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  یدريعثمان ح: فرستنده

  ٢٠١۵ ی فبرور٢٧

  

  یسراسر یھا تشکل و هيترک یکارگر جنبش

 )دوم و اول بخش(
٢*  

 مقدمه

 انتقال ھدف با که کشورھا ساير کارگری ھایجنبش معرفی به مربوط مطالب سلسله در کارگر حقوق مدافعان کانون

 در کارگری ھایتشکل و سنديکاھا گيریشکل به شود،می انجام کارگری ھایفعاليت سطح ارتقای منظور به تجربه

 اين در .کرد اشاره فيليپين نپال، مکزيک، فلسطين، اق،عر به توانمی جمله از است، پرداخته مختلف کشورھای

 ترکيه کارگری جنبش بار اين .است شده کيدأت کارگری جنبش گيریشکل در سياسی نيروھای کليدی نقش بر مقاالت

 .است شده انتخاب

 ساير به نسبت بسياری اقتصادی رشد ترکيه گذشته ۀدھ در .دارد را خود خاص ھایويژگی ترکيه کارگری جنبش

 نبوده برکنار نيز داریسرمايه نظام اقتصادی بحران تبعات از رشد، اين کنار در البته .است داشته منطقه کشورھای

 و است ترکيه زحمتکشان رشد گذشته، ۀدھ سه در ترکيه صنعت و اقتصاد رشد ناپذيراجتناب پيامد ترديدبی .است

 .است افزوده شده، اردو زحمتکشان اين به که ئیفشارھا بر نيز ھابحران

 کارگری ھایتشکل تاريخی ضرورت تواننمی دارد اختصاص ئیسنديکا جنبش به ترکيه کارگری جنبش از بخشی

 تحقق در کارگران انقالبی نقش و ئیسنديکا مبارزات بين هرابط توضيح بدون را آينده در آنھا تحول امکان و ترکيه

 بازگشت و است شده ساخته المان ئیسنديکا ھایتشکل اساس بر ٨٠ۀھد از بعد جنبش اين .کرد روشن سرنوشتشان

 سيصد و ميليون دو از بيش جمعيت با( المان خصوص به و ئیاروپا کشورھای در که سياسی تبعيديان از بسياری

 ردک اشاره نکته اين به بايد .است داشته ثيرأت کارگری جنبش از بخش اين در اند،کرده زندگی )ترک مھاجر ھزار

 خود در بسيار ئیسنديکا نيروی اين ولی داده جای خود در را ئیسنديکا نيروی بيشترين که است کشوری المان

 .است کرده دفاع دولتش منافع از ھميشه نيز المللیبين ۀعرص در که است ئیسنديکا نيروی است،

 کارگر ۀطبق گفت بتوان شايد يانیب به دارند، قرار تاريخی بزنگاه يک سر بر ترکيه در ئیسنديکا ھایتشکل اما

 امر اين و کندمی فعاليت اعتراضی جنبش در صنفی و یئحرفه سنديکای و سنديکاگری نقاب و پوشش در انقالبی



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 به اعتراض در استانبول جمعيت از درصد شانزده که داد نشان ترکيه تقسيم ميدان جون اول اعتراضات در را خود

 )١( .آمدند خيابان به گزی پارک شدن بسته

 از بيشتری سھم گذشته ھمانند تواننمی ديگر جھانی، قدرت دو نبود در اندپذيرفته ترکيه سنديکاھای آيا که اين

 بايد که است االتیؤس برود، دست از نيز موجود آوردھایدست گذاشت نبايد چگونه که اين و داشت داخلی ۀسرماي

 ھمکارانش ھمانند ترکيه ئیسنديکا جنبش که دريابد مطلب اين دل از هخوانند و شود داده پاسخ آن به نوشته اين در

 اما .است کرده گردعقب شرايطی در و داشته بسياری ھایپيشروی تاريخی لحظات از بسياری در دنيا سراسر در

 .است ئیاروپا کشورھای ديگر خالف مسيرش شود پيموده درست اگر که است راھی آغاز در ھنوز جنبش اين

 حکومت که است اين در خاورميانه و آسيا افريقا، التين، یامريکا کشورھای ديگر با ترکيه کارگری جنبش تتفاو

 ھمانند را خود نيز کارگری امور در کرده سعی گذشته ۀدھ دو در اروپا ۀاتحادي به شدن ملحق خاطر به ترکيه

