اﻋﺘﺮاض در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮﯼ ُﺗﺮﮐﻴﻪ در وﯾﻦ !

روز ﺟﻤﻌﻪ  ٢١اﮐﺘﺒﺮ  ، ٢٠١۶از ﺳﺎﻋﺖ  ۵ﺗﺎ  ۶ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ ﺗﻈﺎهﺮاﺗﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮﯼ ُﺗﺮﮐﻴﻪ در وﯾﻦ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﺗﻈﺎهﺮات در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺷﮑﻨﺠﻪ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺠﺎوزات ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ زﻧﺎن و ﻣﺮدان اﺳﻴﺮ در
زﻧﺪان هﺎﯼ ُﺗﺮﮐﻴﻪ  ،ﺳﺎزﻣﺎن دادﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد .در اﯾﻦ ﺗﺠﻤﻊ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﭘﻼﺗﻔﺮم ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺮﺗﻴﺐ دادﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯽ از ﺳﺎزﻣﺎن هﺎﯼ ﭼﭙﮕﺮا و ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺖ هﺎﯼ ﻣﻬﺎﺟﺮ از ﮐﺸﻮرهﺎﯼ ُﺗﺮﮐﻴﻪ ،اﯾﺮان و ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ.
در ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﺗﺠﻤﻊ اﻋﺘﺮاﺿﯽ  ،ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ هﺎﯾﯽ ﮐﺮدﻩ و ﮔﺰارﺷﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد
ﺣﻤﻼت ﺷﺮم ﺁور ﺑﻪ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ در ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﻠﻴﺲ و زﻧﺪان هﺎ اراﺋﻪ دادﻩ و ﺗﺎﮐﻴﺪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﻋﻤﺎل ﺷﻴﻮﻩ هﺎﯼ
ﻓﺎﺷﻴﺴﺘﯽ در ﻣﻮرد ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ﭼﭗ اﻧﻘﻼﺑﯽ در ُﺗﺮﮐﻴﻪ ﺑﻪ هﻴﭻ وﺟﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﻴﺴﺖ؛ اﻣﺎ از ﮐﻮدﺗﺎﯼ ﻧﺎ ﻓﺮﺟﺎم ﻣﺎﻩ ﺟﻮن ﺑﻪ
ﺑﻌﺪ ،اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﻋﻠﻨﯽ ﺷﺪﻩ و ﺟﻨﺒﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﭘﻴﺪا ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ .هﻤﭽﻨﻴﻦ در اﯾﻦ ﺗﺠﻤﻊ ﺑﺮ ﺁزادﯼ ﻓﻮرﯼ دو ﺗﻦ از اﻋﻀﺎﯼ
ﮔﺮوﻩ هﻨﺮ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﯾﻮروم ﮐﻪ درﭘﯽ ﺣﻤﻠﻪ ﭘﻠﻴﺲ ﻓﺎﺷﻴﺴﺘﯽ رژﯾﻢ اردوﻏﺎن ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮهﻨﮕﯽ "اﯾﺪﯾﻞ" و ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺁﻻت
ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ اﯾﻦ ﮔﺮوﻩ اﻧﺠﺎﻣﻴﺪﻩ ﺑﻮد  ،ﺗﺎﮐﻴﺪ ﺷﺪ .ﺗﻈﺎهﺮﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮاﯼ ﻧﺸﺎن دادﻩ هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﺮوﻩ هﻨﺮﯼ
ﮐﻪ ﻣﻮرد ﯾﻮرش ارﺗﺠﺎع ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ُﺗﺮﮐﻴﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﭘﺨﺶ ﺁهﻨﮓ هﺎﯼ وﯾﮑﺘﻮر ﺧﺎرا ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﻣﻌﺘﺮﺿﻴﻦ هﻢ ﭼﻨﻴﻦ در
ﺟﻮاب وزﯾﺮ دادﮔﺴﺘﺮﯼ ُﺗﺮﮐﻴﻪ ﮐﻪ ﺑﻴﺸﺮﻣﺎﻧﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد در ُﺗﺮﮐﻴﻪ ﺷﮑﻨﺠﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺠﺎ
ﺷﮑﻨﺠﻪ وﺟﻮد دارد  ،ﺁن را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺸﺎن دهﻴﺪ  ،ﭘﻮﺳﺘﺮهﺎﯾﯽ از ﺷﮑﻨﺠﻪ دﺳﺘﮕﻴﺮﺷﺪﮔﺎن در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ
ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ.
