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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  
  بھرام رحمانی

 ٢٠١٣ جون ٠۴

  عليه دولت،  ترکيهۀ مردم آزادۀ حق و عادالنهموج اعتراضات ب

 ! در حال گسترش است
       

، در پی تجمعی در شھر استانبول ناآرام است و ٢٠١٣ می ٢٨ابر با  بر١٣٩٢ ]جوزا[ خرداد٧ شنبه  ترکيه از روز سه

.  خرداد ماه به شدت جريان دارد١٠تظاھرات ضددولتی در استانبول و چندين شھر ديگر اين کشور از روز جمعه 

 .اند تاکنون در شھر استانبول بيش از ھزار نفر زخمی شده 

چرا که . ت ترکيه و حاميان بين المللی آن را به شدت تکان داده است ترکيه، دولۀاين اعتراضات ناگھانی و شديد جامع

 تازه ای از مبارزات سياسی و ۀ ترکيه، وارد دورۀن نشان می دھند جامعاھمه شواھد و گزارشات و شعارھای معترض

ری طلب و مبارزه ای که اکنون آغاز شده است، مبارزه ای بين نيروھای آزادی خواه، براب. اجتماعی خود شده است

 ۀدر واقع گرايش چپ جامعه، وارد مبارز. عدالت جو با گرايشات ارتجاعی ناسيوناليستی و فاشيستی و مذھبی است

مدلی که در طول چند سال گذشته، ھم از طرف دولت ترکيه و ھم . جدی با دولت اسالمی رجب طيب اردوغان شده است

تبليغ و ترويج می شود و به جنبش ھای »  داری اسالمی معتدلحکومت« از ئیحاميان بين المللی آن، به عنوان الگو

  .منطقه تزريق می گردد

 -  صبر مردم ترکيه را لبريز کرد و اکنون يک جنبش سراسری سياسی ۀوقايع چند ماه اخير ترکيه، سرانجام کاس

 سرکوب آن برای ، راه افتاده که»عدالت و توسعه«ھای ارتجاعی حزب حاکم اسالمی  است ياجتماعی در برابر س

  .نيروھای سرکوبگر دولتی چندان آسان نيست

 گذشته، فروش مشروب  ۀھفت. دولت قوانين جديدی را برای محدود کردن فروش و مصرف مشروب، پيش کشيده است

سخنان اردوغان در مورد قوانين منع مصرف مشروبات الکلی، در روز .  قدغن شد صبح، رسماً ۶ شب تا ١٠از ساعت 

  . نبوده استتأثيرر شکل گيری اين اعتراضات بی  می، د٢٨

گزاری دو نفر مست اعتبار قائل ھستيد اما  چطور برای قانون «: اردوغان، در پاسخ به اعتراض مخالفان گفته بود

ھر چند که اردوغان اسمی از کسی نبرد، اما برخی ھا » پذيريد؟  نمی - در باب مشروبات الکلی- قوانين دين اسالم را 

فکر وی،   گزار جمھوری ترکيه، و ھم  کمال آتاتورک، بنيان» دو نفر مست«طور تفسير نمودند که منظور او از اين 

  .ايسمت اينانو، بوده است
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کند  ھای زندگی شخصی مردم دخالت می  کنند که در تمامی جنبه  چنين رجب طيب اردوغان را متھم می  معترضان ھم 

 تالش برای قوانين مربوط به ازدواج و طالق،ر يي تنظيم خانواده، تغۀمورد برنامجمله به اظھارات او در  و از آن 

تر  از مردم ترکيه خواسته است که کم ھای خود رانی کنند؛ اردوغان در سخن اشاره می، ...اسالمی کردن دانشگاه ھا و

  .از سه فرزند به دنيا نياورند

 مھم ديگری بود که باعث نگرانی کمونيست ھا ۀکارا پيش آمد، واقع که در متروی آن  ديگری گذشته، اتفاقۀدر ھمين ھفت

  »غيراخالقی« که رفتار ندولين مترو، به جوانانی که ھمديگر را می بوسيدند تذکر دادؤمس. و سکوالرھای جامعه شد

به جوانان » هللا و اکبر«در تظاھرات اعتراضی که پس از اين اتفاق صورت گرفت، افرادی با شعار . نداشته باشند

  .معترض با چاقو حمله کردند

.  کندء را برای ساخت مسجدی بزرگ در محوطه ميدان تقسيم اجرائی ھا معترضان نگران آن ھستند که دولت برنامه

  . کند  خواھی حرکت می  کاری و تماميت  کنند که به طور فزاينده به سمت محافظه معترضان دولت را متھم می

ھای علوی در  خشم گروه » مياووز سلطان سلي«ه به نام ين پل ترکيتر ض ي است نام گذاری عره حاکیيگر از ترکيخبر د

  .خته استيم، کسی است که خون ھزاران علوی را رياووز سلي. ختين کشور را برانگيا

رم و  به کارگران در روز جھانی کارگر در ميدان تقسيم، رشد توپوليسچون حمله و برخورد ھا  وقايع ۀبی ترديد ھم

 و اسرائيل و حمايت آن ھا از نيروھای مرتجع و امريکاه با ناتو و ي دولت ترکئیسورانی و بی کاری و ھم چنين ھمگ

چرا که آن ھا . ن کرده استين و خشمگيھای اردوغان بدب است يه را نسبت به سيه، شھروندان ترکينظاميان فراری سور

 مردمی ۀ حق و عاالنهت ترکيه، نه در حمايت و پشتيبانی از مبارزات ببه خوبی می دانند دولت ھای غربی و ناتو و دول

عليه حکومت جانی بشار اسد، بلکه در راستای منافع اقتصادی و سياسی و نظامی خودشان است که برخی گرايشات 

در . گندسياسی نزديک به خود را در خاک ترکيه آموزش می دھند و مسلح می کنند تا با نيروھای حکومتی سوريه بجن

. اين ميان، مردم در ميان نيروھای دولتی و غيردولتی خشونت طلب و آدم کش گير کرده اند و ھر روز قربانی می دھند

حکومت آدم کش بشار اسد تاکنون با حمايت مستقيم .  آغاز شده است٢٠١١ چاعتراضات مردمی سوريه، از مار

 ٨٠می و کمک ھای مالی و لجستيکی حکومت اسالمی، بيش از نيروھای حزب هللا لبنان و سپاه پاسداران حکومت اسال

ھزار نفر از مردم اين کشور را قتل عام کرده اند و ميليون ھا شھروند سوری را نيز در داخل و خارج کشور آواره 

  .نموده اند

.  آيدھمه اين وقايع سبب شده اند که در طول چند روز و به سرعت يک جنبش سراسری اعتراضی در ترکيه پديد

اما معترضان .  مواجه شدندپوليسر حمله کنند با سرکوب شديد يوز تظاھرکنندگان شب شنبه قصد داشتند به دفتر نخست 

ز ھدف حمله قرار يه نيگر شھرھای ترکين حزب در ديدفاتر ا. توانستند دفتر حزب عدالت و توسعه را به آتش بکشند

  .گرفته است

بسياری از ھنرمندان و سياست مدران زنان، دانش جويان و جوانان، روشنفکران و ھم اکنون کارگران، سوسياليست ھا، 

 پارلمان ترکيه و کارگردان سينما، از اولين زخمی ھای ۀ نمايند»سيری ثريا اوندر«. ن پيوسته اندانيز به صف معترض

  .  اشتندبازيگران سرشناس سينما و تلويزيون نيز در ميان مردم حضور د. اين حرکت اعتراضی بود

وی، با . ليفات متعدد استأ، از بازيگران و نويسندگان بسيار مشھور تئاتر، تلويزيون، سينما و صاحب ت»گولسه بيرسل«

 گسست مردم از سياست ۀ را نقطانتشار يادداشتی حرکت اعتراضی شھروندان استانبول به تخريب يک پارک قديمی

   .زب اسالم گرای توسعه و رفاه دانسته است اردوغان و حۀھای دين مدارانه و اقتدارگرايان

 ھا ھزار نفر که قصد داشتند برای روز کارگر در اول ماه می در استانبول   ضد شورش ترکيه با دهپوليسيک ماه پيش، 

