
چپ در ترکیه ی کنونی: به سوی همبستگی

فاطمه مسجدی

بابک مینا

 یکی از ویژگی های تحول سیاسی در ترکیه ی کنونی رشد سرمایه داری و برآمدن طبقه ای سرمایه دار و

این پدیده را چپ های سکوالر در ترکیه چگونه می بینند؟ چپ ها چه نگاهی به جامعه ی خود. مسلمان است  

 دارند و چگونه مبارزه علیه سرمایه داری را به پیش می برند؟ درباره ی این مسائل با آتاکان

.سیاست شناس چپ گرا، گفت وگو کردیم ،(Atakan Çiftçi) چیپچی

 اگر از. پیوند سرمایه داری و اسالم در ترکیه ی امروز موضوع جالبی برای محققان مارکسیست است

 کشورهای کوچک حاشیه ی خلیج فارس بگذریم، می توانیم بگوییم ترکیه نخستین کشور مسلمانی است که

 روشنفکران و فعاالن سیاسی چپ. تا این حد توانسته ساختار اقتصاد سرمایه داری را با اسالم تطبیق دهد

در ترکیه چه دیدگاهی درین باره دارند؟



در اواخر دهه ی شصت، با رهبری« رستگاری ملی»اولین حزب اسالم گرای سیاسی در ترکیه، حزب   

قبل از تأسیس حزب، اربکان شخصیت. کاریزماتیک نجم الدین اربکان و متأثر از اخوان المسلمین تأسیس شد  

 مهمی در اتحادیه ها و بازار و بورس ترکیه و نماینده ی منافع شرکت های کوچک و متوسط مناطق روستایی

.و محافظه کار کشور بود

 در دهه ی هفتاد حزب اربکان از رویکردی توسعه گرایانه، مبتنی بر سرمایه گذاری  دولتی در صنایع سنگین،

، ترکیه از صنعتی سازی به سوی مدل اقتصادی نئولیبرال۱۹۸۰پس از کودتای نظامی سال . دفاع می کرد  

بسیاری از شرکت های کوچک و متوسط. تغییر مسیر داد، روندی که با اسالم گرایی به خوبی سازگار بود  

حزب اربکان از. در آناتولی به شرکت های بزرگی تبدیل شدند و سهم بیشتری از منابع عمومی طلب کردند  

 دهه ی نود شروع به تعدیل مواضع سیاسی خود کرد و به جذب رأی دهندگان حاشیه نشین شهری و ساکنان

با این  حال ، در زمان نخست وزیری کوتاه مدت اربکان، برخوردها بین. استان های محافظه کار پرداخت  

مدنی و حزب اسالم گرای او شدیدتر شد و دادگاه قانون اساسی، این حزب-بوروکراسی سکوالر نظامی  

.اسالم گرا را در اواخر دهه ی نود ممنوع اعالم کرد

 جناحی معتدل تر به رهبری طیب اردوغان، شهردار سابق استانبول، درون جنبش اسالم گرایی پدید آمد و

این روند اعتدال، با ظهور بورژوازی. محافظه کار است-ادعا کرد که نه اسالم گرا بلکه دموکرات  

آن ها به جای یک انقالب اسالمی در کشور، مصالحه با نخبگان سکوالر، عضویت. محافظه کار همسو بود  

پس از بحران اقتصادی شدید سال. در اتحادیه ی اروپا و سیاستی تهاجمی تر در منطقه را ترجیح می دادند  

ی اردوغان توانست از خأل سیاسی در کشور استفاده کند و اکثریت مطلق«عدالت و توسعه »، حزب ۲۰۰۱  

در سال های نخست حضور در دولت، حزب عدالت و توسعه برای تثبیت قدرت. پارلمان را به  دست آورد  

 خود، گشایش های نیمه دموکراتیک را آغاز و در همان زمان، دستور کار نئولیبرال دولت های سابق را دنبال

پس از تضعیف رقبای سیاسی. به رغم رشد اقتصادی، نابرابری به سطحی بی سابقه  رسید. و حتی تعمیق کرد  

