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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠١۶ دسمبر ٠٩

 ھای دولت ديکتاتور ترکيه عليه  سياست
  ) ک.ک.پ(  صالح مسلم، رژاوا، و رھبران حزب کارگران کردستان

  !تمحکوم اس و حزب اتحاد دموکراتيک
  )ليست پايانی(

رھبر مشترک حزب » صالح مسلم«، گزارش دادند که قرار بازداشت ٢٠١٦مبر  نو٢٢روز المللی ھای بينخبرگزاری

  .المللی، توسط دولت ترکيه صادر شده است اتحاد دموکراتيک سوريه و سخنگوی سياسی مشترک روژاوا در سطح بين

گذاری در آنکارا  به دست داشتن در بمب» صالح مسلم«ه با متھم کردن ، دولت ترکي»آناتولی«گزارش خبرگزاری  بنا به

  .قرار بازداشت او را صادر کرده است

دگی می کند در سال ھای اخير ينھا را نماشود که صالح مسلم و نيروھائی که وی آناين رأی قضائی، در حالی اعالم می

 .اند  خود را در منطقه رژاوا برقرار کردهۀطلبان ھا و اھداف مساوات به شدت عليه تروريسم مبارزه و سياست

و حزب اتحاد ) ک.ک.پ (  تن از رھبران حزب کارگران کردستان٤٨چنين قرار بازداشت  رأی دادگاه ترکيه، ھم

  .را صادر کرده است (PYD) دموکراتيک

.  نفر زخمی شدند۶١ته و  نفر کش٢٩کم   ميالدی، در انفجار بمبی در آنکارا مرکز ترکيه، دست٢٠١۶ بروری ف١٧در 

 نفر نيز به اتھام شرکت در اين عمليات بازداشت شدند و اکنون دولت ترکيه، مدعی است طی ١۵در آن زمان 

آن، در پشت اين حادثه قرار » روی دنباله«ھای  ک و سازمان .ک .ھای به عمل آمده، مشخص شده است که پ بررسی

  .دارند

کند تا ضمن ايجاد ا ست که با جعل اتھامات گوناگون شرايط را فراھم میھان مدتخدر واقع سياست دولت اردو

ھای سياسی کرد، آنان را به عملياتی از اين گونه نيز متھم سازد و خواھان دستگيری و ممنوعيت قانونی برای گروه

  . شان شودنزندانی کردن فعاال

در سفرھای » صالح مسلم« در حالی است که چنين صدور قرار بازداشت رھبران رژاوا و احزاب کرد ترکيه، ھم

  .برد و قرار است در پارلمان اين کشور سخنرانی کند سر می اکنون در انگليس به ديپلماتيک غربی، ھم

ھای مدافع خلق را  يس جمھوری ترکيه، حزب اتحاد دموکراتيک سوريه و يگانئان رخدولت ترکيه و رجب طيب اردو

در .  خودمختار در شمال سوريه ھستندۀکند که در پی ايجاد يک منطق ھا را متھم می و آنداند  ھای تروريستی می سازمان

  . کند ی، برای سوريه دموکراتيک مبارزه میئروابط شورا به جنبش مردمی و با ءحالی که اين نيرو، با اتکا
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ی ترويستی فعال در جنگ ھا ھاست با گروه ھای کرد، خود سالدولت ترکيه، ضمن ايراد اتھام تروريستی به سازمان

ھمکاری نزديک دارد و در پی ايجاد شرايط برای پيشبرد اھداف ) داعش ( ويژه دولت خالفت اسالمی داخلی سوريه، به

، با »حزب عدالت و توسعه اسالمی«ان و حزب حاکم او خغيرانسانی خود است و ھم اکنون نيز، رجب طيب اردو

ه گذشته، ارائه قوانين زن ستيز و کودک ستيز اسالمی به پارلمان بر آن است  ھزار نفر در سه ما١٥٠دستگيری بيش از 

  .که ھرچه بيشتر تروريسم دولتی و استبداد سياسی خود را حاکم و قوانين ارتجاعی را در اين کشور برقرار سازد

شتر کشورھای جھان در ان؛ انگشت اتھام افکار عمومی در ترکيه و بيخھای شناخته شده اردو، با توجه به توطئهًطبعا

