
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  1980سپتامبر  12کودتاي 

 نگاهی به جنبش چپ و کارگري ترکیه



  اُمین سالگرد کودتاي نظامی، سی»2010سپتامبر  12«

  )ترکیه(نلی توگل، آلترناتیو سوسیالیستی 

  آرام نوبخت: برگردان

دوغان، ، رفراندومی حول اصالحیۀ قانون اساسی ترکیه به ابتکار رجب طیب ار2010سپتامبر  12روز : مقدمه

بازمی  1982قانون اساسی فعلی که به سال . ت و توسعه، برگزار خواهد شدنخست وزیر حکومت حزب عدال

که با حمایت ناتو و به رهبري  1980گردد، از سوي دیکتاتوري نظامی وقت به دنبال کودتاي نظامی سال 

 ،سپتامبر 12روز مراسم اردوغان از . غربی صورت گرفت، تدوین گردید امپریالیسم ایاالت متحده و آلمان

اي اسالمی به عنوان نمایندة دمکراتیک نیروهمین سالگرد کودتاي نظامی، براي تصویر کردن خود 30 یعنی

نه علیه هیچ یک  1980اما کودتاي . استفاده می کند »کمالیست«نخبگان سیاسی و نظامی  میانه رو در برابر

  .تۀ کارگري سازماندهی شداز جناح هاي سیاسی طبقۀ سرمایه دار، بلکه براي نابود کردن جنبش سازمان یاف

***  

؛ منتها براي رقم خواهد خوردزن قوا در درون دستگاه حاکمیت ترکیه اسپتامبر، روزي است که تغییر تو 12

رد و طیف چپ، این روز بیش از هر چیز یادآور یکی از سنگین ترین ضربات به طبقۀ رك و کُکارگران تُ

 .کارگر ترکیه در تاریخ معاصر آن است

بود  ی؛ این عبارت»بود که با شما صحبت کند من به جاياگر ما کودتا نکرده بودیم، اآلن یک کمونیست «

به مخاطبین  1980سپتامبر  12برنامه اي رادیویی و تلویزیونی چند روز پس از  طیورن، که ژنرال کنان ا

قدرت را در ترکیه ) 1980و  1960،1971(براي سومین بار در طول دو دهه  ارتش گفت، یعنی روزي که

  .قبضه کرده بود

 ،بالفاصله پس از آن که ارتش قدرت را به دست گرفت، اتحادیه هاي کارگري چپ گرا و حق اعتصاب

هزار کارگر اعتصابی به اجبار  54نزدیک به . غیرقانونی اعالم شدند و چانه زنی دسته جمعی ممنوع گردید

 352مذاکرات چانه زنی جمعی براي . ر کار بازگشتندسصله به الفاسیون هاي خود را متوقف کردند و بآک

  .هزار کارگر نیز متوقف شد



 

 )1921-1883( مصطفی صبحی

هزار نفر از اپوزیسیون چپ دستگیر و شکنجه شدند؛  650حدوداً . موجی از بازداشت ها کشور را درنوردید

 شدند از خاك دارهزاران نفر وا .بودندبسیاري از آن ها سال ها یا دهه ها در پشت میله هاي زندان ناپدید 

  .ترکیه بگریزند

 ،کلوپ و انجمن 667هزار و  23در مجموع پس از کودتا، . سازمان هاي چپ گرا مجبور شدند مخفی شوند

  .اعالم گردیدندغیرقانونی 

نظیر ممنوعیت بر خودسازماندهی و حق اعتصاب، تعلیق انتخابات، قتل، شکنجه و حبس،  - ابزارهاي سرکوب

  .بش چپ و کارگري را سست کردنزمین زیر پاي ج -اسالمی ارتجاعی و همین طور تبلیغات

این جنبش تنها از خالل صنعتی . جنبش کارگري بود و توان کودتا در واقع واکنش طبقۀ حاکم به قدرت