 بسيار کوشش اروپا پارلمان در حتی نماينده نداشت و آمد و رفت با تبعيدی نيروھای و دھد نشان ئیاروپا ھایدولت

 داشتن و اقتصادی رشد با نيز تبعيديان اين از بسياری .بياورند سياسی و اقتصادی فشار ترکيه حکومت بر تا اندکرده

 از ھمسايه، کشورھای به خودشان کاالھای فروش و کار نيروی جذب و اقتصادی نھادھای سيسأت در مالی امکانات

 .پردازندمی بند و زد به سياسی ۀعرص در زمان ھمان در و شده ناکارآمد و فاسد ادیاقتص لحاظ

 .است بوده متفاوت نيز ھمجوار کشورھای ديگر با ترکيه در اجتماعی تحوالت سير که شود گفته بايد نيز نکته اين

 که ئیھاسازمان و ارگریک جريانات يا دارند، قدرت به چشم که دارد وجود چپ طيف در احزابی ترکيه در که چرا

 … و طبقاتی مسألۀ تا دارند کيدأت ملی ألۀمس بر بيشتر و ھستند مسلحانه مشی به معتقد

 و الگپرت يونان، آنارشيستی جريانات با را خود بيشتر مبارزاتی تاکتيک در امروز ترکيه کارگری جنبش جوان نسل

 اکنون ترکيه .است واقعيت اين گويای خود گذشته ۀدھ يک رد اجتماعی ھایفروم ھایجلسه .بينندمی نزديک اسپانيا

 شده اضافه جمعيت به ٢٠٠٨ از نيز جديد ۀآموختدانش ميليون ٢,۵ دارد؛ دانشجو ميليون ۴ از بيش و دانشگاه ٢٠٠

 شانجھانی قطارانِ ھم شبيه کنند،می کار مدرن ھایمحيط در که کردهتحصيل کار نيروی اين زندگی سبک .است

 )٢( .شود درازیدست شاناجتماعی و شخصی فضایِ  به که بيزارند سخت اين از و تاس

 رھبری به را خود ھایخواسته کنندمی سعی دارند، قرار موجود سنديکاھای ۀبدن در آنھا از بخشی که جديد نسل اين

 ترکيه در تا شوندمی ھمراه ستارتليبرا مانند ئینھادھا با سنديکاھا اگر .کنند تحميل یئاتحاديه ھایتشکل و سنديکاھا

 ضد به را عمل آن و پردازدمی گریءافشا به برنامه سالن ھمان در بگذارند، جلسه منطقه کارگری جنبش برای

 )٣(.نھدمی نام ”يھود ضد“ را راديکال ۀبدن اين لی اريک .کندمی تبديل خودش

 عبور دارند، اساسی نقش سياست در که مذھب و ناليسمناسيو ألۀمس از بتواند اگر دوره اين در ترکيه کارگری جنبش

 در فاشيسم .کند بازی اساسی نقش منطقه و کشور داخل در موجود فاشيسم با مبارزه ۀعرص در تواندمی طبع به کند،

 بيايد ميدان به تریوسيع ۀعرص در تواندمی باشد ضروری و بخواھد لحظه ھر و است شده تنيده ترکيهۀ جامع بنياد

 آگاھانه نسل اين .داد انجام اسپانيا در فرانکو ١٩٣٩ سال در که کند سرکوب را ترکيه کارگری جنبش گونه ھمان و

 محض به و نگذارد سياسی نھاد يا حزب يک روی بر را خود نيروی تمامی که است مواظب و داندمی را امر اين

 .دارند آماده خود بعدی فعاليت برای را جديدی نھاد قبل از افراد اين شودمی ممنوع حزب يا سنديکا يک که اين

 علت تا رودنمی فرو خود در خوردن ضربه محض به که است اين در کشورھا ديگر با ترکيه کارگری جنبش تفاوت

 مبارزه از بخشی را شکست آنھا .آورد بر سر دوباره شکست اين دل از تا بکشد طول ھاسال و کند پيدا را ضربه

 کشور، اين ارتش امروز و است کرده تجربه را کودتا سه ترکيه کارگری جنبش .گردندنمی مقصر لدنبا و دانندمی
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 خوردن ضربه کمتر برای راھی دنبال به دائم اجتماعی جنبش و دارد نقش جامعه ؤونش تمامی بر ايران، ھمانند