  شروع شده بود، حزب عدالت و توسعه سیاست های۲۰۰۸و بحران اقتصادی جهانی که از سال 

  سال حکومت، بر اساس۱۸اردوغان و حزبش در طول . سرکوبگرانه و استثماری بیشتری را دنبال کرد

 الگوی رشد ساخت و ساز، انرژی و صنایع تسلیحاتی، توانستند بخش های بورژوازی الیگارشیک خود را در

حزب عدالت و توسعه به الگویی از ترکیب موفقیت آمیز شعارهای اسالمی و نئولیبرالیسم. اقتصاد ایجاد کنند  

توازن قدرت سیاسی به این معنا برای طبقه ی کارگر نتیجه ای جز فالکتی بی سابقه نداشته و برای. بدل شد  

.اقلیت هایی مانند کردها، زنان و اقلیت های جنسی چیزی جز استبداد به ارمغان نیاورده است

 

 ممکن است تصویری کلی از ساختار طبقاتی جامعه ی ترکیه ارائه دهید؟ آیا چپ ترکیه توانسته است

 پایگاهی در میان اقشار فرودست بیابد؟ چه گرایش سیاسی بر طبقه ی کارگر حاکم است؟ 



 ترکیه، کشوری سرمایه داری است که در کنار کشورهایی مانند هند، برزیل و آفریقای جنوبی از سوی برخی

درصد از تولید 23سهم صنعت آن . قرار می گیرد« کشورهای درحال توسعه»از نهادهای جهانی در گروه   

۸۳از (.  درصد۶/۹ درصد، کشاورزی ۶/۰۲ درصد، خدمات ۹/۷ساخت و ساز )ناخالص داخلی است   

  میلیون نفر به طبقه ی کارگر صنعتی بسیار قدرتمند تعلق دارند و سایر۳/۵میلیون جمعیت ترکیه، 

کارگران) میلیون بیکار تشکیل می دهند ۱۴/۲ میلیون کارگر فعال عالوه بر ۳۰حقوق بگیران را حدود   

درآمد ماهانه ی.  میلیون نفر است۱/۶تعداد بازرگانان کوچک .( ثبت نام نشده در این آمار محاسبه نشده اند  

. دالر است۳۰۰درصد از کارگران، همان حداقل دستمزد تعیین شده از سوی دولت، یعنی تقریباً  60حدود 

در ترکیه تعریف کنیم، بسیار متنوع است و ویژگی های کامالً متفاوتی از نمونه های« چپ»آن چه می توانیم   

یکی از احزابی که خود را چپ، چپ میانه یا سوسیال دموکرات معرفی می کند، حزب. غربی آن دارد  

  درصد از آرای۲۵-۲۰بزرگ ترین اپوزیسیون موجود است و معموالً  ،)CHP( جمهوری خواه مردم

  جمهوریت را بنیان۱۹۲۳به عنوان یک حزب منحصربه فرد که در سال . رأی دهندگان را به دست می آورد

  سال به تنهایی حکومت کرد، این حزب دارای برخی از ویژگی های بناپارتیسم شدیداً ملی گرا۲۳گذاشت و 

دومین فرقه ی بزرگ)اکثر طرفداران آن، سکوالرها و تحصیل کردگان شهرهای غربی و علویان فقیر . است  

از دیدگاه مارکسیستی، حزب جمهوری خواه مردم، یک حزب سوسیال دموکرات. هستند( اسالمی در ترکیه  

.اصالح طلب بورژوایی است

 حزب مردمی دیگری که می توانیم در تعریفی کلی از چپ بگنجانیم، حزب دموکراتیک

این.  در مناطق کردنشین کشور شکل گرفت و بسیار قدرتمند است۲۰۱۲است که در سال  )HDP( خلق ها  

  درصد از آرای شهرهای جنوب شرقی و مردم فقیر کرد و کارگر۱۰حزب در انتخابات عمومی، حدود 

.مناطق صنعتی را به دست می آورد و می توان آن را یک حزب ناسیونالیست خرده بورژوایی توصیف کرد