  .، رشد و نمو کرد1960به دنبال جنگ جهانی دوم، به ویژه در دهۀ  ازي سریعس

  آغاز جنبش کارگري

روسیه، به دست بلشویک هایی  1917از انقالب  ملهمحزب کمونیست ترکیه، با اتحاد چند گروه کمونیست 

یابی روز ، مصادف بود با سازمان1930و  1920دهه هاي . و دیگران بنیان گذاشته شد بحینظیر مصطفی ص

  .افزون کارگران و انتشار ادبیات مارکسیستی

راه تکامل نیروهاي مارکسیست ترکیه طی موانعی چند بر سر 

نخست این که طبقۀ کارگر به : دهه هاي بعدي وجود داشت

  .لحاظ عددي کوچک بود

هرچند انقالب روسیه نشان داد که این امر به خودي خود یک 

سپتامبر (در باکو  ي خاوراما از زمان کنگرة خلق ها. مانع نیست

ك روشنی از نقش در ،، برخالف موضع لنین و تروتسکی)1920

. برجستۀ طبقۀ کارگر در جنبش هاي انقالبی وجود نداشت

کنگره، بیش تر به ایدة ائتالف براي سازماندهی  رئیسزینوویف، 

لنین . در شرق تمایل نشان می داد» توده هاي تحت ستم«کلیۀ 



قشار سازمان و تروتسکی برعکس همواره بر نقش مستقل طبقۀ کارگر و مبارزة آن براي هدایت فقرا و ا

و سرمایه داري و گشودن درها به سوي یک انقالب سوسیالیستی  اننیافته تر در جهت سرنگونی زمین دار

  .تأکید داشتند

به . تالینیست هایی بود که کنترل اتحاد شوروي را به دست گرفتندساین حال فاکتور تعیین کننده، نقش با ا

، یک »پیشرفته«نده، و بدون کمک پرولتاریاي کشورهاي دنبال انزواي انقالب روسیه، در کشوري عقب ما

اقتصاد بابرنامه مستقر گردید، اما  ملغا وسرمایه داري و زمین داري هرچند  :ضد انقالب سیاسی شکل گرفت

طبقۀ کارگر کنترل سیاسی را از کف داد و در عوض الیۀ کوچکی از بروکرات ها با درهم شکستن هر شکل 

  .آن را به چنگ آورداز دمکراسی کارگري، 

بروکراسی تا چندین ده از اقتصاد . داشت زن قواي روسیه و جهان هراسااسی از هرگونه تغییري در توربروک

هر  1930و  1920ملی شده به عنوان وضع موجود در روسیه دفاع کرد، منتها در دهه هاي  صنایعبابرنامه و 

  .به کار بست ،آن چه را که می توانست مانع پیشروي انقالب کارگري در سطح جهانی شود

را زنده » انقالب دومرحله اي«منشویکی  کهنۀ به همین دلیل است که اشتباهات زینوویف را گرفتند، تئوري

بنابراین . نمودندی روسیه معرف 1917کردند، و آن را به دروغ به عنوان سیاست هاي منجر به پیروزي انقالب 

ابتدا وارد فاز توسعۀ سرمایه داري براي ایجاد بنیان  - مثالً در ترکیه - طبق این سیاست الزم بود که

  .فعالیت کنند» مترقی«سپس نیروهاي مارکسیست همراه با سرمایه داران  ، وسوسیالیسم شد

ه مستعمره کامالً وابسته و ضوح نشان داد که سرمایه داران در کشورهاي نیموانقالب روسیه خود به 

خدمتگزار سرمایۀ جهانی و امپریالیسم هستند، و همین امر است که آن ها را از ایفاي نقش انقالبی در برابر 

 به عالوه  ترس آن ها. در تکامل جامعه به طور کلی بازمی دارد» مترقی«یا ایفاي یک نقش بقایاي فئودالی 

