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 ، زندانيان در اعتراض به دستگيری های گسترده و شکنجه  ١٨  تا١۶از ساعت  ٢٠١٧نوامبر  ١٧جمعه  روزدر 

 مبادرت به وینشهر  در مقابل کنسولگری ترکيه در ، خواه و مبارز جمعی از نيروهای آزادی، سياسی در ترکيه 

،  دراین تجمع.ی نمودندیک تجمع اعتراض  گزارشی از وقایع اخير ترکيه و اعتراضات و ،  عالوه بر پخش اعالميه

 اردوغان در این کشور رخ داده به اطالع عموم یهای گسترده رژیم فاشيست پی دستگيری تجمعاتی که در

  .رسيد

  

ژیم رد و نروزه ادامه دار هرمتاسفانه دستگيری ها در ترکيه همچنان و  ،  ارائه شده در تجمعبر اساس گزارش

حتی به وکالی مبارزین ، جمهوری اسالمی  میرِژ خود در ی های جنایتکارهمپالگانند هماردوغان فاشيستی 

  و دیگر"یووروم" دفاع از اعضای گروه هنری بهانۀها را به  رحم نکرده و جدیدا بسياری از آنهم کمونيست 

  نوامبر٨ که در یکی از این بازداشت ها  . به زندان انداخته استدستگير کرده ودولت ددمنش ترکيه مخالفين 

که یکی از مدافعان حقوق بشر در  می باشد " سلجوق کوزاگوچی" ه است مربوط به وکيلی به نامصورت گرفت

همان اتهامی که به دیگر  . استاعالم کرده ها ل دستگيری او را همدستی با تروریستپليس دلي .ترکيه است

این وکيل خشم پليس ترکيه از وی این می باشد که  واقعی اما دليل . هم زده شده است کمونيست مبارزین

،، مبارز  شکنجه های  آنکارا تشکيل شده بود  در مجمع عمومی کانون وکالی استانبول که در،  اکتبر١۶ در 

افشاء را بکار برده شده ن شده و دیگر مبارزی دستگيراخيرا ک پليس فاشيست ترکيه که درمورد وکالی يسيستمات

، فرو کردن اشياء ،  تجاوز از شکنجه های وحشيانه ای از قبيل کشيدن ناخندر سخنانش  وی .ه بودو رسوا کرد

 مطمئن هستند که درمکاران وی هدر این گزارش تاکيد شده بود که  . د زندانيان سياسی نام برده بودعقبه م

این وکيل زندانی به خاطر اعتراض به دستگيری  .  می شود اعمال همویخود این شکنجه ها در مورد  حال حاضر

 همکاران وی خواهان آزادی او و دیگر وکالی دستگير شده و  .در اعتصاب غذا به سر می برد حال حاضر خود در

   . دفاع از موکلين خود بوده است ،تنها جرم این وکالی زندانی.  زندانيان سياسی شده انددیگر

  

Nuriye Gulmen صحبت شده بود ) (" نوریه گولمن"ای به نام  زندانی معلمرابطه با  درمزبور همچنين در گزارش 

در باره   .پيدا کرده استوخيمی  جسمانی بسياريت  و وضع بسر می برد اعتصاب غذا است در  روز٢۵۴که 

 



س العملی به اعتراضات کرده و هيچگونه عک  اردوغان سکوت مطلق اختياری رژیم فاشيست،  این زندانیيتوضع

.شده است، نشان نمی دهد، بين المللی که برای آزادی این معلم زندانی 

  

 ، هر جمعه در  به طور مرتب ودر طی هفته های گذشتهصورت گرفت که  یتجمعات نوامبر در ادامه ١٧کسيون آ

توسط هر روزه تقریبا  ٢٠١٦ لکودتای سابه اصطالح  که بعد از خواهان و مبارزین آزادیاعتراض به دستگيری  در

در مقابل کنسولگری ترکيه و یا در مقابل ساختمان اروپای ،   صورت گرفته استدولت سرکوبگر ترکيهپليس 

توری مبارزه با رژیم دیکتا های اعتراضی از برگزاری این تجمعات و آکسيونهدف . بر پا گشته اندوین   درمشترک

ی یکی از رفقادر جریان این آکسيون  . ه استشداعالم  فاشيستی اواردوغان و پایان دادن به سياست های 

 تجمع کنندگان خواهان از اهداف همبستگی همه مبارزین و آزادیاعالم خواستار پشتيبانی و  با بلندگو حاضر

 از طرف تجمع کنندگان سرعليه استبداد و فاشيسم جهانی هایی   شعار، حرکت همچنين در جریان این .شد

  .و سرود های انقالبی نيز از بلندگو پخش شد داده شد

  

  !فاشيسم مرگ بر

 !زنده باد همبستگی بين اللمللی

  !درود به مردم و نيروهای مبارز و انقالبی ُترکيه
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