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 Political  سياسی

  
  بھزاد مالکی   

  ٢٠١۶ اپريل ١۴
  

  گرائیسرمايه داری و اسالمترکيه در چنبرۀ تضادھای 
١  

  
بود بر سرعت باال روندۀ حزب حاکم گرای ترکيه، نقطۀ پايانی  بر پيکر حکومت اسالم٢٠١۵جون  ٧ضربۀ انتخاباتی 

تغيير که درصدد کسب قدرت انحصاری از طريق » اردوخانرجب طيب «و رھبر جاه طلب آن » عدالت و توسعه«

گرائی و رشد فزايندۀ نئوليبراليسم در مدتی که اين حزب به قدرت رسيده، با پيش زمينه روند اسالم. قانون اساسی است

 ايدئولوژيک کم سابقه - و پان اسالميسم، جامعۀ ترکيه را با  بحران سياسی) پان ترکيسم ( عثمانی-ھای ايدئولوژيک نو

بررسی اين مسأله برای ما از اھميتی دوگانه برخوردار . رو کرده و به بحران اقتصادی آن دامن زده استه ای روب

 دو قدرت توسعه طلب ديگر يعنی ک باستراتيژي در يک رقابت -یئ به عنوان قدرتی منطقه - از يک طرف ترکيه . است

 کشورھای مسلمان نشين ًاساسا» دنيای اسالم«منظور از (قرار دارد » دنيای اسالم « ايران وعربستان بر سر رھبری 

ش، افغانستان و غيره ھم مورد نظر يده ، پاکستان، بنگلاطبيعی است که کشورھائی مانند اندونزي. منطقۀ خاورميانه است

 ھستند اما تا آنجا که به رژيم ھای ترکيه، ايران و عربستان مربوط می شود، کشورھای خاور ميانه، پان اسالميست ھا

گاه داعيۀ رھبری جھان  ترکيه که عضو پيمان ارتجاعی ناتوست، ھيچ). فريقای شمالی اولويت دارنداشرق مديترانه و 

 در سخنرانی اردوخان.  رھا نکرده است،داسالم را که در طی چند قرن در دورۀ امپراتوری عثمانی يدک می کشي

اشارات . ھايش بارھا اعالم کرده است که ھدف ترکيه رھبری جھان اسالم و تحقق وحدت و ھمبستگی جھان اسالم است

. ستراتيژی را توضيح می دھد، به روشنی اين ٢٠١٢ سپتمبر ٣٠او در کنگرۀ  چھارم حزب عدالت و توسعه، 

کيد کرد و آن را ھدفی برای خود و گروه أ اروپا تۀالم به جای عضويت در اتحادي بر رھبری جھان اساردوخان«

 در اخوان المسلمين بزرگ ۀ حزب عدالت و توسعه به کنگرۀدر عين حال در اين چارچوب کنگر. ھمراھش دانست

    ».جھان اسالم تبديل شد که در آن عالی ترين رھبران مصر و تونس و فلسطين نيز حضور داشتند

(http://www.irdiplomacy.ir/fa/page/1907515  )  

رجب « :  گفت- حماس -خالد مشعل رئيس دفتر سياسی جنبش مقاومت اسالمی فلسطين ، جلسهبه دنبال شرکت در اين 

حزب عدالت و توسعه که » .  رھبر جھان اسالم است نه تنھا رھبر ترکيه بلکه يک، نخست وزير ترکيهاردوخان طيب

والن کشورھا و رھبران احزاب مختلف را برای ؤ بر عھده دارد، شماری از مساردوخانرھبری آن را رجب طيب 

ُمحمد مرسی رئيس جمھور مصر، اسامه النجيفی رئيس پارلمان عراق، احسان . حضور در کنگره دعوت کرده است
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 نشين قبرس، المازبک اتامبايف رئيس جمھور قرقيزستان، علی عثمان محمد طه معاون کجک نخست وزير بخش ترک

رئيس جمھور سودان، طارق الھاشمی معاون رئيس جمھور عراق، مسعود بارزانی رئيس اقليم کردستان عراق، محمد 

رودر صدر اعظم شھباز شريف نخست وزير اقليم پنجاب پاکستان، امين جميل رئيس جمھور اسبق لبنان، گرھارد ش