  .نهایتاً آنان را وادار به همکاري با ارتجاع می کرد ،ز جنبش هاي انقالبی کارگريا

یعنی ابتدا دست یافتن به یک دمکراسی سرمایه داري و سپس در یک تاریخ  - این چشم انداز نادرست

بارها و بارها در سرتاسر تاریخ ترکیه از سوي بخش اعظم طیف چپ تکرار  -نامعین، به انقالب سوسیالیستی

  .شد



مارکسیست در دوران  ضعیف نیروهايکمونیست برجستۀ دیگر، بدنۀ  14ی و بحفی صاما وقتی با قتل مصط

این تئوري نادرست را اجرا  ندطفولیت آن ها بدون سر رها شد، استالینیست ها راحت تر از قبل می توانست

ت از سوي کمالیست ها سازمان یافت، یعنی همان نیروهایی که استالینیس 1921این ترورها در سال . کنند

  .ها بعدها اعالم کردند کمونیست ها باید به عنوان متحد خود به آن ها اعتماد کنند

  کمالیسم

نیز این » کمالیسم«نقش 

. تئوري را توجیه کرد

ملقب به (مصطفی کمال 

، بنیان گذار دولت )آتاتورك

، ادعا 1920ترکیه در دهۀ 

کرد که ترکیه به 

نیاز دارد و این مدرنیزاسیون 

دولت است که باید از باال 

در . این کار را سازمان دهد

واقع استدالل آن ها این بود 

تنها با دستگاه دولتی،  که

عقب زدن مذهب و سازمان 

 عقب ماندگی ترکیه بر است که می توان ع از ملت ترکیه و توسعۀ سرمایه داريادادن یک دولت مدرن و دف

  .غلبه کرد

آمال و آرزوهاي آنان تنها به واسطۀ . ضعف سرمایه داران ترکیه بودنیازها و به عبارت دیگر، این بیانگر 

  .اقدامات وحشیانه می توانست جامۀ عمل بپوشد

 

»آتاتورك«مصطفی کمال   



ن آموزه بود که به سرکوب وحشیانۀ کردها و یمه. دفاع می شود» کمالیستی«امروز نیز هنوز از این آموزة 

ب و قتل مارکسیست ها و اقدامات تعقی. اخالت و کودتاهاي نظامی را توجیه کردارامنه پیوند خورد و مد

  .حشیانه علیه جنبش کارگري، یکی از خصلت هایی همیشگی تاریخ کمالیسم استو

  1970و  1960جنبش کارگري در دهه هاي 

  .رویدادها شد تمند وارد عرصۀربود که طبقۀ کارگر به عنوان یک نیروي قد 1970و  1960تنها در دهه هاي 

وقت، به عنوان نخستین حکومتی که با  ، ارتش به کودتایی علیه حکومت محافظه کار1960در سال 

حاکم با استفاده از  »حزب دمکرات«کمالیست ها می دیدند که . دست زد انتخابات آزاد روي کار آمده بود،

نگران بودند که براي  دلیل پوپولیسم اسالمی می تواند خود را به اکثریت روستایی متکی کند و به همین

  .همیشه از قدرت و نفوذ کنار گذاشته شود

و از سوي دیگر  می کردک سو منافع کمالیست ها را تضمین از ی 1960قانون اساسی برخاسته از کودتاي 

یک قانون اساسی بود که برخی  نتیجۀ امر،. براي آنان پیدا کنددر شهرها  را جدیدي یانحاممی توانست 

  .معرفی می نمود ،نسبیگیري ي حقوق دمکراتیک و کارگري را از جمله آزادي مطبوعات و نظام رأ

ترین الغاي حکومتی که به طور دمکراتیک انتخاب شده بود، خود به دمکراتیک . اما یک تناقض به وجود آمد

 1960آن معنا نیست که کودتاي  به اما این به هیچ رو. دیده است انجامید به خود قانون اساسی که ترکیه

