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 در ترکيه تمامی معادالت به ھم خورد
حزب (TKP و عضو کميته مرکزی" چپ "ۀسردبير روزنام) Kemal Okuyan"( کمال اکويان" با ئیوگو گفت

  )کمونيست ترکيه

که " پارک ِگزی"دار مربوط به   مناقشات و مبارزات دامنهۀ در بارئیھا کمال اکويان، به پرسش" چپ "ۀسردبير روزنام

آيا سخن از يک "، "رود ترکيه به کجا می "ۀاکويان، دربار. دھد درصدد به عقب راندن حکومت ھستند، پاسخ می

و  موضوعاتی از اين قبيل که روزھاست مورد بحث و " آيا اين اتفاقات بھار ترکی است"، "البی استوضعيت انق

  .نمايد گری می بررسی قرار گرفته اند، روشن

  

  ای قابل پيش بينی بود؟ آيا يک جنبش عظيم اجتماعی در چنين ابعاد گسترده: س

 ۀاگر مرز و محدود. غير قابل پيش بينی ھستنداز قبل ا  جنبش ھھای عظيم اجتماعی، معموالً  ام جنبشدر تاريخ تم: ج

صحنه گردانان با . کنند ن میييش نسبت به آن حّد و مرز شرايط بازی را تعباشد، بازيگرانای قابل پيش بينی  يک مسأله

به اين سبب، .  مسأله را دارندئی نھاۀھای منفی و يا مثبت، سعی در کنترل و اثرگذاری بر نتيج ھا و ورودی دادِن داده

ر چيزی يا گسترش آن جنبش را ندارد، از اين ييافتد و اين قدرِت مردم ديگر تواِن تغ  خيال و افسانه به اين جنبش میۀساي

ھيچ کسی نتوانسته بود ابعاد اين . تواند يک جنبش بزرگ اجتماعی متولد شود رو از بطن چنين حرکت اجتماعی نمی

البته . حتا چپ نيز نتوانست. طور ھای مخالف ھم ھمين گروه. ومت نتوانسته بودحک. بينی نمايد جنبش اخير را پيش

 بحرانی خواھد ۀزدند که اين جنبش به يک نقط  میئیھا  وجود داشت، يعنی کسانی حدس و گمانئیھا بينی مقداری پيش

 ۵-۴ی ترکيه در مقايسه با لوژ ئوامروز جّو سياسی و ايد. کرد بينی نمی رسيد، اما ھيچ کسی وقوع اين حوادث را پيش

  .گذشته،  ديگر متفاوت است، البته نه به طور کامل اما در مقياس قابل توجھیدھه 

  

  شود؟ چه چيزی باعث گسترش اين اعتراضات می: س

راست و پوست کنده جواِب حزب عدالت و توسعه و به خصوص اردوغان را داد، حتا نفرِت  اين حرکت، خيلی: ج

فقط يک چيزی را . دانستيم کرديم که اين را می مان فکر میۀما ھم. ای باور نکردنی رسيد دازهبه ان AKPجنبش از 

فراموش کرده بوديم، اردوغان خيلی آدم مغروری بوده و غرورش را ھيچ وقت نشکسته بود و اين غرور يک تکبّر و 

 نکند، اما در طرف ديگر اين غروِر بينی کاذب برای وی به ارمغان آورده بود که مخالفانش را عددی حساب خودبزرگ
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در ھمين حال اين حسِّ نفرت در . مالند ش بينی وی را به خاک میبودنش نيز مشخص شده و مخالفانکاذب، تو خالی 

چون . طيب اردوغان ھر چه قدر ھم که به خودش ببالد باز ھم کم است. مردم نسبت به اردوغان برای وی موی دماغ شد

  .گان قرار گرفته است توجه ھمسی مانند وی در کانونتر ک که در تاريخ کم

  