لمان، يوسف رضا گيالنی نخست وزير پاکستان، راشد الغنوشی رئيس حزب اسالمگرای نھضت تونس و خالد اسابق 

از سوی ديگر، ھم .  حزب حاکم ترکيه بودندۀ شخصيت ھای حاضر در کنگرۀمشعل رئيس دفتر سياسی حماس، از جمل

يران و ساير کشورھای مسلمان نشين، ترکيه به عنوان مدلی گرای او ھم از طرف نئوليبرال ھای اسالماز جانب غرب 

 مسيحی ھای -عرضه می شود و از اين نظر به غلط با دموکرات »دموکراسی«مطلوب از پيوند اسالم حکومتی و 

 .اروپائی مقايسه می گردد

 نشان داد که در پس پردۀ ، اتفاق افتاد،سپتمبر ماه انتخابات تا انتخابات زودرسحوادثی که در چند ماھۀ بعد از اين 

 و ناسيوناليسم بلندپروازانۀ او چھره ای تماميت خواه نھفته است که برای رسيدن به اردوخاناصالح طلبی اسالمی 

موج سرکوب روشنفکران و روزنامه نگاران، به دنبال . گونه اقدامی ولو فاشيستی خودداری نمی کند اھدافش از ھيچ

و تشديد سرکوب ) PKK( مخالف تا ازسرگيری جنگ با حزب کارگران کردستان بستن روزنامه ھا و رسانه ھای

کردھا، به بھانه ھای واھی و زير پا گذاشتن قرارھای صلح با آنھا و ھمراه شدن اين اوضاع با بمب گذاری ھای مشکوک 

ف قرار گرفتند که جو که به قتل عام بيش از صد تن از تظاھرات کنندگان الئيک و چپ منجر شد، ھمه در خدمت اين ھد

به جلب  عمومی جامعه را نا امن کنند، زمينه را برای نزديکی افراطيون راست به قدرت حاکم، فراھم سازند، تا حکومت

رغم نارضايتی از سيستم حاکم، به گفتمان امنيتی و شرايط نا  آرای خرده بورژوازی شھری و روستائی بپردازد که علی

برنده شد ولی باز ھم نتوانست اکثريت مطلق را     در آخرين انتخاباتاردوخانن حزب بدين سا. آرام، حساس ھستند

  . قانون اساسی به دست آوردتغييربرای 

که تبارز عمدۀ آن را در سياست ارتجاعی ترکيه . سياست خارجی ترکيۀ اسالمی ھم بازتابی از ماھيت اين حکومت است

اين سياست .  شاھديم-  چه در ترکيه و چه در سوريه –وسيع کردھا در سوريه و دفاع از داعش و سرکوب و کشتار 

ريقا را افبدين صورت تئوريزه کرده که منطقۀ خاورميانه و شاخ » احمد داود داغلو«ماجراجويانه را نخست وزير ترکيه 

نيزمانند ساير بھارعربی برای ترکيه )  ١.(می داند» امپراتوری ترکيه« عثمانی خويش جزئی از-بر مبنای ديدگاه نو

فريقا ای فرصتی فراھم آورد که کارت ھای خود را در صحنۀ بازی ھای خاورميانه و شمال ئقدرت ھای جھانی و منطقه 

حمايت فعال از اسالم گرايان تونسی و اخوان المسلمين . بيازمايد و جا پاھائی برای تحقق رؤياھای قديمی ترک ھا  بيابد

نگاھی به پيش زمينه ھای . عراق را در پرتو اين ديدگاه می توان ارزيابی کردمصری و خالفت اسالمی داعشی در 

  .حوادث جاری ترکيه و توضيح مفصل تر مطالب فوق، به ما در فھم بھتر آن کمک می کند

 با رھبری مصطفی ١٩٢٣جمھوری جديد ترکيه، از دل ويرانه ھای جنگ اول و شکست امپراتوری فرتوت عثمانی در 

 رژيمی استبدادی را با فراز و نشيب ھای ٢٠٠٢کماليست ھا در طی دورانی طوالنی تا سال . ک سربرآوردکمال آتاتور

اين رژيم وظيفۀ خدمتگزاری به زايش سرمايه داری ترکيه از دل جامعۀ نيمه . متعدد بر حيات سياسی ترکيه مسلط کردند