بلکه وضعیت پیچیده اي را نشان می داد که کمالیست ها  .تجلی ماهیت مترقی این کمالیست ها بوده است

در قدرت  شیفتۀ ه داران و زمین دارانِآن ها براي مقابله با جناح دیگري از سرمای. در آن گیر افتاده بودند

 همین با این حال وقتی. رگر می گشتندا، و از جملۀ طبقۀ کاقشارترکیه، به دنبال نقطۀ اتکایی در میان سایر 

 -از واکنش شدید در برابر آن درنگ نکردندلحظه اي ، یعنی طبقۀ کارگر، رشد کرد، کمالیست ها »حامی«

  .نداز همین رو رخ داد 1980و  1970دو کودتاي نظامی 

در سال  .سازمان هاي جدید شکل گرفتند. مصادف بود با رشد سریع و پویاي جنبش کارگري 1960دهۀ 

تأسیس شد و متعاقباً در سال هاي بعد اهمیت ) DİSK(، کنفدراسیون اتحادیه هاي کارگري انقالبی 1967

مائوئیستی  ایده هاي استالینیستی، از جمله نوعِدر واقع  -»کمونیستی«نفوذ ایده هاي . و وزن زیادي پیدا کرد



رادیکالیزه شدن جهانی دانشجویان و . شاهد دو میلیون کارگر متشکل بود 1970سال . رشد کرد -آن

  .نیز در ترکیه تأثیر داشت 1968کارگران جوان در سال 

 ،)MHP(» ملیحزب اقدام «یا » حزب حرکت ملی«از سوي دیگر، ناسیونالیست ها و فاشیست هاي حول 

، تالش کردند که در جهت منافع طبقۀ حاکم به کارگران »گرگ هاي خاکستري«و سازمان هاي جوان آن، 

  .حمله ببرند

  1970در ژوئن  رویارویی نهایی

به خصوص علیه  - قانون جدیدي دربارة اتحادیه هاتدوین هنگامی که حکومت تالش کرد به واسطۀ 

. جامیدان 1970ژوئن  16و  15در روزهاي  کند، این به رویارویی نهاییبه جنبش کارگري حمله  -»دیسک«

تعدادي از  حتی، ریختند، »شاخ طالیی«صدها هزار کارگر به طور خودانگیخته به خیابان هاي استانبول، پل 

رهبران اتحادیه عقب نشینی . فاقد رهبري بود ،منتها خیزش خودانگیخته. را نیز اشغال کردند ادارات دولتی

  . این به عقب نشینی در جنبش انجامید. فرصت گسست از سرمایه داري از دست رفت بدین ترتیب کردند و

و این اساساً به تثبیت خود . 1971همراه شد با تالفی و مقابله به مثل، یعنی کودتاي  1970شکست ژوئن 

زار و اذیت فعالین هنوز به اندازة کافی براي آو  بازداشتوجود موجی از ارتش با  هرچند. ارتش خدمت کرد

به بعد جنبش سازمان یافتۀ کارگري  1974از . درهم شکستن قاطعانۀ سازمان هاي طبقۀ کارگر نیرو نداشت

  .به سرعت و با انرژي دوباره رشد کرد

  1970دهۀ 

در سال . ، گروه هاي چپ گراي استالینیست و مائوئیست در مجموع ده ها هزار عضو داشتند1970در دهۀ 

ند و دانشجو در گروه هاي مختلف و اتحادیه هایی کارگري زیر ، نزدیک به یک میلیون کارگر، کارم1978

  .نفوذ احزاب و گرایش هاي چپ گرا، سازمان یافتند

از جمله هزاران نفر از  - طبقۀ کارگر. شیست ادامه می دادندایجاد نیروهاي فا حاکمین نیز هم چنان به

با اعتصابات و اشغال کارخانه ها براي دستمزد باالتر و حقوق دمکراتیک و در برابر  -کارگران ازمیر تاریش

