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 سياست ويرانگر
 )قسمت دوم(

  جنگ و فاشيزم 

در تقابل با " يکی از قدرت ھای جھانی"ف  تبديل شدن به ھد. يا ھای توسعه طلبانه نيست و نابود شدندؤدر عين زمان ر

ِگرچه پروپاگند ھا و تبليغات بدون وقفه، ظھور ترکيه را به حيث يک قدرت . ی حاکم قرار داردشرايط آشتی ناپذير واقع
 را به عنوان رھبر جھان اسالم ستايش می کرد، اما تا حال ھيچ کدام به وقوع" رجب طيب اردوخان" جھانی، و

ِبه ويژه در تونس، مصر و ليبيا، ھمچنين شکست اخوان المسلمين، تمام " بھار عربی"تحوالت قيام ھای . نپيوست
رات در موقف دولت ترکيه نمايان شد، يگرچه بعد از آن بعضی تغي. و ھمراھانش را درھم ريخت" اردوخان"محاسبات 

 برای یمھم  جايگاه قوی و که با مداخالتش در سوريه،کند، ِاز ھر امکان  موجود استفاده می) AKP(اما حزب حاکم 

ين طريق رضايت يا  ابرای اين منظور پروپاگند ھای ملی گرائی را بيشتر ساخت، تا از. خود در شرق  ميانه بيابد

  .موافقت مردم کشورش را حاصل کند

 آماده ساختن اذھان مردم به يک -دی که جنگ ھا دامن زده يا رھبری می شونئ در جا ھاًا اغلب ،کهی در ترکيه تحوالت

 فاشيستی را به خود می ۀِخاصيت اين نوع يک رژيم سياسی بيشتر و بيشتر قياف/کرکتر.   مشاھده می شود-جنگ داخلی

حزب [می توان گفت، که .  ايجاد می شودًاصوص فضای جنگ داخلی عمدخی وجود دارد، که به ه ھای قوئنشان. گيرد

مردم . َشھروندان را در صف خود کشيد) ٢٠١۵اول نومبر (تحريک آميز قبل از انتخابات با يک سری حمالت ] حاکم

  .موکراسی تمام شدد] محدوديت[ انتخابات به قيمت ۀنتيج. را انتخاب کنند" موکراسید" يا" اعتماد و ثبات "بايد يا

ِمحدوديت درآزادی تشکالت طبقات تحت ستم و ِ اما در حال .  ترکيه وجود داشتدر آزادی بيان ھميشه در] محدوديت[ِ

 قوانين جديدی " مومیحفظ امنيت ع "با استدالل کشندۀ. افتد حاضر بسيار منظم تر و با استفاده از خشونت اتفاق می

و آزادی تجمع ) حق استفاده از سالح گرم در نظاھرات مسالمت آميز(قدرت پوليس گسترش داده شد تصويب شدند، 

 مطابق الزامات مذھبی بايد رفتار –ِيديولوژيک تمام جامعه و فشار باالی زنان و جوانان را  اطنظم و انظبا. محدود شد

  .  طور قابل توجھی افزايش داد-کنند
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يک حرکت جريان پيدا کرد، که شھرستان ھای منطقه را در  "دولت محلی خودمختار"ُدر مناطق کرد نشين تحت شعار 

جنگ جرياد دارد، گشت ) يربکديار (در حال حاضر در . ر به آن پاسخ دادحکومت با عمليات نظامی ويرانگ. بر گرفت

توان از  ُ کرد ھا را میألۀ که، مساميدی. وپخانه قرار دارندھای نظامی در خيابان ھا با تانک، تمام محله ھا زير آتش ت

 ن میيرا با آنھا تعي" هاشخاص جديد برای مذاکر"که حکومت  در حالی. راه مذاکره حل کرد، رو به کاھش بيشتر است

  ".خودمختاری" از یبه طور مثال نوع. کنند  را مطرح میی جديدُکند، جنبش کرد ھا اھداف باال تر

  

  حقوق و مبارزات کارگران

 کارگر را ۀرات در قانون جھت مشکل ساختن شرايط کاری، طبقيھمچنان تغي] اتحاديه ھای کارگری[رفتار بيروکراسی 

کارگران .  قوی تری را باعث گرديد مبارزات، در عين زمان ھمين عامل. ی سنگين تری ساختمجبور به حمل بار ھا

  .فقانه انجام داده شدموبسياری درگيری ھا .  و موترسازی ھمه درين قيام سھم گرفتند- شرکت ھای بزرگ فلز

ثيرات آن أتمرکز ساختند، اما تگرچه اين کارگران مبارزات خود را تنھا باالی مسائل اقتصادی و اتحاديه ھای کارگری م

  .ثيرگذار بودأبخشھای ديگری از آن الھام گرفتند و باالی اقشار ديگر جامعه نيز ت. بوداز آن خيلی فراتر 

.  کارگر دارای امکانات قوی مبارزه عليه حاکمان می باشند، زيرا که اينھا قدرت توليد کننده اندۀت امر، طبقيعدر واق

می تواند که نه تنھا خواسته ھای خاص خود را برابر کارفرمايان  -که ابزار الزم در دست دارد -طبقه ايستاين يگانه 