ظھور اين . ری را در دستور کار خويش قرار دادفئودالی از يکسو و جلوگيری از خيزش يک جنبش دموکراتيک و کارگ

بر در روسيه و استقرار دولت بلشويکی در مناطق ھمجوار ترکيه ھمراه شد و وضعيت وجمھوری با انقالب اکت

 دولتھای امپرياليستی غرب در شرق ستراتيژیوجود آورد که در آن ترکيه، حلقۀ مھمی در ه  سياسی جديدی ب- ئیجغرافيا

و ناتو، جلودار جبھۀ غرب عليه ) ًبعدا سنتو(ی چون بغداد ئورميانه بود و با پيوستن به پيمانھای منطقه مديترانه و خا

اصالحات ارضی نيم بندی که کمال مصطفی شروع کرده . شوروی و مقابله با دولتھای ھوادار آن در خاورميانه گرديد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

مک طرح مارشال از سر گرفته شد و با کندی  با ک١٩۴۵اين اصالحات پس از . بود با شروع جنگ دوم متوقف شد

حزب ( حکومت از حزب جمھوريخواه مردم ١٩۵٠در سال .  درآمد اما به تدريج  متوقف گرديدءبسيار به اجرا

 –منتقل شد و عدنان مندرس   حزبی که زير نفوذ زمينداران بزرگ بود–به جالل بايار از حزب دموکرات ) کماليست

باشاک اوزورال، تحول ترکيه و جالل بايار، مؤسسۀ مطالعات ( به نخست وزيری رسيد – نمايندۀ زمينداران بزرگ

 قوانينی در اين زمينه به تصويب ١٩٧٠ و ١٩۶٠دوباره در دھه ھای  ).  ٢٠٠۴ اوت -اسالمی دانشگاه مک گيل کانادا

ران بزرگ، به ويژه آنھائی که به که به منافع زميندا رسيد که زمينه را برای رشد سرمايه داری فراھم می کرد ضمن آن

 اصالحات ارضی شبيه ١٩٧٠در دھۀ ، به اين ترتيب. شيوۀ مدرن کشاورزی روی آورده بودند، لطمه ای وارد نياورد

اصالحات ارضی ايران در ترکيه به وجود آمد که نتيجۀ آن از يک سو گسترش روابط سرمايه داری در کشاورزی و 

اد ترکيه و ايجاد يا تقويت زمينداران بزرگ مدرن بود؛ و از سوی ديگر انبوه وسيع سلطۀ سرمايه داری بر کل اقتص

اصالحات . و جمعيت فزايندۀ کارگران کشاورزی) تعداد بسيار زيادی واحدھای کوچک کشاورزی(دھقانان کم زمين 

 آموزشی، باقی ماند و روبنائی و مدرنيتۀ کمالی در حد رفع حجاب از زنان و سکوالريزه کردن نسبی سيستم دولتی و

استبداد سياسی . راتی بنيادی در مناسبات حقوقی و سياسی باز مانديغيوجود آوردن ته رازش رضا شاه  از بتمانند ھم

  . اجتماعی و فرھنگی ترکيه سايه افکنده است–ھمراه سرنيزۀ نظاميان تا به امروز بر حيات سياسی 

در .  از جنگ جھانی اول، دولت تک حزبی را نمايندگی می کردحزب جمھوری خواه ترکيه برای مدتی طوالنی پس

 برگزار شد و به دوران سی سالۀ ١٩۵٠ترکيه اولين انتخابات آزاد به مفھوم رايج آن، پس از جنگ جھانی دوم و در سال 

. ی می کردبا اين حال ارتش تا اواسط دھۀ نود ميالدی نقش اصلی را در صحنۀ سياسی ترکيه باز. تک حزبی پايان داد

  ) .٢(وضعيتی که مانع از گسترش حزب گرائی و سنديکاليسم و رونق بازار انتخاباتی در مقاطع گشايش سياسی نشد 

جنبش کارگری ترکيه در . شرکت کارگران در حرکت ھا و اعتراضات اخير در ستانبول و آنکارا نشانی از آن است

 به ١٩٨٠ سپتمبر ١٢در جريان کودتای . رکوب گرديدبيرحمانه س - ١٩٨٠و ١٩٧١،   ١٩۶٠جريان سه کودتای 

