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  دپلوم انجنير نسرين معروفی: ازو افزوده برگردان 

  ٢٠١٧ مارچ ١۴

 Rotterdam "روتردم"در اوضاع وخامت 
  اعتصابات ھمراه باخشونت:  ترکيه  شدرایوزيک تن  از  ورود کشور ھالند مانع

  
  -زد طرفداران دولت ترکيه دست به سرکوبپوليس ضد شورش ھالند شام  شنبه در روتردم  

Foto: Peter Dejong/AP/dpa 

  

م جمع به روز يکشنبه صبح در روترد:  جاده ھا، بايسکل ھای تخرب شده، شيشه ھای شکستۀ پنجره ھاکندن سنگھای

باعث  از طرفداران رئيس جمھور ترکيه رجب طيب اردوخان معدودی تعداد. شده بودکردن اين ھمه تخريبات اعالم  

 طبق گزارش مطبوعات ناگزيز به مداخله شد،  آب پاشتا جائی که موتر ھای . د درگيری خيابانی با پوليس گرديدنداايج

  .شدندر نيز  نفر دستگ١٢در نتيجۀ زد و خورد ھا 
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 تا  ساخته شد  وزير امورخانواده و رفاه ترکيه مجبورFatma Kaya" فاطمه کايا "زيرامظاھره چيان خشمگين بودند، 

خواست دولت به روز شنبه شام خالف " کايا. "دکه توانسته باشد با آنھا صحبت نماي عزيمت کند، بدون اين "روتردم"از 

 در یير زمينی وارد کشورھالند شد، وی می خواست تا در مراسميپ از مسج از المان با موتر Den Haag" ھاگ دن"

که بايد  برای حمايت از احتمال برگزاری  رفرندوم تبليغ نمايد، رفرندوم به ھدف اين" روتردم"نسولگری ترکيه در ق

نعت از را دليل ممادولت ھالند مسايل امنيتی . وخان افزايش داده شودداختيارات رئيس جمھور رجب طيب ارو قدرت 

 .سخنرانی اعالم داشت

داخل شھر روتردم شد، پوليس ھا تمام جاده ھا به سوی  قنسولگری ترکيه را مسدود کردند و از ورد " کايا"ھمين که 

  با خشم شنيده شد، وی طوری که از طريق تلويزيون ھالند." ممانعت به عمل آوردندخانم وزير به تعمير قنسولگری 

به طرف موتر خود برگشت و در داخل موتر منتظر بود، " کايا"خانم ." للی را نقض می کنيدشما حقوق بين الم: "گفت

"  دوسلدورف"ھمين طور در شھر. نسولگری ترکيه حضور داشتندقکه بيشتر از ھزار تظاھرکننده در مقابل  درحالی

Düsseldorf قرهان" در مقابل نمايندگی ترکيه در شام روزشنبه به صد ھا طرفدار و پيرو  "Ankaraجمع شده بودند .  

را قانع " کايا"الخره مقامات ھالندی توانستند خانم اب"  گزارش دادVolkskrant"  فولکس رنت"طوری که روز نامۀ 

" انقره"وی از آنجا به روز يکشنبه دوباره به طرف . پوليس به  کشور المان بر گرددھای مراقبت بسازند تا با موتر 

  Koenders" کويندرز" صدراعظم ھالند و به ھمين ترتيب Rutte" روته " اعالم دولت ھالند،به اساس. پرواز نمود

  .لفونی صحبت نمودنديخود تترکی  اداری انوزير خارجه آن با ھمکار

ميولوت " دولت ھالند از فرود آمدن طيارۀ وزير خارجۀ ترکيه   زيرا،متشنج بودشنبه ظھر بدون آن ھم اوضاع 

 اين. نمايد صحبت در قنسولگری ھم می خواستدر اصل وی .  ممانعت نموده بود Mevlüt Cavusoglu" کاوزگلو

با تلويزيون  به مصاحبۀ  وی"  ھاک دن "از جانب، عکس العملی بود گردندطيارۀ وی مانع فرود آمدن  که تصميم

