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 Reports  گزارشھا

 
  جيمبل - )افغانستان - ايران( چمار ھشت زنان سازمان

 ٢٠١٨ جنوری ٣٠
 

 عفرين از حمايت در اعتراضی تجمع
 بروکسل - ٢٠١٨ جنوری ٢٧

 

 
 

 در .شد برگزار بروکسل شھر در عفرينرب ترکيه ارتش ۀشغالگرانا ۀحمل محکوميت در بزرگی تجمع جنوری ٢٧ شنبه

 و جيمیبل چپ ھایگروه و داشتند حضور متشکل صورتبه ايران و ترکيه عراق، سوريه، ُکرد نيروھای اکثر تجمع اين

 صلح دارطرف ھایسازمان برخی و )چمار ھشت زنان سازمان و جوانان ۀکميت( ما نفعاال از برخی ھمراه به ... و ترک

 .بودند کرده شرکت انخاردو رژيم اشغالگری محکوميت و کردستان مردم مبارزات با ھمبستگی در نيز

 .شدمی داده سر انخاردو عليه یئشعارھا سرودھاۀ ميان در که شد آغاز ُکرد ًعمدتا جمعيت سرودخوانی با تجمع اين

 ... و »!عفرين بادزنده« ،»!فاشيست ان،خاردو« ،»!ديکتاتور ان،خاردو« :زدمی فرياد صدايک خشمگين جمعيت
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 خوب وجدلبحث شاھد زمانھم و شد قرائت جيمبل دموکراتيک و چپ ھایسازمان از برخی جانب از ھمبستگی ھایپيام

 و گ.پ.ی نمادھای اوجاالن، از تصاويری با یئھاپرچم انبوه ميان در .بوديم محل در حاضر جمعيت ميان فعالی و

 فرانسه زبان به مشخص شعار دو نيز ماۀ کنند شرکت رفقای انقالبی، ھایچپ ھایپرچم از تعدادی چنينھم و ک.ک.پ

 عليه )... اسد و اروپا روسيه، مريکا،ا ايران، ترکيه،( امپرياليستی ِارتجاعی اتحاد و جنگ عليه« :داشتند دست در

 ُکرد، ھایخلق ھمبستگی بادزنده !پيروزی مبارزه، اتحاد،« ،»!یئرھا برای ُکرد مردم مبارزات با ھمبستگی !مردم

  »!امپرياليست و ارتجاع عليه ... و بلوچ ُترک، عرب،

 خلق مبارزات از روشن دفاع ضمن چراکه شد واقع برنامه در ناحاضر و ھارسانه از برخی توجه مورد ما شعارھای

 برای را زمينه رويکرد و شعار ھمين .داشت کيدتأ ارتجاعی ھایدولت و ھاامپرياليست با مرزبندی ضرورت بر ُکرد

 در مبارزه ۀبرجست نکات ِشمردن بر .ساخت فراھم جيمیبل و ُکرد نفعاال از چند تنی و ما ميان خوبی جدل ِدرگرفتن

 ولی بود بحث طرفين يدئتأ مورد کرد، قاطع دفاع یئرھا برای ھاخلق ۀمبارز از بايد چرا کهاين و کردستان و منطقه

 تفاوت حداقل يا سياسی اختالف مورد روژآوا در مبارزهً مشخصا ھاتوده ۀمبارز بر حاکم سياسی خط سر بر بحثً دتاعقا

 است شده امنيتی و خطرناک شدتبه ترکيه در وضعيت که داشتند تأکيد ترکيه ُکرد نفعاال از برخی ھمچنين .بود ھابحث

 )ترکيه( وطن به خائن کند، حمايت ُکردھا از مجازی چه نی،عل فضای در چه ھرکسی کرده اعالم انخاردو دولت

 و انددستگيرشده روز چند ھمين در سياسی نفعاال و آکادميک ھایچھره و دانشجويان از زيادی تعداد .شودمی محسوب

 ًسريعا که آمدند خيابان به نفر ١٢ فقط ُکرد نيروھای فراخوان با دارد سابقه خيابانی ۀمبارز که استانبول در

 .ندارد ھم را مجازی ھایشبکه در پيام ارسال جرأت حتی کسھيچ و انددستگيرشده

 ارتجاعی نيروھای و شودمی تروخيم روزروزبه خاورميانه ۀمنطق در جنگی وضعيت که است شرايطی در اين

 خلق ويژهبه ستمديده ھایتوده ۀمبارز از دفاع شوند،می خارج موقتی طوربه آن از يا شده نبرد ۀعرص وارد يکبهيک

 در خود سھم به و کماکان نيز ما .گيرد قرار انقالبی و راديکال نيروھای کار دستور در بايد که دارد زيادی اھميت ُکرد

 .کرد خواھيم مشارکت مبارزه و ھمبستگی اين تقويت

 ٢٠١٨ نوریج ٢٨ //يمجبل انانجو ۀکميت //يمجبل – )افغانستان – ايران( مارس ھشت زنان سازمان فعالين
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