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هي در ترککاهاياول ماه مه، دولت و سند  

  
١٣٨٨ فروردين ٣١  شنبهدو                                                                                                نادر ساده                

  
 بحران یري رسد که اوج گی فرا می ماه مه در حالاول

ساخته وبا بسته متاثرزي را نهيجهان، ترک دری دارهيسرما

  ... استدهي افزوده گردکارانيشدن کارخانه ها به شمار ب

 با سال سهي درمقاهي مرکز آمار ترکی برآورد هاطبق

 ني ماشديدرصد و تول٢٣ کشور ني ای صنعتديگذشته تول

 وجود ني با ا)١(*. درصد کاهش داشته است۵٩خودرو 

 ی رجب اردغان بکلبي تی اسالم-دولت محافظه کار

 در جهان و ی از بحران اقتصادهي ترکیري پذريمنکر تاث

 موجود ناچاراست ی اما بر بستر بحران اقتصادهي ترکیجنبش کارگر.  کشور استني دراديا رو به تزیکاريمنکر ب

 ی واقعی قراردهد و خواستهاژهي قراردارد را مورد توجه ونيي که سطح دستمزد آنان پایني و شاغلکارانيخواست ب

 کنند ی تالش مکاهاي سندیرخ هست که بزي نیني عنهي زمنيبر بستر هم. دي مطرح نمازيکارگران را دراول ماه مه ن

 که بنابر ی واقعیمطالبات. ندي فراهم نمای مطالبات کارگراني بی برای از اول ماه مه فرصتیموم عجي بسیبرا

  ... وستي برخوردار نی احتماال ازفرمول واحدهي ترکی کارگریکاهاي سندیري و جهت گتيماه

 ی واقع مشکالتاني به احزاب حاکم هستند اصوال قادر به بکي ها که نزدهي از اتحادگري دی است برخروشن

  ... اعتراض کارگران باشندی ندهي خواهند که نمای و نمستنديکارگران ن

 کطرفياز .  استافتهي تي گذشته اهمی از سالهاشي بهي مراسم اول ماه مه در ترکی حال امسال برگزاربهر

 ی براستي احهي الی در حال بررسزي نهي دولت ترکگري رو به گسترش است و از طرف دی کارگریتينارضا

 را هي در ترکيیکايد سندي دو عامل تحرکات جدنيهم. )٢(*لي روز تعطکي اول ماه مه بعنوان ی شناستيبرسم

 شدن اول ماه مه ی مسئله رسمی مشغول بررسهي آمده که دولت ترکشي پطي در شراستي ایعيطب.  داده است شيافزا

 ني برسر ازي نهي ترکی کارگریکاهاي سندنيب است افتهي خبر آن انعکاس زي و رسما ندهي گردلي روز تعطکيبعنوان 

  ..دي آدي پدیاتفاق نظر جد" ی رسملي روز تعطکياول ماه مه بعنوان "خواست مشخص 

 اول ماه ی ازسنت انقالبکساني دفاع یبمعنا. ستي از اول ماه مه نکساني درک و مفهوم اني اتفاق نظر الزاما بني ااما

 کاههاي سندهي کلیسو ازی کارگرسميوناليانترناس ویسترش مبارزه و همبستگگ اول ماه مه بعنوان روزليمه و تبد

  ... روزکارگر استی رسمیليتعط ویسررفع موانع قانونبر نظرتفاقازيچهر ازشيبلکه ب. ستينزي نی کارگرنيوفعال

 ی واقعیخواستها و طرح یمبارزات اول ماه مه به روزلي البته که آماج تبدکاهايسند دری چپ کارگری بدنه

 وجود هيترکدرزي نی محافظه کاریکاهاي سندميداني خواهند کرد اما ما مزيکارگران را همواره دنبال کرده و امسال ن



 نهاي درست است که انيا.  احزاب حاکم هستندژهيو احزاب و بیاسي سی و تابع خط ومشیدارند که بشدت قانون

 بوده و ی دولتاستي در خدمت ستايبقه کارگر را متشکل کرده اند اما ماه از طيی هستند و بخشهای کارگریسازمانها

 مستقل یابيحق تشکل " ضد چپ و مخالفت شان با شي بارها گرازي نی برخوردارند و در مواردی ذاتتياز محدود

ن اختالفات  آگري دی سکه است و روی روکي آمده تنها شي اتفاق نظر پني الي دلنيرا نشان داده اند وبهم" کارگران

 تر قي عمی تواند به شکاف های می طبقاتی حاد مبارزه طي است که در شرای کارگری سازمانهانيو تفاوت ها ب

