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  گروه پروسه: فرستنده
  بھرنگ. س:  ازبرگردان

  ٢٠١٣ جون ٢۴
  

  )کشاِن ترکيه حزِب سوسياليسِت زحمت(ESPتحليِل 

 ]١[ تحوالِت اخيِر ترکيهۀ دربار

جويان، جوانان،  ھای اخير، با اعتراضاِت پارِک گزی در ترکيه به وجود آمد، عالوه بر دانش در جنبشی که در ھفته

 حفِظ سکوالريزم به اعتراضات پيوستند، نيروھا و احزاب چپ از جمله ۀ متوسط و بورژوازی که با انگيزۀاقشاِر طبق

DHKP-C)خلقۀجبھ ( ،TKP)حزِب کمونيست( ،TKİP)  کمونيست کارگریحزِب( ،TİKB) ھای  اتحاِد کمونيست

، )خيزش( “ Atılım ۀروزنام.  کردند ی بازینقش کليدي) يست لنينيست کمونيستحزِب مارکس(MLKPو) انقالبی

 ۀ يک مقالجون ١٨باشد، در تاريخ  میMLKPکه بخِش قانونی ) کشان حزِب سوسياليسِت زحمت(ESPارگاِن رسمی 

اين . گان تظاھراِت پارک گزی در استانبول منتشر کرده است  شرکت کنندۀج يک پژوھش در بارتحليلی را ھمراه با نتاي

يد عقايد اين حزب، بلکه برای به ئد که لزوماً نه برای تبليغ يا تأباش ای از اين دو مطلب می  فارسی خالصهۀمقاله، ترجم

 ۀت که از ديدگاِه نيروھای فعال چپ جنبش، ارائ از تحوالِت کنونی در ترکيه اس ی تر دست آوردن درِک درست و عميق

  .شود می

  ]٢[کنند مقاومت می” آزادی ” ۀ جوانان با مطالب

 معترض در پارِک گزی استانبول انجام شده ۴۴١١ی که با ئھا ، با مصاحبهجون ٧ و ۶طبِق پژوھشی که در روزھای 

ن وقتی که شّدِت ا در صِد معترض۴٩. اند ن از طريِق اينترنت از اين اعتراضات خبردار شدها درصِد معترض۶٩است، 

 درصد ١۴ھا آسيب برسانند،   کردند به درخت کومت سعیولين حؤ مس ھا وقتی  در صد آن١٩ليس را ديدند، وخشونِت پ

 انجام تغييرات در ميدان تقسيم ۀ از پروژ ھا وقتی  درصد آن١٠ سخناِن نخست وزير اردوغان را شنيدند،  ھا وقتی آن

گر  ديۀھا، در نتيج  در صد آن٣ی که در تقسيم به وجود آمده را ديدند و ئ فضا ھا وقتی  در صد آن۴خبردار شدند، 

  .ھا پيوستند عوامل، به تظاھرات

 که  اند، در حالی شرکت کرده” شھرونِد عادی ” ن اعالم کردند که در تظاھرات با ھويِت يک ا در صد معترض۶.٩٣

 يک حزب يا گروه به اعتراضات ۀباشد، اعالم کردند که به عنواِن نمايند جو می شان دانش ھا، که نصف  درصد آن۶.۴

  .پيوستند

  »چرا در تظاھراِت پارِک گزی حضور داريد« که یالؤن به اين سامعترضھای  پاسخ

  :چنين بوده است
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   ھای شخصی  برای اعتراض به محدود شدِن آزادی%۵٨.١

  AKPبرای اعتراض به % ٣٧.٢

  برای اعتراض به سخناِن نخست وزير اردوغان% ٣٠.٣

  ھای پارک برای اعتراض به آسيب ديدِن درخت%  ۴.٢٠

  اعتراض به کل نظام دولتبرای % ۵.١٩

  برای ديدن فضای اعتراضات% ٨

  ديگر دالئل% ۴.۶

 درصِد ۵٢. باشد تر از مردان می  در صد بيش١.۶ سال است و شرکِت زنان ٢٨ِن پارِک گزی اميانگيِن سِن معترض

 ن در ھيچا درصد معترض٧٩. کارند  درصدشان بی۶جو و  ھا دانش  درصد آن٣٧ که  کنند در حالی ن کار میامعترض

ی يا اعتراضی شرکت ئھا تا االن به ھيچ راھپيما  درصد آن۴۴ی فعال نيستند و گونه حزب، انجمن يا گروه سياسي

  .نکردند

، حزب اصلی مخالفت CHP، به ٢٠١١ ترکيه در سال  ن پارک گزی، در انتخاباِت اخيرا درصد معترض۴١

