
نیه در ويرک ُتیاعتراض در مقابل کنسولگر ! 

  

.  ن برگزار شدیه در ويرک ُتی در مقابل کنسولگری بعدازظهر تظاهراتروز جمعه ٢١ اکتبر ٢٠١۶ ، از ساعت تا۵  ۶

ر در ي به زنان و مردان اسیش تجاوزات جنسی و افزایاسيان سيد شکنجه زندانین تظاهرات در اعتراض به تشدیا

ب داده شده بود ي ترتین الملليک پالتفرم بین تجمع که توسط یا در  .سازمان داده شده بود، ه يرک ُتین هازندا

  .ن شرکت داشتنديپيليران و فیه، ايرک ُتی مهاجر از کشورهایست هاي چپگرا و کمونیسازمان ها  ازیندگانینما

 در مورد ی کرده و گزارشاتیی هایسخنران از شرکت کنندگان مبادرت به یبرخ،  ین تجمع اعتراضیان ایجر در

 یوه هايد کردند که اعمال شيزندان ها ارائه داده و تاک س وي در مراکز پلیاسيان سيحمالت شرم آور به زندان

 نا فرجام ماه جون به یست؛ اما از کودتايد نیوجه جد چيهه ه بيرکُت  درین چپ انقالبيمورد مخالف  دریستيفاش

 ی دو تن از اعضای فورین تجمع بر آزادین در ايهمچن. دا کرده استي پی شده و جنبه قانونیان علنین جریبعد، ا

و شکستن آالت " لیدیا "یم اردوغان به مرکز فرهنگی رژیستيس فاشي حمله پلیوروم که درپی یگروه هنر انقالب

 ین گروه هنری خود با ایگ نشان داده همبستیتظاهرکنندگان برا  .د شديتاک، ده بود ين گروه انجامی ایقيموس

 ن دريچن ن هميمعترض. کتور خارا پرداختندی ویه قرار گرفته به پخش آهنگ هايرکورش ارتجاع حاکم بر ُتیکه مورد 

 شده بود که کجا یه شکنجه وجود ندارد و مدعيرکشرمانه گفته بود در ُتيه که بيرک ُتیر دادگستریجواب وز

ش ین کشور را  به نمایرشدگان در اي از شکنجه دستگییپوسترها، د ين ده آن را به من نشا ،شکنجه وجود دارد

.گذاشتند

توقف شکنجه و " آن نوشته شده بود ی که بر رویدست داشتن بنر  با درین تجمع اعتراضیشرکت کنندگان در ا

ان ي زندان خود را بایت و همبستگیحما"  سميس و مرگ بر فاشيه و مراکز پليرک ُتی در زندان هایتجاوز جنس

  . حاکم نشان دادندیکتاتوریم دیه رژين کشور علیه و مبارزات مردم ايرک در ُتیاسيس

 همچون ین تجمع کرده بودند با سر دادن شعار هائیه در ويرک ُتی که در مقابل کنسولگرین در مدتيمعترض

مبارزه با "، " مقاومت استیهمبستگ"، "سميه فاشيشانه به شانه عل"، " هتک حرمتیشکنجه به معنا"

م یله خشم و نفرت خود را از اعمال رژين وسی، سرداده و به ا"هيرکتوقف شکنجه در ُت"، "همه جا سم دريفاش

  .ه اعالم نمودنديرکگر ُت سرکوب

نفر   هزار٣۵ش از يب، ه يرک نافرجام ُتیبعد از کودتاح دادند که يرک توضن ُتي از فعالیبرخ، ن تظاهرات یان ای در جر

داد، ین روی گفتند به دنبال ایها م آن.  نفر مفقود شده اند۴٠٠٠ش از يان مظنون بازداشت و بتحت عنو

را امضاء  ه قبال آنيرکون حقوق بشر اروپا را که ُتي اعالم کرد و کنوانسیت اضطراريه بالفاصله وضعيرکر ُتیوز نخست

 



اردوغان و  خ به بعد هرگونه انتقاد ازیآن تارل هم از ين دليبه هم. ق در آوردي ماه به تعل٣نموده بود را به مدت 

 که باعث شده هزاران تن یامر.  شودیس مواجه مي پلیرقانوني غیگردهايگرانه اش با پ  سرکوبیاست هايس

 اردوغان اعالم کرد که احتمال دارد قانون یطین شرايدر چن. رنديزندان قرار بگ گرد وياز مخالفان دولت او تحت پ

  . دیه لغو شده است را دوباره بر قرار نمايرکُت  رسما در٢٠٠٤که از سال  مجازات اعدام را 

کتاتور همچنان ادامه خواهد داشت یست و ديم فاشین رژیه ايد کردند که تظاهرات علين تاکيان تجمع معترضیپا در

  . ه سکوت نخواهند کرديرکُت وجه در مقابل نظام استثمارگر حاکم بر چيهه  بی انقالبیروهايو ن

  !سميمرگ بر فاش

  !هيرک ُتی مبارز و انقالبیروهايدرود به مردم و ن

  ٢٠١۶ اکتبر ٢١ نی و–ران ی خلق ایی فدایکهاین چريفعال