  تواند اردوغان را در تنگنا قرار دھد؟ گی اين مسأله می يعنی به ساد: س

برای نمونه، اگر فشارھا . نبايد فقط اين موضوع اھميت داشته باشد. تواند در تنگنا قرار دھد پُر واضح ھست که نمی: ج

بود، مقدار   در رأس حزب عدالت و توسعه می»لعبدهللا گ«يم که، اگر شخصی مانند گوبه اين شکل نباشد، اجازه بدھيد ب

 من نبايد به ۀالبته در اين گير و دار از اين گفت. تری نشان بدھد توانست خودش را به صورت معقول ھا می العمل عکس

اما اين . نمايد دھنده عمل می تاردوغان به عنوان يک کاتاليزور و عامل شد. عنوان يک برداشت مرجع استنتاج شود

 ۀيک تسوي... اش در فکر يک تسويه حساب اساسی با حزب توسعه و عدالت است ھای زنده شده جنبش با تمام ذھنيت

ئولوژيک گرديد، در مرکزش ھم   ايدۀکاری اين دو باعث پديدار شدن يک پس زمين العمل و ھم عکس... طبقاتِی اساسی 

شود که چنين چيزی را  باورم نمی."  درخت نيستاً ِصرفۀ اين يک مسأل"ت وزير می گويد نخس. اردوغان جا داده شد

 پارک گزی ۀمسأل.  پارک گزی ھم نيز نيستۀچنين مسأل  درخت نيست، ھمۀ به بعد ديگر مسألئیاز يک جا... کند بيان می

ای که خودش به وجود  شم و کينهفھمد که اين خ  نمیاصالً . دای بود که باعث شد آب ليوان سرريز شو آخرين قطره

  .آورده، به کدام نقطه رسيده است

  

   اين رابطه در کجاست؟ۀ گم شدۀحلق...  نيز ھستAKP ۀگر مآبان ھم زمان خاصيت سرکوب: س

توانيم معضالت و مشکالت اين جنبش را حل و  نمی"  متوسطۀوليت طبقؤمس"جوھر کالم اين که، با بلغور کردن :  ج

گی و اثرگذاری رسيده باشد، ما بايد به مسائل   متوسط به اين درجه از گستردۀ در ترکيه طبقاً ر واقعاگ. مئيفصل نما

توان  گيری اين جنبش را نمی  متوسط در شکلۀنقش اعتراضی طبق! درسته. ديگری بپردازيم و برويم دنبال کار خودمان

گيری صورت   کارگرنشين بود که تحرکات  چشمھای ناديده گرفت، اما در استانبول و آنکارا و به خصوص در محله

. زنيم وار حرف می مان را فراموش کرده و طوطی ھای ما تمام دانسته. برند گرفته و جدال را در رأس ھرِم به پيش می

 ۀھا از زاوي  بورژوا و ھم سوسياليستۀ ترکيه است، ھم طبقۀئولوژيک در جامع اش، ميزان نفوذ سياسی و ايد يک نمونه

در اين جا مبارزه برای برتری و تسلط بر اوضاع . را پشت سر بگذرانند"  متوسطۀطبق"بايستی که مانع  لوژيک می ئو ايد

 وسيع  از مبارزه يک برچسبی زده و آن را ۀش به اين حوز درک و فھمۀاگر ھر کسی به انداز. بايد که جدی گرفته شود

را ] گروھی فاشيستی" [ترک سفيد "ألۀھاست که مس چپ سال. دھد به نفع خودش مصادره نمايد، خطای فاحشی روی می

... ھای طبقاتی موضوع مھمی ھست لوژی با حساسيت  ايدئوۀکم اھميت جلوه داده و دست کم گرفته، دقيق بودن در حوز

متعادل بی ثباتی و نا.  کارگر ترکيه استۀدومين نکته ساختار طبق. طلبی باشد نخست، بايد که به دور از ھرگونه راحت

