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. اول ماه مه در راه است و کارگران ترکيه تدارک برگزاری مراسم روزجهانی کارگربسمت ميدان تقسيم را آغازکرده اند
وراجرای سياست اقتصادی دولت اردکان که مام. وارد مرحله ی آماده باش شده استپليس ترکيه نيزاز هم اکنون

در ترکيه است وازپروسه ی دمکراتيزه کردن ترکيه مدام سخن می گويد درعمل به  نئوليبرال وتشديد خصوصی سازی 
  .کارگران چماق نشان می دهد اما برای سرمايه گزاران فضا را بازمی کند

 
است که " کارگران ِتکل"علت اصلی ادامه مقاومت . آنکارا اما امسال شاهد حمالت وحشيانه تر پليس به کارگران است

  يک مبارزه ی کم نظيری را آغازکرده وبه همبستگی سراسری کارگران ترکيه وهمچنين 2009از ماه دسامبر
 کارگران شرکت انحصاری دولتی توليد سيکارو الکل ِتکل  2010روز اول آوريل  .همبستگی بين المللی دامن زده اند

ور، ه پليس  با گازاشک آازسرگيرند کتورکيس قصد داشتند تحصن سراسری خود را مقابل دفتر مرکزی سنديکای 
.های پرفشارکارگران ِتکل را مورد هجوم وحشيانه قرارداد پاشباتوم و آب  

 
 را بدليل امنيتی ممنوع کرد اول آوريل  شنبه5فرماندار آنکارا قصد کارگران ِتکل برای برگزاری آکسيون در روز

به انحاء ران مامورپليس با خودروهای زرهی  بدين ترتيب هزا.ونخست وزيرترکيه اين اعتراضات را غيرقانونی خواند
 قصد ورود به آنکارا داشتند ودر تمام روزکارگرانی که بنحوی مانع ورود کارگرانی شدند که ازسراسر ترکيهمختلف 

 همچنين گروههای .وارد شهر شده وخودشان را به دفترسنديکا رسانده بودند هدف هجوم وحشيانه پليس قرارداشتند
 که قصد پيوستن به آکسيون کارگران را داشتند مورد هجوم پليس "سنديکای کسک"نجمله فعالين همبستگی ديگرم

کنفرانس مطبوعاتی که مقابل دفتر سنديکای  مواد خوراکی موقع برگزاری نيز2010دوم آوريل  روز جمعه . قرارگرفتند
با گاز اشک سنديکا مورد حمله اين  مصطفی تورکل رئيس ،با شرکت کارگران، دانشجويان وروزنامه نگاران

. دستگير شدندتعدادی نيزقرارگرفت و تعدادی از حاضرين زخمی وآور  
 

گروه پالتفرم مستقل طبقه ی " نفرازفعالين 20 دسته های ضد ترور پليس 2010 مارس 31 درروز چهارشنبه
.زمير، بورسا وزمسون دستگيرنمود را در شهرهای آنکارا، اکل حمايت می کردند که فعاالنه از کارگران ِت" انقالبی  

کل مدرسه ی عالی در استانبول بخاطرهمبستگی شان با کارگران ِتيک درماه مارس نيزتعداد زيادی محصلين 
اخطارگرفتند ويکی از فعالين سنديکايی بدليل شرکت او در تحصن همبستگی ازعضويت در شورای علمی دولتی اخراج 

.شد  
 

 آوريل درآکسيون اعتراضی خود يکبار ديگرتاکيد کرد که 4 روزشنبه کل در برلينکميته همبستگی با کارگران ِت
سياست ضد کارگری دولت ترکيه محکوم است وبدون آزادی بی قيد وشرط تشکل وآزادی بی قيد وشرط بيان و آزادی 

 طبيعی است متحدين .کليه زندانيان سياسی نمی تواند هيچ سخنی مبنی بر روند دمکراتيزه شدن ترکيه در ميان باشد
ترکيه دراروپا ی مشترک نيزاز هم اکنون چشم طمع خود را به نيروی کارارزان در ترکيه دوخته ودرسرکوب جنبش 

.ترکيه همداستانندبا دولت کارگری   
اشد تا اينکه از همينروست که همبستگی کليه نيروهای کارگری و انقالبی درسطح جهان می تواند کمکی موثری ب

.کل تنها نماننده کارگران ِتترکيه وبويژکارگران   
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