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  ھوادار پورتال در ترکيه: فرستنده

  ٢٠١٣ جنوری ٠۶
  

  اعتراض يک دانشجوی سوسياليسِت زِن ايرانی

 لمان در ترکيهاطلبِی سفير   به جنگ
  

الملِل دانشگاِه صنعتی خاورميانه در آنکارا بدون  نکارا در کنفرانسی که گروه روابِط بينلمان در آاسفير » ابرھارد پل«

  .اعالم قبلی  و به صورت مخفيانه برگزار شد مورد اعتراض يک دانشجوی زن ايرانِی سوسياليست قرار گرفت

ھای پاتريوت  شک و موAKPی اين دانشگاه عليه حکومت ئو اعتراض جنبش چپ و دانشجودر حالی که مقاومت 

ھا قرار گرفته است،  مستقر شده در ترکيه چندين ھفته است که ادامه دارد و اخبار اين مبازرات در صدر اخبار رسانه

  .لمان و ناتو برگزار کردا سياست خارجی ۀ در ھمين دانشگاه کنفرانسی دربارجنوریلمان در سوم اسفير 

داری جھانی، جنگی را  ندازد و در ارتباط با منافع سرمايهيترکيه تفرقه ب دارد بين ملل خاورميانه از طريق  ناتو سعی 

ھای  ی ترکيه، در اعتراض به سياستئدانشجوچندين روز است که جنبش چپ و . ندازديبين ترکيه، سوريه و ايران راه ب

 سوريه و ايران،  ضدّ هلمان به ترکيه باپاتريوت از سوی دولت  ھای  دولتی و ھمچنين در اعتراض به فروش  موشک

  . ی را سازماندھی کرده استئھا اعتراض

لمان المان در کنفرانس اشاره کرد که اسفير . نفر از دانشجويان ترک و خارجی شرکت داشتند ١٠٠در کنفرانس تقريبا 

نستان توسط ناتو و از سفير از اشغال افغا. سو است مريکا نيز کامال ھما ۀنه تنھا عضو ناتو است بلکه با ايالت متحد

او به دانشجويان .  بشردوستانه و انسانی صحبت کردۀبه عنوان مداخل) خاورميانهو( غير علنی غرب در سوريه ۀمداخل

اين به نظر من برای شما و تمام دنيا تھديد .  کشتار جمعی می سازدۀتان بمب اتمی و اسلح دانيد ھمسايه می«: ترک گفت

  .»بزرگی است

 ساعت به ٢من به مدت «: فرانس يک دانشجوی زن ايرانی به سمت سفير قدم برداشت و با صدای بلند گفتدر پايان کن

لمان با ناتو و اياالت متحده، اشغال افغانستان و از نگرش ناتو در برابر اشما از ھمکاری . تان گوش دادم سخنرانی

ن بتوانيد خود را وجا در اين سال شايد اين. فتيدسوريه و ايران به عنوان مداخالت بشردوستانه و دموکراتيک سخن گ

  .»مشروع جلوه دھيد اما مطمئن باشيد اگر يک روز به ايران قدم بگذاريد در ذھن و قلب ما مشروع نيستيد

 توضيحات ۀ غافلگير شده بود با دستانی لرزان عذرخواھی کرد و خواھان ارائلمان که کامالً اپس از اين سخنان سفير 

 صحبت ۀھا کافی است باال برد و اجاز  اين که اين دروغۀھای خود را به نشان ما اين دانشجوی معترض دستبيشتر شد ا

  .لمان ندادابه سفير 
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ھای چپ ترکيه نيز منتشر شده  اخبار اين کنفرانس مخفی و اعتراض اين دانشجوی سوسياليست ايرانی توسط رسانه

  .است
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