  . برگزار کنند، برخورد کردئیراه پيما
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ول بود، به تظاھراتی عليه دولت محيطی در استانب  يک اعتراض زيست ء چه در ابتدا اند آن خبرنگاران گزارش داده 

 ھا را راه انداختند   اين اعتراضءزيست ابتدا گويد حاميان محيط  سی ترکی، می  .بی .، خبرنگار بی»الپر بالی«. تبديل شد

 ھای کارگری، اعضای احزاب مخالف و حتی گروه معروف  ھا، اتحاديه  گرا، سوسياليست   ھای ھمجنس  گروهولی بعداً 

  .به اين گروه پيوستند» ان ضد کاپيتاليسممسلمان«به 

ميدان تقسيم، تسھيل رفت و آمد در اطراف اين منطقه اعالم شده » نوسازی«برانگيز برای  ھدف اين برنامه اعتراض 

 گويند اين پارک بخشی از  مخالفان اين طرح می. اما ھم چنين شامل احداث يک مرکز خريد به جای پارک قزی است

   کرده که مصمم است اين طرح بحثتأکيد وزير ترکيه  نخست. مانده در مرکز استانبول است  باقی فضای سبز محدود

  . کندءبرانگيز را در استانبول اجرا

در نزديکی ميدان تقسيم استانبول تخريب و در آن مکان يک مرکز » قزی«تظاھرکنندگان مخالف آن بودند که پارک 

 اصله درخت وجود دارد و قرار است تخريب و ۶٠٠در اين پارک، حدود . تجاری، فرھنگی و تفريحی احداث شود

  .تبديل به مرکز تجاری شود

از اين . مثل يک شوخی می ماند. من ھرگز چنين چيزی نشنيده بودم«: يکی از معترضان به خبرگزاری ھا  گفته است

چرا می خواھند اين محل را خصوصی . پر از مراکز خريد است» تقسيم«تمام اطراف ميدان . پارک زيبا چه می خواھند

  ».من اين اقدام دولت را محکوم می کنم. کنند

 ميالدی، اين نخستين بار است ٢٠٠٢از زمان به قدرت رسيدن دولت رجب طيب اردوغان نخست وزير ترکيه در سال 

  .شود که او با تظاھرات سراسری مخالف دولت و در چنين سطح گسترده ای مواجه می 

ن محيط زيست در ميدان تقسيم استانبول آغاز شد اما  توسط جمعی از فعاالءانی مردم ترکيه، که ابتداشورش خياب

  . اجتماعی سراسری عليه دولت ترکيه تبديل شد- بالفاصله به اکثريت شھرھای ترکيه کشيده شد و به يک جنبش سياسی 

اما در آنکارا پايتخت ترکيه، .  گزارش شده بود در ميدان تقسيم در استانبول آرامء، فضا٢٠١٣م جونشنبه دو صبح يک

آور پرتاب کرده و با ماشين   می کردند گاز اشک ئی وزيری راه پيما  به سوی معترضانی که به سوی دفتر نخستپوليس

  .پيمايان را متفرق کرده است  پاش راه  ھای آب 

. له کردند و شيشه ھای بانک ھا را شکستندمعترضان خشمگين، در آنکارا به برخی اماکن عمومی ھم چون بانک ھا حم

  . برای متفرق کردن گروھی از معترضان در آنکارا گاز اشک آور شليک کردجون ٢ عصر يک شنبه پوليس

.  گيری رجب طيب اردوغان، نخست وزير ترکيه شدند  ھا را اشغال کرده بودند خواستار کناره تظاھرکنندگان که خيابان

اما عصر و شب . ھر آنکارا به وسعت تظاھرات روزھای جمعه و شنبه در شھر استانبول نبودشود تظاھرات ش گفته می 

 پوليس ھای استانبول و درگيری ميان آن ھا و   ای در مورد بازگشت معترضان به خيابان  ھای تازه  شنبه نيز گزارش يک

  .منتشر شد

 نفر ٧است، گزارش داده که » عدالت و توسعه« حريت که از منتقدان دولت رجب طيب اردوغان و حزب او ۀروزنام

اند و از جمله پای يکی از اين معترضان، شکسته و سر يکی ديگر از آنان مجروح   جدی خورده ۀاز مجروحان، صدم

  .اند گزارش شده است که جھانگردان و شھروندان خارجی ھم در بين مجروحان بوده . شده است

 ديروز در محل حضور داشت، امروز ھم بود، و فردا ھم حضور پوليس «اردوغان در يک نطق تلويزيونی گفت که

  ».ی به راحتی در ميدان تقسيم جوالن بدھندئھای حاشيه  توان اجازه داد که گروه  نمی . خواھد داشت

در  مداخله عليه دمکراسی ۀن دولت تاخته و آن ھا را متھم کرده است که در پی فراھم کردن زمنيااردوغان، به  مخالف

  .کنند ش، معترضان را تحريک می  ادعا کرده است که مخالفان دولتاو،. نداآن کشور
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 ھای  بھترين نمونه«ھای مجازی اجتماعی نيز حمله کرده و گفته است به نظر او در توئيتر   اردوغان، ھم چنين به شبکه 

 ھای   نمود که شبکهتأکيد سخن می گفت اردوغان که در تلويزيون دولتی ترکيه،. توان پيدا کرد را می » ئیگو دروغ 

  .ھستند» بدترين تھديد برای جامعه«اجتمای 

 ھای خود و نيز  ای برای انتشار مواضع و ديدگاه ھا و شنيده ی به طور گسترده ئ طی چند روز گذشته، معترضان ترکيه 

  .  ھای اجتماعی منتشر کرده اند عکس و اخبار خود را در شبکه

. خطاب کرد» ی افراطیئ حاشيه «لحن تھديدآميزی، معترضان را با  در سخنان تلويزيونی خود نخست وزير ترکيه،

اند و با اطالعات  شويم که به ميدان آمده  ما تسليم مشتی غارتگر نمی «:  تلويزيونی گفتۀاردوغان، در اين سخنان زند

  ».خواھند مردم ما را تحريک کنند غلطی که دارند می

اعتراضات مردم ترکيه و در پيشاپيش ھمه . تر اعتراضات مردمی را شعله ور کرد ھر چه بيشدوغان،اما اين سخنان ار

ه را بی سابقه يسی، اعتراضات ترک.بی.خبرگزاری بی. جوانان، در سطح گسترده ای در رسانه ھا انعکاس يافته اند

: ن شبکه اعالم کرديخبرنگار ا. داردن اعتراضات به شدت واھمه يف و اعالم کرد که آنکارا نسبت به گسترش ايتوص

ده بودم که ين اندازه عصبانی نديه را ھرگز تا ايمن جوانان ترک. ام نبوده ) هيدر ترک(ن تظاھراتی يمن ھرگز شاھد چن

ن اعتراضات ينی کرد که ايب ش يسی، پ.بی .بی. ان اعتراض خود استفاده کننديش آمده برای بيبخواھند از فرصت پ

ون، يه، موغال، افين، زنگولداک، تونجطی، آدانا، قونير، کوجاعلی، مرسيھرھای استانبول، آنکارا، ازمش. ابديگسترش 

  . چند روز است که شاھد صحنه تظاھرات ضددولتی ھستند... بولوواسکی شھپر و

به آتش  مداخله در ميدان تقسيم را ۀ ويژپوليس، معترضان ترک مقر نيروھای ٢۴ تلويزيونی فرانس ۀبه گزارش شبک

  . را منھدم کردندپوليسکشيدند و چندين دستگاه خودروی 

حدود پنج ھزار تظاھرکننده ھم شنبه شب با سنگ به دفتر رجب طيب اردوغان نخست وزير ترکيه در شھر استانبول 

ژه  ويپوليسنيروھای .  زخمی شدندپوليس تنکم ھفت  حمله کردند و شيشه ھای ساختمان را شکستند که براثر آن دست

 .نيز با استفاده از گاز اشک آور و ماشين ھای آب پاش تظاھرکنندگان را پراکنده کردند

من طرفدار «: يکی ديگر از معترضان گفت » .از شر آن ھا خالص شديم«: گروھی از معترضان شعار می دادند 

يکی » .تسليم اردوغان نمی کنيمما اين کشور را . زنده باد انقالب. اردوغان بايد قدرت ما را درک کند. انقالب ھستم

  . نشان می داد٢۴ را بر روی بدن خود به خبرنگار فرانس پوليسديگر از معترضان جای کبودی باتوم 