 به  آنھا را ظرفيتی/ اين توانائی بالقوه .  موفقانه به پيش ببرد، بلکه می تواند، قدرت سياسی آنھا را به خطر مواجه کند

سته ھای اقتصادی و زيرا خوا. ، که اقشار و طبقات ديگر جامعه را نيز بسيج سازداعطاء می کند] کارگران[

  .تواند، خواسته ھای گروه ھای اجتماعی ديگر نيز باشد موکراتيک آين طبقه مید

استفاده کند، و جايگاھی درميان جنبش " ميدان بازی"ين توانائی يا نفوذش  درا کارگر ترکيه نتوانسه، ازۀ متأسفانه طبق

 کارگران، به ويژه جوانان آگاه به صورت انفرادی، گروه ھای مخالف دولت را کمک می. يابدبھای اجتماعی برای خود 

 سازمان يافته ھنوز خيلی ضعيف است و در مراحل ابتدائی آن ۀکنند، اما سھم گرفتن در مبارزات سياسی به حيث طبق

  . قرار دارد

  تحوالت خارج از - کارگرۀ به حيث سازمان طبق-زرگ اتحاديه ھای کارگریاول، اکتريت ب.  اين حالت دو عامل دارد

  .موکراتيک سھم نمی گيرندا بی عالقگی خاصی تعقيب می کنند و در مبارزات دليت ھای شان را بو مسؤۀداير

 کارگر ۀقمشکالت عمومی را با مشکالت خاص طبتا کنند، که تمرکزش بر آن است،   را دنبال میاھانه سياستیاينھا آگ

  .ربط ندھند

ُ کرد ھا يکی سألۀم.  خودش تکه تکه ، يا محدود  فقط به يک بخش استۀھمچنان حمايت و اقدامات ھمبستگی داخل طبق

از مشکالت بزرگ کشور، که از سی سال به اين طرف باعث جنگ دوامدار است، برای بسياری از اتحاديه ھای  

ض ھا آن را ، يک مشکل منحصر به تروريسم و يا جدائی طلبان می حتی بع. و ممنوع ست/ کارگری به کلی تابو

ين اکه کارگران را از برای اين. ھمچنان در سياست روزمره، رھبران اتحاديه کارگران رفتار غير اين را ندارند. نگرند

 ست، با حکومت ربوطًا به کارگران م که مستقيم کنند، تا در مسائلی استفاده مییمسائل به دور نگھدارند، از ھر امکان

  .و سازمان ھای بورژوازی به يک تفاھم برسند

اين . دور نگھداشتن کارگران از سياست.  مستقيم به ھمديگر داردۀاين يک امر آشکار است، که ھردو عامل رابط

  .  سازد ی برای انجام وظايف مربوط به خود را فراھم میئدر عين زمان، امکانات و سھولت ھا] عامل[



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

کاستی شدند، و جھت اشتراک  و اين کمبودمتوجه  )DISK -کارگران انقالبیکنفدراسيون اتحاديه ھای (رھبران 

. سھم گرفتنددر آن اعضای شان داد کثيری از به تعکه . سال ھای گذشته کارگران را فرا خواندند" تظاھرات صلح"در

ِه ساختن يک اعتصاب دو روزه و يک تجمع در آماد. ِادغام، در پی  حمله در انقره و اعتراضات صلح ادامه يافت
  .  يک جايگاه برجسته داشت )کارگران انقالبیکنفدراسيون اتحاديه ھای (عزاداری سه روزه 

اين يک امر آشکار . ارزيابی کرد کافیناموکراسی و صلح، بايد  در جنبش د کارگران راۀُاما در کل، نقش سازمان يافت

 يعنی جنبش ھای صلح نمی توانند جبران شوند، اگر قوی ترين و مؤثرترين نيرو و کاستی ھای  ھااست، که اين ضعف

  .را نداشته باشد آن" حامل"نقش) کارگر(طبقۀ 

 نه فقط از نگاه –ترکيه .  درگيری را بين کشور ھای امپرياليستی ازدياد بخشيدۀتوانائی بالقوظرفيت و جنگ در سوريه 

 مشکالت به يک ديگر ۀ که ھمدر يک وضيعتی. قرار دارددر مرکزاين بحران   - جغرافيائی، بلکه از نگاه سياسی نيز

  .ديگر بستگی دارد   نيز به يک- ُ ھر اقدام برای حل آن، می تواند،  به يک بن بست منجر شود- که  تباط اند واينردر ا

  .ح قرار گيردِ مبارزات صلمقدم درخط  تا در اختيار دارد، ی کارگر امکانات زيادۀطبق] یدر چنين حالت[

  .ِموکراتيک شھروندان عليه جنگ و فاشيزم است د يک جنبش بزرگِۀ اصلی و عاجل، سازماندھیوظيف

/ سپس بايد يک جنبش سياسی از جناح ھای مخالف دولت.  در گام اول، وحدت بين خود جنبش ھای کارگريست

ھای ديگر جامعه، با مردمان تحت ستم، و با  کارگر را با نيرو ۀِاوپوزيسيون سازماندھی شود، تا بتواند، جنبش طبق

  .اقليت ھای مذھبی تحت ستم متحد سازد

  

  :لمانیالينک مقاله به زبان 
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