
 1ي اردوغان گرايانه ها و اهداف واپس ديدگاه

  رامين جوان

  

به رهبري رجب  "عدالت و توسعهحزب "كار  جريان اسالمي و محافظه 2015ژوئن  در انتخابات هفتم
آرا نصيب بيشترين . سال اكثريت مطلق را از دست داد 13ري تركيه، پس از اردوغان، رئيس جمهطيب 

درصد  10زبي هوادار كردها كه براي نخستين بار توانست به حد نصاب شد، ح "ها حزب دموكراتيك خلق"
  .برسد و به پارلمان تركيه راه يابد

ي دست يافت، به آراي باالينيز  "حزب حركت ملي"جريان ناسيوناليستي  همچنين روند انتخاباتدر 
حزب حاكم  سياستردها مخالف است اما در عين حال نسبت به گيري ك با هرنوع قدرتيعني جرياني كه 

با وجود ترفندهاي تبليغاتي اردوغان در جريان پيكار انتخاباتي، . دنيز موضع انتقادي دار "توسعه عدالت و"
  .را به حزب خود جلب كندناسيوناليست وفق نشد، هواداران اين جريان او م

تركيه را بنا به  حكومتيساختارهاي او قادر نيست . انتخابات محاسبات اردوغان را به هم ريخت نتايج
ائتالفي نداشت، اما كابينه او راهي جز تشكيل . رئيس جمهور را چندبرابر كند و قدرتميل خود تغيير دهد 

متهم "سلطاني ادعاهاي"به به راستي سياسي به شكست انجاميد و آنها او را احزاب سايرتمام مذاكرات او با 
اسالمي پان  - بورژوا را از جانب حزب حاكمين ها وتوهكه شديدترين حمالت  "ها حزب خلق"حتي . كردند

براي مذاكرات ائتالفي ابراز كرد، اما اين تالش نيز به  متاسفانه تحمل كرده بود، آمادگي خود را تركيست
) موقت(الي انتقحكومت شود و تا آن تاريخ  نوامبر انتخابات تازه برگزار مي اكنون در اول. جايي نرسيد

اركت در چنين دولتي از مش "خواه جمهوري"و  "حركت ملي"شود، اما دو حزب  ميدار امور كشور  عهده
تنها يك نماينده با مشي حزب مخالفت كرد و به پاداش اين  "حزب حركت ملي"از . اند خودداري كرده

توركس، فرزند ) طغرل(توگرول  مزبور كسي نيست جز نماينده .ماني اكنون معاون نخست وزير استنافر
. رود به شمار مي "هاي خاكستري گرگ"پان تركيستيس، كه پيشواي جريان فاشيستي ن توركارسال آلپ

  .اند ي يادشده از حزب شده خواهان اخراج نماينده "حزب حركت ملي"اعضاي 

، دو نفر از سران حزب يعني حيدر كونچا و مسلم دوغان. شود تنش كمتري ديده مي "ها حزب خلق" در
توسعه اقتصادي را به عهده هاي اتحاديه اروپا و  ، در دولت موقت وزارتكه هردو كرد علوي هستند

و مشاركت در نموده مصمم هستند از حقوق دموكراتيك خود استفاده  درخياالت خود آنها. اند گرفته
بينند براي تأثيرگذاري در روندهاي فعلي و تحكيم موقعيت حزب خود در انتخابات  را فرصتي ميحكومت 

  . آينده

 اشاردوغاني فرمال بورژوايي وآن هم ازنوع  ينده دموكراسيواقعيت اين است كه در انتخابات آ اما
اردوغان قصد دارد تمام مخالفان سياسي را حكومت هاي فعلي  در جريان كشمكش. كند نقش مهمي ايفا نمي

                                                            
  گفتار شفاھی دریک جمع سوسياليستی  ١
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. لت معرفي كندو حزب حاكم را به عنوان يگانه ناجي م قيمت هر وازميان به دربرد وآنهم بهاعتبار بي
كوشد در روند آن دخالت كند تا مخالفان را از دايره  هيئت حاكمه ميانتخابات قرار است تكرار شود و 

  .قدرت بيرون براند، اما اين هدف به سادگي قابل تحقق نيست

  

  سوءقصد در سوروچ
نفر را با خود  32طي عملياتي انتحاري در سروچ  )داعش( "دولت اسالمي"ژوئيه يكي از پيروان  21روز 

بودند كه براي پيوستن به  "ن سوسياليستانجمن جوانا" فدراسيون بيشتر قربانيان عضو. به كام مرگ برد
اين شهر در منطقه كردنشين شمال سوريه از يك سال . بودندكوباني  عازم شهرتوده اي جنبش مقاومت 