 جمعيت وسيع ئیگرا باشد، محدوديت تشّکل بودِن چپ، چيزی که به صورت مداوم در حال حرکت روبه جلو و رشد می

ھای کارگری با فکر و منطق جديدی  اآلن زمان آن فرا رسيده که به اتحاديه. کارگران در محل کارشان نيز مطرح ھست

پا خاسته ولی  تمام مملکت به. شان خالی است ھا ھم که پشت ايم، آن ده کارگر را به سنديکاھا حواله کرۀطبق. نزديک شويم

اين کار در . رو و رھبر وزين به اين حرکت عرضه نمايد کارگر را به عنوان پيشۀاز سنديکاھا کسی نيست که طبق

داری  ضّد سرمايهساختار سياسی به عنوان يک نمونه و الگوی موفق جا زده شد و در نھايت ھم َده ھا ھزار نفر انساِن 

تِر اين ھا ھمان افرادی ھستند که  زيرا که بيش.  متوسط جا زدند و به نام خودشان مصادره کردندۀرا به نام طبق

  .کارمزدشان در معرض استثمار قرار دارد
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  ھم نھفته است؟" یئ اساسی و ريشه"ھای  اين قدر بی عيب و نقص، آيا در اين زد و خوردھا تسويه حساب: س

اگر . ھا، سعی دارند بگويند که نيروھای سرکِش اجتماعی محصوِل يک تالش و کوشِش سازمان يافته ھستند ضیبع: ج

البته که . اين حرکت فقط حاصل يک خشم ساده است! شان راحت باشد خيال. داشت بود نتايج متفاوتی می اين طوری می

ھم چنين اين دو به .  برقراری ارتباط با اين خشم شدندگران سياسی به راحتی موفق به با انفجار اين خشم نھفته، بازی

با اين حال اين رابطه . اند ديگر در ارتباط بوده و در مواقع لزوم نيز عرض اندام کرده ای با يک صورت سازمان يافته

 در بين اً دقيق. ای ديگری اين کار را بکنندگردند بايد در ج کسانی که دنبال توطئه می. نبايد بزرگ جلوه داده شود

ثيرگذاشتن بر طيب اردوغان شروع شده که وی را أ جھت تئیھا واضح و روشن است، مدتی است که تالش. خودشان

در سياست خارجی و ... گرايان نيز ھم بنا به داليلی مريکا بنا به داليلی، اسالماکوک کرده و آلت دست خويش سازند، 

کسی به دشواری متوجه اين قضيه .  تحت کنترل خودشان بگيرندشود که دوباره اردوغان را  میئیھا داخلی تالش

در ] اردوغان. [ديگر ندارند گراِن مطيِع خويش ساختِن اردوغان ھم منافع و اھداف مشترکی با يک اين تالش... شود می

ايه و مريکا، سرما پارک گزی، ۀدر مسأل. ريحانلی تا قسمتی متوجه داستان شد اما اين کافی نبود] شھر[ۀ حادث

ش را به وی گوشزد  تنھا به حاِل خود رھا شدنۀگرايان وی را بدون حامی وسط ميدان تنھا رھايش کردند و نتيج اسالم

عالوه بر اين اتفاقات و گوشزدھا به وی، از مسائل قابل توجه در . آيا اين که فھميده باشد يا نه، مطمئن نيستم. نمودند

شھردار " [ساری گول"و آقای ] AKPکادير توپ باش، عضو [ھردار استانبول، توان به ائتالف ش  گذشته میۀطول ھفت

 گذشته روابط بين ۀھم چنين در ھفت. اشاره کرد] شيشلی در استانبول، که عضو سابق حزب جمھوری خلق بودۀ منطق

  .گرايان و حزب جمھوری خلق در رسانه ھای جمعی بيش از پيش مطرح گرديده و برمال شد اسالم

 
  جا ختم شد؟  رود، به اين  بھار ترکی که به کار میۀا استعارآي: س

ھای امپرياليستی نام بردن از بھار ترک در عين حال پيام به اردوغان نيز ھست ولی در نھايت از صميم  در رسانه: ج