تر بوده و نتوانستند در انتخابات   سال کم١٨شان از  سن ٢٠١١ھا در   آن٣٠%که   ی دادند، در حالیأسکوالريست ر

  .شرکت کنند

ھا برای اعتراض به   درصد آن١٨.۴است، »  آزادی «شان ن اعالم کردند که مطالباتا درصِد معترض٣۴.١ که  در حالی

 کردند ن اعالما درصد معترض٩.۵. تظاھرات کردند» ديکتاتوری« در صدشان در اعتراض به ٩.٧نقض حقوق بشر و 

  .باشند می» انقالب «نظام و» تغيير«مندبه دنبال  ھا به طور ھدف ن  آ٣.٢شان استعفای حکومت است، اما تنھا  که ھدف

  
   ]٣[ بحراِن انقالبی  از بحراِن رژيم به سوی

 بی ۀ حملۀدر نتيج.  ضدِّ فشارھای دولت بوده استه بانهخواھ اعتراضاِت اخير در ترکيه، در کّل يک خيزِش آزادی

 مردم به شکل يک ۀ ضّد يک عده فعال محيط زيستی صورت گرفت، خشم جمع شدهليس بوکه از طرف پای رحمانه 

 که   اين خيزش نقشی کليدی داشتند، در حالیجوانان در. عصيان منفجر شد و تبديل به يک خيزش خود به خودی شد

سياسی  توان گفت که اين خيزش خاصيتی غير با اين حال نمی. ريزی سياسی محروم است جنبش از رھبری و يک برنامه

اين خيزش يک . کرد دولت، ذاتاً سياسی است و باعث رشد آگاھی انقالبی شده است دارد، چرا که دخالت مردم به عمل

البته .  خواھد شد»پ.ک.آ« پارک گزی تبديل به گورستانی برای  انقالبی عليه فاشيزم است و احتماالً  تيک دموکراۀضرب

  . خواھد شد»پ.ک.آ« نيست که به زودی بتوان به دست آورد، اما در کّل جنبش شروِع يک پايان برای  ای که اين نتيجه

اما خيزِش . ه يک ديکتاتوری فاشيست نظامی تشکيل شد در ترکي١٩٨٠مبر  سپت١٢دانيم، با کودتای  ر که میطو ھمان

يه تبديل به  در ھمان دوران، برای منافع امپرياليسم، ستراتژی اليگارشی سرما. ملِی ُکرد رژيم را وارد يک بحران کرد

ن  از بي»پ.ک.آ« نظامی يک عامل بازدارنده مقابل اين بازسازی بود که در دوران ۀطبق. بازسازِی نظام دولت شد

ھای  و با گام) یئگرا ملی( سياسِی کشور به جای نژادپرستی ۀ با وارد کردن اسالم به عرص».پ.ک.آ«. برداشته شد

 اقليت علوی و نه ديگر ألۀ ُکرد، نه مسألۀاما نه مس.  کرد اين بحران رژيم را از بين ببرد محدود دموکراتيک سعی

گرای فاشيست رفع   که در ارتباط با آزادی سياسی بودند، نتوانست تحت رژيم جديد ديکتاتوری ارتجاعی اسالم مسائلی

جنبش ُکرد روی رژيم . بست بود  اين بنۀ بين جنبش ملی ُکرد و دولت صورت گرفت، نشان که اخيراً  روند صلحی. بشود

ھای سطحی   خود را به گام».پ.ک.آ« که  ی تبديل کند، در حالیئن را به دموکراسی بورژواآورد تا آ فاشيستی فشار می

با خيزش پارک گزی، يک عامل جديد به اين روند . کرد داد، محدود می دموکراتيک، که خاصيت رژيم را تغيير نمی

ھا   متحد ُکردھا، علویۀمبارز. تد آزادی جوانان معترض بايسۀ مدت جلوی مطالب تواند طوالنی  نمی».پ.ک.آ«. وارد شد
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توان گفت اين ضربه تبديل به  نمی.  عميقا ضربه خواھد زد».پ.ک.آ«و جوانان ترکيه، ھم به رژيم فاشيستی و ھم به 

 انقالبی دموکراتيک متحد بين نيروھای مترقی ترکيه، شفق انقالب ۀاما مطمئناً تشکيل يک اراد. شود يا نه يک انقالب می

  .واھد کردرا نزديک خ

تواند با تحقق صلح با جنبش ُکرد، از تبديل شدن بحراِن رژيم به يک بحران  داری، باور دارد که می اليگارشی سرمايه

اما خيزش مردمی نشان داد که احتمال تبديل شدن اين بحران رژيم به يک بحران انقالبی تا چه . انقالبی جلوگيری کند