 يگان هايبه دست  2015نويه شت و در ژاقرار دافاشو اسالميست پيش زير حمالت شديد جهادگران 
 را المللي بينسرخ  هاي  گردان به درستي "فدراسيون جوانان سوسياليست". دفاع مردمي آزاد شدمسلحانه 

  .تشكيل داده است آنودفاع از براي بازسازي شهر ويران كوباني

حزب " پيشنهاد داعش در قلمرو تركيه، اسالميست هاي سلفياين نخستين حمله مستقيم  به دنبال
 جريانات مبني بر تشكيل يك كميسيون تحقيق از سويخواه،  و حزب جمهوري "ها دموكراتيك خلق

 ري از پيوندهاي حزب از آن بيم داشتند كه ابعاد بيشت ارتجاعي اين نيروها. رد شدناسيوناليست گرا و  اسالم
مدتي . شودآشكار ... و"داعش"گراي اردوغان با جريان  اسالموحكومت وحشي ـ و اسالميست  –بورژوا 

 نظامي ولژستيك حمايت آشكار و پنهاناتفاق افتاد ، سوروچ،  ضد بشري كه در ه پس از حمالتكوتا
بيش ديگر واوباش  داعش ،جبهه النصره واراذل انسان خواران اسالميست در ايستارهايتركيه از حكومت 

كه صد –وحتي آموزشي  هاي تسليحاتي ارياين حمايت از جمله به صورت ي .از پيش مورد انتقاد قرار گرفت
هاي اخير  در ماه. انجام گرفته است  - ... و قطرل حكومت هاي ابرارتجاعي عربستان ،البته با پو

تهديد ،ارعاب ،برچسب هاي نا چسب نگاران بيشماري كه از اين همكاري پرده برداشته بودند، زير روزنامه
  . فشارهاي گوناگون قرار گرفتندوانحاء 

  

  نبرد با چپ
از شرايط به نفع خود  لطرف نيست، ب به هيچوجه بيحكومت حاكم بر تركيه هاي كنوني  در كشمكش

تروريست هاي  شروع كرده، نه عليه  »تروريسم«به طور رسمي با حكومت نبردي كه . برد بهره مي
عليه طور عمده به . گرايان و نيروهاي مترقي و كرد است بلكه در درجه اول عليه چپ "داعش"راستين

 هاي گذشته برخي از در ماه. آماج حمله هستندچپ   نيروهاي ديگرو) كاكا پ( "نحزب كارگران كردستا"
هاي مهمي دارند، دستگير  از آنها در شهرهاي شرق كشور مقامكه حتي برخي  "ها حزب خلق" سياستمداران

  .اند شده و در آنكارا به زندان افتاده
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اتهام اصلي . را لغو كنند "ها حزب خلق"ندگان كشند تا مصونيت پارلماني نماي ميدر پارلمان تركيه نقشه 
به دروغ  است كه نه تنها در تركيه بلكه )كاكا پ( "حزب كارگران كردستان"اين نيروي سياسي همكاري با 

. است شده شناخته "تروريستي"در اروپا به عنوان سازماني توسط  دولت وحكومت هاي بورژوا امپرياليستي 
حكوم به بيش از ده سال زندان م تركيه برخي از فعاالن رسمي و قانوني كرد كشور "اتهام"با اثبات اين 

پ "است كه از دو سال و نيم پيش ميان حزب حاكم و  "روند صلح"و اين به معناي پايان قطعي . شوند مي
  .جريان دارد "كاكا

وارد نبردي مسلحانه رژيم كردنشين با نيروهاي  در مناطق "كاكا پ"  تا كنون 1980هاي دهه  از سال
بود و در حال حاضر حق تعيين سرنوشت تا سرحد جدايي شد كه هدف آن در آغاز دست يافتن به 

امكانات ارتباطي با . سال پيش در زندان است 16الن از ارهبر سياسي اين جريان عبداهللا اوچ. خودمختاري
م طليعه دوراني تازه را اعال 2013در پيامي به مناسبت عيد نوروز سال او بسيار محدود است، با وجود اين او 

ها بايد خاموش شوند، انديشه و سياست بايد سخن  گوييم تفنگ ايم كه مي ما به جايي رسيده«: كرد و گفت
  .»بگويند

، يكي شالدين دميرتا صالحكند،  را انكار مي "كاكا پ"ارتباط با  هرگونه "ها حزب خلق"با اين كه رهبر 
اما اين . شود شناخته مي "كاكا پ"ان اردوغان و به عنوان ميانجي مي "ها حزب خلق"از رهبران اصلي 

