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می  داديب ستيز طيمح بيو تخر یبهره کش ،یحال حاضر،  درسراسر جهان کشتار، جنگ، گرسنگ در
 نيو چ هيمتحده، اروپا، روس االتيمانند ا یباشد. کشورها یم یجهان یدار هيسرما ستميس نهايا یهمه  جادي.عامل اکند

 هستند.جهان در قدرت  ميسدر همه جا مصروف تق -آنها  مانانيهپ یبه همراه -

  ران،يجنوب از جمله در ا یدرکشورها ژهيدر اروپا و به و اينجا محسوس است.در همه جا   سرکوب
 و بصورت کل در -  ايکلمب ل،يبرز ک،يمکز  ،یليش ن،يبلوچستان، عراق،  فلسط ه،يکردستان،  افغانستان،  ترک

 دارد. انيسراسرجهان جر

به  یجهان برالينئول یدار هيو سرما یفقر اجتماع هيآبرومندانه، عل یزندگ یبرا خواهانهيمبارزات آزاد تمام
در اروپا، درهم  یستيفاش انيراستگرا اي انيمانند داعش یشبه نظام یباندها یهم همکار ايکمک تهاجم دولت ها، و 

 شود. یشکسته م

 یزندگ یاساس یها اديبن یباعث نابودخود با دستورات  مديريتی  و استعماری  ب یبرالينئول یاقتصاد استيس
 سازد. یشان  م یشود و مردم را مجبور به فرار از کاشانه  یم شتريب  یرانيها انسان شده است.  هر روز و ونيليم

و دوامدار دربرابر  نيخون رانگرِ يو یعضو ناتو،  در  جنگ ها ثيبه ح  هيکه چگونه ترک مينيب یما  م -
 یگسترده می استفاده  خواهيمبارزان آزاد هيعل  يیايميشی  نوعه مم یاز سالح ها یباک یروژاوا و همه کردها  با ب

 کند.

 هيعل انهيآنکشور به گونه وحش یتيامن یروهايو ن یستيفاش ميکه چگونه رژ  ميشاهد  رانيا درردر حال حاض  -
کردها و بلوچ ها  در کردستان و زاهدان ا  یدر حال کشتار جمع ميزنند ـ رژ یدست به اقدام م  خواهيآزاد یجنبش ها

در معرض خطر  یزندان 15000از  شياز دست داده اند و ب انفر جان خود ر 400از  شيست. تنها در سه ماه گذشته ب
 اعدام اند.

 تکارانهيسال، همه اقدامات جنا 20 ر درازنایو دجنگ طلب نات یکه چگونه کشورهاشاهد آنيم در افغانستان -
 شهيپ تيدر فرجام  قدرت را به طالبان جنا یکردند ول یزنان" به مردم جهان معرف يینوان "رهارا به عشان ی 

 یژگياز و یسرحد زن کش تاو سرکوب زنان و دختران در کشور ها  تياقل ري. قتل عام هزاره ها و ساندبازگرداند
  افغانستان است. یامارت اسالم یها

  

 30000از  شيب .ميشودستان بلوچ هيعل کيستماتيس مرتکب نسل کشیپاکستان سال هاست  ميکه رژ مينيب یم -
به خارج همچنان   یاسيس یها نشده اند. قتل دايپ تا کنونربوده شده اند و یتيامن یروهايبلوچ در پاکستان توسط ن ينفعال



بلوچ  مهيکرحقوق بشرو فعال   2020 ليدر آور ددر سوئ نينگار ساجد حس  همانطور که قتل روزنامه ،شده اندمنتقل 

 نشان داده شده است. 2020در تورنتو در دسامبر  ديدر تبع

 یاسالمگرا ینظام ميرژ یمنجر به سرنگون 2019سودان در سال  یتوده ا اميکه چگونه ق ميما شاهد هست -
ژنرال عبدالفتاح برهان که اکنون مخالف هرگونه اعتراض  یبه رهبر ینظام یشد، اما سپس توسط کودتا ريعمر البش

است  انهيوحش انيدانشجو و یقوم یها تياقل ان،يهمجنس گرابرخورد عليه است، سرکوب شد.  توسط زنان یاجتماع
 شده وبه قتل ميرسند.نجه شک وريدستگبدين شيوه مردم و

 هيعل سيمرگ و وحشت پل یجوخه ها ن،يغصب زم قي) از طرکاي(آمر االي ايما استعمار مداوم را در اب -
 .ميکن یمانند ماپوچه تجربه م یخرده مالکان و مردم بوم

در سراسر جهان از  ینظام یانزوا شينژادپرستانه و قاتل و افزا یمرز یها ميما در حال تجربه عواقب رژ -
 .مياروپا هست هياتحاد یخارج یجمله در مرزها

ستمگر  یدولت ها یهمکار قيخواه در سراسر جهان تنها از طر یآزاد یکه سرکوب جنبش ها يیآنجا از
 است: نيما اپاسخ  نيتر یاست، قو ريامکان پذ

 !یستياليامپر یاستبداد و قدرت ها هر نوع هيبا هم عل - یجهان یهمبستگ

 !ميها کار کن نيگزيراه حل ها و جا یبا هم رو دييايب - ميونديبپ روهايبه ن دييايب

آزاد به هم متصل ی جامعه  کيبه  رسيدنآرزوی  و یدولت تيمقاومت در برابر سرکوب و آزار و اذراه از ما
 !ميهست

نامطلوب  همکار اندها  ستياليکه با امپرو گروه هايی  جناح ها یپرچم ها نيو همچن یمل یمهم: پرچم ها نکته
 !است

 