 نفر از فعاالن کمونيست در مأل عام ۵٠ فاشيستی بر ترکيه حاکم شد، حدود - که حکومتی نظامی» کنان اورن« رھبری 

ش ًبعدا با اجازۀ ارت.  نفر از آنھا به زندانھای طوالنی محکوم شدند۶٠٠اعدام و بيش از سی ھزار نفر دستگير شدند که 

ھمراه با اين احزاب، طيف . شروع به فعاليت کردند» حزب دموکراسی ملی« و» حزب عوام« ، »مادر وطن«سه حزب 

 ٢٠٠ تأسيس شد که ١٩٩۵اتحاديۀ معلمان در سال . در ترکيه فعال شدند وسيعی از سنديکاھا و اتحاديه ھای کارگری

 طيف وسيعی از احزاب چپ و ناسيوناليستی در ٢٠٠٢از تا قبل .  سنديکای معلمان است۶ھزار عضو دارد و متشکل از 

 و تأسيس سنديکاھای دولتی که با حمايت دولت ٢٠٠٢با روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه در. ترکيه شکل گرفتند

 سنديکای کارمندان نزديک به دولت به بزرگترين ٢٠٠٩درسال . رشد کردند، جنبش سنديکائی مستقل ضعيف شد

  . يه تبديل شدکنفدراسيون ترک

 عامل جديدی را در شطرنج سياسی ترکيه وارد ٩٠ظھور احزاب محافظه کار و اسالم گرا از جمله حزب رفاه، در دھۀ 

 . به عنوان اولين حزب در انتخابات پيروز گرديدءآرا% ٢١.۴ با ١٩٩۵ دسامبر ٢۴اين حزب در انتخابات . کرد

در سال .  نھادھای حافظ دولت سکوالر و کماليسم کنار گذاشته شد حزب رفاه با فشار ارتش و سايرۀحکومت يک سال

 حزب اسالم گرای رفاه در ترکيه منحل و نجم الدين اربکان از نخست وزيری ترکيه برکنار شد و از فعاليت ١٩٩٧

ه گرای ديگر ب  شاخۀ  ديگری از يک حزب اسالم  ،٢٠٠١او با تعدادی از کادرھای جوان در سال  .سياسی منع  گرديد

 را به ء درصد آرا٣۶ توانست ٢٠٠٢ايجاد کردند که در انتخابات پارلمانی سال ) AKP( » حزب عدالت و توسعه « نام

اقبال مردم به حزب جديد، عالوه بر جنبۀ . ، به عنوان نخست وزير انتخاب شداردوخاننفع خود کسب کند و رجب طيب 
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اقتصادی و برقراری دموکراسی در ترکيه و حل مسائل قومی و ملی و مذھبی، وعده ھای اين حزب به حل معضالت 

  .جنگ دائمی داخلی بود

 درصدی توليد ناخالص ملی و رشد منفی ٣٠ بحران اقتصادی بزرگی ترکيه را در نورديده بود که با افت ٢٠٠١در سال 

ش برنامه ھای صندوق بين الملی ترکيه مانند ساير کشورھای مشابه با پذير.  ھمراه بود%۵٣.۵ درصدی و تورم ٧.۵

 نسبت تبديل لير به ٢٠٠٠ و سال ١٩٩٠ترکيه در اواخر دھۀ . پول و بانک جھانی، سعی کرد از اين بحران خارج شود

 که به آن اشاره شد باعث گرديد که ارزش واقعی لير و یاما وجود تورم و رکود شديد يا بحران.  را ثابت نگاه داشتدالر

بخش مھمی از سرمايه داران، به ويژه سرمايه گذاران خارجی و به طور کلی . اھش شديد پيدا کنداوراق قرضۀ لير ک

 عوض کردند و فرار سرمايه از دالر کاھش می يافت با ًپولداران، لير ترک و اوراق قرضۀ لير را که ارزش آن دائما

المللی  ه رغم دريافت کمک از صندوق بينبدين سان ذخاير ارزی ترکيه به شدت کاھش پيدا کرد و ب. ترکيه شدت گرفت

 را آزاد کرد بدين سان دالر ترکيه نرخ برابری لير در مقابل ٢٠٠١ بروریدر ف. پول وضعيت مالی و پولی بھبود نيافت