پس از فروپاشی. احزاب چپ انقالبِی کوچک دیگری نیز با ریشه های استالینیستی یا مائوئیستی وجود دارند  

 اتحاد جماهیر شوروی، این احزاب و گروه ها متمایل به ایجاد مواضعی اصالح طلبانه تر بودند و برای ایجاد

 جنبش هایی معطوف به موضوعاتی مانند تغییرات اقلیمی، محیط زیست، آزادی زنان و اقلیت های جنسی

از طرف دیگر، جریان تروتسکیسم، مواضع مارکسیسم ارتدوکس را حفظ کرده و سعی در. تالش می کردند  

.گسترش نفوذ خود در طبقات کارگر دارد

، حزب اصلی ای که کارگران را هم شامل۲۰۰۷ تا ۲۰۰۲به علت توسعه ی سریع ترکیه بین سال های   

ی اردوغان است، گرچه این حزب بسیاری از هوادارانش را، به ویژه به« عدالت و توسعه»می شود، حزب   

، از دست داده است۱۹- علت بحران های اقتصادی و مدیریت تأسف بار همه گیرِی کووید .

 



 امروز مسئله ی. اعتراضات پارک گزی در ابتدا جنبه ای محیط زیست گرا داشت، اما به سرعت فراگیر شد

محیط زیست چه جایگاهی در میان چپ گرایان ترکیه دارد؟

 درصد از کارگران، همان حداقل دستمزد تعیین شده از سوی 60درآمد ماهانه ی حدود 

. دالر است۳۰۰دولت، یعنی تقریباً 

، قطع درختان پارک بود اما با اولین مداخله ی نیروهای۲۰۱۳علت آغاز اعتراضات پارک گزی در سال   

 پلیس، به سرعت به شورش علیه رژیم دیکتاتوری اردوغان تبدیل شد و بزرگ ترین جنبش توده ای در تاریخ

مبارزات واقعی با اتحاد روستاییان علیه ساخت وسازهای حرارتی، پروژه های بی شمار. ترکیه را ایجاد کرد  

انرژی و معدن، از جمله. استخراج منابع، از بین بردن جنگل های باقی مانده و حیات طبیعی کشور آغاز شد  

تخریب مناطق کشاورزی و. برای رشد اقتصادی است« عدالت و توسعه»بخش های استراتژیک دولت   

 محیط طبیعی، روش سریع و آسان کسب سود برای سرمایه داران ترکیه و همچنین شرکت های چندملیتی

اکثر. مقابله با تخریب محیط زیست ترکیبی از مبارزات ضد سرمایه داری و جنبش بوم شناختی است. است  

 چپ ها به این مسئله حساس اند و این جنبش، در واقع جنبشی رو به رشد در همبستگی با مردم محلی است که

.در برابر چنین پروژه های مخربی مقاومت می کنند

 

ایده های علی شریعتی نظر چنین. در دهه های اخیر، نوعی چپ اسالمی در ترکیه شکل گرفته است  

طور موضع چپ سکوالر ترک در مقابل چپ اسالم گرا چیست؟ همان. گروه هایی را به خود جلب کرده است  

در ایران، چپ سکوالر با اسالم گرایان ــ از جمله اسالم گرایان ۱۹۷۹که می دانید، در انقالب اسالمی سال  

آیا این گرایش در میان چپ های سکوالر در. چپ گرا ــ همکاری کرد، که این امر نتیجه ی خوبی نداشت  

ترکیه هم وجود دارد؟

 در ترکیه پا« مسلمانان انقالبی»یا « مسلمانان ضد سرمایه داری»برخی از گروه های چپ اسالمی مانند 

 آن ها حتی به شورش گزی پیوستند و در اشغال میدان تقسیم ــ میدان مرکزی استانبول که بیش از. گرفتند

 با این حال، این گروه ها نتوانستند به سازمانی همه گیر تبدیل. یک ماه در اشغال معترضان بود ــ نقش داشتند