 .پردازدمی سنگين ئیبھا دائم طور به مسير اين در و است کردن حمله بيشتر برای راھی دنبال بيشتر بلکه نيست

 در اندازدمی راه اعتصاب که حال عين در .کنندمی استفاده مبارزه برای ھاراه تمامی از ترکيه مبارزان از نسل اين

 اعتصابيون برای کمک آوریجمع دنبال به که زمانی در …و کندمی اشغال را کارخانه دارد، حضور نيز دادگاه

 اين برای مالی ھایکمک گرفتن دھدنمی اجازه و ھست نيز زندانی کارگران زندگی خارجم مينأت دنبال به است،

 طبقاتی نگاھشان و بينندمی فراتری ۀعرص در را مسائل آنان .شود استفادهسوء آنھا از که شود ایبھانه کارگران

 .است

ً  ترکيه کارگری جنبش  دل از که کاری نيروھای اين وصخص به است خودش نيروی بازتوليد و توليد حال در دائما

 سياسی، فرھنگی، ھایعرصه تمام در ھستند، کرده تحصيل اجتماعی لحاظ از و آيدمی بيرون آموزشی مراکز

 رابطه در ترکيه ئیسنديکا و یئاتحاديه جنبش پرشور، و فعال قشر اين وجود دليل به .ھستند فعال ھنری و اجتماعی

 دامن بيشتر راديکاليسم به دائمی ئیجوابگو اين باشد خودش ۀبدن جوابگوی بايد شھايفعاليت و ھاسياست تمام با

 .زندمی

 مردم و دولت جانب از ھميشه نقش اين ولی دارند کيدأت ھمواره دولت و دين ئیجدا اصل بر ترکيه روشنفکران

 جھان کل در مذھب شدر از جدا رشد اين داليل .گرفت کم دست نبايد را جامعه در مذھب رشد .است شده کمرنگ

 ۀمنطق کارگری ھایجنبش از بسياری ھمانند ترکيه کارگری جنبشۀ گذشت سال صد به نزديک مبارزات .نيست

 تبعيد و اندافتاده زندان به نفر ھزاران دوره ھر در .است سرگذرانده از را بسياری وخيزھایافت خاورميانه

 ترک را مبارزه زندانيان، نه و شدند جدا خود ھایريشه از تبعيديان هن اما .است شده تحميل نفر ھزاران بر ناخواسته

 مواقع از بسياری در و آمد وجوده ب آتاتورک کمال ناسيوناليسم دل از ١٩٠٨ سال از ترکيه کارگری جنبش .کردند

 )۴.(است بوده پيشرو

 بزرگان ھمانند و بود خارجی ھایقدرت ۀبازيچ حال عين در و مستبد بسيار ايران، شاه رضا ھمانند آتاتورک،

 ايران ھمانند نيز ترکيه در .باشد تک منطقه در و رود فراتر ترکيه مرزھای از قدرتش که بود آن خواستار عثمانی

 اجتماعی نيروھای که بود اين ايران با ترکيه تفاوت .گرفت شکل استبدادی شرايط اين عليه اجتماعی مبارزات

 درگير ناسيوناليسم در ترکيه ۀجامع ولی بودند ضداستبدادی و خواهعدالت بسيار اناير مبارزات دل از آمده بيرون

 کنار نتوانسته کردھا ۀطلباناستقالل نيروی با ھميشه گذشته قرن يک در که است ناسيوناليسم ھمين دليل به و شد

 برابر در توانستمی مبارز کتر نيروھای متقابل ھمراھی و مقاومت با تنھا کرد مردم ۀطلبانحق جنبش زيرا .بيايد

 طبيعی پس )۵.(کنندمی تلقی فاشيستی نظامی را آن ترکيه روشنفکران اتفاق به قريب اکثريت که بايستد حکومتی

 .باشد گذار ثيرأت مذھب و ناسيوناليسم نيز ترکيه کارگری جنبش در که است

 کودتای سه .کند خالص نظاميان ھایچکمه زير از را خود نتوانسته امروز به تا گاه ھيچ ترکيه کارگری جنبش

 ۵٠ حدود ١٩٨٠ کودتای از بعد .زد خواهعدالت و کارگری جنبش به را ضربه بيشترين ١٩٨٠ و ١٩٧١ ،١٩۶٠

 تا حکمی ھيچ داشتن بدون نفرشان ھزار ٢۵ که شدند دستگير نفر ھزار سی از بيش و اعدام کمونيست فعاالن از نفر

