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  ھماره
  ٢٠٢٠ می ١١

 

  !ت داشعليه فاشيسم ھمچنان ادامه خواھد همبارز

  
  

 انقالبی گروپ يوروم به -اعضای گروه ھنری   ، رفيق ابراھيم گوکچک يکی از٢٠٢٠ ماه می ۵روز سه شنبه 

 !ھمه جا پيچيدمھم  اين خبر  .اعتصاب غذای خود پايان داد

ُکمونيست و ھنرمندان مردمی ترکيه و بسياری از کشورھای جھان در  ن چپ وتمام تالش ھای نيروھای مبارز و فعاال 

با که   به خصوص در شرايط کرونا–ان و جناياتش و حمايت از گروپ يوروم خِفاشيست اردو اعتراض به حکومت

 ۀو يا در مقابل پنچر کسيون ھای تک نفره در پارک ھااکسيون ھای اينترنتی در فضای مجازی وحتی ابرگزاری 

سر و  ،برای ھمراھی با ابراھيم و يارانش"  در ھفتهيک روز "تمان و در ھفته ھای اخير گذاشتن اعتصاب غذایپارا

باعث شد که  ُ باالخره دولت فاشيستی ترکيه را به زانو درآورد و-ھای اينترنتی به پا کرده بود  صدای زيادی در رسانه

در  ٢٠١۶ گروپ يوروم را که از سال  که حاضر است اعضایان اعالم کندخِ ماه می ، رژيم ارتجاعی اردو۵در روز 

  .انقالبی اقدام کند ُزندان به سر می برند آزاد کرده و ھمچنين برای رفع ممنوعيت کنسرت اين گروه ھنری

 ۀان در درجخُبر ترکيه به اين وعده، نفس اين تغيير موضع دولت اردو جدا از عمل کردن يا نکردن ديکتاتوری حاکم

عمومی آزاديخواه و  ُی بزرگی ست که دامن اين رژيم جنايتکار را در ميان مردم آگاه ترکيه و افکارئرسوا اول در اثر

ن حقوق بشر ھمچنين  مذاکراتی که روشنفکران و فعاالۀنتيجدر  بر بستر ھمين واقعيت، .مبارز بين المللی گرفته است

  ُان و حزب کارگر ترکيه با وزارت دادگستری و وزارت امور داخلی خِمخالف اردو چندتن از نمايندگان سازمان ھای
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ُشدند که تا زمان گرفتن مجوز رسمی، گروپ يوروم اجازه برگزاری کنسرت خواھد  مقامات دولتی ترکيه متعھد ،داشتند

بالفاصله از طريق وکالی  بر اين اساس،. ه که در زندان ھستند آزاد خواھند شدھمچنين باقی اعضای اين گرو داشت و

ُشد و ھمچنين برای برگزاری کنسرت در فضای باز  ستانبولُآن ھا درخواست برگزاری کنسرت در سه مکان عمومی 

  . اجازه گرفته شد از شھرداری ازميروالیج ٣در تاريخ 

اين يک پيروزی بزرگ . خبر بسيار خوشحال کننده ای بود. غذای خود خاتمه داد ببا انتشار اين خبر، ابراھيم به اعتصا

آزادی اعضای اين  يوروم و تمامی انسان ھای مبارزی بود که در تمام اين سال ھا حمايت خود را برای برای گروپ

ان فرياد کرده خ اردورا عليه دولت استبدادی گروه به اشکال مبارزاتی متفاوت به جھانيان نشان داده و صدای خود

 .بودند

شان برای برانداختن رژيم  ۀ  مقاومت و مبارزُتوده ھای تحت ستم ترکيه و ۀثيرات بزرگی در روحيأاين خبر نه تنھا ت 

المللی بين نيروھای مبارز و انقالبی  برجای گذارد، بلکه موجب تحکيم ھمبستگی بين  ارتجاعی حزب عدالت و توسعه

ُتعرض دولت ترکيه به گروه يوروم و زندانی کردن اعضای آن  واقعيت اين است که. ھان گشتدر کشورھای مختلف ج

ان اين خدمتگزار سرمايه خِ بزرگی ست که دولت اردوۀبخشی از يورش سرکوبگران و توقف فعاليت ھای ھنری اش

ھای تحت ستم   و خلق حاکم، به مردمۀويژه پس از کودتای دست ساز دار و دسته جھانی در سال ھای اخير ب داران

اين واقعيت  ۀدر نتيج.   مخالفان خود سازمان داده استُترکيه، اقليت ھای مذھبی، زنان، جوانان، زندانيان سياسی و کليه

ُانجمن ھای علويان، احزاب مترقی و چپ و بسياری از مردم در ترکيه و ، بود که ھنرمندان ، نويسندگان، قانونگذاران

 با ھدف ًکه اساسارا ُدسيسه ھای مقامات ترکيه  نيان گروه يوروم ھمبستگی نشان داده و حمالت وزندا کشورھای ديگر با