ھم به وی قلب از وی رضايت دارند و به جای او ھيچ آلترناتيوی مّد نظرشان نيست ولی در ھمان حال حد و مرزش را 

به نظر من . ر دھدييش را در رابطه با سوريه و عراق تغاين ماجراھا اردوغان بايد سياستبعد از . سازند خاطر نشان می

 اردوغان و مذھبيون رو به بھبودی نھاده ۀبه نظر رابط. ماجرای مديريت و رھبری وی در سوريه به پايان رسيده است

ديگر حرکت  ئولوژيک و سياسی خود را تحکيم و تقويت نموده و به اتفاق ھم  ايدو در نتيجه در برابر اين جنبش، مواضع

  . خواھند نمود

  

  نھفته است؟] ائتالف اردوعان و اسالم گرايان تندرو[آيااھميت تاريخی اين جنبش در اين نکته :س

يک خشم . ھا است ستن خلقدر اين ميان موضوع به پا خا. ای بچسباند کسی به اين جنبش نبايد وصله...  خيراً قطع: ج

را سبک می شمارند ) حزب عدالت و توسعه (AKPکسانی که پاسخ اردوغان و . عمومی حق به جانب وجود دارد

يک د ھا ھم باي کسانی که به تفاھم و آشتی دموکراتيک اردوغان ايمان دارند آن. بايستی که فکر عميقی به اين مسأله بکنند

اين .  را جدی نگيريد»بھار مھار«ھای  نظريه.  محاسبات زير و رو گرديده استۀن ھماآل. فکر اساسی و عميقی بکنند

که به خاطر   آن نيست، بلۀدھی دوبار ريزی و سازمان فرق اين موضوع برنامه. باشد يک حرکت جمعی می

ھد شد، فراموش اما اين داستان به اين جا ختم نشده و نخوا.  جھت تنظيم و باالنس و آزمايش آن استئیھا درخواست

کردند به  اند اما حتا اگر اردوغان را حمايت می نکنيم که اردوغان را بدون حامی و پشتيبانی وسط ميدان رھا کرده

شود گفت که حتا کسانی  اند، در بعضی جاھا، می ھوشيارانه عمل کرده. ديدند وضوح خودشان ھم آسيب جدی می

  . پوليسالعمل شديد  به کار برده اند، برای مثال عکس ئیھا ُحقه
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  آمادگی چپ ترکيه برای اين گونه مواقع چگونه است؟: س

ی گونه دل واپسی و نگرانی سياس کنيم؟ بخشی از چپ ھيچ ای را دخيل می چرا برای تعريف چپ ھميشه يک مسأله: ج

کسانی که به اين موضوع به . رماز کنار آن ھا می گذ. اند و اتفاقات گذشته را خيلی دست کم گرفتند خيال  بینداشته و ُکاّلً 

شود گفت  کسانی که با نگرانی جدی به اين مسأله نزديک شدند نمی. گذرم ھا نيز می عنوان مشغوليت نگاه کردند، از آن

ھمان طور که اشاره .  برای چپ بيگانه نيستاين داستان اصالً اما مجموع . که از قبل آمادگی اين برخورد را داشتند

  .  غيرقابل انکاری باز ھم چپ اين مسأله را رھبری نمودنمودم، در مقياس

با عرض اندام کردن چپ ھا به صورت سازمان يافته و وارد اين ميدان مبارزه شدن، کسانی ھستند که از اين موضوع 

يا از کسانی با ھويت سياسی مشخص، و از پرچم ھای احزاب شرکت کننده در اين حرکت، و يا از بيرق . ندادل گير

  .شوند  که در تظاھرات حمل میئیھا

عکس اين، در ه درست ب.  جدی و عمومی در اين ميان نيستۀيک مسأل.  در اين وسعت نيز به وقوع پيوستئیھا حرکت