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در اﯾﻦ ﺗﺠﻤﻊ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺑﺎ در دﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﺑﻨﺮﯼ ﮐﻪ ﺑﺮ روﯼ ﺁن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد "ﺗﻮﻗﻒ ﺷﮑﻨﺠﻪ و
ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴﯽ در زﻧﺪان هﺎﯼ ُﺗﺮﮐﻴﻪ و ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﻠﻴﺲ و ﻣﺮگ ﺑﺮ ﻓﺎﺷﻴﺴﻢ" ﺣﻤﺎﯾﺖ و هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ زﻧﺪاﻧﻴﺎن
ﺳﻴﺎﺳﯽ در ُﺗﺮﮐﻴﻪ و ﻣﺒﺎرزات ﻣﺮدم اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻋﻠﻴﻪ رژﯾﻢ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮرﯼ ﺣﺎﮐﻢ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ.
ﻣﻌﺘﺮﺿﻴﻦ در ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮﯼ ُﺗﺮﮐﻴﻪ در وﯾﻦ ﺗﺠﻤﻊ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ ﺳﺮ دادن ﺷﻌﺎر هﺎﺋﯽ هﻤﭽﻮن
"ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯼ هﺘﮏ ﺣﺮﻣﺖ"" ،ﺷﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﻧﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﺷﻴﺴﻢ"" ،هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﺳﺖ"" ،ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ
ﻓﺎﺷﻴﺴﻢ در هﻤﻪ ﺟﺎ"" ،ﺗﻮﻗﻒ ﺷﮑﻨﺠﻪ در ُﺗﺮﮐﻴﻪ" ،ﺳﺮدادﻩ و ﺑﻪ اﯾﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺧﺸﻢ و ﻧﻔﺮت ﺧﻮد را از اﻋﻤﺎل رژﯾﻢ
ﺳﺮﮐﻮب ﮔﺮ ُﺗﺮﮐﻴﻪ اﻋﻼم ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
در ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﺗﻈﺎهﺮات  ،ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ُﺗﺮﮎ ﺗﻮﺿﻴﺢ دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﮐﻮدﺗﺎﯼ ﻧﺎﻓﺮﺟﺎم ُﺗﺮﮐﻴﻪ  ،ﺑﻴﺶ از  ٣۵هﺰار ﻧﻔﺮ
ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﻈﻨﻮن ﺑﺎزداﺷﺖ و ﺑﻴﺶ از  ۴٠٠٠ﻧﻔﺮ ﻣﻔﻘﻮد ﺷﺪﻩ اﻧﺪ .ﺁن هﺎ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ روﯾﺪاد،
ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ ُﺗﺮﮐﻴﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ وﺿﻌﻴﺖ اﺿﻄﺮارﯼ اﻋﻼم ﮐﺮد و ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اروﭘﺎ را ﮐﻪ ُﺗﺮﮐﻴﻪ ﻗﺒﻼ ﺁن را اﻣﻀﺎء

ﻧﻤﻮدﻩ ﺑﻮد را ﺑﻪ ﻣﺪت  ٣ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺗﻌﻠﻴﻖ در ﺁورد .ﺑﻪ هﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ هﻢ از ﺁن ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ هﺮﮔﻮﻧﻪ اﻧﺘﻘﺎد از اردوﻏﺎن و
ﺳﻴﺎﺳﺖ هﺎﯼ ﺳﺮﮐﻮب ﮔﺮاﻧﻪ اش ﺑﺎ ﭘﻴﮕﺮدهﺎﯼ ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﭘﻠﻴﺲ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻣﺮﯼ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﻩ هﺰاران ﺗﻦ
از ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن دوﻟﺖ او ﺗﺤﺖ ﭘﻴﮕﺮد و زﻧﺪان ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ .در ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ اردوﻏﺎن اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل دارد ﻗﺎﻧﻮن
ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام را ﮐﻪ از ﺳﺎل  ٢٠٠٤رﺳﻤﺎ در ُﺗﺮﮐﻴﻪ ﻟﻐﻮ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ را دوﺑﺎرﻩ ﺑﺮ ﻗﺮار ﻧﻤﺎﯾﺪ.
در ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻌﺘﺮﺿﻴﻦ ﺗﺎﮐﻴﺪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻈﺎهﺮات ﻋﻠﻴﻪ اﯾﻦ رژﯾﻢ ﻓﺎﺷﻴﺴﺖ و دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر هﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ ﺧﻮاهﺪ داﺷﺖ
و ﻧﻴﺮوهﺎﯼ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻪ هﻴﭻ وﺟﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻈﺎم اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ُﺗﺮﮐﻴﻪ ﺳﮑﻮت ﻧﺨﻮاهﻨﺪ ﮐﺮد.
ﻣﺮگ ﺑﺮ ﻓﺎﺷﻴﺴﻢ!
درود ﺑﻪ ﻣﺮدم و ﻧﻴﺮوهﺎﯼ ﻣﺒﺎرز و اﻧﻘﻼﺑﯽ ُﺗﺮﮐﻴﻪ!
ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﭼﺮﯾﮑﻬﺎﯼ ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان – وﯾﻦ  ٢١اﮐﺘﺒﺮ ٢٠١۶

