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 Reports گزارشھا

  
  مناف فلکی فر: فرستنده

  ٢٠١٩ اکتوبر ١۵
 

 رویا ن-اسلو  در ردستان سوريهرکيه در کُ گزارشی از تظاھرات عليه جنايات تُ 

 با رویاستان سوريه ، فعالين چريکھای فدايی خلق ايران در ندر رژيم جنايتکار ترکيه به کُ ۀدر پی ھجوم ددمنشان

 ،رد از ايران سياسی کُ رد ، به ھمراه ديگر سازمانھای  کُ ۀصدور فراخوانی جھت محکوم نمودن کشتار مردم ستمديد

يک تظاھرات بزرگ که برای محکوم کردن اين لشکرکشی با چراغ سبز امپرياليستھا  در،  سوريه و عراق ،ترکيه 

  . برگزار شد٢٠١٩بر و اکت١٢اين تظاھرات در روز شنبه  .شرکت نمودند، برگزار شده بود 

دست  شد با در ار ھزار نفر تخمين زده میجمعيت خشمگين و کثيری که تعدادشان چھ ،  بعداز ظھر٣در ساعت 

 - عضو ناتو - ترکيه   که زير بمباران ارتش ردستان کُ ی در حمايت از مردمئپالکارد ھا و شعارھا  پرچم و داشتن

.  حرکت کردندرویا نۀطرف دفتر وزارت امورخارجه قرار دارند در ميدان ترافيک انتن اسلو تجمع کرده و ب

رد سر داده ن در ھمبستگی با خلق کُ ااين حرکت اعتراضی با خشم از طرف معترضی که مرتب در طول ئشعارھا

، " ان تروريست استخاردو"، " انخمرگ بر اردو"،  "کنيم ما شما را حمايت می"شد عبارت بودند از  می

... و " دترکيه را تحريم کني"، " دولت ترکيه بايکوت بايد شود"، " ردزنده باد خلق کُ "، " ان فاشيست استخاردو"

 جھانی برای توقف ۀخواھان اقدامی ملموس توسط جامع، ردستان جمعيت تظاھر کننده با اعالم ھمبستگی با مردم کُ 

رغم ھوای نامساعد و بارندگی مداوم، اين اکسيون به مدت   علی .رد بودند کشتار خلق کُ ۀجنگ و پايان دادن به فاجع

، ترکيه "، " مرگ بر رژيم ترکيه"در پايان با شعار  سه ساعت با ايراد سخنرانی و سرود خوانی ادامه داشت و

ی، جمعيت از طرف مردمی که در کنار خيابان قرار ئدر مسير راھپيما. خاتمه پيدا کرد" ردستان را ترک کنخاک کُ 

  .گرفتند داشتند مورد تشويق قرار می
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ردی با گرايش  قابل اھميت ديگر اين حرکت اين بود که در ھمين روز برخی از سازمانھای کُ ۀيک نکت

 ۵٠٠ شاھدان نزديک به ۀگفته صورت جداگانه دست به يک تجمع زده بودند که تعدادشان به ناسيوناليستی، صبح و ب

 سازمانھا و احزاب شرکت کننده دارای ۀن شرکت داشتيم ھمآه ما در  ديگر اکسيون روز شنبه کۀنکت. نفر بود

که  طوریه ب ،  نيز مورد استقبال شايان توجھی قرار گرفترویااين اکسيون از طرف مردم ن. گرايش چپ بودند

جوان ، از پير و در اين تظاھرات . رسيد  نفر می۶٠٠ تا ۵٠٠ ھای شرکت کننده در تظاھرات به روئیاتعداد ن

گستردگی و ابعاد حمايت مردمی از اين . گروه ھای سنی مختلفی شرکت داشتند، از  زن و مرد و کودک  تاگرفته

 به اين حرکت اعتراضی پوشش رویااز جمله تلويزيون دولتی ن تظاھرات باعث شد که برخی رسانه ھای مختلف،

  . خبری بدھند

  !ش اامپرياليسم و سگان زنجيریبر مرگ 

  !ه قاتل خلق کرد و ترکمرگ بر حکومت فاشيستی ترکي

  ! کرد که برای آزادی می جنگدۀزنده باد خلق رزمند

  رویا در نی خلق ايرانئفعالين چريکھای فدا

  ٢٠١٩بر و اکت١٢

 


