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 Reports  زارشھاگ

  
  ش اتري– انادر وي خلق ايران یئفعالين چريکھای فدا

  ٢٠١٩ دسمبر ١٣
  

 !گروه موسيقی يوروم" مقاومت ضد فاشيستی" ھمبستگی با گزارشی از مراسم

 ش اتري- اناوي

  
 در اناشھر ويدر Christian-Broda-Platz  ل، تجمعی در مح ٢٠١٩مبر  نو٢٨از ظھر پنجشنبه  بعد ۶در ساعت 

 گروه مورد فعاليت ھای اين ، درء رفقادر آغاز يکی از. اتريش در حمايت از گروه ھنری سياسی يوروم برگزار شد

توده ھای زحمتکش می باشد،  که بيان درد و رنج ی با اشعار سياسیئاجرای آھنگ ھا ھاست که اين گروه با سال: گفت

آھنگ ھای گروه . می کند ھا را به مبارزه با ظلم و بی عدالتی دعوت باعث شور و شوق و اميدواری در مردم شده و آن

مبارزات آن ھا را در ،  در کنار مقاومتشان ھنری يوروم، الھام بخش ميليون ھا انسان در سراسر جھان بوده و

ليس وو پ بارھا به دست نيروھای امنيتی از اعضای اين گروه ، تعدادی  .انقالبی ھمراھی می کند اجتماعی، سياسی،

دفتر خود دستگير و زندانی و شکنجه و تعدادی از آن ھا ھم مجبور به مھاجرت در  ای فاشيست ترکيه به شکلی وحشيانه

   .لمان و اتريش شده انداکشورھای  به

پايان دادن به  خواستار ، روز اعتصاب غذا١٧٢ عضو گروه يوروم در اعتراض به اين دستگيری ھا با ۵ًاخيرا  

سازھای موسيقی شدند و ھمچنين شکنجه  ليس به مرکز فرھنگی خود و از بين بردن تمام وسايل وو پحمالت مداوم

 اين تجمع که از طرف. داشتند ھنر انقالبی را نمی توان ممنوع کرد کردن زندانيان سياسی را محکوم کردند و اظھار

لمان اشھرھای   ، ھر روز در يکی از٢٠١٩مبر  دس١۶مبر تا  نو٢٩از تاريخ  ،سازماندھی شده" ھمبستگی ۀکميت"
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می کنيم تا در اين کمپين به يک صدای قوی و رسای جھانی  از اين حرکت حمايت ،اناما در وي  .برگزار خواھد شد

  !ھمبستگی بين المللی زنده باد. تبديل شويم

سط تجمع کنندگان و در تو ، جمعی و با ھمراھی ساز و گيتارهسرودھای گروه يوروم به طور دست بعد از آن تعدادی از

   . شدندميان شور و ھيجان انقالبی حاضران خوانده

  انقالبی است که سال ھاست در معرض آزار و اذيت ھای رژيم- بخشی از طيف سوسياليستی ، گروه موسيقی يوروم

بخش آزادي ۀجبھ "آن ھا به دليل گرايش به جريانی به نام  .فاشيستی حزب عدالت و توسعه در ترکيه قرار داشته است

 ۀمعتقد به مشی مبارز مطرح می سازد که که خود را يک حزب مارکسيست لنينيستی معرفی کرده و" انقالبی خلق

مريکا در ليست گروه ھای تروريستی قرار ا اروپا و ۀاتحادي توسط ترکيه و کشورھای امپرياليستی، مسلحانه می باشد

   .گرفته اند

ُان با شرکت در اين تجمع و ھمراھی با رفقای ترک در حمايت از اين گروه ھنری خلق اير یئفعالين چريکھای فدا

افکار عمومی  به اطالع رسانی در ،لمانیابه زبان " افزايش قيمت سوخت و خشم توده ھا "ۀ مقالۀ با پخش ترجم،سياسی

ی اسالمی که در طی ھفته امپرياليسم جمھور و جلب حمايت از خيزش توده ھای تحت ستم ايران عليه رژيم وابسته به

جنايت ھای مزدوران مسلح رژيم جمھوری اسالمی که باعث  ويژه در مورده  بءرفقا ،ھای گذشته رخ داد، پرداختند

 ،شدند) تا اين لحظه( نفر ٧٠٠٠و دستگيری بيش از )  نفر٣٠٠بيش از (تظاھرکنندگان  کشته شدن تعداد زيادی از

  .رسانی کردند افشاگری و اطالع

در ساعت ھفت و نيم بعد از ظھر " بايد گردد زندانی سياسی ، آزاد" با شعار ، آن شرکت داشتند نفر در٨۵ع که اين تجم

   .خاتمه يافت

  ش اتري– انادر وي خلق ايران فعالين چريکھای فدايی

   ٢٠١٩مبر  سوم دس

  
  

  


