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یروهای ین تجمع اکرث نارتش ترکیه به عفرین در شهر بروکسل برگزار شد. در ا یاشغالگرانه یژانویه تجمع بزرگی در محکومیت حمله ۲۷شنبه 
 ی(کمیته برخی از فعالین مابه همراه و ... های چپ بلژیکی و ترک صورت متشکل حضور داشتند و گروههب و ایران ترکیهعراق،  کُرد سوریه،

های طرفدار صلح نیز در همبستگی با مبارزات مردم کردستان و محکومیت اشغالگری رژیم جوانان و سازمان زنان هشت مارس) و برخی سازمان
 اردوغان رشکت کرده بودند.

خشمگین شد. جمعیت اردوغان رس داده می هیعلرسودها شعارهایی  یرد آغاز شد که در میانهکُ عمدتاً یت این تجمع با رسودخوانی جمع
 و ... !»عفرین بادزنده« ،!»اردوغان، فاشیست« ،!»اردوغان، دیکتاتور«: زدفریاد می صداکی

خوب و فعالی میان  وجدلبحثشاهد زمان همهای چپ و دموکراتیک بلژیک قرائت شد و های همبستگی از جانب برخی از سازمانپیام
های هایی با تصاویری از اوجاالن، �ادهای ی.پ.گ و پ.ک.ک و همچنین تعدادی از پرچمدر میان انبوه پرچمجمعیت حارض در محل بودیم. 

 امپریالیستی جنگ و اتحاد ارتجاعیِ علیه «: در دست داشتند به زبان فرانسه دو شعار مشخص نیزما رشکت کننده رفقای  های انقالبی،چپ
 ادبزنده !پیروزی بارزه،م اتحاد،«، »برای رهایی! ردبارزات مردم کُیران، آمریکا، روسیه، اروپا و اسد ...) علیه مردم! همبستگی با ما(ترکیه، 

 !»ارتجاع و امپریالیست هیعلهای کُرد، عرب، تُرک، بلوچ و ... همبستگی خلق
در برنامه واقع شد چراکه ضمن دفاع روشن از مبارزات خلق کُرد بر رضورت مرزبندی با  ینحارضها و از رسانه برخیشعارهای ما مورد توجه 

د لین کُر چند از فعاخوبی میان ما و تنی جدل . همین شعار و رویکرد زمینه را برای درگرفنِت کید داشتأهای ارتجاعی تها و دولتامپریالیست
ها برای رهایی دفاع قاطع خلق یکه چرا باید از مبارزهمبارزه در منطقه و کردستان و این یبرجسته فراهم ساخت. بر شمردِن نکاتو بلژیکی 

ف سیاسی مبارزه در روژآوا مورد اختال  مشخصاً ها توده یقائدتا بحث بر رس خط سیاسی حاکم بر مبارزه لیطرفین بحث بود و یید مورد تأ ،کرد
 خطرناک و امنیتی شده است. شدتبههمچنین برخی از فعالین کُرد ترکیه تأکید داشتند که وضعیت در ترکیه ها بود. یا حداقل تفاوت بحث

شود. تعداد زیادی (ترکیه) محسوب می به وطنی، چه مجازی از کُردها ح�یت کند، خائن چه در فضای علن یهرکسدولت اردوغان اعالم کرده 
ی خیابانی سابقه دارد با در استانبول که مبارزه و اندرشدهیدستگهای آکادمیک و فعالین سیاسی در همین چند روز از دانشجویان و چهره

مجازی را هم  یهاشبکهحتی جرأت ارسال پیام در  کسچیهو  اندرشدهیدستگ عاً یرسدند که نفر به خیابان آم ۱۲فراخوان نیروهای کُرد فقط 
 ندارد.

نربد شده  یوارد عرصه کیبهکیشود و نیروهای ارتجاعی تر میروز وخیمهخاورمیانه روزب یکه وضعیت جنگی در منطقه است در رشایطیاین 
رد اهمیت زیادی دارد که باید در دستور کار نیروهای ویژه خلق کُههای ستمدیده بتوده یمبارزه شوند، دفاع ازطور موقتی خارج میهیا از آن ب

 خواهیم کرد. مشارکتبه سهم خود در تقویت این همبستگی و مبارزه ک�کان و رادیکال و انقالبی قرار گیرد. ما نیز 
 بلژیک – افغانستان) –فعالین سازمان زنان هشت مارس (ایران 

 ی جوانان بلژیککمیته
 ۲۰۱۸ژانویه ۲۸



 
 

 



 
 

 