در حقيقت به .  می طلبيدند،شد خيلی از جاھا مردم يک گروه پُر قدرت را که از قضا جايش ھم خيلی خالی احساس می

ھای چپ کم بوده باشد اما اين مجادله باز ھم به شدت به  ن حرکت، شايد که سھم سازماننسبت گستردگی و بزرگی اي

در ضمن يک حساسيّت خيلی روشنی نسبت به متشّکل شدن نيز وجود دارد که من در . کرد چپ وابسته است  عملۀنحو

انعی ايجاد نکند، احزاب سياسی، ھا م گرايان و مذھبی اگر کسی در برابر غرور و تکبر راست. پردازم اين جا به آن نمی

برای متشکل . نبايد که زيادی جدی گرفته شوند... کار را به دست خواھند گرفتۀ ھا را سازمان دھی کرده و سر رشت آن

ھا را   بايد آن وجود دارد ، چپئیشدن چه به صورت سازمانی و چه به طور انفرادی و شخصی زمينه ھا و مشوق ھا

  .اش واگذار نکند و ميدان را به دشمنان سياسیگيرد در اختيار خود ب

  

  ...لحخلقی که به ميدان آمده اند، دو بخش ھستند، ھواداران و عنصر و عاملی به ناِم الک: س

 ابعادش اين جنبش بايد بررسی ۀاما با ھم. مشارکت ھواداران اين جنبش يک انرژی عظيمی به آن دميد دخالت و: ج

اين انرژی باعث نمايان شدن برخی مشکالت . آن  فاکتورھا و عوامل حرکت رو به پيشۀمبا ھ. دقيق و موشکافانه شود

اين .  شاھدش بودماً  شخصخودم.  سياسیۀھای گسترد برای نمونه وارد شدن يک فحش در درون حرکت. نيز گرديد

 حاوی ئیار َمرد، شعارھاراِه َده ھا ھز ھم] زن ھا. [مان به آن اعتراض داشتند  که رفقای زن" مرد ساالری"گفتمان 

اين خشم با تمام . شان بودند حال از اين حرکت ھای مردساالرانه به دولت سر داده و خيلی ھم سرمست و خوش فحش

 ۀدر مسأل. ابعادش قابل توضيح بوده ولی از طرف ديگر يک سوسياليست بايستی که به فرھنگ خودش وفادار بماند

.  به آزادی مشروب ربط داده شد  به ممنوعيت مشروبات الکلی، در نھايت مبارزهپرداختن اردوغان... ل ھمين طورحالک

توان جدال را در ميدان   مشروب نمیۀبا در دست داشتن شيش. اما در کل بايد به اين مبارزه ھم شکل و نظم داده شود

ش نبايد موضوع مشروب را ا به اين دليل حزب کمونيست ترکيه که من ھم عضوش ھستم در مبارزه. مبارزه به پيش برد

  .مان يکی بکند  اصلیۀبا مبارز

  

  توان از يک وضعيت انقالبی سخن گفت؟ گونه بايد شناسانده شوند؟ آيا می اين جريانات چه: س

درست است که يک انرژی بزرگ اجتماعی ظھور کرده، يک حرکت اثر بخشی بود، اما يک ! با قاطعيت خير: ج

  .الاقل حاال... ما از آن دور ھستيم.  مارکسيستی خودش را داردوضعيت انقالبی ضوابط و شرايط

  

  :خذأم



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

http://haber.sol.org.tr/soldakiler/kemal-okuyan-turkiyede-butun-hesaplar-altust-oldu-

haberi-74038 

 

  

  :يادداشت

الزم به يادآوريست که نشر اين سلسله ترجمه ھا، جھت آشنائی با جنبش فعلی ترکيه از زوايای مختلف، به معنای تأئيد 

  .آنھا از جانب پورتال نيستصد درصد 

 AA-AAادارۀ پورتال

 