.شوند و در حاشیه باقی ماندند

 مسلمانان»برخی از چپ ها که از چپ کمالیستی یا استالینیستی متأثرند، با گروه های چپ اسالمی ای نظیر 

 آن ها چنین گروه هایی را ضدانقالب می دانند و. کامالً مخالف اند« مسلمانان انقالبی»یا « ضد سرمایه داری

 اما گرایش های چپ لیبرال از گروه های چپ اسالمی. هرگونه اقدام سیاسی در اتحاد با آن ها را رد می کنند

 استقبال می کنند و معتقدند که می توان از این گروه ها به عنوان اهرم جلب و جذب محافظه کاران هوادار

 ما می توانیم در کنار: رویکرد متعادل تر، می تواند چنین تعریف شود. استفاده کرد« عدالت و توسعه»حزب 



 ترتیب دهیم یا از« عدالت و توسعه»این گروه ها، اعتراضات مشترک یا اقدامات سیاسی علیه دولت 

 همگرایی توده ای حمایت کنیم، اما نباید وارد جبهه های سیاسِی همیشگی با آن ها شویم و نباید از بحث سیاسی

.و ایدئولوژیک با این گروه ها دست بکشیم

 

های سکوالر در ترکیه چیست؟ نقش زنان در میان چپ

 می توان گفت جایگاهی که زنان. پاسخ مستقیم به این پرسش دشوار است، زیرا یک پاسخ واحد وجود ندارد

 اما اینکه آیا چنین تلقی ای وجود داشته یا. در جریان چپ داشته اند، به لحاظ تاریخی، همیشه بنیادی بوده است

 مردان مغز متفکر و. چپ از وقتی خود را شناخت، از سوی مردان هدایت می شد. نه، محل پرسش است

 این تفاهم درست مثل هرجای دیگری در. پیشتاز بودند و زنان صرفاً پیروی و تصویر را کامل می کردند

.دست نوشته ی مردان بود« تاریخ رسمی. »ابتدا وجود داشت

 با ظهور یک جنبش فمینیستی در ترکیه در اواخر دهه ی هفتاد و اوایل دهه ی هشتاد، جایگاه و نقش زنان و

 این بدان معنا نیست که قبالً در. همچنین واقعیت مردساالری و هماهنگی آن با سرمایه داری، آشکارتر شد

 این فقط به این معنی است که این دوره، زمانی بود که زنان، به طور جمعی،. ترکیه فمینیسم وجود نداشت

 خود را به عنوان سوژه ی سیاسی مطرح کردند و به زیر سؤال بردن هنجارهای مردساالرانه در زمینه های

 اجتماعی و سیاسی را آغاز کردند ــ نه فقط به معنای روی میز آوردن موضوعات مربوط به زنان و مباحثه

 درباره ی آن بلکه همچنین به معنای ایجاد فشار به منظور پذیرفتن زنان به عنوان بازیگران اساسی مبارزات

.و سیاست طبقاتی

 از یک طرف، جریانات استالینیستی و شاخه های آن هنوز هم درگیرند که با زنان و مبارزه فمینیستی چه

 درک راکدشان از جامعه ی طبقاتی و تحوالت اجتماعی باعث می شود که آزادی زنان و مبارزه با. کنند

 این امر گاهی تا آنجا پیش. مردساالری را به زمانی موکول کنند که مبارزه ی سوسیالیستی موفق شده باشد

 آن ها همچنین هنوز در حال کلنجار رفتن با. می نامند« بورژوایی»می رود که مسائل یا خواسته های زنان را 

 این پرسش هستند که آیا زنان می توانند در مورد مبارزه ی طبقاتی سیاست بورزند، نظریه پردازی کنند یا

تجزیه و تحلیل مردان را به چالش بکشند؟

 از طرف دیگر، پاره های دیگری از چپ وجود دارد که مبارزه ی زنان علیه مردساالری را جدا از مبارزه ی

می توان. طبقاتی نمی داند و به صراحت از فمینیسم به عنوان بخشی از برنامه ی سیاسی خود حمایت می کند  

تاریخ. احزاب تروتسکیستی، جنبش های دانشجویی ، فمینیست های سوسیالیست را از جمله ی آن ها دانست  