انتخاباتي در مبارزه در جريان  "ها حزب خلق"رهبران . راتيك پيش نرفتميانجيگري در جو سالم و دموك
   .پارلمان دستاويزي پيدا نكندساختن آنها و ورودشان به  براي ممنوعرژيم كه مراقب بودند  2015اوايل 

آميز  حاكم و رسيدن به راه حلي مسالمت گراي اسالمحكومت دهد كه مذاكره با  وضعيت كنوني نشان مي
  .دموكراتيك، توهمي بيش نبوده است از طريق مذاكرات

  

  ور شدن مبارزه مسلحانه شعله
اطق كردنشين در شمال عراق، اندك زماني پس از كشتار سوروچ، نيروي هوايي تركيه به بمباران من

را  "هاي مقاومت يگان"و سازمان متحد آن  "كاكا پ"شمال سوريه و همچنين تركيه دست زد تا مواضع 
  .نابود كند

اي  ت، منطقهدر شمال سوريه، كه بيشتر به روژاوا معروف اس "هاي مقاومت يگان"هاي گذشته  در سال
حمالت نظامي به خوبي توانسته است  اند كه كيل دادهتشبر اساس خودمديريتي دموكراتيك  خودگردان 

از آغازكينه ونفرت خود را با جنبش مقاومت  تركيهحكومت . را دفع كند) داعش( "دولت اسالمي"
براي مرتجعين  ، زيرامقابله مستقيم وغيرمستقيم با آن رفتبه  وپيشمرگان سلحشوركوباني آشكارا كرد و

 "كاكا پ"مايه تقويت سياسي كردهاي سوريه ح ميليتانت باني وجناتقويت كو كه  آشكار است حكومتي 
در سوريه ارائه داد  "منطقه امنيتي"طرحي مبني بر ايجاد يك براي غلبه بر چنين روندي، اردوغان . شود مي

هاي گذشته تركيه براي به اجرا گذاشتن اين طرح،  در هفته. ناطق كردنشين قرار گيردكه بايستي در ميان م
به اصطالح آدمخواران  اين طرحمطابق . ا تمام اعضاي پيمان ناتو، بلكه با اياالت متحده، به مذاكره نشستنه ب
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گيرند و بخش بزرگي از  يان سوريه و تركيه را به عهده ميسوري كنترل نوار مرزي م اسالميست روي ميانه
براي پيشبرد اين طرح ارتش . دشون اند، در منطقه اسكان داده مي رگان سوري كه به تركيه پناه بردهآو

وارد همكاري شده است، يعني با نيرويي اسالمگرا كه هم با مخالفان  "جبهه نصرت"تركيه هماكنون با 
 كه بايد مورد پشتيباني وهمستگي مبارزان كردكند و هم با  ر و دموكرات رژيم اسد مبارزه ميسكوال

خستين تداركات متحدان آن در شمال سوريه را بايد نو  "كاكا پ"بمباران مواضع . حداكثري ما قرارگيرند
  .دانست "منطقه امنيتي" براي تشكيل

نگ امريكا عليه عراق، گيري از فضاي ناآرام خاورميانه است كه از زمان ج ال بهرهتركيه به دنب رژيم
مليات امريكا با آن ع سردمداران .به دنبال داشت نيز گيري داعش را ه است و شكلتر شد مدام بغرنج

ناگزير هستند كه  مپرياليستي در منطقه برسند و حالا "نظم نو"نتوانستند به هدف خود، يعني تشكيل يك 
، عربستان سعودي و اسالمي "جهموري"اردوغان، مانند رقيبان خود، حكومت . به نحوي منطقه را آرام كنند

نظم "گيري  ه كند و در جريان شكلخود استفاد بر آن است كه از اين موقعيت براي تحكيم قدرتاسرائيل، 
  .دؤثرتري در عراق و سوريه كسب كننفوذ م "نو

  

  مقاومت در برابر حاكميت تركيه
شماري از مردم در كنار عده بي "كاكا پ"مبارز سلحشوراز زمان آغاز حمالت ارتش تركيه حدود هزار 

. العاده حاكم است يداني وضعيت فوقنند غازي يا اوكمدر برخي محالت استانبول ما. اند عادي به قتل رسيده
تا كنون چندين  كنند؛ در اين رابطه جنگند كه اعالم نافرماني يا خودگرداني مي اي پليس با كساني مينيروه
  .اند باران شدهتير ميليتانت جوان