 تروريستی فعاليت جرم به نفر ششصد و شدند دستگير ديگر نفر ھزار ده ١٩٨٢ سال ات .بودند زندان در سال يک

 ارتش ۀاجاز با احزاب تمامی .شد تصويب احزاب آمدن وجوده ب قانون ١٩٨٣ سال از بعد .شدند زندان به محکوم

 و عوام حزب ن،وط مادر حزب از بودند عبارت شدند سيسأت دوران اين در که حزبی سه .کنند فعاليت داشتند حق

 )۶( .ملی دمکراسی حزب
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 ھایاتحاديه کنفدراسيون مانند شدند، فعال ترکيه در متفاوت ھایکنفدراسيون و ھااتحاديه از وسيعی طيف آن از پس

 ديسک ترکيه، پيشرو ھایاتحاديه کنفدراسيون ،(Hak-İş)ايش -ھاک،(Türk-İş) ايش – ترک ترکيه، کارگری

(DISK)، عمومی،َکسک بخش کارگری ھایتحاديها کنفدراسيون(kesk) ٧....(و( 

 ناسيوناليست نيروھای( (CHP) خلق جمھوری حزب جمله از ھاگروه و احزاب ساير کارگری ھایاتحاديه جز به

 حزب (MHP) ھافاشيست حتی و است دارانسرمايه حامی اپوزسيون نيروی تريناصلی که )ھاکماليست به موسوم

 در را جنبش اين کردند تالش دارد، ترکی افراطی ناسيوناليسم گرايش که ملی حرکت حزب ليست،ناسيونا کارگران

 و کرد احزاب شامل که برد نام را خلق دموکراتيک کنگرۀ توانمی ھاگروه ساير از .کنند ھدايت خود اھداف جھت

 مشی که ھاخلق موکراتيکد کنگرۀ .است )خلق ھایخانه( Halk Evleri اِولِری ھالکو (HDK)چپ ھایگروه

 دموکراتيک حزب به ٢٠١٣ سال از دارد، )ک.ک.پ( کردستان کارگران حزب با مشابه مواضعی و ستیئيآپو

 دموکراسی و صلح حزب .کندمی فعاليت ترکيه مختف ھایبخش در اکنون ھم و داده سازمان تغيير (HDP) ھاخلق

(BDP) دموکراتيک مناطق حزب به که نيز (DBP) ايفای حزب اين کردستان شمال بخش عنوان به داده، نام يرتغي 

 کندمی نقش

 سال از معلمان ۀاتحادي …و معلمان و ترکيه پزشکان ۀاتحادي مثل دارند را خود ھایتشکل نيز جامعه اقشار ساير

 ندعبارت که داشت وجود معلمان سنديکای شش ٢٠٠٨ سال در .است عضو ھزار صددو دارای و شده سيسأت ١٩٩۵

 )٨( :از

 سنديکای آنادولو، آموزش سنديکای آموزش، کار آموزش، يک سنديکا آموزش، سنديکای ترک، آموزش سنديکای

 )٩( .است آموزش المللبين به وابسته آموزشکه مستقل

 ھااتحاديه متفاوت ھایطيف توسط مشترکی اقدامات که است اين ترکيه کارگری جنبش بارز ھایمشخصه از يکی

 بر متعددی ثيراتأت …و مشترک اعتراضات مه، ماه اول جشن برگزاری مثل مشترک اقدامات اين .شودمی انجام

 کشورھا ساير در کارگری ھایجنبش برای تواندمی و دارد بررسی جای که دارد ترکيه کار نيروی کلی وضيعت

 برگزار چپ جريانات و رگریکا ھایاتحاديه ھمکاری با ترکيه درمی ماه اول ۀکميت ساله ھمه .باشد مفيد

 )١٠(.شودمی

 .دھدمی آن به ایويژه موقعيت که است ترکيه انقالبی جنبش با آن ارتباط کارگری جنبش ھایخصيصه از ديگر يکی

 جنبش اولين .گرفت ناديده را سوسياليستی و چريکی نيروھای نقش و کرد صحبت کارگری جنبش از تواننمی

 جريان که ١٩٧۴ تا خواھیاستقالل ۀادام در )١١(.گرددبرمی کردستان طلبانهاستقالل جنبش ١٩٢٠ سال به مسلحانه