 و اتحاد گمرکی اروپا و کانديداتوری در جامعۀ  G20ترکيه با عضويت در. لير يک سوم ارزش خود را از دست داد

فريقا، اک و ژئوپليتيکش در چھار راه آسيا و اروپا و ستراتيژي و موقعيت ١٩۵٠طوالنی در ناتو از اروپا وعضويت 

در پروژۀ . سال ھا ھمراه با ايران و اسرائيل سرپل نفوذ و استقرار امپرياليسم غرب در خاورنزديک و ميانه بوده است

ترکيه چھارمين . رکيه جايگاه مھم و محوری دارد و تحکيم کريدور انرژی شرق به غرب آن، تامريکاخاورميانۀ بزرگ 

پ  به قدرت و وارد کردن اسالم به عرصۀ سياسی کشور با . ک. آ از اين زاويه ورود . شاھراه تأمين انرژی اروپاست

 برنامه ای نئوليبرالی، امکانی به وجود آورد که در آن نه تنھا سرمايه داری جھانی و اليگارشی داخلی بلکه بسياری از

.   متحد خود را در آن يافتند– پايگاه سنتی حزب عدالت و توسعه –اقشار سرمايه داری متوسط به ويژه در مناطق آناتولی 

سرمايه داری ترکيه طی يکی دو دھۀ اخير با بھره گيری از يک رشته شرايط مساعد بين المللی برای آن کشور، جذب 

 باالئی برخوردار شد اما در چند سال ًدات و غيره از رشد نسبتاوسيع سرمايه و وام خارجی، گسترش صادرات و وار

 نياز به عرصه ھا و  گذشته به خاطر بحران عمومی سرمايه داری در جھان، مشکالت سرمايه داری خود ترکيه،

 ٩ از ٢٠١۴ تا  ٢٠٠٢بين سال ھای (مفرھای بيشتر برای گردش و انباشت سرمايه و نيز افزايش ھزينه ھای نظامی 

و غيره به سمت رکود و افزايش تورم گرايش پيدا کرده )  برابر شده است٢ً يعنی تقريبا دالر ميليارد ١٧.۶ به دالريليارد م

 افت سرمايه گذاری ھای –کاھش حجم تجارت خارجی و پائين آمدن ارزش لير ترک، افزايش قرض دولتی .  است

توليد ناخالص . ب سقوط موقعيت جھانی ترکيه شده است کاھش توليد ناخالص ملی و تورم و بيکاری، موج–خارجی 

نرخ تورم از .  افت پيدا کرد٢٠١۵ در سال دالر ميليارد ٧٢٢ به حدود ٢٠١٣ در سال دالر ميليارد ٨٢٢داخلی ترکيه از 

نرخ بيکاری در . ٧.٧،%٨.٨۵، %٧.۴٩، %٨.٩۴، %۶.۴۵، %٨.٨۵:  به ترتيب زير بوده است٢٠١۵ تا ٢٠١٠سال 

و نرخ بيکاری در %. ١٠.٠و % ٩.١، %٨.۴، %٩.٢، %١١.٢:  چنين گزارش شده است٢٠١۴ تا ٢٠١٠سال ھای 

ند، اما اھر چند نرخ ھای تورم و بيکاری در ترکيه از نرخ ھای مشابه در ايران کمتر.  بازھم بيشتر شده است٢٠١۵سال 

صادرات دچار کسری تراز  رغم حجم باالیترکيه ھمچنين به . در سطح جھانی نرخ ھای بسيار باالئی به حساب می آيند

 ميليارد ۴٠.٩: چنين بوده است٢٠١۴ تا ٢٠١٠کسری تراز بازرگانی ترکيه طی سال ھای : بازرگانی مھم و فزاينده است

برای ارقام مربوط به کسری تراز  (دالر ميليارد ٣٩.٩ و دالر ميليارد ۵۴.٢، دالر ميليارد ۴١، دالر ميليارد ۶۶.۶، دالر

يک ويژگی ديگر اقتصاد ترکيه حجم ). ت يا کسری حساب جاری ترکيه در سال ھا مختلف به پيوست رجوع کنيدپرداخ