 رژيم ارتجاعي اردوغان مت در برابر حمالتكشور مقاو اين در شرق نشيندر بسياري از روستاهاي كرد
هاي شديدي  از چند روز پيش درگيرييرناك استان شدر شهر زيلوپي در .ختانه  رو به فزوني ست خوشب

در وارتو، روستاي كوچكي در استان . جريان دارد "كاكا پ" عضوميليتانت   هاي جوانان ميان ارتشيان و يگان
روهاي نظامي مردم از ني. دان د، نيز مردم اعالم خودگرداني كردهكيلومتر با ارزروم فاصله دار 150موش كه 

  . اند كه اسلحه خود را تحويل دهند و انتظامي دعوت كرده

 سياسي ها سازمانميان نيروهاي مقاومت هماهنگي جدي وجود ندارد، هم در داخل متاسفانه  اما 
كه از  "كاكا پ"و چپ  اي گوناگون، از قبيل برخي جرياناتبند هه درگيري وجود دارد و هم ميان گرو

ر تشكيل شده كه د "اردوگاه صلح"در كنار مقاومت مسلحانه، اكنون يك . ته با هم دشمني دارندگذش
هاي درگير را به  نموده و همه طرف هاي بزرگي برگزار گردهمايي كشور اين شهرهاي بزرگ غرب 

 در هفتهاصالح طلب  دميرتاش. به اين اردوگاه پيوسته است "ها حزب خلق". مسالمت دعوت كرده است
و وآمران جنايت  پاياني ماه اوت از طرفين خواست كه سالح را زمين بگذارند، تو گويي ميان عامالن 

  .هيچ فرقي وجود نداردآن  قربانيان 
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تركيه حكومت چنانچه اعالم داشت آشكارا به درستي ، "كاكا پ"فرد دركادررهبري ميل بايك، دومينج
همزمان پيشنهاد كرد  او. سرايت خواهد داد به شهرهانه را نبرد مسلحابه حمالت خود پايان ندهد، حزب او 

وگوهاي صلح ايرلند نقش  از جانب امريكا، كه در گفت طرف در مذاكرات شركت جويد، مثال كه كشوري بي
  .مثبتي ايفا كرد

نداشتن يك استراتژي نخست .دومسله بسيار مهم را درنزد رفقاي پ كاكا آشكارمي كند  اين سخنان
اين حزب در سياست داخلي  .درحوزه راهكارهاي سياسي  گيج سري وزيگزاگدوما ، وشن وانقالبي ر

. داند او را شرط هر نوع پيمان آشتي مي كند و آزادي ، تكيه مينخستچاالن، رهبر همواره به رهنمودهاي او
ورزد  يد ميتأك "ها حزب خلق"ر همان حال بر ارتباط با سران كند و د از سويي تهديد به جنگ چريكي ميو

را حل  "تا مشكل كردها و تمام مشكالت ديگر"شود شخص اوچاالن آنها را به پارلمان فرستاده  كه گفته مي
  .كنند

رفا اراده صدر برنامه خود سوسياليسم را هدف خود قرار داده، اما در عرصه سياسي  "كاكا پ"هرچند 
درعمل ازعرصه هاي ديگر وبسيارمهم  معطوف كرده است  ويا كسب خودمختاري  ،ي مليبر رهايخود را

را  اين جريانكناركشيده است اينجا ست كه خطر ناسيوناليسمي چپ گرا در وحياتي مبارزه طبقاتي
پ كاكا   وجناح ميليتانت  كردها درسوريه  تنها درمناطق تحت كنترل خود در عين حال . آشكارمي كند

جدا زنان رهايي ترديد از مسائل پراهميت است، اما  د كه بينهد توجه جدي نشان ميزنان  نسبت به رهايي
شرايط اقتصادي قابل تحقق نيست، همان  دروتحول تغييرماترياليزه كردن انقالب سوسياليستي يعني  از

وحق تعيين سرنوشت مليت كرد را  ملي غلبه كردستم توان بر  مستقل از انقالب سوسياليستي نمي طور كه
براي مبارزه خواند، در اصل سازماني مسلح  خود را حزب كارگران مي "كاكا پ" هبا اين ك. نمود ماترياليزه

تشكيل فقيردهقانان هنوز گاه سنتي آن را و پايونه حزب انقالب سسياليستي  در راه رهايي ملي است 
  .دهند مي

مناطق  كرده و اكنون نيز در دفاع از "كاكا پ"هايي را نصيب  ها موفقيت جنگ چريكي پيشمرگه
به رياست اوچاالن سعي كرده رهبري اين جريان  1990از نيمه دهه . كند ردنشين نقش مهمي ايفا ميك