 کارگران حزب) ١٢( .شد ترور سوريه مرز نزديکی در که رسدمی »قرار حقی« رھبری به انقالبی کردستان

 اعتصاب )١٣(.گرفت شکل دينالیشم ليسوپ پاسگاه به حمله با سياھکل، ھمانند ،١٩٨۴ تگسا ١۵ در کردستان

 عمليات اين از ئیھاجوانه شد، زندانی چھار شھادت به منجر که استانبول زندان در زندانی فعاالنۀ روز ٧۵ غذای

 کودتای رھبر اَوَرن، کنعان که گرفت باال چنان حکومت نيروھای تلفات شمار مدتی از پس )١۴( .بود مسلحانه

١٩٨٠  ً  گرفتند قرار ک.ک.پ گريالھای حملۀ مورد وی ھمراه ھيأت افسر سه سفر اين در .رفت کردستان به شخصا

 قومی پاکسازی به کرد، سياسی فعاالن سرکوب و کشتار با ھمزمان ترکيه دولت ١٩٨٠ دھۀ پايان در .شدند کشته و

 رانده خود اقامتگاه از ُکرد ميليون ۴ تا ٣ بين ١٩٩٩ سال تا ھا،ارزيابی بر بنا .زد دست کردستان روستاھای در

 با ترکيه دولت .شد کردستان کارگران حزب به کرد ناراضی دھقانان بيشتر ھرچه اقبال سبب موضوع اين که شدند

 بخش اين) ١۵( .است داده تغيير کرد جنبش با رابطه در را خود ھایسياست ١٩٩٨ بروریف ١۶ در اوجالن ربودن
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 جنبش ديگر ھایبخش ک.ک.پ که است رحالید اين .است گرفته ناسيوناليسم بوی و رنگ بيشتر کارگری جنبش از

 را خود و کندمی متھم بودن ناسيوناليست به را )دوغوپرينچک جريان کارگر حزب مشخص طور به(ترکيه چپ

 به و کشورھا ديگر ھایجنبش با بسياری تفاوت ترکيه کردستان ۀطلباناستقالل جنبش البته .داندنمی ناسيوناليست

 .نيست پذيرامکان نوشته اين در آن بررسی اھميت، غمر به که دارد عراق خصوص

 پذيرفتن با مشابه کشورھای ساير مانند ترکيه دولت .نورديد در را ترکيه بزرگی اقتصادی بحران٢٠٠١سال در

 ھاسياست اين تبعات از يکی .شود خارج بحران از کرد سعی جھانی بانک و پول المللیبين صندوق ھایبرنامه

 کاھش و کشاورزی و صنايع در توليد کاھش سبب که بود ليره ترکيه پول واحد ارزش ديدش افزايش طرح

 کشورھا، ساير مانند )١۶( .شد شھرھا به مھاجرت و بيکاری افزايش و سنديکاھا تضعيف و کارگری دستمزدھای

 تعديل یھاطرح .کرد ترسخت روز به روز را ترکيه کارگران برای کار و زندگی شرايط اقتصادی بحران

 ثيرأت شانزندگی ھاطرح اين تبعات از که جوانانی است شده سبب شغلی امنيت نبود و سازیخصوصی ساختاری،

 .باشند داشته مشارکت یئاتحاديه و صنفی ھایفعاليت در کمتر گرفته،

 ھایتشکل و سنديکاھا و ھااتحاديه است ضروری ترکيه، اجتماعی اقتصادی ساختار در عميقی اتتغيير چنين با

 .دھند تغيير را ساختارشان و کار ۀشيو ديدگاه، ترکيه کارگری

 به از پس ھاسال اين در .کندمی نمايان را خود نيز کارگری ئیسنديکا و یئاتحاديه جنبش ھایضعف ميانه، اين در

 .کردند رشد ولتد ھایحمايت با بودند نزديک دولت به که آنان يا دولتی سنديکاھای عدالت، حزب رسيدن قدرت

 .شد تبديل ترکيه کنفدراسيون بزرگترين به کارمندان سنديکای ٢٠٠٩سال در مثالً 

ھای کارگری وجود فساد و رشوه در ميان بعضی رھبران برخی از اين  يکی ديگر از عوامل تضعيف تشکل

اين نوع سنديکاھا به جای تکيه بر . زد ھا دامن می اعتمادی کارگران به اين تشکل ھای کارگری بود که به بی اتحاديه

