
 و ییر دانشجوی آلمان از مبارزات اخی از چپ هایت جمعیام حمایپ
  یمردم

  
از مبارزات ت ینگن در حمایان شهر گوتیرانیاز جانب ا یاعتراض یی گردهمای جوال١٢خ ی در تار

 از طرف ییام های پیین گردهمایدر ا.   برگزار شدی اسالمیم جمهوریه رژی مردم علریاخ
    . قرائت شدیرانی و ایمختلف آلمان یگروهها
  :ن  مناسبت استین شهر به ایاتانوم اآن چپ ی از فعالی عده ایام همبستگیر برگردان پیمتن ز

  
ران ی مردم ای مان را با جنبش اعتراضیت و همبستگینگن حمای آتانوم گوتی از چپ هایما عده ا
 دوباره ی اسالمیه جمهوریمردم  عل ی است که مبارزات اعتراضیچند هفته ا. می داریاعالم م

  . افته و سراسر کشور را در بر گرفته استیاوج 
 بطور گسترده ٧٨  ماهری ت١٨ در ییزش دانشجویگر به مناسبت سالگرد  خین اعتراضات بار دیا
رغم یعل  استترده و پر قدرت تر شدهسبروز گزن جنبش پر خروش رویااوج گرفته است   یا

با زنان و مردان معترض و  ن اعتراضات بکار برد،ی سرکوب ای برامی که رژیرعب و وحشت
   ده اندیمبارزه را تداوم بخش جان  خود یر ترس و وحشت به بهایتحق

 شکل یستم بطور جدین سیه ای علی مردمیک جنبش اعتراضیران یم که در ایابید درین را ما بایا
ن جنبش یا.  رودیشتر میسم هر چه بیالکی رادیگرفته است و روزبروز خود را گسترش داده و بسو

 یستم هایه سی علیخواهی آزادی که برایکند، جنبش ی خود مبارزه می آزادی برا است که یمردم
ن یبخصوص ا. ت شودید حمایبا ، خاسته است بر رانی ایم اسالمی چون رژیورتکتایددمنش و د

 یکال کشورهایچپ راد.  رنداز دای متروپل نی در کشورهای مترقیروهایت نیجنبش ها به حما
ن جنبش ها را یت از اید حمای با داند، یخود م یجدفه یوظ را یلن الملی بیگتمتروپل که همبس

 ت کندیران حمای از جنبش مردم در افعاالنه ان خارج کشوریرانید در کنار ایبطور مثال با. ابدیدر
  .ستندی که تنها نددهران نشان یرز اا به مردم مبتا 

 یترفندها تواند ی مین همبستگیت شود چرا که با ای چپ تقویروهاید از طرف نیش ها بان جنبیا
 یران می داخل ای هنگفت و کنترل بر رسانه های چون سلطنت طلبان که با امکانات مالیاناتیجر

 خود را از ین جنبش راه  آزادیرده،تا ا کیجوان را به کجراه برند، خنثن جنبش نسل یخواهند ا
  . کندیز طیارزه قهرآمق مبیطر

 یکی لمانگرچه آران قطع کند، یم ایم تا روابط حسنه خود را با رژید بر دولت آلمان فشار آوریما با
  . ار داردی بسیران است و منافع اقتصادی ایلص ای اقتصادیاز طرف ها

 ی نشان مران با اعتراضات خودیم که چگونه مردم ایاموزیم و از آن بیابین جنبش را درید ایما با
  .دهند که انقالب هنوز زنده است

  .ت کنندیران حمای در ایم که از اعتراضات مردمی خواهی چپ میروهای نژه یبوما از همه مردم و
  

  ین المللی بیزنده باد همبستگ
  

  
  ٢٠٠٣١٢ ی جوال١٢

  
  نگنی واحد گوت-سازمان زنان هشت مارس  : برگردان

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com