  .فاشیست ها به مبارزات قهرمانانه دست زدند



براي به نمایش گذاشتن قدرت جنبش  1977صدها هزار نفر در میدان تقسیم استانبول در اول ماه مه 

ي از اضطراب و وحشت در میان جو) از سوي نیروهاي ناشناخته(به دلیل تیراندازي . هم آمدند کارگري گرد

نفر کشته  33 ن حادثهدر پی ای .با نیروهاي پلیس رسید رویاروییمعترضین به وجود آمد و سپس نوبت به 

  .شدند

رهبري جنبش کارگري، به خصوص رهبران دیسک و چپ رادیکال، با وجود نفوذ خود، نه قادر بودند و نه 

. تمایلی داشتند که با سازماندهی براي تعیین تکلیف قاطعانه با سرمایه داري، راه برون رفت را نشان دهند

فوذ خود در درون اتحادیه هاي کارگري مهم ترین نیروي حزب کمونیست ترکیه که در این مقطع به دلیل ن

  .چپ به شمار می رفت، از کنترل خود بر دیسک براي عقب نگاه داشتن جنبش استفاده کرد

) CHP( »حزب جمهوري خواه مردم«حکومت جبهۀ واحد با  یک نوعرهبران حزب کمونیست ترکیه به 

گسست از سرمایه داري، تالش کردند که سرمایه داران به آن ها به جاي نشان دادن راه . چشم امید داشتند

علیه کارگران رادیکال تر همکاري  هم آن ها حتی با کارفرمایان. ندازندارا به وحشت نی» مترقی«اصطالح 

  .فهرست سیاه کارفرما لو می دادند قرار گرفتن در کردند، به عنون مثال نام این کارگران را براي

 

، میدان تقسیم، استانبول1977اول ماه مه   



حساب  همین امر، رو به افول بود و حاکمیت نیز روي جستجوي راه حل رادیکال بودند در که امید توده هایی

براي مأیوس کردن چپ بهره  ،حاکمیت از رهبري ناکافی چپ ترکیه و کمک نیروهاي فاشیست. می کرد

  .برد و بر الیه هاي محفاظه کارتري که خواهان نظم و ثبات و پایان هرج و مرج بودند اتکا کرد

به دنبال امیدهاي باالیی که . چپ آشکار بود از سوي روشن انتخاباتی نیز فقدان یک آلترناتوحتی در سطح 

به  جویت،همراه با رهبري آن بولنت اCHP (( »حزب جمهوري خواه مردم«وجود داشت،  1977در سال 

  .عنوان بزرگ ترین حزب انتخاب شد

) SPD(مانند حزب سوسیال دمکرات  یذشته احزابدر گ. این حزب هرگز یک حزب کارگري نبوده است

درون منتها با ریشه هاي عمیق در  ،تشکیالتی با رهبري سرمایه داري بودند ،آلمان یا حزب کارگر بریتانیا

کارگران با وجود رهبري این سازمان ها سعی کردند که از چنین احزابی به عنوان ابزار مبارزة . طبقۀ کارگر

احزاب کارگري با رهبري سرمایه «نوان عبراین مارکسیست ها این تشکیالت را به ابن. کنندطبقاتی استفاده 

و  1980حزب سوسیال دمکرات و حزب کارگر این خصلت را در اواخر دهۀ . کردندمی خصلت بندي » داري

تحت این حزب . هرگز نمی توانست به این صورت توصیف شود CHPاما . تغییر دادند 1990اوایل دهۀ 

به حرکت  ،ال و دادن وعده هایی به جنبش کارگريکرادی انۀموجود، با برخی شعارهاي چپ گرای جو فشار

  .واداشته شده بود

به موازات بی ثباتی اقتصادي، فاشیست ها . این حزب هیچ چیزي تغییر نکرد حکومت در دورةبا این وجود 

