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  ھواداران پورتال از ترکيه: فرستندگان

  ٢٠١١ جون ١٠

  

 آغاز اعتراض جوانان ترکيه در ميدان تاکسيم
 

از يک ھفته قبل يک وب  جوانان ترکيه تقريبا . استتنھا چھار روز به انتخابات عمومی مجلس ترکيه باقی مانده

به شرکت در اعتراض به بيکاری ، سرکوب  طراحی کرده و جوانان ترکيه را" جوانان به ميدان"سايت با نام 

 .طور کلی به اعتراض به سيستم سرمايه داری دعوت کردنده ب وھا دانشگاه به ، انواع امتحانات ورودی ليس، فقروپ

 . سازماندھی تظاھرات مادريد است ھرات شبيه بهسازماندھی اين تظا

، دانشجويان و جوانان دانشگاھھا با توجه به فصل امتحانات در.  اعتراض از چھار روز قبل آغاز شدسازماندھی اين

 ظھر در ھوای تقريبا گرم شھر ۀساعت دوازد )نھم جون(ديروزاز چند شھر ترکيه به محل اعتراض آمدند و از 

 . برگزاری يک تظاھرات نشسته کردند لب ميدان تاکسيم آغاز بهاستانبول در ق

نيروھای ضد شورش   شود وضوح ديده میه ليس در ميدان تاکسيم و خيابانھای اطراف بوحضور پرحجم نيروھای پ

ی ليس سعی بر متفرق کردن جوانان با بھانه ھاو پءابتدا در. رفته رفته افزايش يافته انداز حدود ساعت يازده صبح 

 .  اما موفق نشد،مختلف کرد

 . صورت مستقيم پخش کردنده تلويزيون ھای مختلف در اخبار ظھر اين تظاھرات را ب

، در کنار آنھا پردازند جوانان می گذرند به تشويق قابل توجه اينست که مردمی که از آنجا میۀ در اين ميان نکت

گروه ھای موزيک خيابانی به محل تجمع می آيند و . می کنند مدتی می نشينند و آنھا را به ھر طريق ممکن حمايت

ۀ در اين بين يک گيتاريست و خوانند. بی حمايت خود را اعالم می دارندسرودھای انقال با اجرای موزيک و ترانه

حمايت و ھمبستگی اش را  در کنار جوانان بود و زبان عربیه زن عرب نيز با اجرای موزيک و شعرھای انقالبی ب

 . الم نموداع

مردم مختلف . تظاھرات شرکت دارند ی نيز برای ھمبستگی با اين جوانان درئيان اين جوانان چند جوان اسپانيادر م

 . نمايند کنار آنھا نشسته و اعالم ھمبستگی می  به کنار جوانان آمده ، دریگاھھر چند کشورھای ديگر نيز 
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. يافت نفر افزايشھا صد بيش از شد و ظرف دو ساعت به نفر آغاز حدود صد با حضور در آغاز اين اعتراض 

 شھر استانبول حرکت می جوانان از شھرھای مختلف توسط فيس بوک و تويتر ارتباط برقرار کرده و به طرف

  .کنند

سوسياليست دانشگاھھای   از جمله دانشجويان،و ھمبستگی از اين تظاھرات از کشورھای مختلف پيامھای حمايت

، انجمن کارگران  آزاد افغانستان-افغانستان آزاد  ، پورتاليدنون دوستداران کارگران سوسياليست سو کان،ايران

  . زبان ترکی ترجمه و در محل تظاھرات خوانده شده استه ب ارسال شده که... افغانستان و 

  .نمائيمروزانه چندين بار ارسال را اخبار تکميلی من بعد خواھيم کوشيد تا 

  :از نخستين ساعت ھای تظاھرات توجه نمائيدبه عکسھائی 

  



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

 

  

  