داری و حکومت با احساس خطر، به سرکوب شديدی عليه نيروھای انقالبِی اين  ايهمطمئناً اليگارشی سرم. حد زياد است

  .اما اين سرکوب، روند کلی بحران را تغيير نخواھد داد. خيزش دست خواھد زد

ی، تضاد ئاز سو. ئولوژيک قرار دارد داری در يک بحران اقتصادی، سياسی و ايد امروز در تمام دنيا، نظام سرمايه

 ۀاين دو تضاد، عرص. شود  ديگر، تضاد دولت و خلق شديدتر می  شود و از سوی يه عميق می  سرماکار و نيروی

بدون شک اين . ھا حضور دارند دھد که جوانان، در صفوف اول آن اجتماعی و سياسی خيزش مردمی را تشکيل می

توان گفت که در  د ترکيه میدر مور. گيرد  و اجتماعی ھر کشور، شکل می تضادھا، نسبت به شرايط مشخص تاريخی

: داری پيش رفته است تر به سمت سرمايه ترکيه سريع)  تا به حال٢٠٠٢ از سال  يعنی (».پ.ک.آ«دوران حکومت 

 ۀگاه ساخته شد و بخش گسترد در تمام شھرھا دانش. شان را از دست دادند تر شدند و روستاھا اھميت سابق ھا بزرگ شھر

،  و اين تغيير اجتماعی ».پ.ک.آ«در نتيجه بين ھويت اسالمی .  پيدا کردند رسی رفته دستمردم به ابزار ارتباطی پيش

 سکوالر و  گی  زندۀھای دولت در شيو  فراتر رفت و دخالت»پ.ک.آ«ئولوژی  ی از ايدتغيير اجتماع. تضادی پيش آمد

  .العمل جوانان شد ، باعث عکس  سنتی گی  زندۀتحميل شيو

، در اين جنبش  توان گفت که سه نيروی اصلی می.  جنبش، روند آينده آن را مشخص خواھد کردموقعيت نيروھای فعال

 جنبش، به ۀآيند. طرف اما مخالف حکومت ھای ترک، و اقشار بی ھا، ناسيوناليست ھا و مترقی انقالبی: نقش داشتند

  .گی داردھا روی بخش سوم، بست اسيوناليستھا يا ن ثيرگذاری انقالبیأت

.  خاموش بشود نيست که خيزش کامالً  نشينی خواھد کرد، اما اين به اين معنی يزش پارک گزی بدون شک عقبموج خ

ھای سياسی  داری و رژيم چرا که نظام سرمايه. نشينی از بين نخواھد رفت، بلکه شديدتر خواھد برگشت اين موج با عقب

عصيان پارک گزی، اولين گام شرايط . نده ادست دادی نرم کردن تضادھای مذکور را از ئگوناگون اين نظام، توانا

    خيزش از سویۀآورد اين عصيان، به دست آوردن تجرب ترين دست بزرگ. انقالبی بود که در غرب ترکيه آغاز شد

 ۀاما تجرب.  عکِس ُکردھا، مردم ترک در تاريخ جمھوريت ترکيه خيزش شديدی را تجربه نکرده بودندهب. مردم ترک بود

. خود اين رويداد، اھميتی انقالبی دارد.  ايجاد شده بين مردم ترک و دولت ترک بودۀ فاصلۀگزی نشان دھندپارک 

باعث شد که سکوت بشکند و اقشار تحت . خيزش، نشان داد که انقالب نه تنھا دور نيست، بلکه احتمالی روزانه دارد

 در مردم ترک حکم فرما ١٩٨٠مبر  سپت١٢کودتای  که پس از  گی فضای ترس و سرخورد. ستم روحيه و قدرت بگيرند

  .اين دستاورد نيز اھميتی انقالبی دارد. بود، ديگر از بين رفت

در کنار روند انقالبی عرب و روند . ی مطرح استئ ھای منطقه ، انقالب تر از انقالب ملی از طرف ديگر، امروز بيش

خيزش گزی .  را به دست آورد دارِی جھان، نقشی مردمِی ضدسرمايهھای  انقالبی ُکرد، روند انقالبِی ترکيه نيز در جنبش

 در کشوری که به  به وجود آمدن اين آگاھی. داری بشود سرمايه  آزادی، برابری و ضدۀگاھی در عرصآتواند منبع  می

  . آوردتواند موج جديد انقالب را در کشورھای خاورميانه، به وجود عنوان مدل بعد از بھار عرب معرفی شد، می

  ٧٠ی  شماره“ Atılım”روزنامه :  منبع]١[

]٢[ ) Atılım۶ی  ، صفحه٧٠:  ، شماره(  

]٣[ )Atılım٢-٣، صفحه ٧٠:  ،شماره( 