  . کردند با حمايت خود از رفقای گروه يوروم، خنثی،ُمبارزاتی مردم ترکيه انجام می گرفت سرکوب جنبش

برای عملی کردن ھرچه زودتر خواست ھای  ،ُبه رژيم ارتجاعی ترکيه ور گسترش اين دستاورد و فشار مجددبه منظ

 زندانيان ۀسر می برند و آزادی ھمکه در زندان به " وکالی مردم "به منظور ھمبستگی با ھمچنين ،اسرای دربند

 برگزار اناُترکيه در وي ُ بعد از ظھر تجمعی در محل کنسولگری١٧ در ساعت ٢٠٢٠ می ۶چھارشنبه  روز ،سياسی

و  فاشيستی عدالت  ی عليه حزبئيوروم و شعارھا اين تجمع که يکساعت به طول انجاميد، با پخش موزيک گروپ. شد

  .دُ حکومت ترکيه توجه رھگذران را به خود جلب نموۀتوسعه و سياست ھای تبھکاران

 
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  

برا که جمعيتی از جنازهتصویری تشيع بودنی آمده دابراھيم
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آزادی زندانيان و فعاليت ھای گروه يوروم در ھمه جا انعکاس يافته بود،  در حالی که خوشحالی ناشی از اعالم خبر

 مه خبر دار شديم که ابراھيم گوکچک به رغم پايان اعتصاب غدا و با وجود تالشماه  ٧شنبه  پنجسفانه روزأمت

 آن ھا تمام ارگان ھای بدن وی مرده بودند ۀگفتبه . درگذشته است ،دکترھای بيمارستانی که به آن جا منتقل شده بود ھای

 ٣به بدن ابراھيم ، با وجود اين که در ھمان روز اول قطع اعتصاب غذا. است و قطره ای خون در بدنش وجود نداشته

  . جان خود را از دست داد ، ماه مه٧پنجشنبه  ابراھيم روز سفانهأخون تزريق شده بود، مت ليتر

به ،   اوۀع جنازيُخفاشان خون آشام رژيم ارتجاعی ترکيه برای جلوگيری از برگزاری مراسم تشي، از مرگ ویبعد 

اشک  حمله کرده و با پرتاب گاز ،مردمی که به دعوت اعضای گروپ يوروم آمده بودند تا دراين مراسم شرکت کنند

و توسعه ، آن قدر از گردھم  حزب حاکم عدالت. دندآور ، آن ھا را پراکنده کردند و چند نفر را دستگير و با خود بر

وقاحت تمام جسد ابراھيم را از دست مردم دزديده و با خود  آمدن مردم وحشت دارد که حتی عمال گوش به فرمانش با

 ن و توده ھای تحت ستم دراکه تبھکاری ھای رژيم سرکوبگر جمھوری اسالمی عليه مخالف اقدام بی شرمانه ای. بردند

تشييع  ان به مراسمخ نيروھای سرکوب و مزدوران اردوۀحمل  .ن را به ذھن ھر انسان آزاديخواھی متبادر می کندايرا

اندازه نسبت به وعده ھای خود در برآوردن  ُروشنی نشان داد که رژيم حاکم بر ترکيه تا چه ابراھيم گوکچک، بۀجناز

سرانجام بعد از گذشتن ساعاتی از ظھر با . د پايبند خواھد بودابراھيم داده بو تعھداتی که برای شکستن اعتصاب غذای

 وی ۀآخرين خبر حاکی از آن است که خانواد  . وی تحويل دادۀليس جسد ابراھيم را به خانوادوگرفتن خشم مردم، پ باال

  .محل تولد فرزندشان، برای دفن وی ھستند" کيسری "با جسد ابراھيم راھی ھمراه

اعتصاب غذای خود را ھمراه با دوتن ديگر از اعضای گروه ھنری مردمی  براھيم گوکچک کهالزم به ذکر است که ا

بعد از اين که دولت سرمايه داری حزب توسعه و عدالت به دليل وخامت حال  ، آغاز کرده بودگروپ يوروم در زندان

ادامه  نان به اعتصاب غذای خوداز زندان آزاد کرد، ھمچ  ٢٠٢٠ نوریج ۵روی دلسوزی، او را در تاريخ  وی و نه از

 ۀبلکه ھمچنين پايان دادن به فشارھا بر خان ، داد چرا که خواست وی و رفقايش نه تنھا آزادی تمام اعضای گروه

 و برداشته شدن ممنوعيت ھای برگزاری کنسرت توسط اين گروه ھنری بود که از) ھنری گروه مرکز(فرھنگ اديل 

  . شده بودان به آن ھا تحميلخِرجام در ترکيه از طرف رژيم ديکتاتوری اردوبعد از کودتای ناف و ٢٠١۶سال 

دست آوردن آزادی ھنرمردمی و انقالبی خود بھای سنگينی ه جانشان برای ب ابراھيم گوکچک و يارانش با از دست دادن

  !يادشان گرامی باد  .پرداختند

  ٢٠٢٠ می ٨

  ش اتري-  اناوي

  
  
  