آنان بيشتر .  از طريق مذاکره با حکومت و صاحبان قدرت حل کنند کارگری سعی دارند مشکالت محيط کار راۀبدن

 )١٧. (دھند انجام می… ھا عمل کرده و اقداماتی از جمله ساختن مدرسه و   ان جی اوۀبه شيو

پخش خبر ثروت زياد و حقوق باالی بعضی از مديران بعضی از سنديکا نيز در اين دوره به شھرت سنديکاھا 

ھای  ھای رسانه ھجمه. اشاره کرد )HAber-isو TURK_IS( توان به کنفدراسيون میاز جمله . صدمه زد

 . به خوبی استفاده کردندسألهمھای کارگری نيز از اين  اعتمادی و بدبينی به تشکل داری، با ھدف ايجاد جو بی سرمايه

گر از خصوصيات جنبش ی يکی ديئھای کارگری کشورھای اروپا تحاديهھای کارگری ترکيه و ا  اتحاديهۀرابط

ای را برای ترکيه ايجاد کرد که اين روند بر جنبش   اروپا شرايط ويژهۀپيوستن ترکيه به اتحادي. کارگری ترکيه است

 .ثير داشته استأکارگری ت

ھای کارگری ترکيه   وضعيت حقوق اتحاديه٢٠٠٤ ھجدھم در الھه در سال ۀاز جلس (JCC) ترکيه – اروپا ۀاتحادي

 عطفی در کار ۀله نقطأاين مس. ور کار وبررسی خود قرارداده و از آن زمان بارھا مورد بحث بوده استرا در دست

 بيست لسۀجھمچنين گزارشی در . ھای کارگری است  تجزيه و تحليل وضعيت حقوق اتحاديهۀ اروپا در زمينۀاتحادي

 در اين زمينه ارائه ٢٠٠٨در سال  در بروکسل برگزار شد و دو گزارش ديگر نيز ٢٠٠٧که در سال (JCC)و دوم

 .شد

ی که با ھم دارند، ئنظرھا ھا، به رغم اختالف اتحاديهھای مشترک  ھمان گونه که در باال گفته شد اتحاد عمل و فعاليت

اين که چگونه اين . تواند برای کارگران ايران آموزنده باشد  ارزشمندی از جنبش کارگری ترکيه است که میۀتجرب
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توانند با ھم روی يک  ھا می ھای کارگری عضو کنفدراسيون ھا و تشکل گيرد و چگونه اتحاديه ھا شکل می اتحاد عمل

 … حرکت مشترک به توافق برسند، از اعتصابی حمايت کنند و

ھای  ھای راديکال و تشکل ھای زرد و سازشکار با اتحاديه ھا، تضاد و کشمکش بين اتحاديه در کنار اين اتحاد عمل

ھای مختلف بروز  شود، در زمينه  ھميشگی که سبب ارتقای جنبش کارگری ترکيه میقابلتاين . ی وجود داردانقالب

ھای اروپا  ايش خواھان ھمکاری با اتحاديه –ھای کارگری ترکيه مانند ترک کند از جمله اين که برخی از اتحاديه می

.  اروپا بودۀ که خواستار افزايش ھمکاری با اتحادي کردء مشترکی را با سازمان ترقی اقتصادی امضاۀبودند و بياني

 … له موافق نيستندأھای مترقی با اين مس در حالی که برخی اتحاديه

ای برده و چگونه از اين فضای ايجاد شده،  اين که کارگران آگاه و فعال در ترکيه از اين موقعيت ويژه چه استفاده

تواند  اند، می  آن با جنبش انقالبی و راديکال در ترکيه استفاده کردهبرای ھمبستگی و انسجام جنبش کارگری و پيوند

. مي شاھد بودی به كوبانیرسان  كمكیان اعتراضات براي بارز آن را در جرۀنمون. برای کارگران ايران مفيد باشد

 یني نش ه عقبي نفر منجر شد و در انتھا دولت ترك٤٠ش از يس و كشته شدن بيلو كه به زد و خورد با پیاعتراضات

ھا را حزب دموکراتيک  ھر چند بيشتر کمک.  بروندی مردم اجازه داد تا به كمك مردم كوبانیروھايكرده و به ن

توان به  از جمله می. ھای کارگری نيز نقش پررنگی در اين اعتراضات داشتند ھا سازماندھی کرد، اما اتحاديه خلق

