
 

 1

 سايت کارگری افق روشن
www.ofros.com 

ل  در مرکزاستانبو٢٠٠٨اول ماه مه   
  هشتاد وهفتماه  ارديبهشتم هدياز                                                                                  هنادرساد: برگردان

                                                                  
يی  گردهما  استانبول امسال درميدان مرکزی اول ماه  می خواهند با وجود ممنوعيت، روزسنديکاهای کارگری ترکيه

دولت يکاهای کارگری ترکيه وکشمکش مابين سند .هزارنفرشرکت داشته باشند ۵٠٠رود  حداقل انتظارمي .داشته باشند

  سنديکاهای بزرگتريننماينده گان  .شود، بشدت حاد شده استبرگزار مه درآنجا  ماه  اول   مراسم که بايدمحلی  برسر

گزاری مراسم اول ماه درميدان بزرگ شهراستانبول با وجود بربر خود مبنی  تصميم  جمعه بر روز* کارگری ترکيه 

.ممنوعيت های اعمال شده تاکيد کردند  

.ت شهرداری قاطعانه مخالفت کردند مشکالۀبه بهاننبول درمقابل نيزبا چنين تصميمی وشهرداری استا"َتيپ ارُدوکان"  

و کنسرت  ه برای جشن سال نو يا برای بازی فوتبال هرسال. اين بهانه است ":ازسنديکاها می گويد" مصطفی ُتورکل"

!"ها دراين محل مراسم برگزارمی شود، فقط برای کارگران اين ميدان ممنوع است  

به اين بهانه ها . شمارنداری اول ماه درمرکزاستانبول برميعلت مخالفت دولت با برگزفعالين سنديکاها داليل ديگری را

شود وبه خواستهای آنان مدام وقعی نمی درهرفرصتی ناکام گذارده مي١٩٨٠تا درسالجنبش کارگری ترکيه اززمان کود

زمان درآن. د دراين ميان نقش بازی می کن١٩٧٧ دردناک اول ماه مه ۀهمچنين واقع":"مصطفی ُتورکل"به نظر .گذارند

 برگزاری جشن اول ماه مه ١٩٨٠وازسال  .شته شدندک نفر٣۴معيت کارگران آتش گشودند وج گروههای مسلح برروی

 خودبارزه جويی بيشتری از مۀ بزرگ کارگری ترکيه امسال روحيالبته سنديکاهای .راين ميدان رسمًا ممنوع شده استد

 سراسرکارگران از اتوبوس  ٣٠٠٠  اب خواهند شد وحداقل نيم ميليون نفربرای برگزاری اول ماه مه بسيج . دهد نشان مي

گل ميخک صدها هزار. نمی توان جلوی اين حرکت را گرفت خواهند کرد وتوسط هيچ چيزی رکت به استانبول ح ترکيه

پليس به مراسم را  حمله  دراين ميدان قرارداده می شود و درصورت الزم سنديکاها ريسک  بخاطر کارگران کشته شده

 کمی) اس. آی.سنديکای ُترک  (شنيدن چنين سخنانی اززبان يک سنديکای کارگری نزديک به دولت ."قبول خواهند کرد

ساله برگزاری مراسم اول ماه درچنين محلی ازسوی دولت رد می شود و سنديکاهها مطيعانه چرا که هر .غيرعادی است

مثال  واين درحالی است که بجای تجمع دراين محل می روند به جای تعيين شده ازسوی ماموران دولت بيرون مرکزشهر

 و  مورد حملهتوسط پليس  سال گذشته حين راهپيمايی بسمت ميدان شهر) ک. اس.آی .سنديکای د(سنديکای مايل به چپ 

دخالت  خودش"َتيب ارُدوکان" ؛بزرگ کارگری ترکيهبرای تصميم غيرعادی امسال سنديکاهای .ضرب وشتم قرارگرفتند

 امسال اول ماه مهدر يابد آنان دوام  واقعا سنديکاها اگرچنين تصميم مشترکی ازسوی .مورد توهين قراردادن راکرده وآنا

 قدرت در بدستان  ازسوی کار" ممنوعيت ميدان تاکسيم"بعيد است  و  کسب کرده اند١٩٨٠زمانرا از  پيروزی مهم يک

پليسی که   مامور١٨٢٠٠دوام يابد، حتی با دخالت دادن ش سه سنديکای بزرگ کارگری ترکيه ترکيه بتوانددرمقابل مار
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