یک حکومت راست  1979س در سال این اسا هم چنان به گسترش ارعاب و ترس بی وقفه ادامه دادند و بر

  . به رهبري سلیمان دمیرل بازگشت گرا

  امپریالیسم امریکا

، جغرافیایی آن و هم مرزي با قفقاز، ایران و عراق به دلیل نزدیکی ترکیه به اتحاد شوروي و موقعیت

، اهمیت 1979پس از تغییر و تحوالت ایران در سال . امپریالیسم امریکا منافع خود را در ترکیه دنبال کرد

امریکا در آن مقطع اقدام به برپایی  پایگاه . دژ در منطقه براي امپریالیسم افزایش یافتیک ترکیه به عنوان 

  .نمود )Incirlik( هوایی در اینجرلیک



اخبار کودتا چندین . استك براي کودتا بوده ربنابراین می توان تصور کرد که امریکا مستقیماً درگیر تدا

ز سخنگوایان وزارت امور یکی ا! یوهاي امریکا پخش شددساعت قبل از این که کودتا اتفاق افتاده باشد در را

قرار داده  کودتا آن ها را در جریانپیش از آغاز کودتا  ارتش ترکیهده بعدها تأیید کرد که حت متالاخارجۀ ای

  .بود

. دنرا آغاز کنسازي  خصوصی سازي و آزاد کرد که ترکیه درخواستصندوق بین المللی پول از حاکمین 

که اعتصابات مداوم و درگیري هاي خشن  ویژگی آن را شکل  را حکومت دمیرل قادر نبود وضعیت بی ثباتی

  .بیاوردر می داد، تحت کنترل خود د

  1980کودتاي 

  

دهه به طول انجامید و طی آن انقالب و ضد انقالبی همواره به طور مداوم پس از دوره اي که بیش از یک 

امه بودند، و در شرایطی که چپ ترکیه قادر به استفاده از فرصت ها نبود، طبقۀ حاکم به این ندر دستور بر

  .نتیجه رسید که اکنون موقع تعیین تکلیف رسیده است

جنبش . سازمان داد 1980سپتامبر  12قدرت را قبضه کرد و کودتایی را در  ،بر همین اساس بود که ارتش

و زمینه براي استثمار و خصوصی سازي بی حد و حساب  متحمل شدندکارگري و احزاب چپ ضربۀ سنگینی 

  .مهیا گردید



یک کارگر با حداقل  1980در سال . هزینۀ نیروي کار نصف شده بود هشت سال پس از کودتاي نظامی،

به طور سرسام تورم . روز کار کند 36 ،تمزد مجبور بود براي پرداخت یک اجاره بهاي متوسط ماهیانهدس

برابر  43، قیمت نان 1988در سال . از قیمت هاي فزاینده عقب ماند تدشبه  و دستمزدها آوري باال رفت

برابر افزایش  10برابر، درحالی که دستمزدها تنها  79برابر و قیمت روزنامه،  33رشد کرد، قیمت گوشش 

  .یافت

  چرا ارتش پیروز شد؟

چپ ترکیه فرصت هاي بسیاري براي پایان دادن به قدرت 

سرمایه داري، امپریالیسم و زمین داران، و گشودن درها به 

سوي دگرگونی سوسیالیستی ترکیه به عنوان بخشی از جنبش 

اما این چیزي بود که . المللی داشته است سوسیالیستی بین

گروه هاي انقالبی زیر سیطرة استالینیسم و مائوئیسم در تقابل 

  :به دو دلیل. با آن قرار داشتند

نخست، استدالل آن ها این بود که در مورد کشور ترکیه، 

آن ها به دنبال . سوسیالیسم هنوز در دستور برنامه نخواهد بود

در پس امید به . رمایه داري بودندهمکاري با نیروهاي س

، »مترقی«همکاري با نیروهاي سرمایه داري و بورژوازي 

آن ها بود که گمان می کرد در  اي تئوري انقالب مرحله

  .مسیر حرکت به سوسیالیسم، ترکیه ابتدا باید از فاز دمکراسی بورژوازي گذر کند

کمالیست بورژوازي در سال  گاننمایند. ور نداشتندضحدیگر در آن جا » انقالب بورژوازي«اما سازندگان این 