براي رسيدن به صلحي پايدار همراه با . جايگزين كند ياست چريكي را با مبارزه پارلمانتاريستيس است
آرزوهاي  متاسفانهاستراترتژي هاي دموكراتيك، اين  كرد و آزادي ري بيشتر براي مردمخودمختا
را معطوف به سياست ورزي حزب يك به خاطر اينكه اراده اين . چپ كرد را برمي تاباند سيسمناسيونال

وادغام شدن الك سياست خود را بر مبارزه قانوني اصالح طلبانه مي كند يعني اين جريان تمام تالش ها و
استراتژي وتاكتيك اورچاالني با تمام رتوريك چپ اش  مي كند ودوم انكهدر دولت بورژوايي متمركز پشتي 

افق ناسيوناليستي غلبه كنند بايد بر  ي كرد مااين رفقا.كه به خود داده رفرميستي است و جواب نخواهد داد
يا حداقل به برپايي يك شوراي .اديكال سوسياليستي سراسري نمايندوخود را تبديل به يك جريان ر

 بايد از به عبارت ديگر اقدام ورزند ... ناسيوناليست وانترناسيوناليست تركي و هماهنگي با چپ هاي آنتي
  .عبوركنندوسياست ورزي هاي محلي گرا وصرفا ملي  اوچاالن 
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بيشتر از ، نقشي فقير هاي مردم، كارگران و دهقانان براي توده ژيبمثابه ي استرات مبارزه چريكي
يك حزب كرد با پايگاه  جبهه اصلي مبارزه به هرآينه. يستهاي مسلح قائل ن حاميان غيرفعال پيشمرگه

و اين  هاي زحمتكش آن است كه به آن حزب رأي دهند سپرده شود، بهترين راه براي توده وسيع مردمي
  .شود آشكارا ديده مي "ها حزب خلق"امر در موفقيت 

و حتي حاضر نيست كند  را تحمل نمي "روند صلح"كيه هرگز داري تر اما آشكار است كه سرمايه
يكي از اين كه  تركيه رامجبوركند  مردم كردحكومت  مي خواهد . را بپذيرد "ها حزب خلق"گيري  قدرت

بورژوازي . تن دهند "كاكا پ"به تسليم كامل يا به جنگ چريكي بپيوندند يا : دو گزينه را انتخاب كنند
  .زيركي كردها را بر سر اين دوراهي قرار داده استتركيه با 

اين دو جريان كمك  اي نيست كه به پيشرفت سياسي به گونه "ها حزب خلق"و  "كاكا پ"روابط ميان 
آشكارا  "كاكا پ"فعاالن  كند، اما از سوي ديگر را انكار مي "كاكا پ"ارتباط با  هرگونه "ها حزب خلق". كند

اين تبليغات . خوانند چاالن ميرهبر آن را پيرو مطيع اودانند و دميرتاش  را از آن خود مي "ها حزب خلق"
دهد، كه قصد دارد از موجوديت خود به عنوان جرياني قانوني  را در وضعيتي دشوار قرار مي "ها حزب خلق"

  .برد بخش كردها را زير سؤال مي كه بنياد سياست كلي مبارزه رهايي، در عين حال دفاع كند

گيرد، قرار است به مستقر  ن ناتو صورت ميايت امريكا و پيماارتش تركيه كه با حم عمليات نظامي
اردوغان تنها به تسلط كامل بر منطقه كردستان . ددر خاورميانه ياري برسانترانس آتالنتيكي كردن نظمي 

و نفوذ تركيه را بر تركيه قانع نيست، بلكه مصمم است كه قدرت كردهاي سوريه و عراق را نيز محدود كند 
  . دهدي از سوريه گسترش مناطق وسيع

به  يست، در كنار اين واقعيت كه آنهاجنگ داخلي در تركيه يا كشمكش با سوريه به نفع مردم تركيه ن
  .اي ندارند با رهبري اردوغان نيز ديگر عالقهحزبي  حكومتي تك

  

  فراسوي تمام مرزها
ركيه، ا دولت تز مبارزه زنان و مردان كرد بابايسته است با تمامي نيرو  سوسياليستفعالين ما به عنوان 

دهيم  كنيم، اما در عين حال هشدار مي دفاع مي) سوريه(دفاع از روژاوا  در ها شامل نبرد مسلحانه پيشمرگه
اي در جهت  گيري تازه بست رسيده و به سمت ها نيز به بن و حزب خلق "كاكا پ"اتژي سياسي كه استر

