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ُترکيه تجمع اعتراضی درمقابل کنسولگری یک ظهر از   بعد۶ ۶٢٠١ از ساعت ۵ تا  وین   در  نوامبر١۴روز دوشنبه 

 و  از سوی نيرو های چپگرانه اخير دولت فاشيستی اردوغاناقدامات سرکوببه   اعتراض در این پيکت.شد برگزار

  . سازمان داده شده بودرادیکال ترکيه و نيرو های چپ اتریشی

  

 گزارشی درمورد حمالت اخير به وسيله بلندگو و به زبان آلمانی این تجمع اعتراضی یکی از شرکت کنندگان در

 کردو از مردم اتریش درخواست  به مردم ستمدیده ترکيه را به اطالع شرکت کنندگان رساند پليس دولت اردوغان

 در جریان این .برخيزند معترضين حمایت از ساکت ننشينند و به گرانه اردوغان که درمقابل سياست های سرکوب

تعدادی از رهگذران با دیدن عکس هایی که دردست تجمع کنندگان بود با کنجکاوی می ایستادند و به حرکت 

بسياری   . بحث و گفتگو می پرداختندبه یا با معترضين تماشا مشغول می شدند و یا نظر خود را می گفتند و

  .اعتراضات مردم ترکيه حمایت می کننداز  اظهار می کردند که با وضعيت ترکيه آشنایی دارند و

  

 پليس فاشيستی وحشيانه  های شکنجهکه صحنه هائی از دست داشتن عکس هایی  دربا تجمع کنندگان 

 خواستار هائیر  دادن شعاها همچنين با سر آن. پرداختندافشاگری عليه رژیم ترکيه به  نشان می داد رکيه راُت

زنده باد همبستگی بين المللی " ، "فاشيسم مرگ بر" ،از جمله این شعارها .پایان دادن به این وضعيت شدند

 یکی دیگر از ابتکارات برگزارکنندگان این حرکت .بودند" اردوغان سرنگون باد دولت دیکتاتور " ،"های جهان خلق

راجع به سياست های ها با دادن اطالعات موثق  همچنين آن  .بودپيکت  در جریان این سرودهای انقالبیپخش 

را در جریان آخرین رویداد این آکسيون  بازدیدکنندگان از ودولت اردوغان عليه مردم شرکت کنندگان ضد خلقی 

ازماندهندگان این حرکت در جریان بر اساس اطالعاتی که از سوی سبرای نمونه . رکيه قرار می دادندهای ُت

 انجمن غيردولتی از ٣٧٠از فعاليت  ٢٠١۶ نوامبر ١١جمعه  رکيه از روزوزارت اطالعات و امنيت ُت پيکت اعالم شد

گرانه به بهانه   این اقدام سرکوب. و دفاع از حقوق کودکان جلوگيری نموده است جمله نهاد های حقوق بشر

بر . شده استتوجيه های تروریستی و تهدید عليه امنيت ملی  اری با گروهداشتن ارتباط و همدستی و همک

  . موم شدندو توسط پليس مهر، مبنای این خبر بسياری از این انجمن ها که شامل انجمن وکال نيز می شود 

  



ما در پایان این تجمع اعتراضی اعالم شد که تا زمانی که دولت فاشيستی اردوغان بر ترکيه حکومت می کند، 

  .جا خواهيم آمد و به اعتراض خود ادامه خواهيم داد باز دوباره به این

  

  !فاشيسم مرگ بر

 !های جهان باد اتحاد خلق برقرار

  !مردم و نيروهای مبارز و انقالبی ترکيه درود بر

  

  ٢٠١۶ نوامبر ١۴وین  –فعالين چریکهای فدایی خلق ایران 

 


