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 سولماز بھرنگ

  ٢٠١٣ جون ٠٢
 

  گيری اعتراضات کنونی  شکلۀبررسی اجمالی زمين

  در ترکيه
ان و مردم قشر متوسط و باال تشکيل  از جوان می دوشنبه، در پارک ميدان تقسيم استانبول، گروھی که اکثراً ٢٧روز 

ھا و ساختن يک مرکز تجاری، دست به اعتصاب   دولت برای تخريب پارک، بريدن درختۀشد، در اعتراض به نقش می

  .زدند

شود   برگزار میی نفر٣٠-٢٠ھای   گروه   ھر روز چندين تظاھرات از سوی است که معموالً  ئیميدان تقسيم استانبول جا

  تظاھرات نسبتاً ءزيستی نيز در ابتدا - در واقع اين جنبش محيط. د عادی و معمول در اين مکان استو اين يک رون

 جوانان و قشر    می، اين اعتراض از سوی٢٨ به معترضان در پوليس شديد ۀخلوت و محدودی بود اما بعد از حمل

ن و ای از فعاال ی مرفه، ھمراه با عدهھا ھا و خواننده متوسط باال مورد توجه قرار گرفت و بسياری از ھنرپيشه

 .دانشجويان چپ و مردم غير سياسی اما ناراضی، در اعتصاب شرکت کردند

نظر  ن، صرفامطالبات اصلی معترض. ژگی رفرميستی داشتندي و اعالم شد، کالً ء جنبش در ابتدا  مطالباتی که از سوی

در کنار . ھا در اين منطقه بود  نيز  بريدن درختکردِن حکومت از تخريب پارک برای ساختن يک مرکز تجاری و

زيستی، جنبش به قانون جديدی که برای محدود کردن فروش و مصرف مشروب اعالم شد، اعتراض  -مطالبات محيط

ن مترو به والؤبه خاطر تذکر دادن مس) پايتخت کشور( جوانان در آنکارا   کرد و در عين حال به اعتراضی که از سوی

حزب حاکم ( پ.ک.اين جنبش خواستار پايان يافتن دخالت آ.  نيز اشاره کرد، جوانان صورت گرفتۀ معانق و  معاشقه

ب خلقی حز– CHP، از جمله ن مخالفان قانونیوالؤتر مس  مردم شد و خواستار دخالت بيشتر و جدی در زندگی) ترکيه

اما شايد . سياسی شدندۀ عرص ، به  سنتیگرایِ  ، حزب جنبش ملیMHPسکوالريست ناسيوناليست و از - خواه جمھوری

شھر نزديک مرز سوريه  ( hatayن انفجار شھر  اين جنبش، روشن شدن علت و مشخص شدن عامالۀمھمترين خواست

 .بود)  نفر شد١۵٠ می انفجار  باعث مرگ بيش از ١١که در تاريخ 

ھای مختلف  رين موارد اعتراضی بخشت  از مھم  سوريه، يکیألۀدر واقع، سياست حکومت ترکيه در رابطه با مس

 که اين  در حالی. باشد گرا و حتا قشر مرفه و سکوالر می ، جنبش ملیئیجامعه، از جمله جنبش چپ و دانشجو

نارضايتی، از ابتدای جنگ داخلی سوريه و مطرح شدن مھاجرت پناھندگان سوری به ترکيه، وجود داشت، اين تضاد 

، در دانشگاه صنعتی خاورميانه صورت گرفت، مطرح ٢٠١٢مبر  دس١٨ی که در گيريلين بار به طور علنی، با دراو

، )شود ش شناخته میبا فضای چپ و راديکالکه در پايتخت آنکارا قرار دارد و (ھزاران دانشجوی اين دانشگاه . شد
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ت، دشمن علم، از طلِب امپرياليس طيب، جنگ"  دانشگاه آمد، با شعارۀروزی که نخست وزير طيب اردوغان به محوط

 به معترضان حتا به پوليس ۀحمل.  رو به رو شدندپوليسبه حکومت اعتراض کردند و با خشونت شديد  "دانشگاه برو

ر يياما آن تظاھرات، باعث تغ. ھا دانشجو شده ھای استادان دانشگاه ھم کشيده شد و باعث زخمی شدن د ھا و اتاق کالس

