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  ۴٨نشريۀ پيشرو شماره 

 ٢٠١٣ اگست ٠١
  

  خلق ترکيه با خيزش ھای گسترده،
  شعور باالی سياسی شان را به نمايش گذاشتند

  
ن داده که خيزش ھا و اعتراضات مردمی يکباره به نقطۀ طغيان تاريخ مبارزاتی خلق ھای زحمتکش و تحت ستم نشا

د بلکه ظلم و ستم متواتر دولت ھای ضد مردمی و وابسته، صبر و حوصلۀ توده ھا را به پايان رسانده و در نرس نمی

 ی که يا توسط دستگاه حاکمه به شکل وحشيانۀ آن سرکوبئنھايت باعث بروز خيزش ھای مردمی می گردد، خيزش ھا

می گردد و يا در نتيجۀ اتحاد و ھمبستگی مردم و رھبری درست اين قيام ھا، کاخ ظلم و استبداد ويران گرديده و بر 

  . شود ی بر می خيزد، تشکيل میئويرانه ھای آن دولت مردمی که از بطن چنين قيام ھا

ر مرکز خريد در واقع جرقه ای از سوی دستگاه حاکمۀ ترکيه به منظور اعما» تقسيم«در ميدان » پارک گزی«تخريب 

بود بر آتش نھفته در سينه ھای پر از خشم مردم زحمتکش و ستمديدۀ آن کشور که در زمان کوتاه، تقريباً سراسر ترکيه 

به » حزب عدالت و توسعه«اين اعتراضات خود به خودی، سال ھا قبل توسط عملکرد ھای ضد مردمی . را درنورديد

ترکيه نطفه گذاری گرديده بود که خرابکاری پارک گزی برای آغاز آن  خست وزيررھبری رجب طيب اردوغان ن

  . در اين حرکت خودجوش مردمی طبقات و اقشار مختلف ترکيه اشتراک داشتند. ای بيش نبود بھانه

ی ن، اھل کسبه، ھنرمندان، روشنفکران و باالخره کسانی به اين قيام عموماتحاديه ھای کارگری، داکتران، محصال

مردمی پيوستند که سالھاست زير ظلم و ستم دستگاه حاکمه قرار داشته و در پی فرصت بودند تا صدای اعتراض خود 

 از اعتراضات در ميدان تقسيم بوی ءکه در ابتدا با آن. را عليه سياست ھای ضد مردمی دستگاه حاکمه فرياد نمايند

 شھر را در بر ٧٨دی در عقب اين اعتراضات که بيشتر از به مشام رسيد، اما عوامل متعد» حفاظت از محيط زيست«

  :توان چنين خالصه نمود ليون ھا انسان به آن پيوستند، وجود دارد که مھمترين اين عوامل را میيگرفت و م

حزب عدالت و توسعه که (پيشبرد سياست ھای اشغالگرانۀ امريکا در منطقۀ خاورميانه از سوی دستگاه حاکمۀ ترکيه 

از مؤسسان آن می باشند، با حمايت قوی امريکا و شرکاء در ) رئيس جمھور(و عبدهللا گل ) نخست وزير(ن اردوغا

ليون ي، ھم آواز شدن با امريکا و کشورھای غربی در جنگ داخلی سوريه و کمک پنج م)اتحاديۀ اروپا به قدرت رسيد

فراھم آوری تسھيالت زياد ( جمله خصوصی سازی دالری به مخالفان اسد، اجرای طرح ھای اقتصادی نيوليبراليستی از

ر مسير يي، تغ)ھا وغيره به سرمايه داران خارجی ھا، بانک گذاری ھای خارجی و فروش بنادر، راه برای سرمايه

سيکوالريستی جامعه که با نام کمال اتاتورک گره خورده، بيکاری وسيع نيروی کار، افزايش نرخ تورم، از دست دادن 

ليونی، از جملۀ يو باالخره وضعيت نابسامان اقتصادی و سايۀ سياه فقر بر سر توده ھای م) واحد پول ترکيه(ارزش ليره 

  .اين عوامل اند که خلق ترکيه را به حرکت درآوردند
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نبود ارگان رھبری کنندۀ واحد باعث گرديد تا در جريان اعتراضات عمومی از ھر طرف شعاری به گوش برسد که با 

ای  ای شعار مرگ بر فاشيزم را سر دادند، عده عده ای خواستار استعفای نخست وزير شدند، عده.  نداشت ھمخوانی،ھم

