
شانه به شانه عليه فاشيسم

  

 

  و ایرانیرک و اتریشی ُتمبارزین و کمونيست های، همچون شش هفته گذشته  ، ٢٠١٧  آگوست٢٧شنبه  روز

اعتراض به قوانين فاشيستی دولت  خواهان ترکيه و در آزادی مبارزین و Mahriahilferstrasseبرای حمایت از 

هفته دو روز جمعه و شنبه هرها  آن .کردندرپا بهمبستگی  چادر  ، خيابان وین اردوغان در تا  صبح١١ از ساعت ،

،شب  ٨ همچنين با خواندن سرود های گروه انقالبی  ، با پخش اطالعيه و با ایستادن در شلوغ ترین خيابان وین 

 ادرمقابل چ با ایستادن در بسياری از رهگذران .می کنندترکيه جلب  توجه مردم را به وقایع اخير ، یوروم

آنان عالوه بر محکوم  یکی از. کردند مورد رویدادهای اخير ترکيه ابراز خود را در نظربا بحث و گفتگو همبستگی 

 مقایسه نموده و  حکومت دیکتاتوری اردوغان را با هيتلر، عدالت های فاشيستی دولت حزب و سياستکردن 

،  دیگرطرف از.  دانستیکی  تجمع کنندگان را با خط و نشان کشيدن از ، اردوغانبارها اتفاق افتاده که طرفداران  

این چادرها که در منطقه دیگری از شهر وین برپا شده بود حمله  و حتی به یکی ازتهدید کرده تف انداختن  و دور

  .کردند و چادر را بهم ریختند

،  رابر خود داشتند "کاسميح اوزا"و " نوریه گولمن" با بنرهایی که عکس دو معلم زندانی  چادر همبستگی وین

  طوماری هم که امضای تمامی انسان.می برند اعتصاب غذا به سر  که همچنان دردو معلمی. مزین شده بود

،  .داشت معرض دید رهگذران قرار  در جمع آوری شده بود، طی این شش هفته  مبارز در های آزاده و

ب عدالت و توسعه بعد از کودتای سال  حزراس آن  و درهای فاشيستی اش  با سياستترکيهددمنش دولت 

 وضعيت اعالماز زمان . خفه کند  داخل و خارج از کشور مخالف خود را دردر صدد است تا تمام صداهای  ،٢٠١۶

خانه ها یا خيابان ها دستگير شده اند و  در ، هزاران نفر ادامه دارد اکنون تا  وپيش آغازیک سال  ازاضطراری که 

، به بهانه وضعيت  همزمان دولت. قانونی شد" مبارزه با تروریسم "مسخرهوشش پاکسازی قومی تحت پ

یکی از . ، دانشگاهيان و کارمندان دولتی را از کار اخراج کرده است اضطراری بيش از صد هزار کارمند دولت

 و جزو وی که خود یک استاد دانشگاه.  نام دارد"نوریه گولمن"کسانی که به این وضعيت اعتراض کرده است 

یوکسل  به عنوان اعتراض به این عمل همراه با دیگران به خيابان ، ٢٠١۶ نوامبر ٩در تاریخ ،   است هااخراج شده

 بلکه آزادی تمام ، شد  به کاربازگشت خود و تمامی اخراجيان او نه تنها خواستار. رفت و دست به تظاهرات زد

 ٢٠١٧ مارس ٩درتاریخ  .را نيز فریاد زدترکيه  طراری حاکم برهمچنين پایان دادن به وضعيت اض زندانيان سياسی و

 زدند و خواستار پایان دادن به محدود دست به یک اعتصاب غذای نا"سميح اوزاکا"او و یک معلم دیگر به نام 

 چنين ها هم آن.  شده استروز خودمين ١٧۴حال حاضر این اعتصاب غذا وارد  در. ها شدند اخراج ها و دستگير

مبارزه   حمایت بين اللمللی از.ادامه می دهندترکيه خيابان یوکسل  درتجمع خود   ومقاومتاست که به روز  ٢٩۴



بسياری از نویسندگان هنرمندان و روشنفکران در ترکيه و در بسياری از نقاط . بوده است چشمگير ها بسيار آن

 ترکيه که نمی سرکوبگردولت .  ابراز داشتند"نوریه و سميح"گسترده ای حمایت خود را از مطالبات  جهان به طور

ها را دستگير و  آن،  مين روز اعتصاب غذا ٧۶ ماه می در ٢١  در، را بگيردها تواند جلوی این همبستگی وحمایت 

ها همچنان تا به امروز به   اما آن. زند"تروریست بودن"ها اتهام  برای این که عمل خود را قانونی جلوه دهد به آن

 درکه یی ها جنایت .ها بسيار وخيم اعالم شده است وضيعيت جسمانی آن. غذای خود ادامه داده انداعتصاب 

بحران   توسط پول هایی که اتحادیه اروپا به بهانه جلوگيری از، صورت می گيردترکيه توسط دولت اردوغان 

ارسال اسلحه به شکل   به خصوص ،کندسرازیر می ب عدالت و توسعه زحپناهندگان به جيب دولت فاشيستی 

از  پشتيبانیاین ميان شرکت های بزرگ سرمایه داری اروپا با  در. حمایت می شود ، به نام نابود کردن داعش

 به جيب می زنند و چشم خود را به روی واقعيت د های سرشاری سو، سياست های دولت دیکتاتوری اردوغان

خند می  رسما به ریش، می کنندعلم  های تبليغاتی خودرسانه  در چه را که به نام حقوق بشر آن ها بسته و

 دولت فاشيستی را چنان ، ترکيه اعتراض به وضعيت موجود در و مبارزین ترک مقاومت،  عين حال در. گيرند

ها را با  آن ومی کند با اسپری فلفل به تجمع معترضين حمله  وحشيانه وپليس هر دفعه  خشمگين کرده که

  .ادامه دارد تا به امروزهمچنان اما مقاومت  .دهد می  تهاجم قراراسلحه ضد شورش مورد

رژیم همبستگی را مبارزه با  برپایی چادر هدف از  یکی از تجمع کنندگان با بلندگو،  امروزجریان تجمع اعتراضی در

ان از خواه آزادی  وینحمایت تمام مبارز  اعالم کرده و خواستاراو فاشيستیهای   اردوغان و سياستدیکتاتوری

این افشاگری ها همچنان ، همچنين اعالم شد که تا پایان یافتن وضعيت اضطراری در ترکيه .  شداین اهداف

  . درمقابل نظام استثمارگر حاکم بر ُترکيه سکوت نخواهند کردهيچ وجهه  بیروهای انقالبيو ن ادامه خواهد داشت

 پایان دادن به استبداد و فاشيسم نه ،آنند  جهان خواستارچه که امروز مبارزین و کمونيست های ترکيه و تمام آن

  .تنها در ترکيه بلکه درسراسر جهان است

  !مرگ برفاشيسم

  !زنده باد همبستگی بين اللمللی

!درود به مردم و نيروهای مبارز و انقالبی ُترکيه

  

  ، اتریش  وین–فعالين چریکهای فدایی خلق ایران 
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