 از ميدان تقسيم، شمار زيادی از تجمع کنندگان به ھمراه ھواداران باشگاه ھای مختلف پوليسپس از خروج نيروھای 

  .دان تقسيم پرداختندفوتبال ترکيه به جشن و پايکوبی در مي

اين دولت حقوق زيادی را از ما گرفته است و ما اکنون می خواھيم آن ھا را باز «: ، از کارمندان دولت، گفت»برين«

  .، گزارش داد به نظر می رسد اعتراض ھای اجتماعی تازه در اين کشور شکل گرفته باشد٢۴فرانس » . پس گيريم

 داد در اعتراضات بی سابقه در شھرھای مختلف ترکيه سه نفر کشته شدند که  تلويزيونی الميادين نيز گزارشۀشبک

 پرس تی وی ھم از قطع برق و کند شدن ۀشبک.  نکرده اندتأئيدتاکنون خبرگزاری ھای ديگر کشته شدن اين افراد را 

  .اينترنت در نقاطی از شھر استانبول ترکيه خبر داد

ھای حقوق بشری سراسر جھان، نھادھای  ھرکنندگان، با انتقاد سازمان  ترکيه نسبت به تظاپوليسموران أواکنش م

  . بودند آن ھا خواستار احترام به حقوق شھروندان در ترکيه شده. ھا قرار گرفت  و برخی از دولت ئیاروپا

سازمان . دان  ترکيه در مواجھه با معترضان ابراز نگرانی کرده پوليس ھای مدافع حقوق بشر، در مورد رفتار  سازمان

   عفو بينۀمدير برنام. را محکوم کرده است» آميز اعتراضات مسالمت « ترکيه عليه اين پوليسالملل رفتار  عفو بين 
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 دستور دھند ھرگونه توسل غيرضروری به زور پوليسمقامات ترکيه بايد به «: الملل در اروپا و آسيای ميانه گفته است

  ». بدرفتاری با معترضان رسيدگی کنندۀ ھا دربار  به ھمه گزارشرا متوقف کند و فوراً 

به نقل از انجمن پزشکان ترکيه، اعالم کرد که شش شھروند ترکيه در پی اصابت گلوله » گاردين «ئی بريتانياۀروزنام

  . اند  خود را از دست دادهئیآور بينا گاز اشک 

نشينی و لحن رجب  ه از ميدان تقسيم استانبول عقب  ترکيپوليسن، االمللی و مقاومت شديد معترض پس از اين واکنش بين 

 ھا ھم چنان ادامه يافتند و اکنون به  اما اعتراض. ر کردييطيب اردوغان، نخست وزير ترکيه نسبت به معترضان تغ

  .اند  گيری او تبديل شده   وزير اين کشور و خواست کناره ھای دولت نخست انتقاد از سياست 

رسيده و از ھر دو طرف » ای کننده  به درجه نگران «ر ترکيه، گفته است که اعتراضات س جمھوئيعبدهللا گل، ر

  .خواسته است تا از خود خويشتنداری نشان دھند

ھای سرکوب اعتراضات از  ، عقب نشينی کرد و پذيرفت که برخی از روش جون ١رجب طيب اردوغان، روز شنبه 

وساز در فضای اطراف ميدان تقسيم   ساختۀ کرد که دولتش پروژتأکيدست اما ا بوده » اشتباه«جمله استفاده از گاز فلفل 

  .را دنبال خواھد کرد

وزير ترکيه، اعتراض به سياست  ر لحن نخست يي ترکيه از ميدان تقسيم استانبول و تغپوليسنشينی  اما با وجود عقب 

  .ھای دولت اين کشور، ھم چنان ادامه دارد 

کورای « گاردين، از قول ۀبرای نمونه، روزنام. ھم می کنندتلت اردوغان را به ديکتاتوری ماز سوی ديگر، مخالفان دو

 کس، حتی  اردوغان به حرف ھيچ«، محقق علوم سياسی در دانشگاه بغازيچی استانبول، نوشته است که »چاليکسان

خست وزير يک کشور دھد، ولی پس از اعتراضات اخير او بايد بپذيرد که ن اعضای حزب خود نيز گوش نمی 

  » . تواند ھر طور که دلش خواست عمل کند دمکراتيک است و نمی

رو می گردند شعارھا و خواسته ه  روبپوليسھر چه مواضع دولت ترکيه عليه مخالفان شديدتر می شود و با تھديدات 

ن مستقيما متوجه ارھای مخالف شعاازاکنون يکی . ھای آن ھا نيز راديکال تر و ابعاد اعتراضات نيز گسترده تر می شود

  .  او شده اندیخود اردوغان است که خواھان استعفا

 نفر ١٢ ھا   ھا رقم اوليه زخمی بنا بر گزارش. شدگان وخيم بود خبرگزاری رويترز، نوشته است حال يکی از زخمی 

  .است که در ميان آن ھا يک سياستمدار و يک خبرنگار ھم ھستند

 آن ھا در اين ۀھر استانبول فضای سبز چندانی باقی نمانده است و ھمين نيز به تجمع چند روزگويند در ش معترضان می 

  . به خشونت کشيده شدپوليسآن چه پس از چند روز با دخالت . پارک انجاميد

 دولت  به تظاھرات عليهگويند تجمع اوليه در حمايت از محيط زيست در استانبول، عمالً  ھا می  ھا و خبرگزاری   رسانه 

  .ھم کشيده شده است» چند شھر ديگر«اردوغان تبديل شد؛ به ويژه که اين اعتراضات به آنکارا و 

 که در دست ئیخبرگزاری رويترز، از متن يکی از پالکاردھا. اند  عليه دولت ترکيه سر داده ئیمعترضان، شعارھا

  ». داريمما دولت نداريم، بلکه رجب طيب اردوغان«معترضان بود آورده است که 

 برای ھمراھی با ديگران به خيابان آمده بود به اين پوليس ۀيکی ديگر از معترضان که پس از شنيدن خبر حمل

ما از . ايم ست که ما زير فشار اين دولت به ستوه آمده ا  موضوع تنھا درخت نيست؛ موضوع اين«گويد  خبرگزاری می 

  » .مسيری که کشور در آن افتاده راضی نيستيم

 مردم در ۀ فرانسوی لوموند با توجه به تظاھرات گستردۀيالی است كه نشرؤن سي بھار تركی در راه است؟ اا واقعاً يآ

ل يسرعت تبد. م، مطرح كرده استيدان تقسين شھر، معروف به ميدان مركزی اياستانبول و تجمع بزرگ آنان در م
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است ھای يتی از سي نارضاۀنيك زمي وجود ۀان دھنداسی، به سادگی نشيشعارھا از مطالبات اجتماعی به مطالبات س

  . ان مردم استيحزب عدالت و توسعه در م

ن دولت ترکيه، بر امخالف. اسی دارديس به سمت تی ھايق شدن نارضايدر حال حاضر صدای اعتراضات، حاکی از عم

كتاتوری نيز می يست، بلکه اعمال د به خواسته ھای مردم ناتوان مانده ائیاين عقيده اند که دولت نه تنھا در پاسخ گو

ز ياسی شدن آن ھا نيه با اعتراضات مردمی، در اوج گرفتن تندی شعارھا و سي تركپوليسد يتی شديبرخورد امن. کند

  . ادی داشته استي زتأثير

اند  اشته بوک گذ ھای اجتماعی مانند توئيتر يا فيس  ی در شبکه ئ که شھروندان ترکيه ئی ھا برخی از تصاوير و نوشته

  .ھای شب ادامه داشته است دھد که اعتراضات ھم چنان تا نيمه  نشان می 

رانی در آنکارا، اتھام ديکتاتوری  در سخنجونشنبه دوم او روز يک.  دولتش استۀاردوغان، اکنون به شدت نگران آيند

می نامند، من حرفی برای » ورديکتات«اگر معترضان کسی را که به مردم خدمت کرده «: مذھبی خود را رد کرد و گفت

اين تظاھرات، . من خادم مردم ھستم. ديکتاتوری در خون من جاری نيست. من صاحب مردم نيستم. گفتن ندارم

 انتخابات، ما را شکست دھند، آن را ترتيب ۀاست که مخالفان دولت که نتوانسته اند در عرص» ايدئولوژيک«تظاھراتی 