 کارگر است، عليه ۀای با پرچم ھای سرخ که سمبول طبق ھای اتاتورک از سيکوالريزم دفاع نمودند، عده با حمل عکس

ھای ترکيه با حمل پرچم ملی ترکيه نيز در صف قيام  کار اعتراض کردند و ناسيوناليستاستثمار و شرايط سخت 

  .در يک کالم، سراسر ترکيه در آستانۀ قيام عمومی عليه دستگاه حاکمه قرار گرفت. کنندگان ايستاد شدند

خواست ھای واحد اعتراض که قيام عمومی را طبقات مختلف با خواست ھای متفاوت طبقاتی به راه انداختند، اما  با آن

کنندگان را استعفای نخست وزير، منع قانون استفاده از گازھای اشک آور عليه تظاھرکنندگان، منع آلوده ساختن محيط 

ھزاران نفر در (ھا  ن خشونتھا و محاکمۀ عامال زيست و تخريب درختان، حمايت از آزادی بيان و آزادی رسانه

 شان را از دست ئیای کشته و تعدادی به علت استفاده از گاز مخصوص، بينا جريان خيزش ھای ترکيه زخمی، عده

  .ساخت ، می)داده اند

ترکيه با اقتصاد لرزان، وام ھای ھنگفتی را از صندوق بين المللی پول و بانک جھانی دريافت کرده و يکی از 

 عايدی معادل دو دالر در روز ھر بسياری از مردم ترکيه با. بزرگترين کشورھای مقروض در جھان محسوب می گردد

لحظه به سوی فقر کشانده می شوند؛ از ھر چھار کودک، يک کودک دچار سوء تغذيه گرديده و سازمان ھمکاری و 

رو است، در اين سازمان يادآوری ه توسعۀ اجتماعی از ترکيه به عنوان کشوری که با بيشترين مرگ و مير کودکان روب

. زندگی بسياری از توده ھای ترکيه خانه ھای ِگلين در اطراف شھرھای بزرگ می باشدمحل بود و باش . نمايد می

» برکت«البته از . ھا نشان داده می شود، با چھرۀ واقعی اين کشور تفاوت چشمگير دارد که در سريال ای چھرۀ ترکيه

ھای  دم اين کشور به سرمايهمرمعدودی از ۀ ھای امپرياليستی، عد ھای نيوليبراليستی دستگاه حاکم و پروژه سياست

  .ی دست يافته انده ئافسان

ول ؤدولت ضد مردمی رجب طيب اردوغان به عنوان وفادارترين دولت وابسته به امريکا و غرب در خاورميانه مس

 اين دولت در واقع گردانندۀ اصلی سياست نئوليبرال است و. باشد ھای امپرياليستی در اين گوشۀ دنيا می تطبيق پروژه

از طريق واگذاری اموال عمومی به نھادھای فرامليتی و کمپرادوران داخلی، استثمار زحمتکشان را شدت بيشتر بخشيده 

  .و خيل وسيعی از نيروی کار اين کشور را به بيکاری و بدبختی سوق داده است

بزرگی که دامنگير  کشور اشغالگری است که با وجود مشکالت ۴٧ترکيه با مداخلۀ نظامی در کشور ما، يکی از 

خودش گرديده، کماکان برای خوشخدمتی به امريکای متجاوزگر در کشور ما باقی مانده و از طريق طرح پروژه ھای 

: ضرب المثل عام است که می گويد. نمايد» خدمت«خواھد به مردم رنج ديده و زجر کشيدۀ ما  عوام فريبانه، گويا می

  . »دھيچ پشکی برای رضای خدا موش نمی گير«

 که به شعور باالی ندمردم ترکيه با حضور خود در قيام خودجوش عمومی عليه نوکر امريکا در خاورميانه نشان داد

البته قيام عمومی و به . دانند که دولت اردوغان سگ پاسبان امپرياليزم در خاورميانه می باشد سياسی دست يافته و می

بد، اما تا زمانی که گروه ھای اشتراک کننده در اين قيام به رھبری واحدی تواند تا مدت ھا ادامه يا حق مردم ترکيه می

رسد، مخصوصاً زمانی که دولت ترکيه با  ھای قيام کنندگان بعيد به نظر می نرسند، احتمال دست يافتن به خواست

 .  استفاده از ارتش وارد ميدان شود و قيام کنندگان را به خاک و خون بکشد

  

 


