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  سازمان سوسياليستھای کارگری افغانستان

 ٢٠١٣ جون ١٠

  هيخواه ترکي طبقه کارگر، جوانان و مردم آزادۀت از مبارزيدر حما
ک مرکز تجارتی در شھر استانبول يل نمودن آن به يو تبد" پارک گزی"ب يون اعتراضی مردم در مخالفت با تخريکسا

اوت و درنده سق. ه را فرا گرفته استيد که امروز دامنۀ آن تمام شھرھای بزرگ ترکيسر آغاز موج اعتراضاتی گرد

گسترش ھرچه د نموده و منجر به يتنھا نتوانست که به اعتراض ھا خاتمه دھد بلکه آن را تشده س نيروھای پوليخوئی ن

  .ده استيه داری گردي مردم و جوانان با دولت حاکم اسالمی سرمائیورشتر رو دريب

 نفر از تظاھر کنندگان ١٧٠٠ن اعتراضات کشته و بالغ به ين اطبق گزارش ھای به دست آمده تا اکنون دو نفر از فعاال

عتصاب عمومی از جانب اتحاديه ھای فراخوانده شدن ابا .  نفر زخمی و مصدوم شده اند٣٠٠٠ش از ير و بيدستگ

ت آنھا از حرکت اعتراضی مردم، اين اعتراضات که در يکارگری ترکيه در روزھای چھارم و پنجم جون وبا اعالم حما

ھرچند دولت . ن کننده و مھمی شده استييه بی سابقه بوده است، وارد مراحل تعير ترکي اخۀخ چند دھينوع خود در تار

 اعتراض مردم را کمرنگ ألۀای خدمتگذار آنھا در تالش اند تا صورت مسين مدين المللی و ھمچنيان بيه و حاميترک

قلمداد " گانهيروھای بيتوطۀ ن"ا ياسی دولت حاکم و ين ساجلوه دھند و آن را ناشی از اغراض و استفاده جوئی مخالف

ی ئحاشيه " و تھديدآميزی، معترضان را کنند؛ اردوغان نخست وزير ترکيه در سخنان تلويزيونی خود با لحن مستھجن

ن يولی قدر مسلم آن است که ا". ک کننديمی خواھند مردم ما را تحر"خطاب کرد که " مشتی غارتگر"و " افراطی

ه داری جھانی و مھمتر از آن در جدالھای طبقاتی و يداری در بحران اقتصادی نظام سرمايق و پاي عمۀشياعتراضات ر

منشأ اعتراضات کنونی نابرابری، استثمار و ستمی است که .  سرمايه داری ترکيه دارندۀخود جامعاجتماعی موجود در 

خواه و مردم ين حال تقابل نسل جوان و انسانھای آزاديدر ع.  کارگر و اقشار محروم اجتماعی اعمال شده استۀبه طبق

ن و ارزش ھای اسالمی از يل قوانينه و تحميريداست ھای استبدادی يز ناشی از اعمال و تداوم سيمترقی از زن و مرد، ن

  .جانب قدرت حاکمه است

ن و انسانی يستۀ گرم تريه، شايت کنونی و دولت اسالمی سرمايه برای خالصی از بربريخواه ترکي اعتراض مردم آزاد

دن سھمی از  کارگر و مردم محروم برای برخورداری از رفاه و برای برۀحرکت و اعتراض طبق. ت ھا استين حمايتر

سازمان . حق و عادالنه استه تمام مواھب زندگی و ثروت اجتماعی که خود آن را خلق کرده و می کنند، ب

ت نظام يه عليه وضع موجود و بربريخواه ترکيحق مردم آزاده ستھای کارگری افغانستان از اعتراضات بياليسوس

د و خود را در کنار کارگران و جوانان و مردم آزاديخواه يت می نمايه داری و دولت اسالمی سرمايه، دفاع و حمايسرما

جنبش اعتراضی می تواند به . ابديروزی رساندن جنبش اعتراضی می يدن دولت حاکم و به پير کشيترکيه برای به ز

د آزاای ه داری و بر پا داشتن جامعه يت نظام سرمايروزی و تحقق رھائی از بربريشرط پ. سرانجام ھای متفاوتی برسد
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د يبه ام. روھای اجتماعی حول آن می باشديج نيستی خودش و بسيالي کارگر با پرچم سوسۀدان آمدن طبقيو برابر، به م

ت را ادأ نموده و جنبش مردم را به ين مسؤوليستگی ايت و شايست کارگری با درايالين سوس کارگر و فعاالۀن که طبقيا

  .روزی رھنمون شونديپ

  !هيخواه ترکيعتراضی مردم آزادروز باد جنبش ايزنده و پ

  ! کارگرۀزنده باد ھمبستگی جھانی طبق

  !سمياليزنده باد سوس

  ستھای کارگری افغانستانياليشورای مرکزی سازمان سوس

  ١٣٩٢ جوزا ١٥ مطابق ٢٠١٣ جون ٥

  

 