  ...شتري بتالف تر منجر گردد ونه الزاما به اتحاد و ائی آنان بر سر مسائل اساسنيماب

 ی خواست اساسني برسر ایع کرد و حت دفای جشن کارگريی اول ماه مه و امکان برپای رسملي از تعطدي البته باصد

 خواست ني با تحقق اکاههاي سندني خوش آمد گفت اما نه تفاوت مابيیکاي درون جنبش سندشاتي گراعيبه ائتالف وس

 دولت در ی جدیني عقب نشکي نشان از هيترک دولت و مجلس ی خواست از سوني ارشي رود و نه پذی منياز ب

 طي شراني قانون و در اني ابي هدف اش از تصوهي ترکیاست دولت اسالمگرا روشن .  داردیمقابل جنبش کارگر

 دينبا.  است ی المللني بی چهره خود در افکار عمومري و تطهی جنبش کارگرلي و اعمال کنترل نرم بر پتانسديتشد

 هيست که ترک انجام شده ای اول ماه مه در حالهي بر علی گذشته خشونت دولتی سالهایمام که در تميفراموش کن

 ی کشور حتني اخي بنابر تارهيدر ترک.  بوده است زگذاشتهي کار نی سازمان جهانی المللني بی قراردادهایامضاء پا

 توان ی است که می فاکتور هاز ایکيشهر استانبول است " مي تقسدانيم" جشن اول ماه مه که همانا یمحل برگزار

 توان ی منيعالوه برا.  را با آن به سنجش گرفتی رسملياست تعط در طرح خوکاي هر سندیريگي و پتي حمازانيم

 شي و نوع گرایريگي پزاني، م" تجمعیخواست آزاد" دفاع از نيو همچن" حق تشکل مستقل"با فاکتور دفاع از 

 که ی کارگرانی به سه دهه براکي نزدهي ترکمي تقسداني که تجمع در ماچر.  محک زدزي را نهي ترکیکاههايسند

 دولت اعتراض ی ضد کارگری هااستي بخوانند و به سونالي سرود انترناسند،يته اند در روز اول ماه گردهم آخواس

 هجوم رد مو١٩٧٧ که در اول ماه مه ستي کارگران جانباخته اادآوري سنبل و داني منيا. کنند ممنوع بوده است

 حمله ني ااني نفر از کارگران در جر٣٠ از شي قرارگرفتند و باهي سازمان سی دست پرورده انيمسلحانه شبه نظام

 هزار ۵٠٠در آنروز . )٣(* شده بودندزبازداشتي نفر ن٤۵٣ و ی، صدها نفر زخمجان خودشان را ازدست داده

 وحشت زده و در حال پراکنده شدن مجددا تي جمعان مهاجمکي تجمع کرده بودند و با شلمي تقسدانيکارگر در م

 صحنه گردان اهي واقعه ماموران سني پشت اکهي قرار گرفتند و در حالسي پلین و حت گرم مهاجمایراندازيهدف ت

 که دي نکشی نمودند و طولی معرفتي جنانيرا مسئول ا " ی افراطیچپ ها "ی رسمی بودند روزنامه هایاصل

 و اول ماه دي برقرارگردی نظامیکتاتوري زدند و دی نظامی دست به کودتا١٩٨٠ سپتامبر در زيفرماندهان ارتش ن

 سال بعداز کودتا همچنان ٢٨ و دي ممنوع گردمي تقسداني در می مردود و تجمع کارگری رسمليمه بعنوان روز تعط

 ادي به کارگران را درتظاهرات سال گذشته بسي و تهاجم پلیري درگني آخریهمگان تجربه .  مانده استیممنوع باق

انک و گازاشک آور وباتوم به جنگ تظاهر کنندگان رفت و  امکانات خود منجمله تی با همه سي که پلميدار

 ی در حالنيبنابرا.  شدلي تبدی دولتی افتهي مقاومت کارگران دربرابر خشونت سازمانی استانبول به صحنه یابانهايخ

 دي هستند بلکه تاکی رسملي شدن اول ماه مه بعنوان روز تعطی خواهان رسمها به چپ نه تنلي متمایکاهايکه سند

 ی به دولت معتقدند محل برگزارکي نزدیکاهاي برگزار شود اما بر عکس، سندمي تقسدانيدارند که مراسم در م



 برگزار ميدان تقسي اگر مراسم در منکهي ای با بهانه اي جشن اول ماه مه قرارداد و ی شرط برگزارشي پديمراسم رانبا

