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 *ميخائيل آقاجانيان

 شيری. م. ا: برگردان از
٢٠١۴ می ٢۵  

  پژواک قبل از انتخابات، معدن در ترکيهۀفاجع
 معدنچی در اثر آن ٣٠٠ و مرگ بيش از ی ماه م١٣  در غرب ترکيه درسوما انفجار معدن زغال سنگ در شھر ۀسانح

 دولتی بالدرنگ در مقابل حادثه واکنش نشان ۀمقامات عالی رتب. به آزمون جدی برای دولت اردوغان تبديل گرديد

لبانی را به ارئيس جمھور، عبدهللا گل، ديدار خود را از چين لغو کرد، اردوغان، نخست وزير، ديدار خود از . دادند

رئيس دولت بالفاصله از محل . مريکا را تغيير داداق انداخت و جميل چيچک، رئيس مجلس تاريخ سفر خود به تعوي

اما مردم شھر، که کار در معدن منبع اصلی درآمد بسياری از آنھاست، با احتياط از نخست وزير . حادثه ديدن کرد

رب حوادث مکرر جھانی در صنايع توليد زغال سنگ استقبال کردند؛ صدای اردوغان در پيوند دادن اين حادثه با تجا

 در خصوص تبديل شدن عدم رعايت اصول ايمنی گزارشاتیعالوه بر آن، در اولين ساعات پس از فاجعه، . ناموفق بود

 در جريان امر که قبالً  رغم آن  بازرسی دولتی به آن علیۀ و در مورد بی توجھی ادارسومابه يک امر عادی در معدن 

  .اده شده بود، انتشار يافتقرار د

صبح روز پس از حادثه گروھی از جوانان در مقابل دفتر . فاجعه در سوما موج اعتراضات مدنی را برانگيخت

.  را به ديوار دفتر شرکت نصب کردند»قاتل« ۀاستانبول شرکت پيمانکار معدن تجمع اعتراضی برگزار نموده و لوح

پس از نصب لوحه بر ديوار و سنگ پرانی به .  نارضايتی عمومی قرار گرفتحزب حاکم عدالت و توسعه نيز در مرکز

سرعت عليه دولت ه افکار عمومی ب. عمل آمده پنجره ھای کمپانی، اقدام مشابھی در مقابل دفتر حزب عدالت و توسعه ب

 حزب ۀ نمايند٢٠١٣ بر سالوخاطر آوردند که در ماه اکته ب. تحريک شد و معترضان، استعفای دولت را خواستار شدند

 وضعيت نامطلوب ايمنی در معادن ۀ از مجلس درخواست کرد در باراؤزگؤر اؤزلمخالف جمھورخواه خلق در مجلس، 

از درخواست ) رد جنبش ملی، حزب آشتی و دمکراسی کُ حزب(ساير نيروھای مخالف .  تحقيق نمايدسومازغال سنگ 

  . اين، دو ھفته قبل از حادثه معدن روی دادۀ را ناديده گرفت و ھماين نماينده پشتيبانی کردند، اما حزب حاکم آن

 نماينده، مسير تازه ای را برای انتقاد از دولت در پيش پای حزب ۀدست فراموشی سپرده شده سرنوشت درخواست ب

مخالفان ، آنھا سعی می کنند ٢٠١۴ گست انتخابات رياست جمھوری ترکيه در ماه اۀدر آستان. جمھوريخواه خلق گشود

اردوغان را حول پالتفرم سياسی واحد گرد آورند، اما تا ھمين اواخر حزب جنبش ملی، سومين فراکسيون در مجلس 

  .رد نيز عالقه ای به اين طرح متحدکننده نشان ندادنداحزاب طرفدار کُ . می کندفعلی، با بی ميلی از اين ايده استقبال 

 را به   آن حزب اردوغان به نتايج خوبی دست يافت، اپوزيسيون ترکيه شھرداريھا که طیچ مار٣٠ انتخابات ۀنتيج