پيمان  ھای کنونی ھممريکا نيز  سياستاھا، به سوی خود دولت ترکيه نشانه رفته و حتی کشورھای اروپا و اين زمينه

  .اندخود، يعنی دولت ترکيه را مورد انتقاد قرار داده

رھبران و اعضای پارلمانی ک و دستگيری .ک.کنندگان زير، اقدام دولت ترکيه عليه صالح مسلم و رھبران پ ما امضاء

کنيم و در حمايت از مبارزات   محکوم میًھای ترکيه و ده ھا ھزار نفر ديگر در ترکيه را شديدا حزب دموکراتيک خلق

ھای مردمی  شده و جنبش ھای سرکوب  اجتماعی روژاوا، مردم کرد، ديگر اقليت-ھای سياسی   جنبشۀ حق و عادالنهب

 ۀطلبان طلبانه و خشونت  زندانيان سياسی در ترکيه ھستيم و دخالت جنگۀهللا اوجاالن و ھماين کشور، خواھان آزادی عبد

 .کنيم دولت و ارتش ترکيه را در تحوالت منطقه محکوم می

***  

  :اسامی افراد

  ) حقوقدان(نير انصاری 

  )شاعر و نويسنده(عباس سماکار 

  )گر سياسی تحليل(فرھاد بشارت 

  )فعال سياسی(ھلمت احمديان 

  )ناشر(نعمت عليمرادی 

  )فعال سياسی(مھرنوش شفيعی 

  )فعال کارگری( پيچگاه  علی

 )شاعر(جواد اسديان 

  )فعال سياسی(سعيد سھرابی 

  )انمدير سايت گزارشگر(بھروز سوران 

 )فعال سياسی(فرزانه ابيری 

  )ای فعال کارگری و رسانه(بھروز خباز 

  )فعال سياسی(محبوبه مشکين 

  )نگار نويسنده و روزنامه(رحمانی بھرام 

  )فعال سياسی(کمال محمد 

  ) فعال سياسی(پرويز قاسمی 

   )فعال کارگری(غالم عسگری بختياری 

  )اندام مجلس پژاک(آمد شاھو 

 )اندام شورای رھبری کودار(ھيرش کارزان 
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  )فعال سياسی(نجمه محمودزاده 

  )فعال سياسی(داريوش مجلسی 

  )فعال سياسی(بابک مرادی 

 )فعال سياسی(رسول بلوچ 

  )فعال سياسی(اردوان زيبرم 

  )فعال سياسی(امير جواھری لنگرودی 

 )شاعر(شتاب  رضا بی

 )شاعر(پرويز ميرمکری 

 )فعال حقوق بشر(اسماعيل فتاحی 

 )نويسنده و فعال اجتماعی(محمد حسين يحيائی 

 )نويس وبالگ(ميم شکيب 

 ) فعال سياسیزندانی سياسی سابق و(زاده  باقر ابراھيم

 )نگار و فعال سياسی روزنامه(علی دماوندی 

  ) فعال سياسی(بھمن يوسفی 

  )فعال سياسی(بھروز ناصری 

 )فعال کارگری(صديق جھانی 

  )فعال سياسی(بابک عماد 

  )پژوھشگر موسيقی و علوم اجتماعی(بابک معصومی 

  )فعال سياسی ( ژاله سھند

  )نگار و فعال سياسی روزنامه(آرش کمانگر 

   )فعال سياسی(احسان ثابت 

   )فعال سياسی(اکبر ديلمی 

   )فعال سياسی(نسرين احمدی 

  )فعال سياسی(سيامک جھانبخش 

   )شاعر (- دلير  -خالد بايزيدی 

  )روزنامه نگار و فعال سياسی(پور حسين نقی

  )استاد دانشگاه(سياوش عبقری 

 )فعال سياسی(سحر محمدی 

 )بق و فعال اجتماعیزندانی سياسی سا(مھناز قزلو 

 )فعال سياسی(ريزان حميدی 

  )دان تاريخ(اقبال نظرگاھی 

  )شاعر(ابراھيم حيدری 

 )فعال کارگری(علی مبارکی 

  )فعال حقوق زنان(گلرخ قبادی 
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 ) کارشناس مھاجرت و پناھندگی–فعال سياسی (اسماعيل ياری 

