
 
:ترکيه   

  اول ماه مه وفتح دوباره ی ميدان تقسيم
 

کل دربرلين  عضوکميته ی همبستگی با کارگران ِتNick Braunsبنابرگزارش 
 تظاهرات عظيم اول ، در استانبول2010وشرکت کننده در مراسم اول ماه مه 

نفرازکارگران بخشهای مختلف ومتشکل 300000ماه مه دراين شهر با شرکت 
 33يم توسط کارگران بعد از برگزارشد وفتح دوباره ی ميدان تقس درسنديکاهها

  . جشن باشکوهی مبدل گرديدسال بيک 
  :کارگران روی پالکارت های خود نوشته بودند 

 بعد  ما ،ترساندب سپتامبرنمی تواند مارا 12جنايتکاران،  کودتای شما در  *"
  ." ايستاده ايمهمچنان  سال 33از
  

باند های مسلح مراسم اول ماه مه را بخون  1977 درسال همانطورکه می دانيم
اين تهاجم مسلحانه به .  تن از کارگران در اين حمله جان باختند37کشيدند و
 گشود و ازآن تاريخ به بعد 1980 سپتامبر 12 راه کودتاچيان را در ،کارگران

 گرديد برای کارگران ترکيه ممنوع برگزاری مراسم اول ماه مه در ميدان تقسيم
هرساله در اول ماه مه تالش کارگران برای تجمع در ميدان تقسيم به وتاکنون 

   .ه است جنگ خيابانی با پليس انجاميد
 سنديکای بزرگ 6 متشکل از ،امسال اما موج صف کارگران تظاهر کننده

کل که اززمستان گذشته برعليه روند کارگری وبويژه کارگران دخانيات ِت
مچنين تشکل ها واحزاب هيه  در اعتصاب بودند وخصوصی سازی در ترک

 پيروزمندانه  ازکشورهای ديگر،فعالين جنبش کارگریهمراهی سوسياليست با 
  .به ميدان تقسيم رسيد

 نفرماموروکليومتر ها 22000اين پيروزی در شرايطی بود که پليس ترکيه با 
  .درمحاصره گرفته بودنرده کشی و ايجاد مانع شهر استانبول را 

امسال اعتراض کارگران تنها به دولت ترکيه و سياست خصوصی سازی در 
ترکيه خالصه نمی شد، بلکه برخی رهبران اتحاديه ها نيزبخاطر سياست های 

  .سازشکارانه شان نيز به باد انتقاد گرفته شدند
رئيس سنديکای خدمات عمومی ترکيه اما در يک سخنرانی " سامی اورين"

بخون خفته ی جنبش کارگری ترکيه ياد کرد و شورانگيز ازمبارزان 



 1977خواستارتحقيق در باره ی اوامروعوامل کشتارکارگران دراول ماه مه 
او همچنين به حقوق . وسايرموارد کشتاروتروردولتی طی سالهای گذشته گرديد

  .مليت ها بويژه مسئله ی کرد ها در ترکيه پرداخت 
کای ديسک درسخنرانی خود با اشاره به رئيس سندي" سليمان ِگِله بی "همچنين 

  :ميدان تقسيم پيشنهاد داد 
  

اول ماه مه  نام گذاری شود، چرا که طبقه  اين ميدان ازاين پس بايد ميدان " 
فراموش هرگز اين ميدان را ،کارگر با همه ی ممنوعيت ها دراول ماه مه

  "!نکرد
  .قرارگرفت حمايت   کف زدن پرشورهزاران شرکت کننده مورد پيشنهادی که با

  نادرساده : تنظيم 

***  
   ترکيه2010در ادامه گزارش تصويری ازاول ماه مه 
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