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 !علیه فاشیسم همچنان ادامه خواهد داشت مبارزه

انقالبی گروپ یوروم به  -یکی از اعضای گروه هنری  گوکچکرفیق ابراهیم ،  0202 یماه م ۵روز سه شنبه 

 !همه جا پیچیدمهم خبر این  . پایان داد اعتصاب غذای خود

بسیاری از کشورهای رکیه و کمونیست و هنرمندان مردمی ت  فعالین چپ و نیروهای مبارز و تمام تالش های  

خصوص در شرایط ه ب –حمایت از گروپ یوروم ردوغان و جنایاتش و اعتراض به حکومت فاشیست ا  جهان در 

پارک ها و یا در  با برگزاری آکسیون های اینترنتی در فضای مجازی وحتی آکسیون های تک نفره در که کرونا

برای همراهی با ابراهیم و  "یک روز در هفته"گذاشتن اعتصاب غذای  هفته های اخیر تمان و درمقابل پنچره آپار

رکیه را به زانو دولت فاشیستی ت  باالخره  - ه بودو صدای زیادی در رسانه های اینترنتی به پا کرد سر ،یارانش

که حاضر است اعضای گروپ یوروم را  کندردوغان اعالم رژیم ارتجاعی ا  ،  یمماه  5روز  و باعث شد که در درآورد

نسرت این گروه هنری و همچنین برای رفع ممنوعیت ک   ردهدر زندان به سر می برند آزاد ک 02۰۲که از سال 

 .کندانقالبی اقدام 

تغییر موضع دولت اردوغان در درجه این رکیه به این وعده، نفس جدا از عمل کردن یا نکردن دیکتاتوری حاکم بر ت  

رکیه و افکار عمومی آزادیخواه و اثر رسوایی بزرگی ست که دامن این رژیم جنایتکار را در میان مردم آگاه ت   اول در

روشنفکران و فعالین حقوق بشر  ی کهمذاکرات جهینت دربر بستر همین واقعیت، . مبارز بین المللی گرفته است

امور وزارت و  یوزارت دادگستررکیه با کارگر ت   و حزبردوغان مخالف ا  های  همچنین چندتن از نمایندگان سازمان

گروپ یوروم اجازه برگزاری  ،مقامات دولتی ترکیه متعهد شدند که تا زمان گرفتن مجوز رسمی ،ی داشتندداخل

 ،بر این اساس. نسرت خواهد داشت و همچنین باقی اعضای این گروه که در زندان هستند آزاد خواهند شدک  

سه مکان عمومی استانبول شد و همچنین برای  نسرت درها درخواست برگزاری ک   ی آنبالفاصله از طریق وکال

 .ژوییه از شهرداری ازمیر اجازه گرفته شد 3نسرت در فضای باز در تاریخ برگزاری ک  

یک پیروزی این . خبر بسیار خوشحال کننده ای بود. ابراهیم به اعتصاب غذای خود خاتمه داد، این خبرانتشار با 

ها حمایت خود را برای آزادی  که در تمام این سالبود های مبارزی  بزرگ برای گروپ یوروم و تمامی انسان

اعضای این گروه به اشکال مبارزاتی متفاوت به جهانیان نشان داده و صدای خود را علیه دولت استبدادی اردوغان 

 .فریاد کرده بودند

  

 



رژیم شان برای برانداختن مبارزه مقاومت و  رکیه و توده های تحت ستم ت   ات بزرگی در روحیهتاثیرنه تنها خبر این 

تحکیم همبستگی بین المللی بین نیروهای مبارز و  موجببلکه برجای گذارد،  ارتجاعی حزب عدالت و توسعه 

کردن رکیه به گروه یوروم و زندانی تعرض دولت ت  واقعیت این است که . گشتجهان انقالبی در کشورهای مختلف 

ردوغان این ش بخشی از یورش سرکوبگرانه بزرگی ست که دولت ا  هنری ا اعضای آن و توقف فعالیت های

به مردم و  ،بویژه پس از کودتای دست ساز دار و دسته حاکمهای اخیر  خدمتگزار سرمایه داران جهانی در سال

سیاسی و کلیه مخالفان خود سازمان رکیه، اقلیت های مذهبی، زنان، جوانان، زندانیان های تحت ستم ت   خلق

مترقی ب احزا، انیعلو ی، قانونگذاران، انجمن هاسندگانیهنرمندان ، نودر نتیجه این واقعیت بود که .  داده است

و  نشان داده و حمالت یهمبستگ ورومیگروه زندانیان  ابکشورهای دیگر رکیه و ت   بسیاری از مردم در چپ وو 

با  را انجام می گرفترکیه سرکوب جنبش مبارزاتی مردم ت  با هدف  اساسارکیه که ت   دسیسه های مقامات

