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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

  ٢٠١۶ می ٠۵

  " اسالمیۀعدالت و توسع"ھجوم نمايندگان حزب حاکم 
 !ھا نمايندگان حزب دموکراتيک خلق  به

  
 قانون اساسی اين کشور رايزنی تغييران ترکيه قصد داشت که بر سر در زمانی که کميسيون قانون اساسی در پارلم 

چنان باال  آن  HDP) ( ھا و نمايندگان حزب دمکراتيک خلق (AKP) کند، اختالفات ميان نمايندگان حزب عدالت و توسعه

  .زد و خوردی شديد منجر شد گرفت که به

  
 کرده که تأئيدخبرگزاری رسمی ترکيه، آنادولو، . ش کرده استزيکی را پخ از اين درگيری فئیھا تلويزيون ترکيه بخش

برخی . اند ، چند تن از نمايندگان مجروح شده١٣٩٥ ]ثور[ ارديبھشت١٣ -  ٢٠١٦ ی م٢در جنجال روز دوشنبه 

 .جان ھم افتادند نمايندگان با مشت و لگد و پرتاب بطری به

 حزب ۀگفت به. ، خبرساز شده بود٢٠١٦ اپريل ٢٨شنبه گذشته  قبل از اين نيز درگيری در پارلمان ترکيه در روز پنج

، نمايندگان اين حزب را از حضور در پارلمان ئیھا، دولت ترکيه قصد دارد با لغو مصونيت قضا دمکراتيک خلق

  .محروم کند

ان ھا را متھم کرده بود که با حزب کارگر تر حزب دمکراتيک خلق جمھور ترکيه پيش سئي، راردوخانرجب طيب 

تا کنون در حمالت . شود ک در ترکيه گروھی تروريستی قلمداد می ک پ. کند ھمکاری می) ک ک پ( کردستان
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ک، ھزاران نفر کشته .ک.شھرھای و روستاھای کردستان و مواضع پ   و ارتش بهئیھواپيماھای جنگی نيروھای ھوا

 اند  خود رانده شدهۀناھا ھزار نفر از خانه و کاش اند و ده شده

ای تنظيم کرده و منتظر لغو مصونيت  نامه ھا شکايت دستانی ترکيه نيز عليه برخی از نمايندگان حزب دمکراتيک خلقدا

 . استئیاين نمايندگان برای پيگردھای قضا

 قانون اساسی قرار است که تنھا تغييرھا طرح پيشنھادی برای لغو مصونيت نمايندگان و   حزب دمکراتيک خلقۀگفت به

 .دادگاه قانون اساسی شکايت کنند شود که نمايندگان بتوانند به اين مدت زمانی مانع از آن می. طول کشد  يک ماه به

. اند  مواجهئیھا در پارلمان ترکيه، با خطر لغو مصونيت قضا  نماينده حزب دمکراتيک خلق٥٩نفر از مجموع  ٤٩

حزب » بازوی پارلمانی«ھا را  دمکراتيک خلقبرخی نمايندگان حزب عدالت و توسعه آشکارا مدعی ھستند که حزب 

 .خوانند ک می ک پ

 بر اساس قوانين ترکيه .پذير است ی دوسوم نمايندگان امکانأ قانون اساسی تنھا با رتغيير کميسيون پارلمان، ۀمصوب بنا به

ه تنھا نماينده ھا پس از لغو مصونيت از سوی دادگاه محکوم شوند، ن در صورتی که نمايندگان حزب دمکراتيک خلق

 . ديگری را جايگزين کندۀمربوطه کرسی خود را در پارلمان از دست خواھد داد، بلکه اين حزب نيز اجازه ندارد نمايند

ديگر درگير شدند، و در اثر آن نمايندگان حزب  گزارش رويترز در اين درگيری، نمايندگان با مشت و لگد با يک به

 اسالمی، حزب حرمت ۀدند، و باقی سه جناح حاضر، يعنی حزی عدالت و توسعھا مجلس را ترک کر دموکراتيک خلق

  .نويس را تصويب کردند خواه خلق در مجلس، اين پيش ملی و حزب جمھوری

نويس مصونيت نمايندگانی که  بر اساس اين پيش. ی دھدرأنويس  اين پيش  علنی بهۀيک جلس اکنون مجلس ترکيه، بايد به

