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 Political سياسی

  
  بابک آزاد: فرستنده

 ٢٠١٣ جون ٠۵

  

  !ه ير در ترکيزش مردمی اخي خۀدر بار
 

ت اردوغان در صدر  مردم مبارز ترکيه عليه رژيم حاکم و دولۀدر روزھای اخير اخبار مربوط به تظاھرات گسترد

صد ھا ھزار تن از مردم مبارز ترکيه از روز دوشنبه در . گزارشات خبرگزاری ھای بين المللی قرار داشته است

در " قيزی"ھا عليه تخريب پارک   گروھی از مردم استانبول که حرکت مسالمت آميز آنۀاعتراض به سرکوب وحشيان

رو شده بود، در شھرھای بزرگ نظير آنکارا، استانبول، ه يس ترکيه روبلوميدان تقسيم با سرکوب ددمنشانه و خونين پ

. به خيابان آمدند و با شعار ھای مرگ بر دولت اردوغان خواھان استعفای وی شدند... آدانا، اسکی شھير، ازمير و 

گونه ای بود که  ترکيه بی سابقه بوده است به ۀ تحت سلطۀشدت و عمق اين حرکت مردمی که در ده سال اخير در جامع

ليس و لت و پار کردن جوانان توسط نيروھای سرکوبگر نه تنھا از ابعاد اين حرکت و آن توسط پۀسرکوب وحشيان

نکاست بلکه باعث شد تا تعداد بيشتری از مردم برای حمايت از اين حرکت به صحنه آمده و با شعارھای راديکالتر 

از چند روز ضرب و شتم و سرکوب وحشيانه تظاھر کنندگان مبارز و پس .  حاکم و دولت آن را ھدف قرار دھندۀطبق

که منجر به کشته و زخمی شدن ده ھا نفر و با فشار قوی مصمم در استانبول با استفاده از گاز اشک آور و آب 

وده ای دستگيری نزديک به ھزار نفر شد، مقامات ترکيه با مشاھده تراکم و راديکاليزه شدن ھر چه بيشتر اعتراضات ت

 از ميدان تقسيم را داده و مجبور شدند به تظاھر کنندگان اجازه ورود به اين ميدان و تجمع پوليسسرانجام دستور خروج 

زياده روی " بعضی"آن ھا ھمچنين مجبور شدند برای فريب مردم و فرو نشاندن خشم آن ھا با رياکاری تمام از . بدھند

 ۀن اظھار نارضايتی کنند و در حالی که خود آمر اين جنايات بودند، قيافارضخاک و خون کشيدن معته  در بپوليسھای 

که نظام استثمارگر را  تمام کوشيد حرکت وسيع مردمی اين کشور ئیاردوغان نيز با رسوا. مخالفت با آن را بگيرند

به رغم اين . بخواند" یئحرکت گروه ھای حاشيه "حاکم و دولت سرکوبگر او را ھدف گرفته است، کم اھميت و 

 مردم زحمتکش ترکيه ۀسرکوب وحشيانه و عوام فريبی ھای مقامات ترکيه، اما واقعيت اين است که حرکت دالوران

نام " بھار ترکيه" که برخی ھا از ئیزنگ خطر بزرگی برای رژيم وابسته به امپرياليسم ترکيه به صدا درآورده تا جا

ويژه تالشی ه ی اخير در ترکيه و بئھی در باب زمينه ھای مادی جنبش توده مل کوتاأ اين واقعيت، تۀدر نتيج. می برند

که در سطح بين المللی در ميان بلندگوھای تبليغاتی بورژوازی در مورد قلب ماھيت اين جنبش مھم جريان يافته 

 .ستاضروری 
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کومت ترکيه به مثابه يکی از دستگاه ھای تبليغاتی امپرياليسم و ارتجاع در حمايتی بی دريغ از دولت اردوغان و ح

 حرکت ۀچماق ھای سرکوب شان عليه مردم ترکيه و خلق ھای تحت ستم منطقه، در روزھای اخير کوشيده اند تا ريش

گروھی از روشنفکران و ھنرمندان ترک در چارچوب نظام، " محيط زيستی" اخير را در حد يک خواست ۀبی سابق

در حالی که اين گونه . به اعتراض بيشتر مردم منجر شده است" پوليسای برخی زياده روی ھ"محدود سازند که با 