استراتژي انقالبي هايي كردها بدون بايد تأكيد كرد كه ر. نيازمند است رهايي مليت ستمديده كرد
  .غيرممكن استسوسياليستي درمنطقه ما 

بدون تحول مناسبات قدرت در حداقل چهار كشور يا حق تعيين سرنوشت حق خودمختاري كردها 
. تحقق نيست ه امپرياليستي در خاورميانه قابلمنطقه كه داراي اقليم كردنشين هستند و در شرايط سلط

حتي در شرايط محلي ، مثال در منطقه روژاوا، خودگرداني يك  د توجه داشت كه تشكيلزون بر اين باياف
سوسياليست در اين منطقه ودر سطح بين المللي  ونيروهاي پيشروتواند بدون همكاري با  نمي "آميز صلح"

  .پايدار بماند
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نه . قرار گرفته استاكنون مورد ترديد  ، همطقه كه يادگار قرارداد لوزان استهاي كنوني من مرزبندي
زير سؤال به نقد تركيه نيز اين مرزها را حكومت ، بلكه آمريكا، اسرائيل و )داعش( "دولت اسالمي"تنها 
خودمختار مناطق تشكيل بسط نفوذ استراتژيك، جلوگيري از (تركيه براي رسيدن به اهداف خود . اند برده

بند باشد و به همين خاطر است كه هرازگاهي به  ني پايتواند به مرزهاي كنو نمي) يا مستقل كردها در روژاوا
  .كند هاي ديگر حمله مي به سرزمين "دفاع از خود" هاي واهي بهانه

مرزهاي تواند به  نيز نميسوسياليستي دهد كه يك تحول پيشرو و  روشني تمام نشان ميمسئله كردها به 
راستين فرامرزي تمام نيروهاي رك توفعاليت هاي مشهمبستگي . بند بماند كشوري موجود پاي

به . ضرورت تام دارددر منطقه ما  انكارگرسوسياليستي به ويژه نيروهاي متعلق به جنبش سوسياليست 
 حداكثري كنند، اليق همبستگي مبارزه ميآدمخوار اسالميست با جهادگران كه كرد رهايبخش ويژه جنبش 

  .هستند

دورنماي  ي فراتر از مرزهاي ملي نياز است كه باسياسحزبي براي تبلور كامل اين همبستگي به 
 زحمتكشان وارد عمل كارگران و ريزي حاكميت گرا و پي واپسسرمايه داري هاي  برانداختن انقالبي رژيم

بابرنامه  اقتصاديسيستم داران خلع يد كرد و با اجراي  توان از سرمايه تنها از اين راه است كه مي. شود
مليت حق تعيين سرنوشت را براي همه تحقق بخشيد، عظيم اكثريت الب را به نفع دموكراتيك، انق وعميقا

هاي سركوب و اختناق بورژوايي را به  دستگاه ز سلطه امپرياليستي را تضمين كرد و قدرتو رهايي ا ها
تنها استراتژي سوسياليستي خاورميانه  جهموري متحدتشكيل . واگذار كرد ي كارگران وزحمتكشانشوراها

ما  درمنطقه پرازتنش ووحشيگري هويت انترناسيوناليستيبا  انقالب سوسياليستي برابر حزبت كه در اس
  .دارد قرار

  

  خطر جنگ داخلي در تركيه
حزب دموكراتيك "ر كشور دفاتر در سراس. ده استگذشته اوضاع تركيه به شدت وخيم ش در روزهاي

 سازمانده شده اوباشهاي  دار و دسته. اند حريق شده ته و برخي از آنها دچارمورد حمله قرار گرف "ها خلق
متعلق به آنها حمله  دفاتر ومراكزبه طرز وحشيانه به كردها و ها  فاشيست و ناسيوناليست در خيابان

در استانبول مرد جواني به . ها مورد حمله قرار گرفت دفتر حزب خلق 400در دو روز حدود  اتنه. كنند مي
  .زد بوس در تلفن به زبان كردي حرف ميخاطر كه در ايستگاه اتو قتل رسيد، فقط به اين

رد و به دوران تأسيس جمهوري اي دراز دا هاي كرد و ترك پيشينه ر تركيه درگيري ميان ناسيوناليستد
و بازوي  "كاكا پ"بيني  واقعپاس اين پديده به ويژه به  هاي گذشته گردد، اما در سال برميدر اين كشور 