  .شود  سلب می،گيرند کيه تحت تعقيب قرار میه ترئياز سوی قوه قضا

س جمھوری اسالمی فاشيستی و رھبر حزب عدالت و توسعه ترکيه، نمايندگان حزب مخالف ئي، راردوخانرجب طيب 

  .کند ترکيه می) ک.ک.پ( پيروی از حزب کارگران کردستان ھا را متھم به دموکراتيک خلق

 ترکيه بيش از يکصد نفر را در عملياتی در شھرھای مختلف اين کشور ليسو، پ٢٠١٦شنبه سوم مه  چنين امروز سه ھم

  .شدگان، پزشک و داروساز ھستند ھا حاکی از آن است که تعداد زيادی از بازداشت  گزارش.بازداشت کرده است

در ) ک ک پ( گفته شده که اين افراد با جعل نسخه، مقادير زيادی دارو برای استفاده پيکارگران حزب کارگران کردستان

 ...سوريه و عراق تھيه کرده بودند و

ن سايت يدولت ترکيه، دوم. ن خود و خبرنگاران در سراسر جھان اعالن جنگ داده استافن و مخالامنتقد  ، بهاردوخان

اين کشور را  به» اسپوتنيک ترکيه«در ترکيه را مسدود کرده و سپس ورود تورال کريموف، سردبير » اسپوتنيک«

 ۀخاطر قرائت شعری دربار  را بهالمان، مجری تلويزيون يان بمرمانخواست  چنين می آنکارا، ھم. ممنوع ساخت

 مقامات ترکيه ۀخاطر نوشتن مطلب انتقادی دربار ی را بهالمان، خبرنگار ابرار اومر طنز تلويزيون و ۀ در برناماردوخان

  .مجازات کند

ھای آن کشور ھمانند حکومت اسالمی ايران و عربستان  ه مقاماز موقع روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه در ترکي

ھای مسدود شده معلوم نيست چون  تعداد رسمی سايت. ھا را گرفتند سايت شدن ھزارھا وب  ، تصميم بسته...سعودی و

نترنتی در  اوپراتور ھای ايۀھای اتحادي داده اما بنا به. کنند ساختارھای دولتی از دادن اطالعات مربوطه خودداری می

مطابق اطالع .  ھزار سايت نزديک شد٣٠، اين رقم به ٢٠١٣تا آخر .  ھزار تارنما بسته شد١٠ بيش از ٢٠١٠سال 

 ھزار تا رسيده ٩٠ھا به  گونه سايت ، تعداد اين٢٠١٥ حقوق دانشگاه بيلگيز استانبول در سال ۀ استاد دانشکديامان آکدنيز

  .است
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 سال ١٥ که  Sendika.org سايت خبری. ھا ھستند ھای خبری اپوزيسيون و خبرگزاری شده پورتال ھای بسته اکثر سايت

 اين تارنما، به خبرگزاری مسؤولجوزدان تفسيرگر و دبير .  مرتبه سانسور شد١١ ماه ٩ شد در تأسيسپيش در ترکيه 

دھد که  شنی نشان میرو کند به اسپوتنيک گفت که سياست اعمال سانسور که حزب عدالت و توسعه از آن پيروی می

 . کنند که اھالی اين کشور اطالعات موثقی دريافت نکنند  امر مبارزه می مقامات ترکيه با اين

  :جوزدان افزود

ھای کشور با تمام نيرو سعی  مقام. ای شده برای اجرای جنگ مقياسی سانسور در دست حزب عدالت و توسعه وسيله«

ھا  برای رسيدن به اين ھدف آن. شود ممانعت شود  ترکيه انجام میۀجامعدر  کنند از پوشش حمالتی که در ھر رشته می

.  يا يازده بار فيلتر کرده بلکه تا موقعی اين کار را خواھند کرد که تا ھدف خود برسند١٠ھای مستقل را نه  وب سايت

ھر شده و ممکن نيست کاری شود تا تری ظا ھای مستقل تازه و تازه مجرد اين که اين مبارزه ادامه يابد در ترکيه سايت به