 . اشاره کردَکسک ۀاطالعي

ای خواستار اتحاد عمل عليه  ھای وابسته به آن در سراسر کشور طی بيانيه  و اتحاديهان کسککنفدراسيون کارگر

در اين بيانيه آمده است که . بر شدو در روزھای ھشتم و نھم اکتکسکھای کار و دفتر  داعش و اعتراض در محل

توانند سکوت  يت مترقی نمیگويند و در مقابل قتل عام بشر کارگران، به سياست جنگ يک طرفه در کوبانی نه می”

 ”.کنند

ھای  سياست“: بيانيه به نقش حزب عدالت و توسعه که مجوز جنگ را داده اشاره شده و چنين آمده استۀدر ادام

يا سوسياليسم يا بربريت “ و با مطرح کردن شعار “ جنگی ھيج نفعی برای بشريت، مردم و زحمتکشان ترکيه ندارند

يد قرار داده و اشاره کرده که کارگران ئأ کوبانی را در دفاع از آينده و خاک خود موردت، مقاومت قابل ستايش زنان”

 :مانند ھای جنگی ساکت نمی در برابر سياست

در ادامه به خطر “ .توان در برابر کشتار بشريت سکوت کرد جنگ کوبانی، جنگ مرگ و زندگی است و نمی ”

ميرند، بلکه  فقط افراد در جنگ نمی”: شود نيه با اين جمله تمام میبيا. جنگ داخلی در ترکيه نيز اشاره شده است

حزب عدالت و توسعه ، ھم در داخل و ھم . با حفظ آرامش، انسانيت خالص خود را نشان دھيم. ميرد انسانيت نيز می

استفاده از را با ھم سر دھيم و با “ جنگ را متوقف کنيد“ھا شعار  استانۀکشد، در ھم در خارج ما را در جنگ می

 )١٩(“ .مان در توليد، در تمام مناطق، قول دھيم صدای رسای نيروھای دموکراتيک و مترقی شويم قدرت
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آپو در . گيرد شکل می) به معنی عمو(ھای عبدهللا اوجاالن معروف به آپو   تفکرات و انديشه١٩٧٠در سال -١٤

 پردازد و  اوضاع کردستان ترکيه میۀوی علوم سياسی به بحث و بررسی دربارھای ترکيه به عنوان دانشج دانشگاه

گيرد و نفرات آن گروه را   جوانان انقالبی احزاب در ترکيه شکل میۀی و شاخئبا تالش و رھبری وی گروه دانشجو

عبدهللا « و » حقی قرارا« داد که   ترک زبان و روشنفکران و دانشگاھيان تشکيل می کرد زبان و بعضاً اکثراً 

دادند که به تجمع و  يل میای در آنکارا تشک اين افراد جلسه.  اصلی و مرکزی آن گروه بودندۀھست» اوجاالن 

 ۀشروع مبارز - ٢بازگشت به ميھن و  -١: مشھور شد و به دو توافق دست يافت » ديکمان « ی ئگردھما

 . و تنظيم و سازماندھی پس از بازگشت به کردستانايدئولوژيک

 علوم سياسی و به رھبری اوجاالن گروھی با نام ۀفتنی است که پس از مدتی با ھمت فارغ التحصيالن دانشکدگ

 اين گروه نام خود ١٩٧٤کنند و در سال  اعالم موجوديت می» کردگان دموکرات وطن پرست آنکارا انجمن تحصيل«

 .  يعنی طرفداران آپو تغيير دادندآپوجولر «apousk » را بر اساس ايدئولوژی که انتخاب کرده بودند به

 ١٩٧٧کردند و در سال   اين گروه به طور مخفی با تبليغات سياسی مردم را عليه دولت تحريک می١٩٧٥در سال 

منشوری را منتشر کردند که در ھمين سال دولت با خطرناک اعالم نمودن » مسير انقالب کردستان« تحت عنوان 

و  سرخ را برای مقابله با اين گروه ۀسازمان ستار (MIT) بارات و اطالعات ترکيه سازمان استخۀاين گروه به وسيل
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 گروه يعنی ۀکنند  گروه رھبر و ادارهءسرکوب ھرگونه آشوبی تشکيل دادند که اين سازمان با نفوذ در داخل اعضا

 در روستای فيس ١٩٨٧مبر نو ٢٧در . حقی قرار را به قتل رساندند که پس از او ھدايت آن به اوجاالن واگذار شد