 .ت و اميد را تزريق کردأم ناراضی، احساس جرفضای ترکيه شد و به بسياری از مرد

ھای ديگر از حکومت،  با سخنان تھديدآميز اردوغان عليه دانشجويان و مديريت اين دانشگاه و حمايت مديران دانشگاه

ھا  آوری ده  در تمام ترکيه به حرکت درآمد و در چندين شھر، از جمله استانبول، دانشجويان با جمعئیجنبش دانشجو

ھای گسترده، حمايت خود را از تظاھرات دانشگاه صنعتی   مديران دانشگاه و تظاھرات ، اشغال کردن اتاقءامضاھزار 

نگاران، کارگران،  بالفاصله بعد از اين اتفاقات، دولت اين بار به سرکوب دانشجويان، روزنامه. خاورميانه اعالم کردند

بخِش انقالبِی  ئی رھا ۀبھحزب جDHKP-C(گرا  انونی و چپ و ھنرمندانی که با يک حزب  غير قئین سنديکافعاال

 که DHKP-C. ، صدھا نفر با خشونت بسيار دستگير شدنداپريل تا جنوری ١٨ارتباط داشتند پرداخت و از ) خلق

 ۀمريکا يک حملا در مقابل کنسولگری بروریرغم اين سرکوب بود، در ماه ف خواستار نشان دادن قدرت خود، علی

پ در آنکارا و ساختمان وزارت دادگستری، با موشک حمله .ک.، به مرکز آچا سازماندھی کرد و در ماه مارانتحاری ر

 را نيز تحت ئین دانشجوھای قانونی کارگری و فعاال  مبارزه با اين حزب، تشکلۀبا اين حال حکومت به بھان. کرد

 صلح با جنبش ُکرد، در کشور مخالفت راديکالی غير  بعد از انجام بود که عمالً  سرکوب شديد قرار داد و اين در حالی

 .از اين چند نيرو باقی نمانده بود

 در ميدان ٢٠١٣ می ١ شدن تجمع ممنوعتضاد شديدی که بين حکومت و جنبش چپ و راديکال پيش آماده است، با  

 می، صدھا نفر زخمی ١ن چپ و کارگری در  به فعاالپوليس ۀ وحشيانۀحملۀ در نتيج.  بار ديگر خود را نشان داد،تقسيم

 روز ١٠.  تحِت اين حاکميت، افزايش يافتپوليسگيری نھاِد  شدند و تنفر و نگرانِی جامعه از حکومت کنونی و قدرت

در اثر : ترين اتفاقات تاريخ خود رو به رو شدند  از خونين ھای روز جھانی کارگر، مردم ترکيه با يکی بعد از درگيری

ی که پشت اين حمله مل اصليا که ع  صورت گرفت، صدھا نفر کشته شدند و در حالیHATAY که در شھر ئیاانفجارھ

 ۴٨ اين اتفاق را برای ۀ به مردم، خبررسانی دربارئیگو   دولت به جای پاسخ- و ھنوز ھم نشده است– بود مشخص نبود

 . کردممنوعساعت 

، بار ديگر در دانشگاه صنعتی خاورميانه ئی چپ دانشجو باعث شد که جنبش راديکال وHATAYعام شھر   قتل

مطرح شد و پس از اين ترکيه باز ھم شاھد " ءحکومت، استعفا" ھا، شعار در اين تظاھرات. اعتراضات را آغاز کند

اين بار اکثر جامعه، باور داشتند که حکومت يا شخص احمد داوود . . به دانشجويان معترض شدپوليس شديد ۀحمل

 .تر نشد  و سرکوب، اعتراضات گستردهپوليس بدھد، اما به دليل خشونت ءبايد استعفا)  وزير امور خارجه(اوغلو

پ قوانين جديدی را برای محدود کردن فروش و مصرف مشروب، مطرح .ک. گذشته، آۀ ھفت٢بعد از اين اتفاقات، در 

 که در  ن شد و در عرض ھمين ھفته، اتفاقی قدغ صبح، رسماً ۶ِ شب تا ١٠ِ گذشته، فروش مشروب از ساعت ۀھفت. کرد