  » شکنان کوتاه نمی آيممن در برابر اين قانون . دادند

ای تر شھرھتظاھرات به بيش. و خشونت بار استشيانه حن به شدت وا ترکيه با معترضپوليسموران أبرخوردھای م

 ھا  ، در ميدان تقسيم استانبول، بار ديگر ده٢٠١٣ جون ٢ - ١٣٩٢ خرداد ١٢شنبه روز يک. است ترکيه کشيده شده 

  .ھزار نفر تظاھرات کردند

ھای قرمز شعار می  رقصيدند، با افراشتن پرچم   خواندند و می   ھا سرود می ن در حالی که که تعدادی از آنتظاھرکنندگا

  .گيری نخست وزير ترکيه بودند آن ھا خواستار کناره . »ميدان تقسيم مال ماست«و » استانبول مال ماست«: دادند 

: م حضور داشته، به خبرنگار خبرگزاری رويترز، گفته است در ميدان تقسيء، يکی از تظاھرکنندگان که از ابتدا»آکين«

گيری رجب طيب اردوغان، نخست وزير ترکيه، ھمراه  او گفت پايان تظاھرات بايد با کناره » .مانيم ما تا پايان می «

  .باشد

صدھا نفر . ندتبار در کشورھای محتلف جھان، در حمايت از تظاھرکنندگان ترکيه به خيابان ھا آمده ا شھروندان ترک 

. روز شنبه با تجمع در مقابل پارلمان اروپا در بروکسل خواستار استعفای رجب طيب اردوغان نخست وزير ترکيه شدند

در ونکوور کانادا، آمستردام، لندن و برلين و بسياری از شھرھای ديگر نيز عليه سرکوب معترضان در ترکيه 

 بروکسل، اين تظاھرات ساعاتی پس از درخواست اردوغان برای به گزارش خبرگزاری رويترز از. تظاھرات کردند

  . برگزار شد،توقف تظاھرات ضددولتی که خشونت آميز ترين اعتراضات در ترکيه در چند سال اخير محسوب می شود

به گزارش خبرگزاری ھا، صدھا نفر در نيويورک در پشتيبانی از معترضان در ميدان تقسيم استانبول، تظاھراتی 

معترضان جنبش . استريت، مرکز بورس نيويورک قرار دارد پارک زاکوتی در نزديکی خيابات وال . زار کردندبرگ

  .کردند  در ھمين مکان تجمع می ٢٠١١ز ئيدر پا» استريت اشغال وال«مشھور به 

 شھروند ترک  از جمله ھامبورگ، برلين، اشتوتگارت، کلن، فرانکفورت و مونيخ نيز ھزارانالماندر شھرھای مختلف 

  . ھا آمدند تبار در پشتيبانی از معترضان در ترکيه به خيابان 

خواه ترکيه، ھم پيمانان اقتصادی، سياسی و نظامی ترکيه در سطح بين المللی را اعتراضات سراسری نيروھای آزادي

لمان اروپا، برخورد شديد ی پارالمانس ئي، ر»مارتين شولتس«، المان خبرگزاری ۀبه نوشت.  نگران کرده استنيز شديداً 

اندرکاران دولت ترکيه خواست برای  او از دست . ارزيابی کرد»  غيرمتناسبکامالً « ترکيه با تظاھرکنندگان را پوليس

  .گو بنشينند و  شدن اوضاع تالش کنند و با معترضان به گفت آرام
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ثبات، امنيت و رفاه «ر واشنگتن د) به وقت محلی(، شامگاه جمعه امريکا ۀگوی وزارت خارج، سخن»جن پساکی«

 ۀکميسيون اتحادي. دانسته بود» احترام به اصول آزادی اظھار نظر، تجمع و تشکل«را در گرو » ترکيه در درازمدت

  . کرده استتأکيداروپا در بروکسل نيز بر لزوم رعايت ھمين اصول 

از . يت حقوق اساسی شھروندان در ترکيه شد در امور مربوط به حقوق بشر ھم خواستار رعاالمان دولت ۀ ويژۀنمايند

  .ھای درگيری در استانبول دور بمانند شدار داده که از محل وسوی ديگر، دولت بريتانيا به شھروندان خود ھ

آن چه در ترکيه روی می دھد انقالب عليه ديکتاتوری يازده ساله و : ، رھبر حزب کار ترکيه گفت»بولنت اسين«

  .ه در قبال سوريه اتخاذ شد و در برابر دستورات بی گانه تسليم شدسياست ھای غلطی است ک

:  گفت»راشا تودی« تلويزيونی ۀنی با شبکولفي تۀ معاون حزب دمکراسی و صلح ترکيه ھم در مصاحب»ناظم گور«

  . ترکيه خواست ھای مردم اين کشور را برآورده نکرده استۀحزب عدالت و توسع

رات استانبول نه تنھا مخالفت خود را با از بين بردن درختان يک پارک نشان می دھند افراد حاضر در تظاھ: گور گفت

 ضد شورش ترکيه و دولت پوليس: وی گفت. بلکه آن ھا بيش تر برای کسب آزادی و حقوق خود تظاھرات می کنند

  . ضد مردم شدندهاردوغان مرتکب خشونت ھای فراوانی ب

اردوغان در انتخابات سال . جمھوری وجود دارد ش اردوغان برای رسيدن به رياست  احتمال تالۀ دربارئیھا زنی  گمانه 

ر احتمالی در ييقصد او اين است که با تغ. وزيری را نخواھد داشت ، اجازه نامزدی برای يک دور ديگر نخست ٢٠١۵

 که ٢٠٢٣د و تا سال  بر اين مسند تکيه زن٢٠١۵قانون اساسی و افزايش اختيارات رياست جمھوری، خودش از سال 

  . جمھوری ترکيه است در اين مقام بماندئی سالگی برپا١٠٠

واقع   درمسألهاند و اين   ھای حزب عدالت و توسعه فراز بلندی را برای افق و چشم انداز سياسی خود تعريف کرده  مقام

 بتوانند سکان حکومت و قدرت را در آيد تا  حساب می   سال آينده به ١١  تا  ١٠ يک تبليغات برای ماندگاری حزب ظرف 

.  است ٢٠٢٣  بزرگ و قدرت مند تا سال  ترکيه چھارم حزب عدالت و توسعه،ۀشعار محوری کنگر. دست داشته باشند

لت و توسعه يک ستراتژی برای اين سيس جمھوری ترکيه است و پيش از اين حزب عداأ، يکصدمين سال ت ٢٠٢٣ سال 

واقع خود يک مشی   چھارم حزب عدالت و توسعه در ۀ برگزاری کنگرمسألهبا توجه به اين . سال طراحی کرده بود

  .سياسی و ديپلماسی از سوی اردوغان و ھم فکرانش در اين حزب است

 شان، ۀ سال گذشتۀنی آغاز کنگرراس حزب عدالت و توسعه در سخنئي وزير ترکيه و ر رجب طيب اردوغان نخست

اين عبارت نشات گرفته از ديد و تفکری است که حزب عدالت و . تپد می » قلب جھان در اين سالن«ادعا کرد اکنون 

 چھارم خودش چند ۀحزب عدالت و توسعه با برگزاری پرطمطراق کنگر. توسعه به مرور روی آن تمرکز يافته است

  . ھدف را پيگيری کرده است

احمد «اين اظھارات » . جديد در حال شکل گيری است و ترکيه رھبری اين خاورميانه را به دست می گيردۀورميانخا«

  . ترکيه است که مدتی پيش در پارلمان اين کشور ايراد شدۀ، وزير امور خارج»د اوغلووداو

او، . ترکيه می شناسندجمھوری » ھنری کسينجر«ود اوغلو را معمار سياست خارجی اين کشور و به تعبيری ودا

منتشر کرده و جزو معدود تئوريسين ھای ترکيه است که فرصت » عمق ستراتژيک«دکترين خود را در کتابی با عنوان 

  .يافت، ديدگاه ھای خود را در نظام بين الملل عملی کند

ترکيه رسيد و احمد با روی کار آمدن دولت اسالم گرای حزب عدالت و توسعه، رجب طيب اردوغان به نخست وزيری 

