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  دربارۀ محکوميت کمونيست ھای ترکيه در فرانسه
ست در سوريه فراخوان صادر کنيم، تبليغات آنھا را منتشر در فرانسه، می توانيم برای مسلح ساختن شورشيان تروري

کنيم، جناياتشان را بزک کنيم و به آن لباس قانون بپوشانيم، برای خريد اسلحه به قصد مسلح ساختنشان پول جمع آوری 

ارانه  عکس، بيان طرفدهب). از خود فرانسه بين سلفی مسلکان فرانسوی و عرب تبار(کنيم و حتی سرباز گيری کنيم 

حتی در اشکال نمادينه از آنھائی که نظم صندوق بين المللی پول و ناتو را بر نمی تابند موجب زندانی شدن شما می 

  .شود

  نفر از طرفداران يک جنبش شورشی چپ گرای ترک از سوی دادگاه جزائی پاريس به شکل بی سابقه ای شديداً ١۵

  .ه، پيک نيک، کنسرت و تظاھرات بوده استپخش اعالميه و روزنام: جرم آنھا . محکوم شدند

  

ت، الئيک، مارکسيس: اين جنبش شورشی چپ کمی شبيه جبھۀ خلق فلسطين يا جبھۀ ساندينيست در نيکاراگوئه است 

 در شھرھای بزرگ ترکيه در فردای قيام بی سابقۀ دانشجوئی ١٩٧٠ميھن دوست، انترناسيوناليست، طی آغاز سالھای 

و از دو کودتا و يک سرکوب وحشيانه توسط رژيم متحد واشينگتن از آغاز جنگ سرد جان ) ١(و کارگری به وجود آمد

 کردستان اشتباه گرفته می شود انلمللی، در برخی مواقع با حزب کارگرساده و ناشناخته در سطح بين ا. سالم به در برد

البته از روی اشتباھی عميق و از روی فقدان : مترجم (که به شکل ابھام آميزی مارکسيست به حساب آورده می شود 

ھی با ھم داشتند  ائتالف مختصر و کوتا٩٠اگر چه در اواسط سالھای ). شناخت از ماھيت تروريستی و مافيائی اين گروه
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ولی جھان بينی مشترکی نداشتند، در مورد ترکيه و فراخواست ھای کرد و حتی ستراتژی سياسی و نظامی ھمخوانی 

  . نداشتند

ليس ترکيه اين گروه چپ ھرگز به مردم و نظريات و روش ھای اين گروه را بپسنديم يا نه، ولی بر اساس گزارش پچه

 اظھار تأسف ،خاطر قربانيان جانبی احتمالی در حادثهه  به اشتباھی روی داده رسماً حمله نکرده و در موارد نادری ک

عالوه بر اين سربازان . کرده اند، و در اعمال خشونت تنھا ستون ھای قدرت و شکنجه گران معروف را ھدف گرفته اند

از ديدگاه آنھا اين . جز وضعيت ھای رزمی برای دفاع از خوده رسمی ھرگز مورد حملۀ آنھا قرار نگرفته اند، ب

سربازان فرزندان خلق بوده و مستعد ھستند که سالح ھايشان را عليه فرماندھانشان به کار ببرند و به جنبش انقالبی 

 ترکيه از راه  عکس مبارزه برای دمکراسی درهاز ديدگاه اين گروه اگر پيروزی در انتھای تفنگ نھفته است، ب. بپيوندند

ھای صلح آميز ممکن خواھد بود، به ھمين علت در تمام جبھه ھای سنديکائی، فرھنگی، حقوقی، انجمن ھای مختلف، 

  .حضور دارند... و دانشجوئی کمپيوتریپزشکی، 

خرج می دھد حاکی از اھميتی است که برای راه ھای صلح آميز ه دقت نظری که اين جريان شورشی در انتخاب ھدف ب

  .قائل می شود و در عين حال گواه بر نادر قربانيان جانبی در نبردھائی بوده که آنھا را در مقابل دولت قرار داده است

) ١( نفر از مبارزان۶۵٠ نفر از مأموران رژيم حاکم کشته شده اند، در حالی که ١٠ سال مبارزۀ مسلحانه حدود ۴٣طی 

  .در نبردھا کشته شده اند

ظرف چند ماه گروه ھای مسلح شورشی در جامعۀ سوری بر . وانيم با حوادث سوريه مقايسه کنيماين وضعيت را می ت

اساس شاخص ھای قومی و مذھبی شکاف ايجاد کردند، امروز اعمال وحشيانه و تيراندازی روی محله ھای مسکونی، 

 رسانی و الکتريسيته، غارت قطع گردن و تخريب اماکن مقدس سنی و شيعه و مسيحی، ايجاد انفجار در لوله ھای آب

محصوالت کشاورزی، تخريب اماکن دولتی و عمومی و اماکن خصوصی، تخريب کارخانه ھا، گروگان گيری 

  .قابل محاسبه نيست...شھروندان

با اين وجود در کشورھای ما اين تروريست ھای وھابی و سلفی حاميان شناخته شده ای دارند و به جای تشويق مذاکره 

  .ای مسلح ساختن شورشيان مسلح وھابی و سلفی و القاعده فراخوان صادر می کنند بردائماً 

پانزده نفر . با اين وجود دستگاه دادگستری فرانسه در بی اعتنائی عمومی عليه کمونيست ھای ترکيه حکم صادر می کند

  . سال زندان محکوم شده اند٧ ماه تا ١٨از اعضای اين گروه کمونيستی ترکيه به 

DHKP-C١ (  

  :منبع 

html.France-en-antiterroriste-Lutte/info.michelcollon.www://http 

  

INVESTIG-‘ACTION  

14 janvier 2013 

  گاھنامۀ ھنر و مبارزه

  ٢٠١٣ اپريل ٢٩

 در ادامۀ مقالۀ پيشين

  زندانی سياسی سوری : فرانسه 

   در اعتصاب غذا به سر می برد٢٠١٣ چ مار١٣از 

  حميد محوی:برگردان از