برای مثال، زنان در صف مقدم. اخیر، نقش اساسی زنان و تأثیر آنان را در مبارزات چپ اثبات می کند  

 اعتراضات پارک گزی حضور داشتند، نه فقط برای اعتراض و مبارزه با گفتمان های جنسیت زده بلکه



به همین. همچنین برای مبارزه با دولت و سیاست های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و زیست محیطی آن  

 ترتیب، در دوره ی سرکوب شدیدتر و وضعیت اضطراری گسترده پس از تالش برای کودتا علیه دولت

، زنان تنها بخشی بودند که برای دفاع از زندگی و حقوق خود در برابر دولت، در۲۰۱۶اردوغان در سال   

.مبارزات خیابانی عقب نشینی نکردند

 

ها و گرایان باید با لیبرال های سکوالر نسبت به ناسیونالیسم ترک چیست؟ آیا به نظر شما چپ موضع چپ  

گرایان همکاری کنند و متحد شوند؟  ملی

 گرایش های چپ لیبرال از گروه های چپ اسالمی استقبال می کنند و معتقدند که می توان از

 «عدالت و توسعه»این گروه ها به عنوان اهرم جلب و جذب محافظه کاران هوادار حزب 

.استفاده کرد

همان طور که در باال اشاره کردم،. بنامیم، دو حزب کامالً متفاوت اند« ملی گرایان ترکیه»آن چه می توانیم   

 است که در سال  )CHP(یکی از آن ها قدیمی ترین حزب سیاسی ترکیه، حزب خلق جمهوری خواه ترکیه

این حزب گرایش های سوسیال دموکراتیک، الئیک و ملی گرایانه.  به دست کمال آتاتورک تأسیس شد۱۹۳۳  

حزب دیگر، حزب ناسیونالیست، موسوم به حرکت ملی. دارد  ))MHP به دست۱۹۶۹ است که در سال  

این حزب بر اساس اعتقاد به برتری نژاد ترک بنیان گذاشته شده و. آلب ارسالن تورکش تأسیس شد  

به نظر من با حزب خلق جمهوری خواه ترکیه که البته حزبی بورژوایی است،. گرایش های فاشیستی دارد  

.می توان در بین طبقه ی کارگر اقدامات مشترکی انجام داد، اما با حزب حرکت ملی همواره باید مبارزه کرد

 آن ها معتقد بودند که این. کسانی که می توان آن ها را لیبرال خواند، یک بار از دولت اردوغان حمایت کردند

 با وجود این، طی سال ها، با. و ترکیه را وارد اتحادیه ی اروپا می کند« مدرنیزه و متمدن»دولت کشور را 

 روشن شدن نتایج سیاست های اردوغان، حاال لیبرال ها سکوت کرده اند و تبدیل به فرقه ی حاشیه ای بدنامی

 هر جریان واقعی چپ که اعتباری داشته باشد، در صورتی که با لیبرال ها همکاری کند، تمامی. شده اند

.اعتبار خود را از دست خواهد داد

 

 آیا چپ گرایان ترکیه به جنگ با امپریالیسم عقیده دارند؟ آیا فکر می کنید که بساط سلطه ی قدرت های بزرگ

باید از خاورمیانه برچیده شود؟

 با این حال، عجیب است که در این کشور همه ادعا می کنند که. بله، چپ باید قطعاً ضد امپریالیسم باشد

 اردوغان هر روز به کشورهای امپریالیستی حمله می کند و می گوید ایاالت متحده. هستند« ضد امپریالیست»

 البته این. و اتحادیه ی اروپا سعی می کنند که مردم ما را به بردگی بکشند و قصدشان نابودی دولت است



 سرمایه داری ترکیه به شدت به امپریالیسم وابسته است و اردوغان فقط سعی می کند. نشانه ی ریاکاری است

 طرفدارانش تا حدی این عوام فریبی را. که موقعیت بهتری در مذاکره با کشورهای امپریالیستی داشته باشد