ن مترو، به جوانانی که ھمديگر را والؤمس: متروی آنکارا پيش آمد باعث نگرانی بيشتر اقشار سکوالر جامعه شد

در تظاھرات اعتراضی که پس از اين اتفاق صورت گرفت، .  نداشته باشند "غير اخالقی"بوسيدند تذکر داد که رفتار  می

 .به جوانان معترض با چاقو حمله کردند" هللا و اکبر" عارافرادی با ش

شدند، در چنين شرايطی شکل  زيستی رھبری می   که ظاھراً از طرف جنبش محيط ھای پارک تقسيم، در حالی تظاھرات

ھای راديکال،   از جمله چپ ھای مختلفی گروه. تر شد  می، تظاھرات گسترده٢٨ در پوليسبعد از خشونت . گرفتند

تری  ھا پيوستند و شعارھای راديکال  به تظاھرات،ھای مخالف ھای سکوالر و حتا قشر کوچک از اسالمی اسيوناليستن

 بيش از حد افزايش يافت و باعث کشته پوليس روز گذشته، خشونت ٣در عرض . رايج شد" ءحکومت، استعفا" از جمله
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 ترکيه ۀ جامعۀھا در مقابل اين اتفاق، آتش خشم خفت سکوت کامل رسانه. شدن چندين جوان و زخمی شدن صدھا نفر شد

ھا به مناطق ديگر استانبول و شھرھای بزرگ از جمله آنکارا، ازمير و  ور کرد و موجب گسترش تظاھرات را شعله

 .شھير شد اسکی

 ر شکل اينيي می نيز روی تغ٢٨البته سخنان اردوغان در مورد قوانين منع مصرف مشروبات الکلی، در روز 

گزاری دو نفر مست  چطور برای قانون ":اردوغان در پاسخ به اعتراض مخالفان گفته بود. ثير داشتأاعتراضات ت

 که اردوغان اسمی از کسی  در حالی "پذيريد؟ نمی-  در باب مشروبات الکلی–اعتبار قائل ھستيد اما قوانين دين اسالم را 

رزم او، ايسمت  گزار جمھوری ترکيه، و ھم کمال آتاتورک، بنيان" دو نفر مست" رسد که منظور او از نبرد، به نظر می

شود و اين باعث شده است که  ھا جرم محسوب می اينانو، بوده است که در قانون اساسی ترکيه توھين علنی به آن

 .اردوغان بدون اسم بردن، از آنان چنين ياد کند

 متوسط يا باال تعلق دارند و به آتاتورک، ۀ به طبقاکثراً  ترکيه که ۀسخنان نخست وزير، برای اقشاری از جامع اين

 ۀاتفاق در کنار ادام اين. ھای سکوالر آن، احترام شديدی قائل ھستند، غير قابل پذيرش بود مخصوصاً در ارتباط با رفرم

سيوناليستِی  ناۀ ترک و ُکرد ايجاد شده است، باعث يک انگيزۀای که بين دو جامع روند صلح با جنبش ُکرد و فاصله

 .سکوالر شد و در نتيجه اکثر مردم به تظاھرات ميدان تقسيم پيوستند

نشينی  رغم عقب سخن به ميان آوردند و مردم، علی" بھار تُرک" ھای غربی و منابع خبری اينترنتی، از ديروز رسانه  

امروز . ھا پيوستند به تظاھراتتری   راديکالۀظاھرِی حکومت از طرِح ساختن مرکز تجاری در ميدان تقسيم، با روحي

 .ھا ھنوز در جاھای مختلف ادامه دارد  برگزار کردند و درگيریئیصبح ھزاران نفر در آنکارا به سمت مجلس راھپيما

رھبر بودِن کنونِی اين جنبش و   اين جنبش سخت است اما ساختار پيچيده و بیۀ برای آيند بينی در اين شرايط، پيش

دھد که  اند، نشان می گرايانه و سکوالر به ميدان آمده ھای ملی  از معترضان که با انگيزه یا ردهخصلت طبقاتی بخش گست

ثيرگذاری روی اين فضا را ھرگز از أبرای جلوگيری از يک سرخوردگی عمومی، جنبش چپ و کارگری بايد فرصت ت
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