 ) فعال سياسی(کوين کت 

  )فعال سياسی(پيشرو آالن 

  سيفه حيدری

 ) فعال سياسی- پزشک (حمد عزيزپور ا

  )فعال سياسی(ثريا فتاحی 

  ) فعال سياسی–نويسنده (دکتر گلمراد مرادی 

  )زندانی سياسی ھر دو رژيم ايران و فعال سياسی(رسول شوکتی 

  )شاعر و پژوھشگر(آبتين آيينه 

  )فعال سياسی(احمد عليپور 

  )فعال کارگری(مراد عظيمی 

  )سابقزندانی سياسی (مينا زرين 

 )فعال سياسی(ابراھيم شيری 

 )زندانی سياسی سابق(رسول شوکتی 

  )قدرت زنان(فرح نوتاش 

  )فعال سياسی(ی ئبھزاد بارخدا

  )فعال سياسی(سيامک حاصلی 

 )جامعه شناس و فعال سياسی کردستان(ھادی اليس 

   )ملی فعال سياسی و حقوق پناھندگی و (کيوان سلطانی 

  )ریفعال کارگ(فرھاد دانشور 

  )مھندس گياھپزشک(آسو امين 

 )نگار و فعال سياسی روزنامه(صباح مرادی 

  )فعال سياسی(جواد رياحی 

  )فعال سياسی(رحمت فتاحی 

  )فعال سياسی(محمد کمالی

  ) استکھلم- کمونال - و عضو ھيات رييسه اتحاده کارگران شرکت اتوبوسرانیفعال کارگری(عباس گويلی 

  )شاعر و مترجم(ناصر پيمان 

  )فعال سياسی(يدهللا بيگلری 

  )فعال کارگری(امير پيام 

 )فعال سياسی(فواد سلطانی عضو حزب کمونيست ايران 

 )فعال سياسی(فروزان قريشی عضو حزب کمونيست ايران 

  )فعال سياسی( محمد حسن ماوارانی

 )شاعر و فعال سياسی(ياور استوار 

  )استاد دانشگاه اوپساال(دکتر جالل سبزواری 
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  )کنشگر سياسی( کشاورز مھدی

  )فعال سياسی(حسين مقدم 

  )فعال سياسی(مريم اخضر پور 

 )فعال سياسی(نويد ديوارگر 

 )فعال سياسی(شورش کريميان 

 )فعال کارگری(برھان ديوارگر 

 )شاعر ـ نويسنده(شيد  روان. م

  )فعال سياسی(ناصر سبحانی 

  )ھنرمند معترض تبعيدى(گيسو شاكرى 

 )گردان و نويسندهكار(خسرو شھريارى 

***  

  :ھای اجتماعی ھا، نھادھا و شبکه احزاب، سازمان

 /com.k-etehad://http - تحليلی جنبش کارگری ايران -اتحاد، پايگاه خبری 

  )پژاک(حزب حيات آزاد کوردستان 

 )کودار( دمکراتيک آزاد شرق کورستان ۀجامع

  com.gozareshgar.www -  سايت گزارشگران

    com.asranarshism://http -سايت عصر آنارشيسم 

   se.lajvar.www -سايت لجوار 

  "در خارج) اھل حق(انجمن فرھنگی جامعه يارسان "

   کانادا–راديو پيام 

  يدنکميته ھمبستگی کارگران ايران و سو

   کانون سوسياليست ھای کارگری

  کانون ھمبستگی با جنبش کارگری در ايران ـ فرانکفورت

 )فرياد خاوران(شورای ھماھنگی عليه کشتار جمھوری اسالمی 

  انجمن حق زنان

   استکھلم–دران پارک الله حاميان ما

  کانادا–انجمن دوستان کردستان 

  )شورا( استکھلم –خواھانه مردم ايران  شورای حمايت از مبارزات آزادی

  پالتفرم زاگرس

   فنالند- کميته حمايت از مبارزات کارگران ايران

***  

  :ميل آدرسيا

com.gmail@rehmani.bahram  

 ٠٠٤٦-٧٠٧٤٧٤٣٣٦: شماره تلفن