تحليل ھا که از سوی نيروھای راست و سازشکار ھم تکرار و در سطح عمومی پخش می شود، ھيچ قرابتی با حقيقت 

نشان می  ترکيه ۀ تحت سلطۀنگاھی به شرايط مادی و عمومی حيات و معاش مردم در سال ھای اخير در جامع. ندارند

دھد که شدت يابی فقر و بيکاری و گرسنگی و سپس اعمال سرکوب ھای وحشيانه در حق توده ھا و به عبارتی ديگر 

تشديد تضاد بين توده ھای تحت ستم و رژيم حاکم بر ترکيه، به طور ناگزير به نيرو و کيفيتی تبديل شده که عاملی چون 

 خشم مردم را در سراسر کشور سرريز و آن ۀاری در استانبول شعلر آن به يک مرکز تجييتخريب يک پارک برای تغ

 و در جريان قيام مردم ٨٨ما نظير ھمين فرآيند را در سال . ی سراسری متجلی کرده استئرا در قالب يک جنبش توده 

ب آشکار رژيم ضد  تقلۀ ايران عليه نظام ديکتاتوری حاکم نيز به عينه مشاھده کرديم و ديديم که چگونه بھانۀجان آمده ب

خلقی جمھوری اسالمی در جريان نمايشات انتخاباتی به چنان جنبش عظيم ضد نظام ارتجاعی حاکم تبديل شد که زمين 

را در زير پای آن ھا لرزاند و مرتجعين، تنھا با اعمال يکی از جنايتکارانه ترين امواج سرکوب و خفقان و شکنجه و 

  . شدندترور قادر به فرونشاندن موقتی آن 

" خوشبختی"و " رفاه"و " رشد چشمگير اقتصادی"واقعيت اين است که در ورای تبليغات عوام فريبانه ای که راجع به 

 ترکيه در ده سال اخير در بلندگوھای بورژوازی جريان يافته، فقر و فالکت و بيکاری ناشی از حاکميت نظام ۀجامع

بر ترکيه و به موازات آن تشديد سرکوب ھر چه بيشتر توده ھا، گريبان ميليون ھا تن از مردم سرمايه داری حاکم 

 نفوذ ھر چه ۀی که در اين تبليغات به آن استناد می شود ھمانا توسعاقتصاديرشد .  اين کشور را گرفته استۀستمديد

است که اين کشور را به بازار ھر چه فزاينده تر سرمايه ھای مالی و قدرت ھای غارتگر امپرياليستی در ترکيه 

شان در ترکيه بدل ساخته و در عوض حيات و ھستی اکثريت محرومان  پرسودتری برای استثمارگران جھانی و ايادی

ی آن است که تازه "رشد اقتصادی"ن  چنيۀنتيج. ترکيه ھر چه بيشتر مورد تعدی و غارت اين نيروھا قرار گرفته است

 ترکيه به برکت رشد نظام ۀ تحت سلطۀ درصد از آحاد جامع٣٠ بيانگر تمام حقيقت نيست بر اساس آمار رسمی که

سرمايه داری حاکم بر اين کشور ھم اکنون در زير خط فقر به سر می برند؛ و باز بر اساس آمار رسمی نرخ تورم 

ن بورژوازی يک درآمد حدود مثالً کارشناسا. اما واقعيت بسيار اسفناک تر از اين آمار ھاست.  درصد است١٠حداقل 

 نفره معرفی می کنند در حالی که ٤ ۀدر ماه را شاخص خط فقر برای يک خانواد)  يورو١٣٠٠حدود ( لير ترکيه ٣٠٠٠

جدا از کنکاش در آمار و ارقام، .  کارگر پائين تر از اين حد می باشدۀويژه طبقه در آمد ميليون ھا تن از مردم ترکيه و ب

 که رشد روز افزون تعداد گداھا، شغل ھای ئی نظير استانبول جائیوضع زندگی مردم در شھر ھايک نگاه گذرا به 

 ۀ نشان دھند-  که خود پوششی برای پنھان ساختن تکدی گری صاحبان آن ھاست - کاذب، دستفروشی ھای بسيار کوچک 