اما باز دوراني رسيده كه . به خود گرفت "آميز مسالمت"حالتي  "خلق دموكراتيكحزب "يعني قانوني آن 
. گيرند رت مطلقه دولت مورد حمله قرار ميمردم تنها به خاطر حرف زدن به زبان كردي يا انتقاد از قد

راستي با شور  گرايان و نيروهاي دست هواداران رژيم، ملي. شوند ها هردم حادتر و شديدتر مي گيري جبهه
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ن مقتول سه روز اعالم گذارند يا در سوگ سربازا پرچم رسمي تركيه را به نمايش مي و تعصبي روزافزون
  . كنند عزاداري مي

ارتش شهر . كشتارهاي زيادي صورت گرفته استتركيه انگيز در سوروچ در شرق  از زمان عمليات غم
در همان حال ارتش به . مرور اهالي را محدود كرده است عبور و به اشغال در آورده، چيزره را به طور كامل

نفر به  20تنها در شامگاه دهم سپتامبر . كند ا خانواده خود را دارند، حمله ميكساني كه قصد دفاع از خود ي
شود كه  مادراني مربوط مي به دهنده يكي از رويدادهاي تكان. ال بودندقتل رسيدند كه برخي از آنها خردس

  .ندكن دفن اجازه نداشتند آنها را قتول خود را توي يخچال قرار دادند، چرا كهفرزندان م

به سوي چيزره روان بودند،  با اتوبوس كه "حزب دموكراتيك"چند روز پيش هيئتي از نمايندگان عضو 
مع در اين ج. اي كه ناچار پياده به راه خود ادامه دادند مأموران پليس متوقف شدند به گونهدر راه توسط 

الدين دميرتاش و همچنين ارتوغرول كوركچو، يكي  و صالح فيغن يوكشكداغ: افراد سرشناسي بودند مانند
مأموران . ه استجان سالم به در بردمسلحانه  از نبرد كه در گذشته به سختي 1968از فعاالن جنبش سال 

عمل آوردند، در اعتراض  پليس چندين بار از حركت مردم در جاده و حتي در رودخانه دجله جلوگيري به
   .غذا دست زده استاعتصاب  به به اين حمالت يكي از نمايندگان حزب دموكراتيك

چيزره با اين توجيه جلوگيري كوركچو توضيح داده است كه رژيم و ارتش از رسيدن هيئت به شهر 
ست كه اكنون واقعيت اين ا. و خواهان جلب توجه بيشتر هستند "تحريك"اند كه اين جمع عامل  كرده

رون با دنياي بي از يك هفته پيش ارتباط آنجلب شده كه  يت اين شهرجامعه تركيه به اين وضع توجه تمام
  .اند به طور كامل قطع شده و اهالي از آب و برق كافي محروم مانده

اعتبار كردن حزب  مناطق كردنشين آگاهانه در جهت بياردوغان و حزب او از كشمكش با كردها و در 
غيرقانوني كنند و خود را  كنند با اين هدف نهائي كه اين جريان سياسي را استفاده مي ها خلق دموكراتيك

در كنار حمله به ( ها هاي حزب خلق حمله به نمايندگي 400حدود . دهندجلوه  "يگانه عامل ثبات در تركيه"
در  ، به ويژه وقتيمكن نبوده استعملي نيروهاي انتظامي م بدون رضايت يا دست كم بي) ها دفاتر روزنامه

ها،  ها و فاشيست ضات طرفداران حكومت، ناسيوناليستها و تعر اكسيونكه اين حمالت با  نظر داشته باشيم
  .همراه بوده است

در انتخابات را جبران كند و بار  خود اخير شكست "سياست تشنج"هدف اردوغان اين است كه با اتخاذ 
در پارلمان يا با وضع  رياست جمهوري را از طريق احراز اكثريت حزبيديگر طرح گسترش اختيارات 

شود و جنگ  بوناپارتي رژيم هرچه آشكارتر مي در هرحال منش ديكتاتوري و. العاده، پيش ببرد شرايط فوق
  . بخشد مي "مشروعيت" اين منش به با خلق كرد راهي است كه

  

  ها استراتژي حزب خلق
افروزي و  جنگ را به حق به "عدالت و توسعه"ها، حزب حاكم  رهبري حزب دموكراتيك خلق

هاي اخالقي انجام  اما رهبري اين حزب كاري جز موعظه. ندك ه از شرايط ناآرام كنوني متهم ميسوءاستفاد
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ايط كمك كند و به عنوان حزبي به عادي شدن شرهاي رسمي  گيري دهد و اميدوار است كه با موضع نمي
طلبي همراه شد، زيرا به دنبال اعالم  ين ترتيب مخالفت اين حزب با فرصتبد. ددوست شناخته شو صلح