  .س وزارت خارجه قرار گرفتأد اوغلو نيز در روداو

او، اساس .  پنھان قدرت در دولت فعلی ياد می کنندۀد اوغلو، به عنوان مغز متفکر حزب عدالت و توسعه و نيمواز داو

  :دکترين خود را به صورت خالصه بر چند محور اصلی زير استوار کرده است



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٨

برای   -٢.  خود ايفا کندئیر رنگ، فعال و متناسب با تاريخ پر شکوه گذشته و عمق جغرافيا ترکيه بايد نقشی پ-١

چرا که به نظر او کشورش با ھمه مناطق ذکر شده .  بر روی قدرت نرم خود سرمايه گذاری کندداجرای بھتر آن می باي

 برای کشورھای اين ئیوانند الگو نھادھای سياسی داخلی اين کشور می ت-٣. دارای روابط تاريخی و فرھنگی است

 بايد در مديريت بحران ھای منطقه - ۵.  اقتصاد آن بازوی قدرتمندی برای پشتيبانی از اين روابط است-۴. مناطق باشند

 از طريق ھمکاری اقتصادی، سياسی و امنيتی با کشورھای منطقه، نياز به -۶.  کندءی و بين المللی نقش مھمی را ايفائ

 ۀ به جای التماس و صرف ھزينه ھای گزاف برای پيوستن به اتحادي-٧. ھای خارجی را از بين ببرد قدرت ۀمداخل

  . که زمانی جزء امپراتوری عثمانی بوده اندئیاروپا بايد روی کشورھای منطقه سرمايه گذاری کند، مخصوصا کشورھا

ستراتژيک دارد، از  تاريخی، عمق ۀو سابق ئید اوغلو، معتقد است که کشور متبوعش با توجه به موقعيت جغرافياوداو

 ھم چون چند کشور معدود جھان، وضعيتی منحصر به فرد داشته و مانند يک قدرت مرکزی عالوه بر داين رو می باي

  .گذار باشدتأثير بالکان، در ساير مناطق جھان نيز نقش آفرين و ۀ خاورميانه، قفقاز و حوزۀمنطق

ايش احزاب سياسی پارلمانی و اعتراضات باال در جامعه عليه حزب حاکم، تکيه گاھی البته وضعيت اقتصادی ترکيه، آر

 اين که موقعيت مضافاً . برای بلندپروازی ھا و خيال پردازی ھای مذھبی و ناسيوناليستی حزب حاکم باقی گذاشته است

راضات عمومی و فزاينده ای فعلی دولت حاکم در داخل اين کشور نيز روز به روز بد و بدتر می شود و با موج اعت

  . رو استه روب

، تاکنون از ھر فرصتی استفاده کرده است )AK PARTİ يا AKP(گرايش مذھبی اردوغان و حزب عدالت و توسعه 

ن تاکنون چندين بار تالش کرده دولت اردوغا. ر دھدييتا قوانين سکوالر ترکيه را به نفع گرايش ارتجاعی مذھبی تغ

راتی در قانون اساسی، لغو ممنوعيت حجاب دانش آموزان و دانش جويان در محيط ھای ييدن تغت با به وجود آوراس

از . به وجود آورد اما ھر بار اين تالش ھايش با اعتراضات مردمی ناکام مانده است... ر قانون طالق وييآموزشی، تغ

اين مسجد .  ھزار نفر است٣٠گنجايش  که ھم اکنون در دست اجراست ساخت مسجدی در استانبول با ئیجمله پروژه ھا

ھدف اردوغان اين است که . مناره ھا در سطح جھان خواھند بود» بلندترين« آن ۀ منار۶که ساخت آن آغاز شده است 

بلی در مخالفت با اھداف و سياست ھای سکوالر مسيس جمھوری ترکيه، به عنوان سأاين مسجد را در صد سالگی ت

  .جمھوری ترکيه، افتتاح کند

ی و ئ چون اتمی کردن ترکيه و تبديل کردن آن به يک امپراتوری جديد و سھم گيری از تحوالت منطقه ئی ھا البته پروژه

  . ديگری از اھداف اردوغان و ھم فکرانش استئی طلبانه و پرھزينه نيز بخش ھا  ھای عظمت ديگر پروژه

که قرار است نيروگاه اتمی دوم ترکيه در آن » پسينو«در شھر ) TAEK(مدت ھاست که سازمان انرژی اتمی ترکيه 

ھای دينی، نگرانی مردم را از   جا، از مدارس گرفته تا حوزه جا ساخته شود دفتری دائر کرده تا با تبليغات خود در ھمه

  .ھای منتقدان را خنثی سازد خطرات احتمالی اين پروژه رفع کند و فعاليت

 نمايش ۀبرای زنان کشاورز محل، برنام» پالتفرم ضداتمی« از جمله گروه موسم به .منتقدان ھم البته بی کار ننشسته اند

 ھا را نسبت به انجام پروژه تشديد  لم ھای مستند چرنوبيل را به آن ھا نشان داده اند، اقدامی که نگرانیفلم گذاشته و ف

ای تجديدپذير نيز از ديگر محورھای  ھ  گسترده از انرژیۀھای وسيع ترکيه در استفاد  بر ظرفيت تأکيد. کرده است

  .  ھای اتمی در ترکيه است کارزار مخالفان ايجاد نيروگاه

شود نبايد ھيچ منصب و وابستگی حزبی   جمھوری می  براساس قانون اساسی ترکيه شخصی که نامزد مقام رياست

 شود بايد از تمام  ٢٠١۴ ی در سال  جمھور  خاطر اردوغان اگر بخواھد نامزد انتخابات رياست داشته باشد و به ھمين

.  رسد وزيری اردوغان پس از سه دوره متوالی به پايان می  دوران نخست  ٢٠١۴ در سال .  گيری کند مناصب خود کناره

  .او، قانونا ديگر نمی تواند به اين پست انتخاب شود
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س ئير، ريس جمھور قرار دارد، نخست وزئيس آن رأت ملی كه در ريه، شورای امنياسی در تركيبر اساس ساختار قدرت س

  . ارتش وتعدادی از عناصر نظامی عضو آن ھستند

ن قوه را ياعضای ا. ه می باشديه تركي قضائۀازده نفر قضات عالی رتبه است، به عنوان قويدادگاه قانون اساسی كه متشكل از 

 ً ه منصوب نموده يس جمھور سابق تركئي سزر رن مجموعه را احمد نجدتيھفت نفر از ا. ل می دھندي سكوالرھا تشكغالبا

دادگاه قانون اساسی، می تواند حزب حاكم را . ن امر استيآن چه، ھمواره باعث نگرانی حزب عدالت و توسعه شده ھم .است

  .منحل کند

 کمال .س شديسأ تحت رھبری کمال آتاتورک و پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی ت١٩٢٣ه در سال يدولت ترک

ن يل اي از افسران جوان را در تشکیاو افسر ارتش عثمانی بود که عده ا.  بود١٩٢٣ در سال  هيان گذار ترکيرک بنآتاتو

 ۀجيه در واقع در نتيترک.  امپراتوری عثمانی بودندۀر سلطي امروز زۀانيکشورھای عرب خاورم. دولت رھبری کرد

ه را به يآتاتورک ترک. ن جنگ جھانی اول به وجود آمديتحان فايم آن امپراتوری ميفروپاشی امپراتوری عثمانی و تقس

ن از دولت و ملی گرائی ي دئین برگرفته از اروپا و بر محور ارتشی قدرت مند، بر مبنای جدايعنوان جمھوری با قوان

  .ه بوده استيسم، ارتش ترکينگھبان اصلی کمال. ان گذاشتيگر از جمله کردھا بنيت ملل ديترک و نفی ھو

 کيلومتر مربع مساحت، از لحاظ وسعت سی و پنجمين ٧٨٠۵٧۶ ميليون نفر و با ٧٨رکيه با جمعيتی بيش از کشور ت

کشور جھان است که از شمال به دريای سياه، از جنوب به دريای مديترانه، از غرب به دريای اژه و از شمال غربی به 

  . لی می باشد کيلومتر خط ساح٧٢٠٠اين کشور دارای . دريای مرمره پيوسته است

 آناتولی در قاره آسيا واقع است ۀشبه جزير. تشکيل شده است» تراس«و » آناتولی «ۀسرزمين ترکيه، از دو شبه جزير