.خریدارند

 گرچه سوسیال دموکراسی می کوشد نسبت به مداخالت امپریالیستی در ترکیه و منطقه حساس باشد، اما در

از طرف دیگر، حزب دموکراتیک خلق ها بی سر و صدا عقیده. نهایت در پی ادغام با اتحادیه ی اروپا است  

.دارد که مداخله ی ایاالت متحده ی آمریکا در منطقه برای تعیین سرنوشت مردم کرد مفید خواهد بود

 چپ افراطی از لحاظ نظری مخالف امپریالیسم است، اما اکثریت معتقدند که امپریالیسم، فقط ایاالت متحده

 به همین دلیل، آن ها ترجیح می دهند که از اتحادیه ی اروپا برای تقویت دموکراسی یا از سایر. است

.قدرت های بزرگ مانند روسیه و چین برای ایجاد تعادل در رابطه با آمریکا حمایت کنند

 چپ انقالبی با همه ی شکل های امپریالیسم و توسعه طلبی در خاورمیانه مخالف است و از همبستگی همه ی

 مردم خاورمیانه برای ریشه کن کردن امپریالیسم در منطقه و ایجاد فدراسیون جمهوری های سوسیالیستی

.حمایت می کند

 

وضعیت حقوق اقلیت های جنسی در ترکیه چگونه است؟

 از نظر حقوقی، همجنس گرایی در ترکیه جرم نیست اما هیچ قانون و حمایتی برای زوج های همجنس وجود

 ، افراد تراجنسیتی می توانند جنسیت قانونی خود را تغییر۱۹۸۸تغییر جنسیت مجاز است و از سال . ندارد

 با این حال، هیچ قانون. اقلیت های جنسی طبق کنوانسیون ژنو حق دارند که در ترکیه پناهندگی بگیرند. دهند

 خاصی اعم از مدنی، کارگری یا کیفری، برای حمایت از اقلیت های جنسی در برابر تبعیض و خشونِت

.ناشی از گرایش جنسی یا هویت جنسیتی وجود ندارد

.واقعیت موجود در خیابان کامالً متفاوت از آزادی قانونی است

با این. برای مثال، تعداد زیادی از اقلیت های جنسی از ایران، عراق، لبنان و افغانستان به ترکیه آمده اند  

اخیراً دولت دسترسی به. حال، دولت از قبول رسمی آن ها به عنوان پناهنده یا حمایت از آن ها امتناع می کند  

.مراقبت های بهداشتی را برای این پناهندگان فراهم کرد اما علت این اقدام همه گیری کرونا بود

 افکار عمومی، در مورد همجنس گرایی و اقلیت های جنسی به طور کلی محافظه کار بوده است و این افراد،

 به ویژه در سال های اخیر، به طور فزاینده و علنی، تحت تبعیض، آزار و اذیت و خشونت اجتماعی، سیاسی

رئیس سازمان امور مذهبی ترکیه در خطبه ای در تأیید و ترویج نفرت و خشونت. و پلیسی قرار گرفته اند  

مقصر دانست۱۹- علیه اقلیت های جنسی تا آن جا پیش رفت که آنان را در ایجاد و انتشار بیماری کووید .



 عالوه بر این ، هر سال شماری از افراد تراجنسیتی به طرز بی رحمانه ای به قتل می رسند و تعداد

 با این حال، چون قتل افراد. کشته شدگان، دقیقاً مانند موارد مربوط به زن کشی، در حال افزایش است

 تراجنسیتی، جرمی مبتنی بر نفرت به شمار نمی رود، نه آمار موثقی ارائه می شود و نه دولت به طور جدی

.برعکس، عامالن این امر توسط پلیس و نظام حقوقی محافظت می شوند. از آن ها محافظت می کند

 همچنین باید بگویم که بسیاری از گروه های بورژوای مخالف دولت، در برابر خشونتی که اقلیت های جنسی

 اگر هم چیزی در محکوم کردن تبعیض و خشونت علیه این افراد. با آن مواجه اند عمدتاً سکوت می کنند