ً  P.K.K ای تشکيل و حزب کارگران کردستان کنگره  .  بنيانگذاری شدرسما

  :ک عبارت است از .ک.سياست و تدابير دولت ترکيه برای مقابله با پ -١٥

 نادر، دين، دولت و تجدد در - انتخابی  لک و سرکوب جدی آنھا در برخی مراح.ک. نظامی پۀمقابله با مبارز -١ 

تشکيل نيروی مخصوص برای مبارزه با تروريسم در  -٢-٤٩٢، ص١٣٩٢: ھرمس، چاپ يکم: رانترکيه، تھ

خصوص مناطق ه  و گماردن نيروھای حفاظتی در منطقه بی محلیروھايل نيتشك - ٣) اوزل حركات(آنکارا 

ل ورود و خروج وتجھيز روستائيان به خطوط مخابراتی جھت کنتر - ٤) یوجوالري قورویكو(ی ئروستا

 اعالم حالت فوق ،ھای امنيتی با کشورھای ھمسايه تالش دولت برای تجديد پروتکل -٥ک .ک. پیھا تسيترور

ھا در مناطق  طرح اسکان ترک -٦ھای جنوب و جنوب شرق ترکيه برای ايجاد ثبات فکری  العاده در استان

…  اقتصادی، اجتماعی وھای اصالح مسائل اقدام به وعده - ٧ روستاھای مرزی آلوده ۀکردنشين کوچ دادن و تخلي

ايجاد روابط  - ٩ھای کامپيوتری و پيشرفته  تقويت و تجھيز پاسگاھھا در مرز ايران و عراق به انواع سيستم -٨

ک در مرز .ک.به منظور حمله به اھداف پ) ھا ھا و بارزانی طالبانی(سياسی با حزب دموکرات کردستان عراق 

 - ١١) موساد(ل يو اسرائ) سيا(ھای جاسوسی امريکا  با سازمان) يتم( ترکيه ھمکاری سازمان امنيت - ١٠عراق 

ً  نفوذ نيرو تغيير قيافه دادن برای مبارزه با .  حزب هللاھای اطالعاتی و امنيتی به گروھھای اسالمی خصوصا

از پناھندگان » ميت « ۀاستفاد - ١٣اجرای طرح عفو عمومی جھت بازگشت و تسليم عناصر ضعيف  - ١٢ک .ک.پ

 -١٥ک .ک.استفاده از عشاير و مسلح نمودن آنھا در مقابله با پ -١٤ک .ک.جھت ضربه زدن به عناصر پعراقی 

اعطای آزادی به بعضی از گروھھای چپی ) الف : کردنشين از جمله ۀھای سياسی و فرھنگی در منطق اجرای طرح

ھای مناطق کردنشين به زبان کردی  داير نمودن برخی از مدارس در محدوده) ب. که فعاليت نظامی مسلحانه ندارند

تاکنون تنھا يک .  خصوصی به زبان کردی فقط برای مدارس خصوصی بوده استۀو محلی صدور مجوز مدرس

ھای  اجرای برنامه)  تأسيس شده است ج٢٠١٤به نام مدرسۀ شھيد فرزاد کمانگر در سال ) آمد(مدرسه در دياربکر 

 .ی گويش و پوشيدن لباس کردآزادی)کردی از راديو و تلويزيون کشور د

جالل، پسرش قباد، دخترش آال و ھمسرش (ھا  طالبانی. ھا رھبران حزب دموکرات ھستند الزم به ذکر است بارزانی

ک به صورت تاکتيکی حمايت .ک.رھبران اتحاديۀ ميھنی کردستان عراق ھستند که معموالً از پ) ھيرو ابراھيم

 .کرده اند

 هگر، پروس سياسی اجتماعی درترکيه، سولماز بھرنگ ، روناھی شورشھای  مروری بر جنبش -١٧-١٦

به . ٢٠١٢ ن تحت حاکميت حزب عدالت و توسعه سولماز بھرنگ میآھای   کارگر ترکيه و تشکلۀشرايط طبق -١٨

 ه کارگر ترکيه، نوشته ييلديريم کوچ استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی خاور ميانۀنقل از تاريخ طبق
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  امه دارددا

 و قسمت دوم را به جای قسمت  ويرايش، ويرستاران پورتال متوجه اشتباه فرستندۀ مطلب نشده از اين که حين-*

  .، از تمام خوانندگان پوزش می خواھيم انداول به نشر رسانيده

 AA-AAادارۀ پورتال