یت ترکیه، تهدید نسبت به سود منگرانی اصلی حاک. ندرا سوزانده بود خودو دست بازي کرده با آتش  1960

همین امر تمامی جناح هاي سرمایه داري را به سوي اردوگاه ضد . و قدرت آن ها از جانب طبقۀ کارگر بود

  .بودانقالب حرکت داده 

 

 کنان اورن



. با مورد اول ارتباط دارد، این دیدگاه بود که وظیفۀ اصلی، مبارزه علیه امپریالیسم است خود اشتباه دوم، که

تالش کردند که براي مبارزه علیه امپریالیسم ایاالت متحده، با کمالیست ها » انقالبی«نیروهاي مختلف 

  .سازنداز سلطۀ امپریالیست ها آزاد مسیر ملی و سرمایه داري  با طی کردنمتحد شوند و ترکیه را 

تقسیم بین المللی بازارهاي جهانی تحت سلطۀ قدرت هاي امپریالیستی، هیچ فضایی  در شرایط با این حال

ملی ارتباط تنگاتنگی با طبقات حاکم  نحاکیم. براي توسعۀ ملی پایدار سرمایه داري به هیچ رو وجود ندارد

  .بین المللی دارند و مطیع قدرت بازار جهانی هستند

استقرار دمکراسی سرمایه داري، حل مسألۀ ملی، انجام  -وظایف و تکالیف حل نشدة انقالب بورژوایی

هد حل می شود که آن هم در همین سطح باقی نخوا يبه دست طبقۀ کارگر امروز تنها - اصالحات ارضی

ماند، بلکه برنامۀ خود براي انقالب سوسیالیستی را در سطح جهانی براي تضمین موفقیت انقالب مطرح 

  .خواهد کرد

را به نوعی تداوم  وجود خود استالینیست ترکیه تا حدي بود که بخشی از آن تمایل داشت پسردرگمی چ

 گروه فاشیست هاي هکه علی شدندارتش  یا دست به دامن آن ها. ببیند 1960در سال » چپ«کودتاي 

یا حتی نمی خواستند  باقی ماندند، و» بی طرف«نسبت به این کودتا  ، یااقدام کنند» گرگ هاي خاستري«

  .آن را کودتا خطاب کنند

» ه داران مترقییسرما«به دنبال همکاري با کمالیست ها یا  ،طبقۀ کارگر به جاي اتکا به ها بسیاري از چپ

  .بودند

ابزارهاي دیگري را شتباه عیناً از سوي آن دسته چپ هایی که از مبارزة مسلحانه دفاع می کردند و اهمین 

  .، منعکس شدکرده بودندطبقۀ کارگر به عنوان وسیلۀ تغییر اجتماعی  جایگزین

  مبارزة مسلحانه

یک الیه از سوسیالیست هاي جوان شکل گرفتند که شهداي آن ها هنوز محبوب  1960در پایان دهۀ 

» راه انقالبی«یر ظو سازمان هایی ن ،جوییشجنبش دان از چهره هاي رهبريایان، چماهر . هستند

)Devrimci Yol(میش ز، دنیز گ)بنیان گذار حزب (پاکایا و ابراهیم کاي) ي بخش خلق ترکیهدارتش آزا



در جریان مبارزة مسلحانه بودند و همۀ آن ها در سنین جوانی  مدافع) لنینیست-ه، مارکسیستکمونیست ترکی

 ،احترام براي آن ها و دیگرانی که وارد مبارزة مسلحانه شده اند. شکنجه کشته شدندزیر اعدام یا  بارد، بن

