
 

ککدردستان در همبستگی با مقاومت مدردم جزیدره و شمال 

در مقابل حمل ت ارتش و نیدروهای امنیتی تدرکیه

تت حاضر در بیانیه ی گروهی از فعالین چپ و کمونیس

«ششمین گردهمایی سراسری درباره ی کشتار زندانیان سیاسی در ایران»

برلین
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جسم حقیقت دوباره ما را در گوشه ای دیگر از این دنیای تبعید گرد هم آورد. همان جسم هایی که اگرچچچه
رران و گویای حقیقتند. حقیقتی بی مرز که نشانه های خود را خاموش در خاک آرمیده اند، اما هم چنان زبان ب

ی ستاره نشچچان. درجزیچچره  و کوبچچانی سرخ تچچا خاوراندر سرتاسر جغرافیای ستم بر خاک نشانده است؛ از 
حالی ششمین گردهمایی سراسری درباره ی کشتار زندانیان سیاسی در ایران را برگزار کردیچچم، کچچه خچچون
ه د ک مم گرم بر سینه ی هر کوی و برزنی جاری است. و هنوز زنان و مردانی وجود دارن خاورمیانه هنوز گر
ممرهچچر لعنچچت پا در رکاب حقیقت ، برای آرمان هایی می جنگند که حاکمان سال هاست به گمان خود بر آنرهچچا 

مز  مز سیاهکلابدی حک کرده اند: دیرو .بوتان و مشته نور، شاهو، قندیل و امرو

مم کوبانیسال جدید میلدی در حالی شروع شد، که   را درقامشچچلو را عقب رانچچد و کچچانتون داعش، فاشیس
 به آغوش کشید. و هم پا با این پیروزی ها جبرهه ی چپ و سوسیالیست در ترکیچچه چنچچد گچچامتل ابیضشرهر 

 وحچزب عچچدالت و توسچچعهمرهم به پیش گذاشچچت. امچچا نماینچچده ی منطقه ای سچچرمایه داری لجام گسچچیخته، 
 را پشت خود دارند، آشکارا و بی واهمچچه دسچچت در دسچچتناتوهم پیمانانش، که حمایت ارتش امپریالیستی 

 سچچی ودو جچچوانپرسچچوس (شمال) کردستان را غرق خون کرده و در شچچرهر باکور تاختند، روژآواداعش به 
جکوبانیپیشاهنگ سوسیالیست را که عازم کمک به بازسازی  ول نکردن نتای اندند. قب ل رس ه قت  بودند ب

ای ار و امح ود، و انک ازع خ ی بلمن اکمیت سیاس ر ادامه ی ح ه ب اکم ترکی زب ح انتخابات و اصرار ح
 در سرتاسر ترکیه، بارحزب دمکراتیک خلق هاستمدیدگان این جغرافیا، و به آتش کشیدن دفاتر نمایندگی 

دیگر ماشین کشتار را با قساوتی دوچندان به راه انداخت تا کوچه به کوچه و خانه بچچه خچچانه کردسچچتان را
 محاصره شد، و حاکمیت سرکوبگر تلش کرد که باجزیرهآماج حملت خود قرار دهد. در این میان، شرهر 

قطع کردن آب و برق و هرگونه ارتباط با دنیای بیرون، سقوط این شرهر را به نشچچانه ای بچچرای تسلیم شچچدن
دد  ن، کوبانیمردم مبارز بدل سازد. اما این شرهر با ایستادگی و تقدیم ده ها شرهید، همچون خواهران خو عفری

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

مت کشتار رفقچچای ما به عنوان بخشی از فعالین جنبش چپ و کمونیستی ایران، که برای زنده  نگاه داشتن روای
اومت ود را از مق تگی خ ایت و همبس ده ایم، حم م آم لمی گرده مبارزمان توسط حاکمیت جمرهوری اس
مل این مچچردم همبسچته اعلم می کنیچچم؛ و بچه مقچچاومت نویچچدبخش و تاریخ سازشچچان درود شجاعانه و مستق

می فرستیم. 
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تن بیانیه: اسامی امضاءکنندگا
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