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  نھادھای ھمبستگی با جنبش کارگری در ايرن ـ خارج از کشور

  ٢٠١٧ اپريل ١٣
  

 بيانيه

  و مقاومت استبداد رودرروئی  :ترکيه
»  اروپاۀاتحادي«چندان دور، برای ورود به کشوری که روزگاری ندر . انی استمدت ھاست که اوضاع ترکيه بحر 

  . مردم تبديل شده استۀمی داد، سرکوب و زندان به نان روزان» دموکراسی «ۀوعد

، با سردمداری ارتشيان، ١٩٨٠پس از کودتای نظامی در سال .  دور و دراز داردۀسرکوب و خفقان در ترکيه سابق

ترکيه که با شرط استقرار . رو بوده  تدوين شد که ھمواره با اعتراض مردم روب١٩٨٢قانون اساسی جديدی در سال 

قانون بنيادی «، اصالحاتی در ٢٠٠٠ ۀرو بود، در اوايل سال ھای دھه  اروپا روبۀاتحادي  دموکراسی جھت ورود به

دولتی شد و به درخواست ل نفوذ ارتش در نھادھای وناظر بر کنتر» شورای امنيت ملی کشور«. به وجود آورد» ترکيه

  .اروپا درصدد کاھش آن برآمد

به قدرت رسيد و حرکت نزديکی به اروپا را تسريع کرد و به ويژه در   AKP  حزب عدالت و توسعه٢٠٠٢در سال 

، در بازبينی قانون اساسی، حکم اعدام ٢٠٠۴در سال .  حقوق بشر و برابری حقوق زن و مرد تصميماتی گرفتۀزمين

  .رم ھائی در زمينه ھای حقوق مدنی و جزائی و کاھش قدرت دادگاه ھای نظامی انجام شدلغو شد و رف

 سال ٧ن از آ  ۀبه انتخابات مستقيم مردم واگذار شد و دور  ، با اصالحات ديگری انتخاب رئيس جمھور٢٠٠٧در سال 

 گول محول شد ، اما قدرت در رياست جمھوری عبدهللا  ۀاجرای عملی قانون جديد به پايان دور.  سال کاھش يافت۵به 

  .ان، نخست وزير وقت باقی ماندخدست اردو

با .  در قانون اساسی، ترکيب ديوان قانون اساسی و شورای عالی قضات تغيير يافت٢٠١٠با رفرم ديگری در سال 

قدرت ۀ ، سانسور شدت يافت و مطبوعات و آزادی بيان ھمچنان اسير پنج٢٠١١سومين پيروزی حزب آ ک پ در سال 

  .اما، حزب و رھبر آن خواھان تسلط بيشتر بر نظام سياسی ترکيه بود. باقی ماند

اما، برای رسيدن به اين . اردوغان خواھان تغيير سيستم جمھوری کنونی و انتقال ھمه قدرت به رئيس جمھوری شد

ب او اکثريت نسبی به ، حز٢٠١۵ جوندر انتخابات . ان به کسب دو سوم آراء مجلس نياز داشتخھدف، حزب اردو

 سرکوب و ۀاو عالوه بر ادام.  رفراندوم را مطرح کردألۀان برای تغيير قانون اساسی مسخدست آورد و در نتيجه اردو

 بن علی ٢٠١۶ن در مورد کردھا و جنبش مذھبی گولن، و تقويت موضع خود در درون حاکميت، در ماه مه آتشديد 

  .ييلدرم را به نخست وزيری رساند
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. سرکوب و زندان ھمگانی شد. ان ايجاد کردخ حقانيت کاذبی برای اردو٢٠١۶ جوالی ١۵تای ناکام و مشکوک کود

ول کودتا قلمداد کرد ولی نه فقط طرفداران گولن بلکه ھر فرد و تشکيالتی را که با ؤان جنبش گولن را مسخاردو

 به تصويب ٢٠١٧ جنوری ٢١رفراندوم قانون اساسی در . زندان ھا روانه کرد  پيشنھادی مخالفت می کرد به  رفراندوم

ترکيه باالترين . حدود شدفعاليت سنديکاھا، سازمان ھای غيردولتی و مطبوعات به صورت چشمگيری م. مجلس رسيد

  .سرکوب کردھای ترکيه به طور روزافزونی شدت و گسترش يافت. تعداد روزنامه نگاران زندانی را دارد

  ...البته مقاومت نيز

آمار نشان می دھد که به طور متوسط ده نفر در روز . جنبش مخالفت با رفراندوم به رغم سرکوب و زندان ادامه دارد

در ميان ھزاران زندانی، از فعاالن حزب دموکراتيک . به رفراندوم دستگير می شوند» نه«ارزار به خاطر شرکت در ک

، کنفدراسيون سنديکاھای DISK ، کنفدراسيون سنديکاھای انقالبی ترکيهDBP ، حزب صلح و دموکراسیHDP خلق

  .در زندان به سر می برند... و  Egitim-Sen ، سنديکای معلمانKESK کارمندان

. گذاشته اند» صورت حساب نظام جمھوری«زارھای مرکزی خود را کار ب مخالف و سنديکاھا نام يکی ازحزاا

قانون اساسی پيشنھادی را که به   شرکت فعال دارند و» نه به رفراندوم«در کارزار   KESK و  DISKسنديکاھای

  . می کنندءخواست ھا و حقوق کارگران پاسخ نمی دھد افشا

 زندانی کرد در زندان ازمير دست به ٩٣، ٢٠١٧ بروریدر ف. رفراندوم شرکت دارند بش ضدزندان ھا نيز در جن

 نفر فقط از اعضای ۴٩۶۶. نيز به اعتصاب غذا پيوستند  Suvariogullari زندانيان سياسی. اعتصاب غذا زدند

 اقشار و ۀل ھمسرکوب شام. دستگير شدند و حمالت رژيم به شھر ھا و روستاھای کرد فزونی يافت  HDP   حزب

 استاد دانشگاه از کار اخراج ٣٣٠ کارمند دولت از جمله ۴۴۶۴، با بخشنامه ای بروری ف٧در . طبقات مردمی می شود

  .بيکار شده اند   دانشگاھی۴٨١١پس از کودتا، در مجموع . شدند

 به تصميمات آئیز کارمندان با تظاھرات و گردھمدر بخش ھای مختلف دولتی ني» رفراندوم«در اعتراض به 

  .سرکوبگرانه از جمله اخراج کارمندان اعتراض کردند

و نيز   یئ منطقه ۀصحن   داخلی، نيازمند به گسترش نفوذ درۀان به موازات تالش برای تحکيم قدرت در صحنخردوا

 در ان پس از انتقاد دولت ھای غربی به روش رژيمخاردو. يافتن موقعيت سياسی جديد در ژئوپوليتيک جھانی است

    .کودتا و به ويژه پس از آن، در سياست خارجی ترکيه دگرگونی ايجاد کرد  جريان

 زيادی با رفراندوم ۀانسان ھای مترقی و آزاديخواه از نظر ما فعاالن نھاد ھای ھمبستگی ؛ در چنين شرايطی که فاصل

ار مقاومت کارگران، سنديکاھا ،  ما حمايت از کارزۀان جھت تحکيم موقعيت و قدرت سياسی اش نداريم، وظيفخاردو

 است که به رغم سرکوب، زندان و    و نيز خلق کرد ترکيه  ترکيهۀ حزب ھا و کليه اليه ھای پيشرو جامع نيروھا،

  .کشتار برای حفظ حقوق خود مبارزه می کنند

  نھادھای ھمبستگی با کارگران ايران ـ خارج از کشور
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