با تحريم ھالند را در صورتی که مانع صحبتش در روتردم گردند  ، در آن مصاحبه وزير خارجۀ ترکيهترکی، که

در آنجا جمع  تا ھر چه بيشتر به نيابت وی ه بود ھالند خواستمقيم یعالوه از کليه ترک ھابه اقتصادی تھديد نموده بود، 

  ".وارد کنند فشاراريم که بر ما ذما نمی گ ":گفت" مارک روته"در مقابل چنين خواستی صدر اعظم ھالند . شوند

، "اشيستھا ھستندف ھستند، اين ھا  ھااين ھا فرزندان نازی." رئيس جمھور اردوخان طبق معمول عکس العمل نشان داد

  .نموده بود"  روتردم" شده و وزير خانواده  را با موتر روانۀ ھيجانی حين سخنرانی در يک مراسموی 

متشنج  سياسی  اوضاع ازتا  به خود حق دادندت قرار دارند، لذا ، ھر دو در اواسط انتخابا"اردوخان"و ھم " روته "ھم

به روز شنبه آينده پارلمان جديد در ھالند . به نمايش بگذارند خود را به حيث رھبران انعطاف ناپذير نمودهمنفعت کسب 

  .انتخاب می شود

  

  :افزوده

رئيس جمھور رجب طيب اردوخان در ترکيه  به ھدف افزايش قدرت اداری ی رفرندومتا جائی که می دانيم قرار است 

  . ترکيه از ماه ھا قبل  خواھان اعمال تغييرات در قانون اساسی کشور استمقامات حاکم بر . صورت گيرد

دولت ترکيه می خواھد تا در کشور ھای المان، ھالند و اتريش که بيش از پنج ميليون ترک در اين سه کشور زندگانی 

دولت ترکيه مايل است تا آرای اين جمعيت وسيع را به نفع رفرندوم . ه خاطر رفرندوم آغاز نمايد را بیمی کنند، تبليغات

 اميال سرکوبگرانۀ خود را باالی خلق ترکيه تحميل ،جلب نمايد تا بتواند در سياست داخلی ترکيه به حيث يکه تاز ميدان

  .حقوق و آزادی ھای انسانی خلق ترکيه را سلب نمايدبدان وسيله و 
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طوری که ما مسايل سياسی را از نظر .   اسالم سياسی در نوسان استبه پيروی از در  سياست خارجی خود اردوخان

 خود را متحد با جناياتی که امپرياليسم امريکا در جھان به خصوص در یمی گذرانيم ديده می شود که اردوخان گاھ

مت کشور امپرياليستی روسيه نموده ، پيمان ھمکاری  رو به سیکشورسوريه مرتکب شده و می شود، می سازد و گاھ

وی در . به اين ترتيب اروپا را وادار می سازد تا به وی امتياز قايل شوند. جنايات را با رئيس جمھور پوتين می بندد

پيوند با دو قدرت نظامی و سياسی فعلی شروع به تھاجم لفظی نسبت به دولتھای اروپائی به خصوص نسبت به دولت 

در حالی که اعمال خود وی . چنانچه وی آنھا را به حيث فرزندان نازی و فاشيستھا خطاب نموده است. لمان نموده استا

، در تضاد ميان قدرت ھای مختلف جھاندر پس گفته می توانيم که . نسبت به خلق ترکيه کمتر از اعمال فاشيستھا نيست

م از در تبانی و سازش بيايند و چه ھم از در جنگ و خشونت، ھر دو حالت وحدت و مبارزه، يعنی چه بخواھند با ھ

  . يگانه قربانی آنھا خلقھای دربند و تحت ستم می باشد

، بلکه  بخشی از کشور ھای اتحاديۀ اروپا و ترکيه، نه تنھا منفعتی برای خلقھای اروپا ندارددر نتيجه تضاد کنونی ميان

  .ل آن جز تحکيم بند ھای اسارت مردم چيزی ديگری نيست نيز نبوده، حاصبه ھيچ وجه به نفع خلق ترک
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