گزارشی از مراسم همبستگی با "مقاومت ضد فاشیستی" گروه موسیقی یوروم!
وین  -اتریش

در ساعت  ۶بعد از ظهر پنجشنبه  ۸۲نوامبر  ، ۸۱۰۲تجمعی در محل  Christian-Broda-Platzدر شهر وین در
اتریش در حمایت از گروه هنری سیاسی یوروم برگزار شد .در آغاز یکی از رفقا ،در مورد فعالیت های این گروه
گفت :سال هاست که این گروه با اجرای آهنگ هایی با اشعار سیاسی که بیان درد و رنج توده های زحمتکش
می باشد ،باعث شور و شوق و امیدواری در مردم شده و آن ها را به مبارزه با ظلم و بی عدالتی دعوت می
کند .آهنگ های گروه هنری یوروم ،الهام بخش میلیون ها انسان در سراسر جهان بوده و در کنار مقاومتشان  ،آن
ها را در مبارزات اجتماعی ،سیاسی ،انقالبی همراهی می کند .تعدادی از اعضای این گروه  ،بارها به دست
نیروهای امنیتی و پلیس فاشیست ترکیه به شکلی وحشیانه ای در دفتر خود دستگیر و زندانی و شکنجه و
تعدادی از آن ها هم مجبور به مهاجرت به کشورهای آلمان و اتریش شده اند .اخیرا  ۵عضو گروه یوروم در
اعتراض به این دستگیری ها با  ۰۷۸روز اعتصاب غذا ،خواستار پایان دادن به حمالت مداوم پلیس به مرکز
فرهنگی خود و از بین بردن تمام وسایل و سازهای موسیقی شدند و همچنین شکنجه کردن زندانیان سیاسی
را محکوم کردند و اظهار داشتند هنر انقالبی را نمی توان ممنوع کرد .این تجمع که از طرف "کمیته همبستگی"
سازماندهی شده ،از تاریخ  ۸۲نوامبر تا  ۰۶دسامبر  ، ۸۱۰۲هر روز در یکی از شهرهای آلمان برگزار خواهد شد.
ما در وین ،از این حرکت حمایت می کنیم تا در این کمپین به یک صدای قوی و رسای جهانی تبدیل شویم .زنده
باد همبستگی بین المللی!
بعد از آن تعدادی از سرودهای گروه یوروم به طور دست جمعی و با همراهی ساز و گیتار ،توسط تجمع کنندگان و
در میان شور و هیجان انقالبی حاضران خوانده شدند.
گروه موسیقی یوروم ،بخشی از طیف سوسیالیستی  -انقالبی است که سال هاست در معرض آزار و اذیت
های رژیم فاشیستی حزب عدالت و توسعه در ترکیه قرار داشته است .آن ها به دلیل گرایش به جریانی به نام
"جبهه آزادی بخش انقالبی خلق" که خود را یک حزب مارکسیست لنینیستی معرفی کرده و مطرح می سازد
که معتقد به مشی مبارزه مسلحانه می باشد ،توسط ترکیه و کشورهای امپریالیستی اتحادیه اروپا و آمریکا در
لیست گروه های تروریستی قرار گرفته اند.
فعالین چریکهای فدایی خلق ایران با شرکت در این تجمع و همراهی با رفقای ترک در حمایت از این گروه هنری
سیاسی ،با پخش ترجمه مقاله "افزایش قیمت سوخت و خشم توده ها" به زبان آلمانی ،به اطالع رسانی در
افکار عمومی و جلب حمایت از خیزش توده های تحت ستم ایران علیه رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری
اسالمی که در طی هفته های گذشته رخ داد ،پرداختند ،رفقا بویژه در مورد جنایت های مزدوران مسلح رژیم

جمهوری اسالمی که باعث کشته شدن تعداد زیادی از تظاهرکنندگان (بیش از  ۰۱۱نفر) و دستگیری بیش از
 ۷۱۱۱نفر (تا این لحظه) شدند ،افشاگری و اطالع رسانی کردند.
این تجمع که  ۲۵نفر در آن شرکت داشتند ،با شعار "زندانی سیاسی  ،آزاد باید گردد" در ساعت هفت و نیم بعد
از ظهر خاتمه یافت.
فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در وین – اتریش
سوم دسامبر ۸۱۰۲