 آن ها از ترس از دست دادن. است و نه حمایت آشکار از اقلیت های جنسی« انسانیت»بگویند، از موضع 

 بنابراین، اقلیت های. شانس پیروزی در انتخابات، از موضع گیری در قبال اقلیت های جنسی طفره می روند

 جنسی، جنبش فمینیستی و چپ ها تنها بخش هایی از جامعه اند که علناً تبعیض و خشونت بر اساس گرایش

.جنسی یا هویت جنسیتی را تقبیح، رد و علیه آن مبارزه می کنند

 

ای بین فعاالن چپ کرد و فعاالن چپ موقعیت کردها در میان سکوالرهای ترکیه چگونه است؟ چه رابطه  

اند؟ گرایان برای بهبود اوضاع کردها در ترکیه چه کرده ترکیه وجود دارد؟ چپ

 به طور سنتی، کمالیست های چپ و استالینیست، کردها را به عنوان ملتی متمایز و دارای حق تعیین

 ، همزمان با رادیکال شدن مبارزه ی کردها، برخی۱۹۷۰از دهه ی . سرنوشت خود به رسمیت نمی شناختند

.از بخش های چپ ترکیه، مبارزه ی مردم کرد و حقوق ملی آن ها را به رسمیت شناختند

، هم زمان با ضعف پیوسته ی چپ ترکیه، جنبش ملی کردها به یک جنبش توده ای تبدیل شده۱۹۸۰از دهه ی   

ک مسئله ی کرد را بیش از پیش برجسته کرد، اما روش های آن، نقش.ک.هرچند مبارزه ی مسلحانه پ. است  

، برخی از بخش های چپ ترکیه و۲۰۱۴در سال . تفرقه آمیزی بین طبقات کارگر ترک و کرد داشت  

حزب دموکراتیک خلق: نمایندگان سیاسی جنبش کرد، یک حزب مشترک ایجاد کردند  )HDP(. گرچه این 

.حزب یک حزب توده ای است، اما در سیاست های اصالح طلبانه و عملی، جلوتر از رژیم اردوغان است  

این ،۲۰۱۵پس از فروپاشی روند مذاکره بین حزب عدالت و توسعه و حزب دموکراتیک کرد در سال   

اکنون هزاران نفر از اعضای حزب دموکراتیک خلق، از. حزب تحت سرکوب شدید دولتی قرار گرفت  

اکثریت چپ ترکیه در. جمله نامزدهای سابق انتخابات ریاست جمهوری و شهرداران منتخب دستگیر شده اند  

با وجود این، مشکل اصلی این است که. برابر سرکوب دولتی، با حزب دموکراتیک خلق همبستگی دارند  

 چگونه می توان یک برنامه ی سیاسی را که ترکیبی از آزادی مردم کرد و رهایی طبقات کارگر ترک و کرد

.باشد، مطرح کرد و رواج داد

 



کشی ارمنی ها چطور در جامعه مطرح شده کشی ارامنه در ترکیه چیست؟ نسل موضع چپ ها نسبت به نسل  

است؟

.مانند مسئله ی کرد، چپ سنتِی کمالیست و استالینیست، نسل کشی ارامنه را برای مدتی طوالنی انکار می کرد  

، بحث ارمنی ها در درون چپ ترک و۱۹۷۰با ظهور چپ رادیکال انترناسیونالیستی و واقعی در دهه ی   

سیاست دولت. کرد آغاز شد و این چپ انترناسیونالیست و ضد سرمایه داری وجود نسل کشی را تصدیق کرد  

این مسئله. ترکیه، نفی قاطع نسل کشی از طریق سیاست های آموزشی و مواضع شوونیستی احزاب است  

با این حال، چپ های انترناسیونالیست و همچنین حزب دموکراتیک. هنوز برای جامعه نوعی تابو است  

علیه ارمنستان« عدالت و توسعه»خلق، نسل کشی را به رسمیت می شناسند و سیاست های خصمانه ی دولت   

آرمان آن ها، همبستگی و برادری همه ی مردم منطقه است. را محکوم می کنند .

 

سایت آسو
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