حركت "گراي حاكم، عضوي اخراجي از حزب  تشكيل شد مركب از حزب اسالمحكومتي انتخابات تازه، 
  !"ها خلق"از حزب  و دو نماينده "ملي

تاش در ميان كردها از ميردر شرايطي كه د: حزب به سياستي دوگانه روي آورداين  بدين ترتيب 
زمين گذاشتن اسلحه داد سخن دفاع مي كند، ناچار است در پارلمان از  "كاكا پ" وابسته به هاي پيشمرگه

هر دو جريان . دهد را نيز نشان مي "كاكا پ"ها، بلكه  سياسي نه تنها حزب خلق بحراناين دوگانگي، . دهد
نه  با آن وداع گفته و امروز ست كه رژيم اردوغانهستند، اما اين چيزي ا "روند صلح"خواهان احياي 

  .خواهد ميازسوي مبارزين كرد را تسليم مطلق مذاكره، بلكه 

بماند، رژيم  ها و در شهرهاي شرق كشور محدود رد ارتش تركيه به جنگ با پيشمرگهتا زماني كه نب
  . گسترش جو رعب و وحشت استفاده كندتواند از آن براي  اردوغان به خوبي مي

نه تنها  ،ساختارهاي دفاعي استبرپايي  نافرماني حداكثري وآنچه در شرايط كنوني ضرورت تام دارد،
كه در خيابان  دهندگان عادي همچنين براي دفاع از اعضا و رأي بلكه "ها حزب خلق"دفترهاي براي دفاع از 

بخش  ه دورنماي مبارزه رهاييبحث دربارتوان و بايد  در همين شرايط حاد مي. گيرند مورد حمله قرار مي
بايد فوروم گسترده اجتماعي سوسياليستي در دفاع از انقالب كردستان برپا .كردها را به راه انداخت

كرد شركت داشت،ايرانيان چپ وسوسياليست درتبعيد درهمايش ها واكسيون ها واعتراضات رفقاي 
هيچ دم مي گويند در شهرهاي بزرگ رفقاي كرد وتركي كه من با آنها صبحت كر كه آنطوري .نمايند
به همگان پس اين موضوع . ودوگوي عادي نيست كه پس از پنج دقيقه به بحث سياسي منجر نش گفت

  .سخن مي گويند زنند و از آرزوي خود به برقراري صلح و انسانيت شود، همه از جنگ حرف مي مربوط مي

چپ اينجا بايد . توان به اين چيزها رسيد قي نميبا دعا و موعظه اخال، رفقا همانطور كه مي دانيم اما 
قصد دارند رأي سياسي فرادستان  به نفع فرودستاني كه  آن همكند اتخاذ وشفاف موضعي روشن انقالبي 

مايت كند، از آن ح بايد با قاطعيت "ها حزب خلق"فاعي كردها مشروع است و مبارزه د. آنها را غارت كنند
سر حكومت ارتجاعي آميز را تكرار كند يا در برابر  مقاومت صلحكفتگو وآينده  انتخاباتتا  به جاي اين كه

  .سوسياليسم استنبرد براي انقالب كارگري  و اش در حسرت  فرود آورد، در شرايطي كه بدنه

پنداشته  نبايدبمثابه استراتژي  گيري به هيچوجه به معناي بازگشت به نبرد چريكي تيك چنين سم
كار گيري مبارزه مسلحانه بمثابه تاكتيك  ويا اكسيون هاي كارآمد مسلحانه  نبايد اين  در كنار به. شود

ه افتاده تنها در صورتي متوقف جنگي كه امروزه عليه خلق كرد به رامسئله بنيادين فراموش شود كه 
ري و همه ي كه طبقه كارگر شهشود كه اردوغان در سراسر تركيه با مقاومت روبرو شود، يعني در شرايط مي
د به دفاع از خلق كر كارگري ، سنديكاها باريگاردهاي خياباني برپا دارندبسيج شوند و  تمديدههاي س اليه

 زحمتكشان تركيه از كارگران و تنها زماني كه .بپردازندهاي سياسي  برخيزند و به سازماندهي اعتصاب
ترك دست بردارند  و ناسيوناليسم "هحزب عدالت و توسع"انفعال در برابر سياست  از پيروي يا دست كم
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هاي كرد قرار بگيرند، تنها در آن صورت است كه قادر خواهند بود خود را از يوغ استثمار و  و در كنار توده
 .اختناق رژيم اردوغان برهانند
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