 .» متوقف شودًاين جريان اصال

ھای                          فروکش نکرده، دولت ترکيه بار ديگر در رسانه» يان بومرمان«ی المانکمدين   بهاردوخانھنوز صدای اعتراضات 

 ۀگفت  کند که بهء قرار است در ارمنستان و ترکيه کنسرتی اجراالمانارکستر سمفونيک درسدن .  خبرساز شدالمان

 .مارکوس رينت، سرپرست اين ارکستر، ھدف آن باالبردن انگيزه برای آشتی و صلح ميان دو ملت است

آمده، دولت ترکيه با آن مخالف است و خواستار » کشی نسل«جا که در توضيحات کتبی در باره اين کنسرت واژه  از آن

 .کمک مالی خود برای اجرای اين کنسرت را قطع کند  است که اتحاديه اروپا آن شده

داند و از   میالمان را تالشی تازه برای دخالت در امور فرھنگی و ھنری اردوخانمارکوس رينت اين اقدام دولت 

 .اتحاديه اروپا خواسته است، در اين راستا با ترکيه ھمکاری نکند

سايت رسمی خود کرد اما  برداشتن متن توضيحی اين کنسرت از وب نخستين واکنش، اقدام بهکميسيون اتحاديه اروپا در 

 . را قطع نخواھد کردئیاين پروژه موسيقا  خود بهئی ھزار يورو٢٠٠ نمود که کمک مالی تأکيد

. عام شدند تلگويد حدود يک و نيم ميليون نفر از ارامنه طی جنگ جھانی اول توسط امپراتوری عثمانی ق ارمنستان می

 تا ٣٠٠گويند تنھا بين  ترکيه می. نيست» کشی ارامنه نسل«پذيرش واژه  پذيرد و حاضر به دولت ترکيه اين اتھام را نمی

شدگان ترک در جريان شورش ارامنه عليه دولت عثمانی   با کشتهًاند و اين تعداد تقريبا  ھزار تن از ارامنه کشته شده٥٠٠

 .کند  برابری می،انجام گرفتکه با حمايت ارتش روسيه 

 ئی اما از جمله کشورھاامريکا. شناسند رسميت می ھا توسط ترکان جوان را به ارمنی» نسل کشی«برخی از کشورھا 

 باراک اوباما اين ًبا اين حال اخيرا. توسط دولت عثمانی نيست» کشی ارامنه نسل«پذيرش رسمی  است که حاضر به

 .ستم خوانده استواقعه را اولين سبعيت قرن بي

ھای گوناگون اھميت داده و بارھا برای ايجاد آشتی و صلح  موسيقی مليت ارکستر سمفونيک درسدن، از آغاز کار خود به

، اثر ھنرمند برجسته ايرانی »سمفونی فلسطين«يکی از اقدامات خبرساز اين گروه اجرای . کنسرت اجرا کرده است

ھا حضور  کلھر در اين کنسرت.  بود٢٠١٣در سال ) اورشليم( المقدس ن، غزه و بيتهللا، جني کيھان کلھر در شھرھای رام

 .نداشت

س پارلمان ترکيه بر يکی از ارکان قانونی اساسی اين کشور دست گذاشته است؛ ئياز سوی ديگر، اسماعيل قھرمان، ر

 .او خواستار از ميان برداشتن قانون اساسی سکوالر شده است

در کنفرانسی در استانبول  (AKP) مدار ارشد حزب حاکم عدالت و توسعه اری آنادولو، سياستموجب گزارش خبرگز به

 .»سکوالريسم ديگر نبايد در قانون اساسی جديد نقشی داشته باشد«گفت، ترکيه کشوری اسالمی است و 
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 حمالت ۀروپا، دربار کشور عضو اتحاديه ا٢٨ اين اقدامات ارتجاعی و غيرانسانی دولت ترکيه، تاکنون ۀبا وجود ھم

اند و  عام مردم شھرھای کردستان ترکيه، سکوت کرده ک و قتل.ک.مواضع پ  ارتش و نيروھای امنيتی ترکيه بهۀوحشيان

