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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  
 حزب کار ترکيه

  )توفان(ترجمه و تکثيراز حزب کارايران
  ٢٠١٣ جون ١۴

 

 پيرامون تحول حوادث جاری در ترکيه
اما چطور می توان اين .  شده است، ھمچنان ادامه داردی، که از يک ھفته پيش در ترکيه آغازئسلسله تظاھرات توده 

که پای تدارک نوعی کودتا  را تعبير کرد؟ بھار ترکی است؟ يک قيام ھمگانی است؟ يا ايندار ی دنباله ئتظاھرات توده 

   در ميان است؟ ی گرا ھااز طرف مل

ناگفته . ی اخير در ترکيه را مورد توجه قرار داد بايد رويدادھای سياسءله، ابتداأ يک تعبير واقعبينانه از مسۀبرای ارائ

  . نماند که در اين اوضاع و احوال، فقط يک جرقه برای روشن کردن آتش کافی بود

 و غرب در خاورميانه، امريکاعنوان وفادارترين متحد امپرياليسم ه ، ب )توفان - حزب عدالت و توسعه( AKPدولت 

رگ دارد، مجری فعال سياست نئوليبرال نيز ھست، سياستی که محرک  بزۀسوای نقش مھمی که در طرح خاورميان

سخن برسر سياست واگذاری اموال عمومی به نھادھای فرامليتی، به . انواع اعتراضات طی ساليان متمادی بوده است

 سود اين صاحبکاران، استفاده ازه صاحبکاران بزرگ محلی، بيکارسازی انبوه، تجديد سازمان زيست کارگران ب

ه کارگران مھاجر، تدابير ضد سنديکائی، محدويت حقوق اجتماعی، کاھش دستمزدھا، تشديد استثمار نيروی کار ب

  . منظور افزايش توان رقابتی، ھمين تدابير بودند که خيزش در کارخانه ھا و نھادھا را باعث شده اند

، ھمراه با توقيف ھای انبوه نيز نتايج گذشته از اين، جھل و حماقت حکومت در مورد سياست يکسان سازی خلق کرد

زی شھری، شاھد اقدامات متکی بر مذھب و بيانيه ھای دولت در مورد برقراری اکه بورژو طوریه ب. مخربی داشتند

ناظر افزايش تعداد ... ر نظام آموزشی برمبنای سنت ھای مذھبیيينوعی تعليمات مذھبی اجباری در مدارس متوسطه، تغ

مور داوری، محدوديت أروحانيون ماز ری کپائی يک وزارتخانه برای امور مذھبی با استخدام لشمدارس مذھبی، بر

لی و سيگار، تعويض و آرايش بوروکراتيک توسط بخش ھای مذھبی، ھمه ھوادار و وابستگان   حفروش مشروبات الک

AKP  )بوده است) توفان -حزب عدالت و توسعه .  

حجم ) توفان- حزب عدالت و توسعه (  AKP اماکن عمومی به سرمايه خارجی،  باال و فروشۀبا برقراری نرخ بھر

اقدامی که جلوی سرمايه گذاری در خاورميانه يا در بانک ھا و . سمت سرمايه تنزيلی ھل داده عظيم نقدينه را ب

سود ه انی را بثيرات منفی بحران اقتصاد جھأ، مادام که ت AKPنتيجه اين شد که دولت .  غربی را می گرفتیشرکتھا

  . دست آورده اروپا و اياالت متحده کاھش می داد، موفقيت ھای زيادی ب

کرد   سعی )توفان-حزب عدالت و توسعه (  AKPدولت . که اخيرا، حجم سرمايه ھای آزاد خارجی کاھش يافت تا اين

! »ر شکل شھری ييتغ« م به راه انداختن يک موج مستغالتی، موسوه تا جلوی اين حرکت نا مناسب اقتصادی را، با ب
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در اين راستا بود که بھترين محله ھای شھر ھای بزرگ مصادره شدند، آسمان خراش ھا در اماکن عمومی . بگيرد

 ترافيک، تخريب مناطق سبز و تدابير زيانباری که جيب ۀمشکل فزآيند. فروش رفتنده ساخته و با قيمت ھای گزاف ب

  .  دنبال آوردنده را پر کرده و نا رضايتی وسيعی را ب)  توفان- عهحزب عدالت و توس (  AKPھواداران 