 نسبت وام خارجی خصوصی به توليد ٢٠١۴در سال . اين کشور است) دولتی و خصوصی(باال و فزايندۀ وام خارجی 
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% ۵٠.٣رجی به توليد ناخالص داخلی برابر و نسبت کل وام خا) دالر ميليارد ٢٧٠حدود % (٣٣.۵ناخالص داخلی برابر 

  .بوده است) دالر ميليارد ۴٠٠حدود (
آن وام بخش خصوصی به % ٧٠ رسيد که حدود دالر ميليارد ۴٠۵مبلغ کل وام خارجی ترکيه به بيش از ،٢٠١۵در سال  

 از سوی ديگر، با ردالنرخ باالی بھرۀ وام ھای خصوصی به خارج از يک سو و تضعيف لير ترک نسبت به . خارج بود

در ھمان .  است، باعث سنگين تر شدن ھزينۀ وام ھای خصوصی شده استدالرکه اکثر وام ھای ترکيه به  توجه به اين

و سودی که بابت ) ٢٠١۴ در سال دالر ميليارد ١۶٨بيش از (حال با توجه به انباشتۀ سرمايه گذاری خارجی در ترکيه 

سال خارج می شود، شکاف افزايندۀ بين واردات و صادرات، کاھش درآمد توريستی اين سرمايه گذاری ھا از ترکيه ھر 

و درگيری ھای نظامی فزايندۀ ترکيه و غيره، تراز پرداخت ھای اين کشور ھرچه بيشتر منفی می شود و شکنندگی 

 دالر ده ھا ميليارد ًبھرۀ وام ھای خارجی و سود سرمايه ھای خارجی در ترکيه مجموعا. يابداقتصاد ترکيه افزايش می 

  .در سال است که تأمين و تداوم آن به تشديد ھرچه بيشتر استثمار کارگران می انجامد

مقام ھفدھمين اقتصاد بزرگ جھان را يافته، نتوانسته است در زمينۀ توسعۀ انسانی مقام  ترکيه که طبق آخرين آمارھا،

ايران در اين .( ام قرار دارد٩٧ازمان ملل، ترکيه در ردۀ در فھرست شاخص توسعۀ انسانی س. باالی خود را حفظ کند

رشد اقتصادی ترکيه، عامل انسانی را در رابطه با درآمد و بھداشت و مسکن )  ام قرار گرفته است١١٠زمينه در ردۀ 

  .فراموش کرده است

  .)برای اطالعات بيشتر، به جدول ھای آمار و توضيحات  پيوست در آخر مقاله مراجعه کنيد(

  ادامه دارد

  ١٣٩۴ ]دلو[بھمن ماه
 

  
  :نوشت ھايپ

 اند، وقتی  ترکيه گفت که صد و ده سال پيش يمن، ارزروم و بنغازی يک کشور بودهۀاحمد داوود اغلو وزير خارج) ١ (

، »تابناک«به گزارش خبر گزاری . يم به ما می گويند که ترکيه به دنبال نو عثمانی گری استئما اين مطلب را می گو

 ترکيه اضافه کرد چرا به کسانی که اروپای واحد را تشکيل داده اند اين را نسبت نمی دھند و آنان را ۀير خارجوز

گر امپراتوری روم نمی دانند؟ چه اشکالی دارد که ترکيه به دنبال ايجاد جغرافيای واحد خاورميانه باشد؟ داوود اغلو ءاحيا

که طمع به سرزمين ھای ديگران داشته  نگ با کشوری شود و بدون اينکه ترکيه وارد ج ھمچنين معتقد است بدون اين

 .  قوت ماستۀاو می گويد اين نقط. باشد می تواند يک بار ديگر سارايوو را به دمشق و دمشق را به باتوم متصل کند

ه کشورھای  و بنغازی يک کشور بودند اگر چه امروز  ترکيه اضافه کرد که صد سال پيش يمن و ارزرومۀوزير خارج

اما چشم طمع به سرزمين ھيچ . ما افتخار می کنيم به گذشته و امپراتوری عثمانی و ايوبی. متفاوتی به نظر می رسند

   متھم به عثمانی گری می کنند؟  ، واحد استۀکه به دنبال خاورميانرا چرا ترکيه . کشوری نداريم

(http://www.irdiplomacy.ir/fa/page/1913597) 

 ١٩۴٧اما تاريخ سنديکاھای معاصر ترکيه از سال .  به آغاز سدۀ بيستم می رسدًشروع جنبش سنديکائی ترکيه تقريبا) ٢(

