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  سايت پروسه: فرستنده

 ٢٠١٣ جون ١١

را ھای مختلفی  تر از تحوالت کنونی ترکيه تصميم داريم ديدگاه در جھت شناخت ھر چه صحيح: توضيح سايت پروسه

 اعتراضات اخير طرح شده در حد توان و امکان در اختيار مخاطبان خود قرار ۀترکيه دربارکه در سطح جنبش چپ 

 .يد آنان از سوی ما نيستأئھا به معنای ت بدھيم و قابل ذکر است که ترجمه و انتشار اين نظرات و تحليل

 !بھار به ترکيه آمد
 )Sürekli Devrim Hareketiجنبش انقالب مداوم(SDHتحليلی از 

  نيما کوشيار: دانِ برگر

اعتصاب در دانشگاِه .  ھاست در کشور ديده نشده اين اعتصاِب سراسری مدت. به ترکيه آمد" بھار"در نھايت  . ١

ھا  اين اعتصاب. ھای ديگر گسترش يافت مبر، در دانشگاه و با وجوِد سرکوب شديِد ماِه دسصنعتِی خاورميانه آغاز شد

نسِل جديِد جواِن سياسی در مصر . نون ما شاھِد زماِن مھمی در تاريِخ ترکيه ھستيمبرای ما خبرھای خوشی آوردند و اک

خصوص در سه شھِر  گران به اعتصاب. کند اند و ما را بسيار اميدوار می ھا بسيار مھم اين پيشرفت. و تونس رشد يافت

. اندازند خطر می جاِن خود را بهشوند و  تر می گذرد راديکال تر می ھر چه بيش) ازمير استانبول، آنکارا،(بزرگ 

 ۀکه خوانند) Ethem(در آنکارا مرگِ مغزِی يک کارگر به ناِم . شکنند ھای ترس را درھم می ھای بزرگ حصار توده

، عضِو اتحاِد ) Mustafa Ayvalıtaş(مصطفا ايواليتاش. است بود، اعالم شده) Alınteri( آلينتری ۀمجل

 .ھا ھستند  شھدای اين اعتراض،اين دو.  شدھا، در استانبول کشته سوسياليست

در سوِی ديگر، . ن دارنداثيِر زيادی بر معترضأھا ت ناسيوناليست. ترکيِب معترضين بسيار ناھمگون است. ٢

در . ھا به خصوص در دو شھِر بزرگِ آنکارا و استانبول دارند ھا قدرِت زيادی برای تعييِن جرياِن اعتراض سوسياليست

ھای  يعنی ھمان اتفاقی که در اعتراض. کنيم ھا رقابت می کردن اعتراض ھا برای کاناليزه ما با ناسيوناليستجاست که  اين

ھا، استداللی شود که تماِم  ھا در خيابان به عبارِت ديگر نبايد حضور ناسيوناليست.  مصر و تونس رخ دادۀخودانگيخت

کنند يا کسانی ھستند که از ضعيف شدِن  کسانی که از اين استدالل استفاده می . منفی نگاه کنيمۀجنبِش اعتراضی را به ديد

  .ھراس دارند يا تعلق به حزِب خاصی دارند] بر قدرت حزب اخوانی حاکم[»پ.ک.آ«

له را که أھا اين مس توده. ی به پيروزی رسيد و آگاھِی اجتماعی و سياسی را تغيير دادئ ای توده گزی پارک با مبارزه. ٣

دھند و  ھا رشد می تراضمردم خودآگاھِی سياسی خود را در اع. کنند  تجربه می،آيد ھا در خيابان به دست میروزی، تنپي

ھا متوقف شوند  حتی اگر اين اعتراض. ھاست  در اعتراضارسآموِز مد ھا شرکِت ھزاران دانش ترين مثاليکی از بھ

مرداِن  طور که قبال گفتيم دولت ھمان. است  جدی ديده ۀ صدم»پ.ک.آ«آگاھِی سياسی ظھوِر جديدی پيدا کرده و 
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ھا به اين واقعيت اعتقاد پيدا کنند، در راِه عملی کردِن  خورند و زمانی که توده ھا در خيابان ھا شکست می تن»پ.ک.آ«

  .ی عظيم شودئ تواند تبديل به يک جنبِش توده آن تالش خواھند کرد و ھر اتفاقی در آينده، می

ھا و مطالباِت آنان  الزم است تا عناصِر سوسياليست گرِدھم بيايند و اين انرژِی عظيم را که برخاسته از تودهاکنون . ۴

  :تر است دوباره يادآوری کنيم  هاين مطالبات را ب. کاناليزه کننداست 

   پارِک گزیۀ الغاِی پروژاعالِم رسمیِ 

  ليسی که عامِل کشتارھا بودندو پ افسرانِ ۀمحاکم

  وليِن دولتی آنکارا و استانبولؤو مس فرماندار استعفای

  آزادی تماِم زندانياِن معترض

 ۀتوانند با نيروی طبق و تمامی تشکيالِت کارگری می) کشاِن دولتی کنفدراسيون سنديکاھای زحمت : KESK(ِکسک . ۵

ن يک اسرِی ِکسک و معترضزمانِی اعتصاِب سرا ھم. ھا را راديکال کرده و به آن رنگِ ديگری بدھند کارگر، اعتراض

. ی بزرگ استئھا يک رسوا ھا در زماِن اعتراض  ِکسک و ديگر اتحاديهۀکنند سفانه حضوِر دلسردأاما مت. فرصت است

 اصلِی ۀچيزی که الزم. وجو نکرد ھا يک تريبون برای خود جست به عنوان شاھد، ِکسک حتی در زماِن اعتراض

  .دخالِت سياسی در جامعه است

ھا و  ھا از طريِق جزوه ما بايد با توده. ھای انقالبی بايد به طور جدی و نيرومند در جنبش شرکت کنند سيستمارک. ۶

ھا، دوباره مارکسيسم را بازتوليد کنند و  ھای معترِض توده بسيار مھم است که سوژه. ھا ارتباط برقرار کنيم اعالميه

  .    سازی کنند جنبش را از ناسيوناليسم پاک

 

 