    دانيم  مراسم دریبرگزار کنند کارگران را ازیالش م شوند تی مراسم مني وارد ای قانونري چپ و غیشود گروهها

  .. منصرف کنندميتقس

 نکرده و ی تا کنون دفاعهي ترکی کاهاي الواقع اکثر سندی فزي تجمع نی مستقل و حق آزادانه یابي مورد حق تشکل در

 کنند و ی دفاع مزي ن دفاع کرده و همچنانهي چپ ترکی کارگرني خواست فعالني از هر دو اکهينخواهند کرد در حال

 یبا همه مالحظات فوق در آستانه برگزار.  هستزي نهي ترکيیکاي درون جنبش سندی جدی تفاوت هااني ها بنيهم

  ..ردي گی قرار مدي که مجدد مورد تاکمي ما شاهد سه اتفاق قابل توجه هستهي در ترک٢٠٠٩جشن اول ماه مه

 لي قصد دارد اول ماه مه را بعنوان روز تعطه،يت حاکم بر ترک شد امسال دولیادآوري همانطور که نکه،ي اکمي 

  .. آنرا در دستور قرار داده استی قانونی حهي الی و از هم اکنون بررسدي اعالم نمایرسم

 جشن يی قصد دارند برروند برپای المللني بني کمپکي گسترده و با ی اروپا در ائتالفی هاکاي امسال سندنکهي دوم ا

  .٤*.ندي نظارت نماهيکاول ماه درتر

  .. شده استینام گذار" منصور اسانلو  "ی کارگر زندانکي بنام ی المللني بی حرکت همبسته ني امسال انکهي سوم او

  .. است ی ضروریحاتي توضزي ننجاي سه مورد در اني مرور ابا

 فعال کي چهره ني شده تر منصوراسانلو شناختهنکهي حرکت و انتخاب منصور اسانلو آنچه لحاظ شده است اني ادر

 یکاههايسند.  باشدی مهي ترکیکاهاي درسطح سندژهي و بوی المللني در سطح براني ای و کارگر زندانیکارگر

 انتخاب وعکس و نام گردندي سرکوب و پتحت که راني ای کارگری منصور اسانلو را بعنوان نماد تشکل هايیاروپا

 نشان کرده اند و در اول ماه مه منصور اسانلو و با نام او هي با کارگران ترکی همبستگني فراخوان کمپیآنرا بر باال

 کارگران اني او را در می برند و خواست آزادی ممي تقسداني را در اول ماه مه به مرانيکارگران تحت سرکوب ا

ارگران شرکت  کیکاي که پشت سر منصوراسانلو سندمي دانیما م.  کنندی مطرح می افکار عمومسطح و درهيترک

 قراردارند و عالوه بر منصور اسانلو يیکاي سندني توش و توانش و عموم فعالی تهران وحومه با همه یاتوبوس ران

 ی بود خواست آزادستهي در زندان محبوس هستند و شای مددمي منجمله ابراهراني ای کارگرني از فعالگري دیتعداد

 زي نی المللني بني کمپني در ای خواست مشروع جنبش کارگرکي  بعنوانی کارگران زندانهي و شرط کلديبدون ق

 یادآوري نياما ا.  تذکر داده شده استزي نني به دست اندرکاران کمپماي مورد مستقنيمطرح شود که نشده است و ا

ا که به چر.  در داخل و خارج از کشور استراني ای کارگرني متوجه فعالی المللني بنيکمپ ني از ذکر انتقاد به اشيب

 با کارگران ی همبستگني کمپني در داخل وخارج از کشور اراني ای کارگرني تر بود که فعالستهينظر نگارنده شا

 خود به هر نحو ممکن و به رکت گرفته و با شی جدراني ای با مسائل جنبش کارگرطي شراني آنرا در اوندي و پهيترک

 ني فعالمي سال گذشته و شرکت مستقیتجربه .  باشندراني کارگران ایابتکار خود معرف مطالبات و خواستها

 مثبت امتداد آن در راتي درخشان بود که تاثی نمونه کي هي ترکيیکاي سندني در دادگاه محاکمه فعالراني از ایکارگر

 توان و ی و مستي نري دی شروع همبستگی براچگاهي هقتيدر حق.  است داري پانان همچهي ترکی کارگرني فعالنيب

.  بادني چندي که امدي و جهان رسانهي را در اول ماه مه به گوش کارگران ترکراني کارگران ای همبستگی صدادياب

 است، از جنبش یطبقات و متقابل و هي دو سوشاني برای طبقاتی آندسته هستند که همبستگیادآوري ني خطاب اعتايطب