اين دو شبه .  ترکيه محسوب می گرددئی تراس قسمت اروپاۀ درصد خاک ترکيه را تشکيل می دھد و شبه جزير٩٧که 

در شمال و » بسفر«حدفاصل اين دو شبه جزيره، دو تنگه .  شده اند دريای مرمره از يکديگر جداۀجزيره به وسيل

  .  اتصال دريای سياه به دريای اژه می باشندۀدر جنوب قرار دارند که حلق» داردانل«

 آسيا و اروپاست و ھم چون پلی اروپا را به منطقه مھم و ستراتژيک خاورميانه متصل ۀکشور ترکيه محل اتصال دو قار

وری که از مشرق با ايران، از شمال شرقی با ارمنستان، از مغرب با يونان و بلغارستان و از جنوب با می سازد؛ به ط

  . عراق و سوريه ھمجوار است

 درصد جمعيت آن را ٨٠ترکيه دارای ھشت استانداری کلی و شصت و ھفت استان است، که بر اساس آمارھای رسمی، 

 درصد را يونانی ھا، گرجی ھا، ارمنی ھا ٣ھم ترين اقليت ملی ـ و حدود  درصد را کردھا ـ به عنوان م١٧ترک ھا، و 

  .  درصد است٨١ درصد و ميزان باسوادان ٢/١ميزان رشد جمعيت در ترکيه . و عرب ھا تشکيل می دھند

 درصد از جمعيت ترکيه را تشکيل ٢٠ کنند که نزديک به  اکثريت کردھا در جنوب شرقی و شرق کشور، زندگی می

  ھا در جنوب و ارمنی  شرق، الزھا در شمال، عرب   ھای آذربايجانی در شمال  ھای ترک بقيه جمعيت، گروه. دھند  می

  .ھا در استانبول ھستند

ات مھمی را در ستراتژی ساختار نيروھای تأثير ميالدی، عضو پيمان نظامی ناتو گرديد که اين امر ١٩۵٢ترکيه از 

  .نظامی آن کشور به جا گذاشته است

ستی و يدئولوژی کماليو ا» سميکمال«، دوران گذر از ٢٠٠٢در سال » حزب عدالت و توسعه«دن ياما با به قدرت رس

، با ٢٠١١ و ٢٠٠٧ و سپس ٢٠٠٣ به قدرت رسيدن در سال .ه آغاز شدي ترک ۀ حاکم ۀاسی طبقياصالح ساختار قدرت س

  .ه اروپا ھمراه بودي و اتحادامريکا ۀبانی ھمه جانبيپشت

ری ين اربكان از نخست وزيد و نجم الديه منحل گردي حزب اسالم گرای رفاه در ترك١٩٩٧ر واقع پس از آن كه در سال د

ك يگری از ي دۀروھای جوان تحت رھبری وی، شاخيد، تعدادی از نياسی منع گرديت ھای سيه كنار گذاشت شد و از فعاليترك
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 درصد از ٣۶، ٢٠٠١اين حزب در انتخابات پارلمانی سال . جاد كردنديرا ا» حزب عدالت و توسعه«حزب اسالم گرا به نام 

  . ری رسيديب اردوغان را به سمت نخست وزيكرسی ھای پارلمان را از آن خود كنند و رجب ط

طی كه در ياما در شرا. س جمھور فعلی ترکيه و اردوغان نخست وزير از شاگردان جوان اربکان بودندئيعبدهللا گل ر

ب پارلمان، يار اسالم گراھا بود آنان با تصوياست جمھوری و بخش اعظم پارلمان در اختير، ريير، نخست وزسال ھای اخ

ن حزب را ممنوع ساختند و يدن مشروبات الکلی در رستوران ھای ايقانون منع حجاب در دانشگاه ھا را لغو كردند، نوش

 دادخواستی مفصل، به دادگاه ۀت ھای قانونی خود با ارائي صالحه با استفاده ازيل باعث آن شد تا دادستان كل تركين داليھم

مھم . ن حزب را خواستار شودينده پارلمانی اي نما٧٠اسی يت سيه انحالل حزب عدالت و توسعه ومنع فعاليقانون اساسی ترك

ل خواھد ي نظام اسالمی تبدك بهيه را از نظام الئياسی تركين دادخواست آن است كه حزب حاكم، نظام سين اتھام وارده در ايتر

 برای اين حزب به ئی، تنھا محدوديت ھاهيسرانجام دادگاه قانون اساسی ترك. ساخت و سپس شواھدی را ارائه نموده است

 .وجود آمد

 امريکا در ١٩٩٩است که از سال » هللا گولن فتح «دتی و ايدئولوژيک حزب توسعه و عدالت فردی به نام ياما رھبر عق

گفته . شود  ھا زبان ترجمه و در سراسر جھان پخش می  ، به ده١٩٧٠ هللا از سال ھای   فتح ھای کتاب. کند  زندگی می

 یتيه و امنيان ترکيهللا در بخشی از نظام دن اردوغان، افکار فتح يقبل از به قدرت رس. ه استيترک» نیيخم«شود او  می 

ياليست و نابودی سازمان سون چپ و سوي مھمی در اعدام انقالب، نقش١٩٨٠  ۀافکار او در دھ. ھای آن نفوذ کرده بود 

ان بخشی از ير در ميدر مناطق فق» مدارس«و درست کردن » فرھنگی «ھای ظاھراً  ق کارياو از طر. ھای آن ھا داشت

خ از يارش تي ھا کتابدر . ه استي ھای تجاری در ترک او، از ثروتمندان و از صاحبان شرکت. دا کرده بوديمردم نفوذ پ

غ می يرا تبل» خشونت«اسالم بدون .  ھای علمی درست می کند هيبرای نماز و روزه پا. غ می شودي اسالم سنی تبلۀيزاو

  .کند و مخالف نگرش طالبانی و وھابی است

ن اردوغان در نطق يبرای ھم. به ميان می آورند» انهيه برای خاورميمدل ترک« ھای غربی، ھمواره بحث از  رسانه

روت، از آنکارا تا ير تا بيروز شده، از ازميامروز از استانبول تا بوسنی پ«:  گفت١٣٩٠ اش در سال   انتخاباتی وزیريپ

ه تا يروز شده، امروز از ترکي غربی رود اردن، قدس و غزه پۀن، کراني هللا، نابلس، جن اربکر تا راميدمشق، از د

  » .تروز شده اسيانه، قفقاز، بالکان و اروپا پيخاورم

ت امپراتوری عثمانی بود و در واقع ين سخنان اردوغان، قلمروی تحت حاکميائی ذکر شده در اي جغراف ۀاين نقش

  . حزب اردوغان و عظمت طلبی امپراتوری جديد ترکيه را به نمايش می گذاردۀروياھای بلندپروازان

وام ھای کالنی از . ری بخشيداين حزب به لحاظ اقتصادی، به سياست خصوصی سازی در ترکيه سرعت بيش ت

  .صندوق بين المللی پول و بانک جھانی و ھم چنين دولت ھای غربی دريافت کرد

ن زمان، يدر ا. ، گسترش داد٢٠٠١ه را در سال ي سازی اقتصاد ترک د خصوصیي ھای جد المللی پول، طرح ن يصندوق ب

قروض داخلی و خارجی دولت بالغ ). دالرارد يلي م٣١(ود  المللی ب ني ھای صندوق ب افت کننده وامين دريه بزرگ تريترک

ه، ير ترکيل. ديبلع د ناخالص ملی را می يمی از توليش ني ھا ن قروض و بھرهيبازپرداخت ا.  بوددالرارد يلي م٢٠۶بر 

سال در .  درصد مردم بود٩۵اندازھا و درآمدھای   ای مھلک به پس  ن ضربهيمی از ارزش خود را از دست داد و اين

ت ھای اقتصادی خود را با توصيه ھای صندوق ساد سيين بار به قدرت رسي، حزب عدالت و توسعه، برای اول٢٠٠٢

  را برای شرکت) جز بخش نفت( ھای اقتصادی کشور  ه بخشيسرمايه گذاری خارجی در کل. ظيم نمودنتالمللی پول   ن يب

به اين ترتيب، دولت . ه شديره در معرض فروش قرار داد ھا و غ بانک ھا و بنادر و راه. ھای خارجی مجاز شمرد

