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  افغانستان / کابل - سليمی نعيم: سندهينو
  ٢٠١٩ اپريل ٠٩

  

  

  يابدی م زوال ترکيه دموکراسی کسوف

 
  

 زوال و ترکيه جمھوری دموکراسی آفتاب ۀدوبار طلوع ۀبار رد اينبار تا آمده دسته ب فرصتی که ين ااز خرسندم

 لغزش از من سياسی خفقان اوضاع وخامت بنابر سفانهأمت ھا درگذشته که چون ؛ بنويسم دوستانم برای آن کسوف

 تھديد خطرات رغم علی موجود حالت که رسد می نظر به چنين حاال خوشبختانه که نمودم می حکايت ترکيه فاشيستی
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 کنند می کوچ ترکيه سرزمين از ظلمت تاريک سياه ھای ابر و گردد می مضمحل تدريج به آن فاشيستی گرايشھای ۀکنند

  .گردد می آن زحمتکش مردم نصيب نسبی یئروشنا يک و

 تشکيل را مريکاا ۀمتحد اياالت در چپ جنبش انقالبی مقاومت و عصيانگری آوای و ھا صدا از يکی که ژاکوبين ۀمجل 

 در« : کند می بيان چنين خويش سالجاری اپريل سوم رخؤم ۀشمار ترين تازه در دادم تذکار که را کسوفی پايان دھد می

 گيری رأی ھای صندوق پای به سال ھفت ظرف در بار ھفتمين برای ترکيه شھروندان )مارچ ٣١( يکشنبه روز

 رجب حکومت رھبری کشورتحت فاشيستی زشلغ . بودند مطرح ھا شھرداری دفاتر سرنوشت انتخابات ين ادر ؛ريختند

 . است ه نمود مبدل جنجالی چرخش يک به آن برگزاری سطح از صرفنظر را انتخابات از يکی ھر انخاردو طيب

 ،گرديد مواجه شوارید با استانبول شمول هب مناطق بسا در و نبوده معلوم رسمی طوره ھنوزب که انتخابات نتايج

 عدالت و توسعه حزب . باشد می ترکيه ۀجامع در ھا نيرو توازن و گاندھند رأی ۀروحي در مھم نوسان يک نمايانگر

 آن حالت بھترين در اپوزيسيون اصلی احزاب که حالی در و دادند دست از را انقره و استانبول ھای شھرداری انخاردو

ه ب گشايش که شود می معلوم چنين ،دانند می آن بنيادی تغيير عوض در موجود سيستم تنخسا معتدل به متعھد را خود

  » . رسند نظرمی به ديگر، ھای سال از تر گسترده و وسيع مردمی ھای جنبش سوی

 از دموکراتيک ھای نيرو ۀھم برای نيز ديگری جھت يک از نموديم آوری ياد آن از که جديدی روند برای ارجگذاری

 ترکيه در فاشيستی گرايش دھشت و اختناق رايطش تحت در انتخابات اين که اين آن و است برخوردار یئبسزا اھميت

 ساختن زندانی ، ھا شدن زندانی ، اختناق و استبداد سياه ھای ابر را ترکيه دموکراسی که آن وصف با و گرديد ارزبرگ

 و افزون روز بيکاری با مأتو اقتصادی فقر افزايش و انقالبی احزاب و سياسی و علمی ھای شخصيت و دانشمندان ھای

 از را ترکيه بر مسلط سياسی مرگبار سکوت مردمی و دموکراتيک ھمگانی ھای جنبش ، بود پوشانيده ھا قيمت تورم

  . ساختند ھموار مسير درين را بعدی ھای پيشرفت ۀزمين اقل حد و شکستاند بدينسو ٢٠٠٣

 که يمئبگو توانيم می نصورتآ در ، بماند پابرجا گرديده اعالن که آنچنانی گيری یأر نتايج الذکر فوق درانتخابات اگر

 Good Party / IYI خوب کار محافظه حزب و مردم خواھان جمھوری حزب از متشکل »ملی اتحاد« تيم

 برخوردار ) ملی جنبش دستراستی حزب ( MHP و ) .. و توسعه حزب ( AKP دربرابر یا برازنده ھای پيشروی از

 یا پيشينه بی طوره ب و بار اولين برای رويداد اين جريان در . داشتند رارق » مردمی اتحاد « تيم بالک در که شدند

 حزب که باشد می استانبول آن ديگر و انقره آن يکی که ترکيه در را دھی رأی بزرگ بانک دو عدالت و توسعه حزب

 خود مضمون در را مطلب اين پيشبينی چگونگی قلم اين که نماند ناگفته ؛ داد ازدست داشت خود ۀقبض در ١٩٩٤ از

 بودم نموده نويسی تذکره ٢٠١٨ جون ٢٩ رخؤم » ترکيه جمھوری رياست نابھنگام انتخابات ۀحاشي در « عنوان زير

   .شد چنين که

 ھای شھر از اعظم قسمت در را ھا شھرداری به متعلق ھای کرسی بيشترين يسيونزاپو انقره و استانبول بر عالوه

ه دست طوره ب که آوردند دسته ب نيز باشند می برخوردار وصنعتی کارگری زرگب ھای پايگاه از که ترکيه بزرگ

  . دارند دست در را کشور اين ۀسران خالص عايد درصد ٧٠ الی ٦٠ جمعی

 جستار اين اختتام در خواھم می من ولی ؛ باشند می گسترده و وسيع آن جزئيات و اخير انتخابات مورد در ھا گفتنی

 می قرار استعمال مورد خودش عليه امروز که است دلچسپ خيلی که بياورم انخدوار طيب رجب خود از سخنی کوتاه

 شھر اين که نمود درک توان می بنابرين ؛ » شود می صاحب را ترکيه تمامی ، برد را استانبول که ھرکسی« : گيرد

 کارگر ۀطبق آن پيشاپيش در و ترکيه خلق و مردم ھنوز ھرچند و دھد می تشکيل را ترکيه دموکراسی ۀفاضل ۀمدين ۀقبل

 اين گردد می معلوم که چنانی ديگر حاال ولی ، نده انياورد دسته ب انتخابات ين ادر را قبله اين کليد کشور اين جوان
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 بخشد می ءارتقا نوين انديشی ديگر و بيداری از جديدی فصل يک آغاز سر با را مردم سياسی گیرزمند ۀروحي رويداد

 را خود صف ، نموده استفاده فرصت ازين دباي دموکراتيک چپ جنبش از وناگونیگ و وسيع ھای رده ميانه ين ادر که

 ھمکاری و تعاون بر مبتنی ئی توده دموکراسی استقراريک جھت نفس تازه دموکراسی عمومی ۀگسترد جنبش پھلوی در

   . نمايند بسيج ، نباشد خبری محکوميتی و حاکميت از آن در که مردم

  پايان

 شما ديدگاه

  

  

  

  