  . نمونه وار ترکيه می باشد" رشد اقتصادی"معنای 

 سياسی، با چماق يک سرکوب دائم و ۀ زحمتکشان کشيده است در زمينۀتسمه از گرد اوضاع سخت اقتصادی، که ۀسلط

 و دمکراتيک، از سوی ئیفزاينده عليه توده ھای معترض، نيروھای انقالبی، اتحاديه ھای کارگری، تشکل ھای دانشجو

 انقالبی و نيروھای مدافع ويژه زندانيان سياسی چپ وه رشد تعداد زندانيان سياسی و ب.  حاکم پاسداری شده استۀطبق

 خلق کرد در اين کشور نيز يکی ديگر از ضروريات و به ۀ کارگر در سياھچال ھای ترکيه و سرکوب وحشيانۀطبق

رشد "ست که با حمايت امپرياليست ھا و سرمايه داران زالو صفت وابسته زير نام ااصطالح دستاوردھای روندی 

در چنين . بانک جھانی و صندوق بين المللی پول در اين کشور جريان يافته استترکيه با پيشبرد برنامه ھای " اقتصادی
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ی از اين اوضاع، دليل اصلی انفجار ئتشديد اجتناب ناپذير تضادھای طبقاتی و اوج يابی خشم و نفرت توده چارچوبی 

 عادالنه کليد ۀک مطالباستانبول به عنوان ي" قيزی" که اعتراض به تخريب پارک ی اخير در ترکيه استئجنبش توده 

صدھا ھزار تن از توده ھای تحت ستم و آگاھی که ھم اکنون خيابان ھای شھرھای بزرگ ترکيه .  اخير زدۀآن را در ھفت

 مارش پرشکوه مبارزاتی خود عليه نظم ضد خلقی حاکم تبديل ساخته اند، در اعتراض به فقر و فالکت و ۀرا به صحن

، در اعتراض به سرکوب و خفقان اعمال شده توسط دولت ترکيه، در اعتراض به  حاکمۀاستثمار خويش توسط طبق

کارگزاری اين رژيم برای امپرياليست ھا در ترکيه و در سطح منطقه و ھمچنين در اعتراض به اقدامات ارتجاعی 

نابودی نخست وزير اسالم گرا جھت دخالت در امور خصوصی زندگی مردم و به خصوص زنان و در يک کالم برای 

  . ست که به خيابان ھا آمده انداآن و برقراری دمکراسی و آزادی 

 امپرياليست ھا و بوق ھای تبليغاتی آنان است که در ۀ ديگری برای جبھئی مردم ترکيه شکست و رسواۀحرکت دالوران

ی انقالبی ترکيه، با سال ھای اخير سعی کرده اند تا ضمن تشديد استثمار و سرکوب و خفقان توده ھای محروم و نيروھا

حمايت ھر چه بيشتر از رژيم ديکتاتوری حاکم بر اين کشور و در ھمان حال سپردن نقش ضد خلقی ھر چه بيشتر در 

يک حکومت کارگزار خوب " (دمکراسی"و " الگوی رشد"ی به حکومت ترکيه، عوام فريبانه آن را يک ئمسايل منطقه 

 ترکيه با ۀپا خاسته توده ھای ب. ومت ھای وابسته و ارتجاعی منطقه جا بزننددر نزد ساير حک) برای سرمايه ھای جھانی

 پوشانده شده بر اين تبليغات و سازماندھندگان ۀ عوام فريبانۀ خود عليه رژيم حاکم بر ترکيه، پتۀ خشمگينانۀمبارز

  . امپرياليست آن را روی آب ريختند

می کارگران و خلق ھای تحت ستم منطقه و تمامی نيروھای  ترکيه برای تماۀی گستردئبدون شک اعتراضات توده 

 ديگری از پيکار آن ھا عليه امپرياليسم و ارتجاع می باشد ۀپيشرو و آزاديخواه دنيا يک نسيم جانبخش مبارزاتی در جبھ

  .  نيروھای آزاديخواه را با خود داردۀو به ھمين خاطر حمايت ھمه جانب

  !اتی خلق ھای ترکيه و ايرانھر چه مستحکمتر باد پيوند مبارز

  رانيکھای فدائی خلق ايچر

  ٢٠١٣ جون ٢ – ١٣٩٢ ]جوزا[ خرداد١٢

 

 