  .هنوز بسیار نیرومند است

قطعاً تمامی این فعالین جوان قهرمانانه مبارزه کرده اند، اما همۀ آن ها در عین حال نیز تالش کرده بودند 

  .ادمبارزه را به سوي بن بست سوق دهمین امر و سازمان هاي طبقۀ کارگر عمل کنند و  توده ها جايکه به 

این حق و . ولتی کامالً موجه استسازماندهی کمیته هاي دفاعی در برابر حمالت فاشیست ها یا سرکوب د

منتها بخشی از چپ ترکیه، حتی گروه هایی که خود را . نیاز ما به دفاع از خود به شکل مسلحانه است

با الگوبرداري از مثالً تئوري هاي چه  - بسیاري از آن ها. مارکسیست می دانستند، بسیار فراتر از این رفتند

  .بودند» چریک هاي شهري«طق روستایی یا مدافع جنگ چریکی متکی بر منا -گوارا

این استراتژي مانعی در برابر تمرکز چپ بر روي مبارزة طبقۀ کارگر، سازماندهی آن و ارائۀ یک رهبري 

آن ها به جاي به چالش کشیدن رهبري اتحادیه هاي کارگري، در انتظار مبارزه یا . روشن مارکسیستی بود

تمرکز نادرست بر مبارزة مسلحانه، بخشی هایی از طبقۀ کارگر را . بودندبه کوه ها رفته بودند یا مخفی شده 

افرادي خشن و  ،به دست دولت داد تا چپ انقالبی را در برابر مردم اي دور کرد و بهانه آنان منزوي واز 

  .غیرعادي معرفی کند

به لحاظ کمی نیرومند ، این سازمان ها که به دفاع از عقاید خود ادامه می دادند، 1980در زمان کودتاي 

رهایی طبقۀ کارگر، تنها می تواند امر «با این حال،  .بودند، و برخی از آن ها نیز هنوز امروز باقی مانده اند

هر . مارکس طی سال هاي گذشته به هیچ رو کاسته نشده است گفتۀت این صحاز . »خود طبقۀ کارگر باشد

  . محکوم به شکست است - ر برسدظنحتی اگر بسیار رادیکال به -روش تروریسم فردي

  مبارزات طبقاتی نوین و چالش هاي کهنه: سال بعد 30

از پیامدهاي کودتاي نظامی و سال سال گذشته، چیزي شبیه به یک بهبود  30براي نخستین بار در طول 

شرکت  اعتصابات و اشغال در آغاز سال در. درحال رخ نمودن است متعاقب آن، هاي آزار و اذیت و سکوت



، به این سو 1977تین بار از سبراي نخ است ، بیانگر بازگشت کارگران ترك و کرد»شتاری«و  »تکل« هاي

 .ان تقسیم استانبول تظاهرات کردنداول ماه مه مید مراسم هزار نفر در 300

  

  .جنبش نوین کارگري ترکیه، می رود که با چالش هاي کهنه رو به رو شود

زیر سیطرة  اما چپِ. ترس حاکمان از نیروهاي چپ عظیم بود. شایع بود 1970ایدة سوسیالیسم در دهۀ 

میان این گروه ها بود  اي سنگین مجادلههم و حتی اگر . یسم خطاهاي بزرگی مرتکب شدئاستالینیسم و مائو

امري که خود شکاف در درون جنبش و تضعیف وحدت (و گاهی حتی با نیروي مسلحانه مبارزه می کردند 

 اساسی، اما این نیروها نهایتاً حول مسائل )ري را تسهیل می کردامایه درلیه فاشیسم و سعارزه در مب

  .ابه به هم عمل می کردندشم، نزدیک و بسیاري

بیالن کار و نتیجه گیري از آن، حساس ترین وظیفه اي است که اکنون به یاد تمامی  جمع بنديبنابراین 

  .جنگیدند، باید انجام دهیم انی که علیه کودتا و استبدادیقربان
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