  .اند جويان نيز با اين حکومت جانی ساخت و باخت کرده بر سر زيست و زندگی پناه

تصويب دو طرف رسيد، ترکيه ملزم شده که در  پا به امسال در اجالس ترکيه و اتحاديه اروچ مار١٨در توافقی که روز 

 ء شرط را اجرا٧٢کشورھای عضو پيمان شنگن، در مجموع   روز به٩٠مدت  مقابل سفر بدون ويزای اتباع آن کشور به

ای از موازين حقوق  سيستم بيومتريک و رعايت مجموعه ھای آن کشور به  گذرنامهتغييرکند که موارد گوناگونی مثل 

   .شود  شامل میبشر را

، در شرايطی امريکاچنين  دولت ترکيه از سوی اتحاديه اروپا و ھم ھای مادی و معنوی به  اين توافقات و کمکًاتفاقا

ويژه بر عليه مردم کرد و  ای را به طلبانه غايت ارتجاعی و جانيانه و جنگ ھای به گيرد که اين دولت، سياست صورت می

اين سياست نير آشکارا ماھيت . کردن آزادی انديشه، بيان و قلم و نقض حقوق بشر داردھا و محدود  مخالفين و رسانه

اش، کسب سود و منافع اقتصادی، سياسی  گذارد که دغدغه اصلی نمايش می ضدانسانی سيستم سرمايه داری جھانی را به

  .شان بر عليه طبقه کارگر است و نظامی طبقاتی

ھای  المسلمين مصر و جريان اين حزب از اخوان.  توسعه يک حزب اسالمی است است که حزب عدالت وتأکيد الزم به

بوده و يکی از ) داعش(  »دولت اسالمی«تاکنون حزب حاکم ترکيه، يکی از حاميان . اسالمی منطقه حمايت کرده است

 مخالف روژاوا و ًدولت ترکيه، شديدا. تواند اين باشد که از نظر ايدئولوژی حزبی اسالمی است داليل مھم آن می

خواھد از اين  فدراسيون دموکراتيک در کردستان سوريه است که خودگرانی دموکراتيک را برای کليه کشور سوريه می

  .نظر نيز دولت ترکيه سخت مخالف کنفدراسيون دموکراتيک سوريه و يا خودمديريتی دموکراتيک است

قانون اساسی جديد به .  قانون اساسی استتغييرفکر ھا پيش در  جمھور ترکيه از مدت سئي، راردوخانرجب طيب 

اما حزب عدالت و توسعه در حال حاضر . کند  میءعطااتری  جمھور حقوق بيش  سئير خواست او بايد قانونی باشد که به

  .ی در پارلمان اکثريت الزم را در اختيار نداردتغييربرای انجام چنين 

ممنوعيت ورود . نينی تصويب کرد تا نفوذ دين در ترکيه را تقويت کندھای گذشته حزب عدالت و توسعه قوا در سال

 .دختران با پوشش روسری به مدارس برداشته شده و فروش مشروبات الکی نيز محدود شده است

جويانه و دموکراتيک، که مستقيما توسط مردم بدون  دليل قوانين انسانی، برابری طلبانه و عدالت در واقع روژاوا، به

شوند؛ برابری واقعی زن و مرد برقرار شده؛  مليت، جنسيت و باورھای سياسی و مذھبی تصويب و اجرا می بهتوجه 

دوستانه است، مانند  معنای واقعی انسان ھای جامعه، اقتصاد، سياست، محيط زيست و فرھنگی اين منطقه به سازمان

ناسيوناليستی و فاشيستی منطقه خاورميانه و ھای مرتجع اسالمی و  خاری در چشم ھمه حکومت ترکيه و ھمه حکومت

بنابراين جدا از ھر انتقادی، اما دفاع از مبارزات بر حق و عادالنه پيکارگران روژاوا، ! المللی رفته است حاميان بين

ک، مردم کردستان ترکيه، مخالفت با جنگ و کشتار، اعدام، نژادپرستی، ناسيوناليسم، ميليتاريسم و خرافات .ک.پ

طلب،  خواه، برابری ، وظيفه آگاھانه و داوطلبانه ھمه نيروھا و افراد آزادی...می،  اعدام و نابرابری زن و مرد واسال

  !جو، سوسياليست و کمونيست است عدالت
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