برالی را ي ھای اقتصادی نئول المللی پول و طرح ن ي ھای صندوق ب اردوغان شديدتر از گذشته، سياست ھا و دستورالعمل

  .  نمودءبه کار بست و اجرا
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نه تنھا نتوانست نرخ بی کاری را به اين ترتيب، ھر چند دولت ترکيه تا حدودی از رونق اقتصادی برخودار گشت اما 

اين سياست سبب شد که شھرھای مرکزی تر ثروتمندتر و مناطق . ن بياورد، بلکه نرخ بی کاری افزايش ھم پيدا کردئيپا

د يتول «  درصد۴٩ر و با لحاظ اقتصادی عقب مانده تر شدند به طوری که ي کردستان، فقۀدوردست به ويژه منطق

 درصد سھم مناطقی چون ۴ر و آدانا تعلق دارد و تنھا يھر بزرگ چون استانبول، آنکارا، ازمبه چند ش» ناخالص داخلی

  .  طبقاتی بين مزدبگيران و سرمايه داران نيز عميق تر شده استۀاز سوی ديگر، فاصل. آناتولی جنوبی و شرقی است

گر يباز«ک ير جھت تبديل شدن به  و ناتو، دامريکاحزب عدالت و توسعه با حمايت و پشتيبانی اتحاديه اروپا و 

ه اروپا، ھنوز به يه در اتحاديت ترکيانه و در اروپای شرقی تالش می کند در حالی که عضويدر خاورم» کيستراتژ

 مردم ۀمسألھا، حل  کی از آن يه گذاشته که يت ترکيرش عضويطی را برای پذيه اروپا، شراياتحاد. نتيجه نرسيده است

به ھمين داليل دولت اردوغان در ماه ھای اخير، داستان مذاکره با عبدهللا . نون اساسی استق اصالح قايکرد از طر

  . ک از ترکيه را برافراشته است سياستی رياکارانه است.ک.اوجاالن در زندان ايمرالی و خروج نيروھای پيشمرگ پ

 گرجستان؛ در جنوب خاوری با عراق ، ارمنستان، و)نخجوان(ترکيه در خاور با کشورھای ايران، جمھوری آذربايجان 

ھم چنين ترکيه از شمال با دريای . است با بلغارستان و يونان ھمسايه ) ئیبخش اروپا(و سوريه؛ و در شمال باختری 

دو تنگه راھبردی . سياه، از باختر با دو دريای کوچک مرمره و اژه، و از جنوب باختر با دريای مديترانه مرز آبی دارد

  .است دانل نيز در اختيار ترکيهبسفر و دار

ه از ي،  ترك٢٠١١ كا و برآورد آن ھا در سال يمرا ۀ كنگرۀا و كتاب خانيبراساس اطالعات منتشر شده توسط سازمان س

بر اساس اطالعات عنوان شده از سوی سازمان . ھای نظامی جھان قرار دارد  ششم قدرت ۀنظر توان نظامی در رد

 اكنون   ھزار نفر است، ھم٧٨۵ ون و يلي م٧٨ت آن يه كه جمعيكا، تركيمرا ۀو كنگر) ايس(كا يمرااطالعات مركزی 

 . ھزار نفر است۴٢٩ ن كشور ي فعال اۀريروھای ذخي پرسنل فعال نظامی است و تعداد ن٩٠٠ ھزار و ۶١٢دارای 

گر آن كشور ي دۀيناح ۴٠ه در حد مطلوب قرار دارد و ي استان ترك١۴ن درآمد يانگين گزارش تنھا ميدتريطبق جد

  . دارند كه نشان از شكاف طبقاتی گسترده در آن كشور دارد» متوسط«ن درآمدی در حد يانگيم

ه در جنوب شرقی و ين استان ھای تركيرتري گزارش به فقخود، طی ٢٠١٢مبر  دس١٠ ۀار، در شمتي حرۀروزنام

ت ي، تنھا وضع»هيتجارت و شرکت ھای ترك«ون يس فدراسئيطبق اين گزارش، ر.  كشور صحه گذاشته است شرق آن

ط بد ين در شرا استا٢٧شرفته جھان است و يسه با شھرھای پيه در سطح مطلوب و قابل مقاي استان ترك١۴اقتصادی 

ر يه به زياری از استان ھای تركيون در مورد خطر سقوط بسين فدراسي گزارش، اۀدر ادام. اقتصادی به سر می برند

  . شدار داده شده استوخط فقر ھ

 درصد رشد بالغ ۵/٨ نزديک به ٢٠١١رشد اقتصادی ترکيه در سال ھای اخير، بسيار باال بوده به نحوی كه در سال 

 با افزايش نرخ تورم تا نزديک به ده كرد عدالت طلبانه و رفاه آور، عمالً ين رشد اقتصادی، بدون رويما اا. شده است

نده يط ترکيدن حباب اقتصادی ترکيه را فراھم كرده و در آيدرصد ھمراه شده و با افزايش کسری بودجه، به تدريج شرا

  .قتصادی رو در رو خواھد كردن كشور را با معضالت ناشی از تورم و رکود و کسادی ايھم ا

، ھم چنان حاکی از گسترش ٢٠١٣ جون ٣ برابر با ١٣٩٢ خرداد ماه ١٣تازه ترين اخبار و گزارشات روز دوشنبه 

 ۀ به گزارش خبرگزاری فرانسه از استانبول؛ اتحاديه پزشکان ترکيه امروز اعالم کرد يک تظاھرکنند.اعتراضات است

  . يک دستگاه خودرو با جمعيت تظاھرکنندگان در شھر استانبول کشته شده استجوان روز گذشته بر اثر برخورد

 اين منبع، برخورد اين خودرو با گروھی از تظاھرکنندگان که بزرگراھی را در شھر استانبول اشغال کرده بودند ۀبه گفت

 خودرو به رغم ۀانيه، رانندبر اساس اين بي. ، از اعضای اتحاديه ھای چپگرای ترکيه شد»محمد آيواليتاش«باعث مرگ 

  .  تعمدی بودن امر استۀشدارھا توقف نکرد و اين امر نشان دھندوھمه ھ
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 مقامات در ۀن، سرسختی و لجاجت دولت را عامل مرگ اين معترض معرفی کرده و از رويکرد سخت گيرانامخالف

  . تالش برای سرکوبی تظاھرات انتقاد کرد

ل گفتند، خالف پيش بينی ھا، امروز بر شمار معترضان در ميدان تقسيم افزوده از سوی ديگر خبرنگاران در استانبو

پيش بينی می شد که در نخستين روز کاری در ترکيه از زمان آغاز اعتراضات، شمار شرکت کنندگان در . شده است

ی استانبول از عکس آن چه پيش بينی می شد، خيابان ھا و ميدان ھاه اعتراضات ضددولتی کاھش خواھد يافت ولی ب

 حضور معترضان است به طوری که شمار آن ھا نسبت به چنين ساعاتی در چند روز گذشته ۀصبح امروز صحن

  .افزايش نشان می دھد

 در انتقاد از عملکرد دولت ئی در ميدان تقسيم کرده اند و پالکاردھائیبرخی از معترضان اقدام به نصب چادرھا

  . ستاردوغان در اين ميدان نصب شده ا

قرار است تظاھرکنندگان از خيابان ھای مختلف به سمت ميدان تقسيم حرکت کنند سپس بار ديگر در خيابان ھا و مناطق 

  . به کناره گيری اردوغان استتأکيدر ييشعارھای تظاھرکنندگان اکنون در حال تغ. اطراف اين ميدان مستقر شوند

 و معترضان پوليساع استانبول نوشت، درگيری ميان نيروھای  بوگون، در گزارشی از آخرين اوضۀروزنامھم چنين 

 »دولما باغچه« و »بشيکتاش« ساعاتی پيش برای متفرق ساختن معترضانی که در محله پوليسنيروھای . ادامه دارد

ز فلفل  از گاپوليساستفاده نيروھای .  حمله می کردند، از گاز فلفل استفاده کردندپوليساستانبول با سنگ به نيروھای 

 .موجب شد دانش آموزان و رھگذران نيز آسيب ببينند

در اين حمله از بمب ھای آتش زا استفاده شد که بر اثر آن . مخالفان به دفتر حزب حاکم در شھر ازمير حمله کردند