 اوضاع سياسی داخلی فرصتھای تازه ای را برای ی ماه م١٣ھمراه با آن پس از . اتخاذ موضع انفعالی وامی دارد

دولت . خصوص در کالن شھرھای کشور درمی نوردده ترکيه را موج جديد اعتراضات، ب. مخالفان فراھم ساخته است
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 ی ماه م١٨.  در کمال خشونت سرکوب شدند معترضان در آنکارا، استانبول و ازمير. انه واکنش نشان می دھدعقاط

  .آنھا را به سھل انگاری منجر به قتل انسانھا متھم کردند. ليس مديران ارشد کمپانی پيمانکار معدن را بازداشت کردوپ

سخن گفتن از ھر گونه کاھش . رو نشده تحول برگشت ناپذير روبطور کلی حزب عدالت و توسعه و رھبر آن با ه ب

توأم با اين، رھبران برجسته ای در ميان اپوزيسيون وجود ندارند و . اعتماد اکثريت مردم نسبت به حاکميت بيمورد است

له أ مساينرھبری کمال قليچدار اوغلو رقيب اصلی حزب عدالت و توسعه از ه حزب جمھوريخواه خلق ب در رأس آن،

  . آگاه استکامالً 

 به روی مبارزه با تھديدات از داخل ساختار دولتی در سيمای شمار زيادی از طرفداران اکنون حاکميت ترکيه شديداً 

اردوغان در روياروئی با ھمکاران سابق خود بدون . مريکا تمرکز کرده استاعبدهللا گؤلن، رھبر جنبش خدمات، مقيم 

 در نظر دارد استرداد گؤلن را از اآنکار. عمل می کند... ن، فشار آوردن، اخراج از کارطرق زندانی کرده  ب-تزلزل

رھبر حزب کارگران اگر اين تقاضا پذيرفته شود، در آن صورت، پس از عبدهللا اوجاالن، . واشنگتن درخواست نمايد

  .ردستان ترکيه، يک زندانی سياسی معروف ديگر نيز در ترکيه وجود خواھد داشتک

 ۀ انسانی عظيم حادثۀبدون توجه به فاجع. وند اوضاع سياسی داخلی ترکيه ديناميزم رو به رشدی را طی می کندر

غيرطبيعی منجر به قربانی شدن شمار زيادی انسان، حتی عوامل کم اھميتی نيز می تواند برای بر ھم زدن تعادل 

  .سياسی اين کشور کافی باشد

***  

  پيام تسليت مترجم

التی شرکت پيمانکار  ھولناک انسانی در شھر سومای ترکيه، که گمان می رود در اثر بی مباۀ به فاجع منجرۀحادث

 بشری ۀ روی داد، بی ترديد، اولين فاجعی ماه م١٣وليتی دولت صھيونيستھای اسالمی ترکيه در ؤمعدن و بی مس

ه ھای زيادی نيز در اثر حوادث مشابه و يا ب انسان سرمايه داری، يقيناً ۀ موجوديت نظام سارقانۀنبود و در صورت ادام

  .  سرمايه داران خواھند شدۀ غارتگران طرق ديگر، قربانی ماھيت و خصلت بھره کشانه و

 بازماندگان داغدار آن ۀ انفجار معدن زعال سنگ سوما را به ھمۀ کارگر در حادث٣٠١بدينوسيله، مرگ فجيع 

 رھروان راه عدالت و آزادی، به مدافعان ۀيدگان ترکيه و جھان، به ھم کارگران، زحمتکشان و ستمدۀمظلومان، به ھم

 مبارزان در راه محو و نابودی نظام غيرانسانی ۀفضيلت، کرامت و حق حيات انسان تسليت عرض نموده و برای ھم

  .سرمايه داری موفقيت آرزو می کنم

  

  ی انتخاباتی نظامھاۀی مرکز بين المللی تحقيقات در بارئکارشناس خاورميانه *

http://www.fondsk.ru/news/2014/05/20/tragedia-na-shahte-v-turcii-otgoloski-pered-

vyborami-27600.html 
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