهایم ،حم ایت و همبس تگی خ ود را از مق اومت
شجاعانه و مستقمل این مچچردم همبسچته اعلم میکنیچچم؛ و بچه مقچچاومت نویچچدبخش و تاریخسازشچچان درود
میفرستیم.
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اسامی امضاءکنندگاتن بیانیه:
عسل اخوان ،مژده ارسی ،رحیم استخری ،فریاد اسدیان ،مرهرنوش اشترانی ،لیل اصلنی ،مریم امانی ،ملیحچچه
بینش ،فرزانه برهنود ،لله پاشا ،ناصر پرنیان ،هژیر پلسچی ،پرویز پناهی ،ناصر پیمان ،مصی ترهچچم ،منصچچور
تیفوری ،امیر جوادی لنگرودی ،شرهین چتساز ،سعید حبی بی ،امیچن حصچوری ،اشچچکان خراسچانی ،محمچود
خلیلی ،علی دروازه غاری ،حمید نوذری ،ئاگرین رحمانی ،بره رام رحم انی ،لیل رهی ار ،میره ن روس تا ،طاه ا
زینالی ،علی سلطانی ،هاتف سلطانی ،عبدل سعیدی ،عباس س ماکار ،ش راره ش اهد ،ی دی شش وانی ،اعظ م
صفایی ،عصمت طالبی ،سیاوش فانی زاده ،فرخ قرهرمانی ،ستاره عباسی ،ابراهیچچم علی پچچور ،هچچدایت عنچچدلی
)سیامک( ،شورش کار ،کاوه کرماشانی ،پویان کشتکار ،سیروس کفائی ،محمد کللی ،سچچعید کلنکچچی ،الرهچچه
کلنی ،میترا کوشه ،بیژن کیارسی ،یاسر گلی ،سیاوش محمودی ،سرهیل مسافر ،کیچچوان مصچچطفوی ،سچچیامک
مویدزاده ،شرهین نوائی ،پویا نودهی ،عزیز میری ،منصور هلند.
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