. است که در آن سال قانونی مبنی بر آزادی تشکل کارگری، بدون حق مذاکرۀ جمعی و بدون حق اعتصاب، تصويب شد

 کنفدراسيون سنديکائی مھم آن از اين ۴اکنون در ترکيه اتحاديه ھا و کنفدراسيون ھای سنديکائی متعددی وجود دارند که 

  :قرارند



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۶

 از اتحاد شماری سنديکای ١٩۵٢که در سال ) TÜRK-İŞ ايش -تورک( کنفدراسيون اتحاديه ھای کارگری ترکيه )الف

بخش مھمی از کارکنان . يک ميليون و ھفتصد و پنجاه ھزار عضو داردصنعتی و خدماتی به وجود آمد و اکنون حدود 

 ايش عضو کنفدراسيون بين المللی - تورک. مؤسسات عمومی عضو سنديکاھای تشکيل دھندۀ اين کنفدراسيون ھستند

اين کنفدراسيون موضعی .  است ETUC و کنفدراسيون اروپائی اتحاديه ھای کارگریITUCکارگری  اتحاديه ھای

 مذاکرۀ«، »فعاليت قانونی« ايش بر –تکيۀ تورک . فظه کارانه و سازشکارانه در برخورد به دولت و کارفرما داردمحا

 ايش تنھا سازمان سنديکائی است -تورک . است» ثبات کشور«و » آرامش محيط کار«، ») با کارفرمامذاکره(اجتماعی 

  . داد کنان اورن ترکيه به حيات خود ادامه ١٩٨٠که در کودتای 

 با انشعاب برخی ١٩۶٧اين کنفدراسيون در سال ). DİSKديسک ( کنفدراسيون اتحاديه ھای کارگری انقالبی ترکيه )ب

 عضو ٣٢٧٠٠٠ديسک اکنون حدود . ايش، تشکيل شد و بعدھا اتحاديه ھای ديگری به آن پيوستند- اتحاديه ھا از تورک

و راديکال مبارزه جويانه به وجود آمد و در سازماندھی بسياری اين کنفدراسيون سنديکائی بر اساس مواضع چپ . دارد

ليس و ارتش واين سازمان بارھا از سوی پ.  شرکت داشت١٩٨٠ تا سال ١٩٧٠از حرکات بزرگ کارگری در دھۀ 

 بسياری از اعضای اين کنفدراسيون دستگير و به حبس ١٩٨٠در کودتای . ترکيه مورد يورش و سرکوبی قرار گرفت

  .نی محکوم شدند و فعاليت ھای اين کنفدراسيون ممنوع شدھای طوال

بودند که در عين حال ) سوسياليست( اعضای تشکيل دھندۀ اين کنفدراسيون سنديکائی از رھبران حزب کارگر ترکيه 

.  با حزب کمونيست ترکيه وحدت کرد١٩٨٧اين حزب در سال . برخی اتحاديه ھای کارگری را بر عھده داشتند رھبری

 ايش مرکب از سنديکاھای صنايع و -ديسک، مانند تورک.  منع فعاليت اين کنفدراسيون بر طرف شد١٩٩١ سال در

  .   در واحدھای متعلق به بخش خصوصی فعاليت داردًخدمات مختلف است و اساسا

 ھزار ٣۴٠ تشکيل شد و ١٩٧۶در سال ) HAK-İŞ ايش –ھاک ( کنفدراسيون اتحاديه ھای واقعی کارگری ترکيه )پ 

رويکرد اين کنفدراسيون مبتنی بر . اين کنفدراسيون به ايدئولوژی اسالمی حزب نجات ملی نزديک بود. عضو دارد

  .ھماھنگی بين کارگر و کارفرما و پرھيز از برخورد رو در رو بين آنان است

 ھزار ٣٠٠کيل شد و  تش١٩٩۵اين کنفدراسيون در سال ). KESK( کنفدراسيون اتحاديه ھای کارکنان بخش عمومی )ت

 و کنفدراسيون اروپائی اتحاديه ITUCاين کنفدراسيون عضو کنفدراسيون بين المللی اتحاديه ھای کارگری . عضو دارد

  . است ETUCھای کارگری
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