 ی متقابل را قادر به سازماندهی المللني بیبستگ همزي و درعمل خود نستندي کشورها طلبکارنگري در دیکارگر

 سالهاست مي دانی است می رسملي شناخته شدن اول ماه مه بعنوان تعطتي که خواست برسمزيدر مورد دوم ن. هستند

 ی آزادانه يی همچنان بر خواست برپاکاهاي سندزيامسال ن.  شودی میريگي پهي ترکی کارگریکاهاي سندیکه از سو

 دولت نيدر واقع ا.  قرار گرفتتي مورد حمای المللني بني کمپکي خواست آنان با ني داشتند که ادي تاکجشن اول ماه

 به هي هدديبا را نی قانونی حهي الکي دولت و گردن گذاشتن آن به دي جدمي ناقض حقوق کار بوده است و تصمهيترک

  .. نمودی تلقهيکارگران ترک

 آلمان در شهر دورتموند ی خانه هماني رستورانها وم،ی مواد خوراکیکاي سندی از سوی المللني بني کمپني اابتکار

 هي ترکیکاهاي سندرکليمنجمله دب. زقرارگرفتي نهي ترکی کارگرني وفعالکاهاي سندتيمطرح و بالفاصله مورد حما

 تينادا و آلمان حما وکاکاي آمرا،يتالي و ااي از اسپانيیکاهايرسندي ابتکار نظنياز ا " سکيد" و " سيُترک " رينظ

 باشد ی و استانداراستانبول مهيرترکي به نخست وزی اعتراضی نامه و امضا١٠٠٠٠ ی جمع آورنيهدف کمپ. نمودند

 ماه مه ٢ تا لي آور٣٠ شناسند وقرار است از روز تي را برسممي تقسداني جشن اول ماه مه در می آزادانه يیتا برپا

 جشن اول ماه يی اروپا به استانبول سفرکنند و بر روند برپای کارگرنيفعال نفر از ٣۵ -٣٠ مرکب از یاتي ه٢٠٠٩

  ..نظارت داشته باشند

 نظارت آنان منشاء ی زهي قرارگرفته است بلکه انگهي در ترککاهاي سندتي نه تنها مورد حمااتي هني سفرانکهي اجالب

 شده است و از زي نهي اول ماه مه در ترک مراسميی حول بر پاهي در ترکی کارگریکاهاي سندني بعي وسیزني راکي

 چپ گرا يیکاي که سندی خدمات عمومیکاي سندري نظهي ترکی کاي سندني حرکت بزرگترني در ازي نگري دیسو

 به شيکه گرا " سکيد " یکاي باشد و سندیم" ستيکمال "يیکايکه سند" سيترک "یکاي گردد و سندیمحسوب م

 قرار یدر هماهنگ" ی سوي ی تیآ" و "  ، افی ، تیآ "ري نظی المللني بیا هیکاي دارد با سندی دمکراساليسوس

  .. داردهي اول ماه مه در ترکی مسئله تي نشان از اهمکاهاي سندتي حساسنيهم. گرفته اند

 و هايري بلکه آنچه مهم است بازتاب آن در سطح جامعه، روشن شدن جهت گستي خود مطرح نی بخودیزني رانيا

 ی جنبش کارگرخي روزها در تارني از مهمتریکي دری درون جنبش کارگری هااستيحث ها حول سدامن زدن به ب

 ی عموملي تواند از تمای خورد و می مم و برمال شدن تضادها رقروهاي نندي که بر اثر برآیروز.  است ی المللنيب

 را ی اعتراض کارگریروي نعبور کند، سد ها را بشکند و " ی دولتی رسمليروز کار و تعط"  ازکاهاي سندنيا

  .. بردشي به پی منطقه و جهان را گامی اول ماه مه باز گردد و شعاع آن جنبش کارگری آورد و به سنت انقالبدانيبم

 مسئله هي در ترکی و مباحث مربوط به انتخابات منطقه و محلغاتي دو ماه قبل با توجه به تبلیکي ی طنکهي باالخره او

که " حزب خلق" ازی اندهي شد و نمادهي کشزي نهي به مجلس ترکزي و بعد نهيحاشه ابتدا در جشن اول ماه ميیبرپا

 اعالم اول ماه مه بعنوان ی برایدي قانون جدبي تصوستار گردد خوای محسوب مستيونالي ناسخواهانيحزب جمهور

 معرکه اريآتش ب١٩٨٠ ی نظامی کودتاانيجر است که دری همان حزبني انکهي ابيعج.  شدی رسملي روز تعطکي