در قبال سوريه در پيش گرفت نيز مزيد بر علت شد و )   توفان-حزب عدالت و توسعه(   AKPسياستی که دولت 

 عالوه، کمک مالی برای حمايت از سازمان ھا و گروھھایه ب. نارضايتی در ميان مردم را بيشتر و وسيع تر کرد

اسالميست ھای راديکال به . بار آورده اسالمی راديکال و فرستادن اين گروھھا به مرز سوريه ھم مشکالت فراوانی ب

سکونت اسالميست ھای .  تبديل شدند،نيروئی تھديد کننده برای علويست ھائی که در مرز سوريه زندگی می کنند

  . طقه مرزی لطمه زدشدت به تجارت و اقتصاد اين منه راديکال در مرز سوريه، ب

ی به مخالفان اسد ھم دالر ميليون ۵ثيرات منفی کمک أ، تايضاً . ھمزمان، ورشکستگی ھا زياد شد، بيکاری افزايش يافت

در يک چنين شرايطی بود که نخست وزير اردوغان اعالن کرد که در ميدان تقسيم يک مرکز تجاری . نمايان شدند

فراموش نکنيم که پادگان ھای آتشبار از اين دست در جريان .  نوعی پادگانمرکزی به شکل. بزرگ ساخته خواھد شد

 AKP.  ميالدی، ھمان ستاد فرماندھی نيروھای ارتجاعی و مرکز شورش را ھمه می شناسند١٩٠٨انقالب بورژوآئی 

اين . ا بگيرد انتقام خود ر١٩٠٨ ميالدی دفاع کرده و می خواھد از انقالب ١٩٠٨ چ مار٣١ شورش ارتجاعی ۀاز خاطر

ثير می أ ميدان تقسيم  بر روی محيط زيست ھم کلی تۀحوز. دريافت يک بخش قابل توجه مردم از طرح پادگان ھاست

ر نمای ييقصد اردوغان جھت تغ. گذارد، ديگر ھيچ جای سبزی، حتی در مرکز تجاری مورد نظر دولت، باقی نمی ماند

 او باز ۀشھر، آنھم بدون توجه به ميل و نظر اکثريت بود که راه را برای نوعی قيام در قبال سياست ديکتاتور منشان

  . کرد

وسائل خاکبرداری شرکت ھا، وقتی که برای عمل تخريب وارد پارک شدند، . مقاومت در پارک تقسيم گزی آغاز شد

که بيشتر مردم پارک را ترک کردند،  دير وقت شب، بعد از اين. ردندخود جلب که توجه ھزاران نفر در پارک را ب

ن ليس چادرھا را آتش زد، فعاالوپ.  مورد حمله قرار دادند،که در چادر خوابيده بودندرا ليس گروه اندکی ونيروھای پ

  ... وحشيانه مورد ضرب و شتم قرار گرفتند

 ٣٠ تردد در اين منطقه را تا  AKP تا کنون، که دولت يک ماه است، از تظاھرات اول ماه مه در ميدان تقسيم

. در اين محل اجازه نمی دھدرا  به وسائل حمل و نقل عمومی  ترددکليلوميری درب ورودی پارک تقسيم ممنوع کرده و

در اين فاصله، مردم مرتب مورد حمله . راه ورود به قسمت ھای آسيائی و اروپائی شھر را برای تمام روز بسته است

 شدت نا رضايتی ساکنان استانبول و  AKPتدابير احتياطی دولت . قرار گرفته و يا بروی شان گاز اشک آور پاشيده اند

  . حتی توريست ھا را افزايش داده اند

آخرين حمله تا اين . کار برده شده امروز، يکبار ديگر، باز ھمان متد قبلی برای پايان بخشيدن به حرکت پارک تقسيم ب

در پايان ساعت کار روزانه، . سمت ميدان تقسيم کشيده استه برا شدت خشمگين کرده، ھزاران نفر ه ردم را بتاريخ م

ليس در حمله ھای خود از گاز اشک آور و توپ آب پاش وپ. جمعيت متمرکز در ميدان تقسيم به صد ھزار نفر رسيد

انه ھای اجتماعی و بعضی ارگان ھای انقالبی و با وجود سانسور شديد رسانه ھای بورژوآزی، تالش رس. استفاده کرد