ضان با  آتش را مھار کردند و اين در حالی بود که معترموران آتش نشان سريعاً أم. چندين پنجره اين دفتر آتش گرفت

  . درگير بودند»باسمانی« در پوليسنيروھای 

 پوليس.  ضدشورش درگير شدندپوليسشنبه ده ھا ھزار نفر در چھار شھر بزرگ ترکيه به خيابان ھا آمدند و با روز يک

  .در در درگيری ھا، ھم چنان به شليک گاز اشک آور متوسل می شود

 در آنکارا زد و خورد کردند و شماری از تظاھرکنندگان مخالف ان معترضي با دانشجوپوليسروھای يھم چنين امروز ن

  .دفتر حزب حاکم عدالت و توسعه را به آتش کشيدند

لف اين ، وزير کشور ترکيه، در اين باره اعالم کرد که طی تظاھرات روزھای اخير در شھرھای مخت»معمر گولر«

 پوليسمور أ م١١۵ غيرنظامی و ۵٨او، ھم چنين گفت که تاکنون . اند  تن دستگير شده ١٧٠٠کشور تاکنون بيش از 

 به نقل از وزير کشور »آنادولو«دولتی  خبرگزاری نيمه .  اند ھای چند روز اخير زخمی شده ترکيه در پی ناآرامی 

اما آمارھای . اند  اوليه آزاد شده ئی و بازجوئی کنترل اوراق شناساترکيه، گزارش داده که بيش تر دستگيرشدگان پس از

  .غيررسمی دستگيرشدگان خيلی بيش تر از آمارھای رسمی است

او، در .  شھر ترکيه برگزار شده است۶٧ تجمع در ٢٣۵ تاکنون ٢٠١٣ می ٢٨ شنبه   معمر گولر، از روز سهۀتفبه گ

 ١٠٠ می تاکنون در شھرھای مختلف ترکيه حدود ٣١ت از روز جمعه  کرد که در جريان اين تظاھراتأکيدادامه 

  . ميليون ليره بوده است٢٠ھای مالی بيش از  اند و خسارت   فروشگاه و ده ھا خودرو آسيب ديده ٩۴، پوليسخودروی 

اب کنفدراسيون اتحاديه ھای کارگری ترکيه، در واکنش به ناآرامی ھای اخير، کارگران اين کشور را به اعتص

 به گزارش رويترز، کنفدراسيون اتحاديه ھای کارگری ترکيه از کارگران بخش دولتی خواست در اعتراض .فراخواند

اين اعتصاب که از روز . به سرکوب ھای شديد اخير معترضان در ترکيه در چند روز گذشته دست به اعتصاب بزنند

  .خواھد داشت آغاز خواھد شد و برای مدتی نامعلوم ادامه جون ۴سه شنبه 
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 ساعته در اعتراض به ٢۴ھم زمان کنفدراسيون اتحاديه ھای صنفی کارمندان بخش دولتی ترکيه نيز خواستار اعتصابی 

  .سرکوب تظاھرکنندگان مخالف دولت در روزھای اخير شد

برخاسته از کنفدراسيون اتحاديه ھای صنفی کارمندان بخش دولتی ترکيه، در بيانيه ای اعالم کرد خشونتی که دولت 

 روا داشت به خوبی نشان داد که اين دولت تا چه اندازه با دموکراسی ت و توسعه در قبال تظاھر کنندگانحزب عدال

  . ھزار عضو تشکيل شده است٢۴٠ اتحاديه صنفی و ١١کنفدراسيون، از اين . دشمنی دارد

 می و در اعتراض به طرح دولت مبنی بر ٢٨روز سه شنبه از اعتراضات گسترده در استانبول و چندين شھر ترکيه که 

 سياسی به ۀاما اين اعتراضات به سرعت جنب. در استانبول آغاز شد» گزی«ساخت يک مجتمع تجاری در محل پارک 

 پوليس شھر آن اعتراضات مردمی و رفتار خشونت آميز و وحشيانه ۶٧ شھر ترکيه، در ٨٢خود گرفت و ھم اکنون از 

  .ستن در جريان اابا معترض

، خيزش بخشی از مردم استانبول، آغازی بر ابراز نارضايتی ھا و اعتراض ھای فراگير و دامنه دار شد و اکنون نھايتاً 

 ۀمردم در اشكال مختلف و به بھانه ھای گوناگون نارضايتی خود را ابراز می دارند به طوری که ممكن است جامع

  . ت انقالبی قرار گيرد تحواله، در معرض شورش ھای سياسی و نھايتاً يترك

در ايران نيز . جنگ داخلی سوريه و عراق، ھم چنان ادامه دارد. اوضاع ھمسايه ھای ترکيه، به شدت بحرانی است

وفان برقرار است ط ايران، آرامش قبل از ۀجامعه به شدت ملتھب است و به نظر می رسد که در حال حاضر در جامع

 اجتماعی سران و مقامات حکومت اسالمی و حاميان آن را دچار شوک -ی و دير يا زود صدای مھيب انفجار سياس

 ترکيه، يعنی يونان نيز ھم ئی اروپاۀدر سطح بين المللی نيز بحران ھای اقتصادی در جريان است و ھمساي. خواھد کرد

 در تحوالت ئیزاس بتأثيرپس در اين وسط، ترکيه يک جزيره آرام نبوده و تحوالت آن می تواند . چنان ناآرام است

  . منطقه داشته باشد

 ارتجاعی در رابطه با تحوالت ترکيه و منطقه دارد و به عنوان رجب طيب اردوغان و دولت او، که موضع کامالً 

 در منطقه عمل می کند اکنون اين بحران سياسی ترکيه را نيز امريکاس ھمه دولت أبازوی دولت ھای غربی و در ر

  .ی ترکيه منجر شودئتحوالت جدی در سياست داخلی و منطقه فراگرفته و می تواند به 

اسی در منطقه، ھم اکنون دولت اردوغان را نيز به لرزه يانه و سرعت گرفتن تحوالت سياوضاع خاورمبحران جھانی، 

،  دولت اردوغان و پايان آن چه سياست ھای اسالمی کردن ترکيه می خوانندیمعترضان خواستار استعفا. درآورده است

رات جدی در ساختار قدرت اين کشور شود به احتمال قوی يياگر اين حرکت سياسی مردم ترکيه، منجر به تغ. ھستند

  .د و محو خواھد شدئيبرای منطقه نيز به سرعت به سردی خواھد گرا» مدل اسالم معتدل ترکيه«داغی 

کستگی و جنايت کاری خود را به جوامع اکنون مدل حکومت اسالمی ترکيه و قبل از آن جمھوری اسالمی ايران، ورش

از اين رو، اکنون سران و مقامات حکومت اسالمی . بشری نشان داده اند و ھيچ اعتباری در نزد مردم آزاده ندارند

ايران نيز به شدت نگرانند که اعتراضات کارگران، زنان، دانش جويان، جوانان، روشنفکران و ھنرمندان ترکيه عليه 

  . مناسبی برای خيزش نيروھای مبارز ايرانی باشدئیی اين کشور، الگوحزب حاکم اسالم

 ترکيه را پيش بينی کرد و ديد اين اعتراضات تا کجا پيش خواھند رفت اما به ۀ جامعۀدر چنين شرايطی، سخت است آيند

ری سوسياليستی ت می توان گفت که اکنون موقعيت سياسی و اجتماعی بسيار مناسبی برای فعاليت جدی جنبش کارگأجر

رات اساسی در ييترکيه و جنبش ھای برابری طلب و آزادی خواه فراھم شده است که به طور پيگير خواھان تغ

د نه تنھا به نفع کل مبارزه ای که اگر به نتيجه برس. ساختارھای اقتصادی، سياسی، اجتماعی و ديپلماتيک ترکيه شوند

 از اين رو، ! ترکيه، بلکه به نفع کل تحوالت منطقه منجر خواھد شدخواه و برابری طلب و عدالت جویجامعه آزادي
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 ۀخواه ايرانی و غيرايرانی از مبارزات جاری مردم آزاد نيروھای چپ و سوسياليست و آزاديۀضروری ست که ھم

  !ترکيه حمايت کنند

  

  ٢٠١٣ جون سوم -  ١٣٩٢ ]جوزا[دوشنبه سيزدھم خرداد

 

 