 قرارگرفته ونيسيموضع اپوز است و حال که دری دراذهان باقانيکودتاچ پنهان وآشکارش ازی هاتيحمابود و هنوز

  ... دامن زندنيي ها را با فشار از پايی در باالی تضادني چندي بایجنبش کارگر. اول ماه مه شده است" دافعم"است 

   و مخالفت هي ترکمي رژی درونی تضادهااي ی جلب آراء در انتخابات محلی مه برا از اول ماهیغاتي تبلی استفاده نکهيا



   کاهد که ینم موضوع   ني اتي ها بوده است از اهمیري موضع گنيمنشاء ا  حاکم یدولت اسالم  ها با ستيوناليناس

  بازهم ديرح شده و با مطهيسطح جامعه ترک دری جدی له مسئکي جشن اول ماه مه بعنوان ی آزادانه يیخواست برپا

  ... مطرح شودشتريب

 روز اول ماه مه بعنوان روز ی مسئله ی اعالم کرد بررسزي نهي کار ترکري است که اواخر ماه مارس وزنيچن

 هنوز اعالم ی قطعجينتا. شودی آن بررسی قانونحهي تا الردي گی دستور کار دولت قرارمهي در ترکی رسمليتعط

 ناچار خواهد شد سرانجام هي حاکم بر ترکی روند دولت کنونني است که با انيال بر انشده است اما همه شواهد د

 تي بر ماهاني در انظار جهانگري بار دنکهي ااي سال کنار گذارد و٢٨ را بعد از ی نظامیکتاتوريمقررات د

  ... با کارگران رودیاباني صحه گذارد و به جنگ خشيسرکوبگرانه وضد کارگر

 ها تا ستيونالي هستند، اعم از ناسی متفاوتشاتي متاثر از گراهي ترکی کارگری کاهاي سندهيترک در مي دانی مما

.  نفوذ دارندکاههاي در سطوح مختلف درون سندکالهاي ها و رادستيالي دمکراتها تا چپها و سوسالي ها و سوسیاسالم

 از همه به چپ ها شي بهي ترکنيان و همچن مه در سطح جهاه اول می است که اوال سنت انقالبني اما ای اصلیمسئله 

 که یطي شود و دوما امروز در شرای آنرا سازمان داد وگرنه خودبخود حادث نمدي ها تعلق دارد وباستياليوسوس

 روبه رشد گذاشته است و خواه ناخواه دفاع از محل کار وسطح دستمزد ها ی المللني در ابعاد بی دارهيبحران سرما

 ها ابتکار عمل را بدست گرفته تا دراول ستي که چپ ها و سوسبالدي مبدل کرده است بای اساسی مسئله کي به ار

. ابدي بازتاب گسترده زين"  تجمعیحق آزادانه "و " یحق تشکل مستقل کارگر "ري نظیماه مه امسال بهمراه مطالبات

 چپ ها ی از سودي و نباستي ایوده ا در ابعاد تیرگر کای مطالبه نيملموس تر" نان و کار" مطالبه گري دیبعبارت

 ی دامنه ی برانکهي اني تنها در حستيالي چپ و سوسشاتيچه گرا.  ها در مبارزه بر سر آن غفلت شودستياليوسوس

 که در زي نگري دشاتي قادرند با گراکوشندي کارگران مني در مبارزات روزمره در بمينفوذ خود از راه شرکت مستق

 طبقه حاکم قراردارند مقابله کنند وابتکار عمل را خود ی هااستي اما درواقع در خدمت سی کارگریازمانها سیلوا

  ...رنديبدست گ

 ن،يي اعتراض طبقه کارگر از پای و سازماندهجي بسی براهي ترکی که در جنبش کارگری کارگرني فعالدي تردیب

 با پرچم زي کنند امسال نی مبارزه میقات و طبی و مبارزات دفاعی کارگرتي فعالی هاهي پای سازماندهدي تجدیبرا

 هي و ترکراني کارگران اني بی همبستگیبرا! واهندکرد اول ماه مه دفاع خی خواهند آمد واز سنت انقالبدانيخود به م

  . ..ميبکوش

 نادر ساده
  ١٣٨٨ ني فرورد٢٩

 
  :منابع

  . ولتونگهي ی روزنامه وي آرش-١*
*٢- http://www.worldbulletin.net/news_detail.php?id=39802.  
*٣- http://www.wsws.org/de/2003/mai2003/trk-m01.shtml.  
*٤-http://www.ofros.com/etelayee/afish_hbosalo.pdf.  
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