 طوریه ب. در آنکارا و ايزمير ھم حرکت ھای مشابھی روی داد. دمکراتيک، مردم را در جريان اين حوادث قرار دادند

در ايزمير، آنکارا  واستانبول، زد و خورد ھای خيلی شديدی . که مردم خيابان ھا را تا صبح روز بعد ترک نمی کنند

طی ساعت ھا درگيری، جوانانی در آنکارا، استانبول و کاتای جان . سنگرھا برپا شدند. ن رخ دادندليس و فعاالو پميان

  . دھھا ھزار نفر زخمی و دستگير شدند. خود را از دست دادند
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نگ ھا و ھواداران تيم فوتبال ھم رقابت ھای معمول را کنار گذاشته و در متي. ن جوانان و زنان بودندابيشتر معترض

 ۀغالبا، تود. بودند!  »ءطيب استعفا« و » استعفای دولت « بيشترين شعار ھا در اين حرکت ھا . تظاھرات شرکت کردند

  . شرکت کننده در تظاھرات سازمانيافته نبودند

 پزشکان، مھندسين و آرشيتکت ھا، ۀحزب ما، مثل تمام احزاب انقالبی و دمکراتيک، طرفداران محيط زيست، خان

، ملی گرايان، گروھھای ءنديکاھای کارگران و خدمات عمومی، علوی ھا، روشنفکران، ھنرمندان، قضات و وکالس

  .  در صدد است تا يک نظام مذھبی برپا نمايد AKPشدار می دھد که دولت ومردم ھه پا خاسته، به الئيک، ب

 دارد، سعی می کند تا توجه کارگران، حزب ما، که با ھمه کادرھا و سازمان ھايش در اين سلسله تظاھرات حضور

  ...  اين حرکت ھا جلب نمايده پرولتاريا و سنديکاھا را نسبت ب

سيس أ کرد، رفع محدوديت ھای تحميلی برای مطبوعات، آزادی بيان و تألۀی برای مسئپای راه حلی دمکراتيک و توده 

خواھان معرفی . ميان کشيده استه را ب... و دھقانان کارگران ۀانجمنھا، حقوق علوی ھا، باز پس دادن حقوق پايمال شد

ليس، ووالن کشتار روبسکی و ريحانه، ممنوعيت استعمال گاز اشک آور در قبال تظاھرکنندگان توسط پؤو مجازات مس

منظور اھداف مستغالتی يا برای غارت و بھره کشی از ه  شھرھا، ممنوعيت تخريب فضای سبز بۀممنوعيت محاصر

  .  مقاومت فراخوان داده استۀ، برای يک اعتصاب عمومی و ادامجنگل ھا شده

امروز، سنديکای کارگران بخش عمومی و کنفدراسيون .  سازمانيافته آماده باشندۀاز مردم خواسته تا برای يک مبارز

تفاوت ی در ترکيه، سوای ئرويدادھای يک ھفته . انقالبی کارگران خود را برای يک اعتصاب عمومی آماده می کنند

ما « مردم می گويند : ھا، بی شباھت با حوادث گذشته در تونس، مصر و در بعضی ديگر از کشورھای عربی نيست

 سال گذشته، حرکات مشابھی رخ داده، نه فقط در ۵در اين ... و خيابان ھا را اشغال می کنند! »خسته شده ايم 

 ال، اسپانيا، فرانسه و انگلستان، ايضاً گيونان، ايتاليا، پرتکشورھای عربی يا در ترکيه، حتی در کشورھای اروپائی مثل 

 مشترک در ھمه جا، شورش مردم عليه فشار و عليه استثمار سرمايه داری ۀنقط. ی التينامريکادر بعضی کشورھای 

ه ب مردمی که در برابر طبقات حاکم طغيان کرده اند، طالب حقوق و آزادی خويش اند، ۀطبيعی است که مبارز. است

  .  ياری اتحاد و ھمبستگی بين المللی تقويت خواھد شد

  حزب کار ترکيه

   ميالدی٢٠١٣ جون ۴ترکيه، 

org.emep.www   

  )توفان(ترجمه و تکثيراز حزب کارايران

www.toufan.org  

*AKP  =حزب عدالت و توسعه 

 

 