 .ندکرد یخنث ،گروه یوروماز رفقای  حمایت خود

برای عملی کردن هرچه زودتر خواست  ،رکیهفشار مجدد به رژیم ارتجاعی ت   این دستاورد و گسترش به منظور

همه  آزادی و که در زندان به سر می برند "مردم یوکال"با  یهمبستگ به منظورهمچنین  ،دربنداسرای های 

در  هیرکت   ینسولگرک   محلی در تجمعبعد از ظهر  ۰۱ساعت در  0202 یم ۲چهارشنبه  روز ،یاسیس انیزندان

 با پخش موزیک گروپ یوروم و شعارهایی علیه حزب  ،به طول انجامیداین تجمع که یکساعت . شد برگزار نیو

  .دنموتوجه رهگذران را به خود جلب رکیه های تبهکارانه حکومت ت   و سیاستعدالت و توسعه فاشیستی 

در حالی که خوشحالی ناشی از اعالم خبر آزادی زندانیان و فعالیت های گروه یوروم در همه جا انعکاس یافته 

با وجود به رغم پایان اعتصاب غدا و  گوکچکشدیم که ابراهیم  خبر دارماه مه  ۱ پنج شنبهمتاسفانه روز  ،بود

های  تمام ارگانها  آنبه گفته  .ه استدرگذشت جا منتقل شده بود، دکترهای بیمارستانی که به آن تالش های

اول قطع اعتصاب همان روز  درکه  این با وجود. بدنش وجود نداشته است مرده بودند و قطره ای خون در وی بدن

دست  جان خود را از ،ماه مه ۱ پنجشنبهمتاسفانه ابراهیم روز  ،بودخون تزریق شده لیتر  3به بدن ابراهیم  ،غذا

  .داد

به  ،او  مراسم تشیع جنازهبرگزاری برای جلوگیری از  رکیهخفاشان خون آشام رژیم ارتجاعی ت   ،بعد از مرگ وی

حمله کرده و با پرتاب گاز اشک  ،بودند تا دراین مراسم شرکت کنندآمده مردمی که به دعوت اعضای گروپ یوروم 

قدر از گردهم  آن ،عدالت و توسعه حاکم حزب . ها را پراکنده کردند و چند نفر را دستگیر و با خود بردند آن، آور 

دزدیده و  از دست مردمجسد ابراهیم را ا وقاحت تمام بآمدن مردم وحشت دارد که حتی عمال گوش به فرمانش 

اقدام بی شرمانه ای که تبهکاری های رژیم سرکوبگر جمهوری اسالمی علیه مخالفین و توده های . با خود بردند

حمله نیروهای سرکوب و مزدوران اردوغان .  تحت ستم در ایران را به ذهن هر انسان آزادیخواهی متبادر می کند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جمعیتی که برای تشیع جنازه ابراهیم آمده بودندتصویری از 

 



رکیه تا چه اندازه نسبت به رژیم حاکم بر ت  ، به روشنی نشان داد که گوکچکتشییع جنازه ابراهیم  به مراسم

سرانجام . خود در برآوردن تعهداتی که برای شکستن اعتصاب غذای ابراهیم داده بود پایبند خواهد بود وعده های

 . دادپلیس جسد ابراهیم را به خانواده وی تحویل با باال گرفتن خشم مردم، از ظهر ساعاتی گذشتن بعد از 

برای  فرزندشان، محل تولد" کیسری"آخرین خبر حاکی از آن است که خانواده وی همراه با جسد ابراهیم راهی 

 .وی هستنددفن 

که اعتصاب غذای خود را همراه با دوتن دیگر از اعضای گروه هنری مردمی  گوکچکالزم به ذکر است که ابراهیم 

که دولت سرمایه داری حزب توسعه و عدالت به دلیل وخامت حال  بعد از این ،زندان آغاز کرده بود گروپ یوروم در

همچنان به اعتصاب غذای خود ادامه داد  ،از زندان آزاد کرد  0202ژانویه  5را در تاریخ  او ،وی و نه از روی دلسوزی

دادن به فشارها بر خانه  انیپابلکه همچنین  ، چرا که خواست وی و رفقایش نه تنها آزادی تمام اعضای گروه

که از توسط این گروه هنری بود کنسرت برگزاری  یها تیبرداشته شدن ممنوع و( مرکز هنری گروه) لیفرهنگ اد

 .ها تحمیل شده بود ردوغان به آننافرجام در ترکیه از طرف رژیم دیکتاتوری ا   و بعد از کودتای 02۰۲سال 

و یارانش با از دست دادن جانشان برای بدست آوردن آزادی هنرمردمی و انقالبی خود بهای  گوکچکابراهیم 

 !یادشان گرامی باد  .سنگینی پرداختند
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