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 Political  سياسی

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠١۶ جوالی ٠١
  

 ! ترکيهۀ جامعۀھای فزايند بحران
   

 ائیميدان ھون خروجی و، سه مرد مسلح، حاضران در سال٢٠١٦ جون ٢٨ -  ١٣٩٥ ]سرطان[ تير٨شنبه،  روز سه

 ميدان ھوائین ئي ورودی، در طبقه پاسالونسوی  گلوله بستند و سپس به را به) ستانبول اصلی ميدان ھوائی(  آتاتورک

، در يک اقدام سالوناين  کردند، قبل از ورود به سوی آنان تيراندازی می  بهپوليسان مأموررفتند و در حالی که 

  .ندانتحاری، مواد منفجره ھمراه خود را منفجر کرد

 نفر مناسب اعالم ١٠٩ مجروح نيز بر جای گذاشته که حال ٢٣٩  کشته و۴١ تاکنون شنبه، حمالت انتحاری روز سه

  .اند شده و از بيمارستان مرخص شده

 آتاتورک واقع است و به گفته شاھدان عينی اين فرد در اطراف ميدان ھوائیدر طبقه اول ) Departure(  خروجسالون

  .تيراندازی زده است دست به) check-in( اين-منطقه چک

ھر . ، صورت گرفته است)Arrival(  ورودسالون، ميدان ھوائیکف  چنين دو انفجار ديگر در طبقه ھم ھم

ھای امنيتی رصد   که تمامی متعلقات مسافران توسط دستگاهميدان ھوائیدر ورودی (خارج از محدوده امنيتی  انفجار دو

  .اند ھای تاکسی صورت گرفته اهو در نزديکی ايستگ) شوند می

 در حال افزايش است و بر اساس آخرين ستانبول آتاتورک ميدان ھوائیشنبه شب در  تعداد قربانيان حمالت انتحاری سه

باختگان اين حادثه، آمارھای متفاوتی  البته در مورد جان.  شده استتأئيد نفر تاکنون ۴١، مرگ ستانبولآمار فرماندار 

 .اعالم شده استھا  در رسانه

ای که در  بر اساس اعالميه. اند احراز ھويت شده نفر ٣٧گزارش خبرگزاری آسوشيتدپرس، از اين تعداد کشته تاکنون  به

  .اند  تن مليت خارجی و سه تن نيز مليتی دوگانه داشته١١سايت فرمانداری منتشر شده، از اين ميان  وب

  .اند شدگان نيز از شھروندان ترکيه بوده  تن از کشته٢٣گويد که  خبرگزاری رويترز می

شدگان است و شش فلسطينی ديگر زخمی   ساله در ميان کشته٢٨گويد که يک زن فلسطينی  روزنامه گاردين ھم می

  . ساله اھل غزه است که به شدت مجروح شده است١٧ھا دختری  اند که يکی از آن شده

 اوکراينی، يک اھل تونس، يک شھروند چين، يک شھروند بر اساس آخرين آمار، يک ايرانی، يک فلسطينی، يک

   .دھند اردن، يک ازبک، دو عراقی و پنج شھروند عربستان سعودی فھرست قربانيان غير ترک را تشکيل می

  .شان خوب است اند که حال ھمگی شدگان ھای سعودی اعالم کرده بودند که ھفت سعودی در ميان زخمی رسانه
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ھای ترکيه، از قول نخست وزير اين کشور،  اما رسانه. يت اين حمله را برعھده نگرفته استمسؤولھنوز ھيچ گروھی 

 از اعضای گروه دولت ً احتماالستانبول ميدان ھوائی اند که شواھد اوليه حاکی از آن است که مھاجمان به گزارش داده

  .نگرفته استيت اين حمله را برعھده مسؤولھنوز ھيچ گروھی . اند بوده) داعش(  اسالمی

شده ميان اعضای گروه  ھای اخير مکالمات کدگذاری رويترز گفته است که در ھفته ھای رسمی ترکيه، به يکی از اين مقام

تر در خارج از مرزھا دھنده تالش اين گروه برای ھدايت حمالت بيش تواند نشان داعش در اينترنت افزايش يافته که می

ويژه در عراق را از دست داده   خود به ھای اخير برخی مواضع  اسالمی در ھفتهگروه خالفت. و محدوده خودش باشد

   .است

   

تيراندازی کرد   با مسلسل کالشنيکف اقدام بهءمان ابتداآسوشيتدپرس گفته است، يکی از مھاج يک مقام دولتی ترکيه نيز به

 .حمله انتحاری زد و سپس دست به

 و دو حمله انتحاری ديگر در بخش ميدان ھوائی اين مھاجمان يک انفجار انتحاری در پارکينگ "ان ان سی"گزارش  به

 .خروج مسافران انجام دادند

س ئي، با نخست وزير و راردوخانجمھوری، رجب طيب  سئي ردر ترکيه گزارش داده است که NTV شبکه تلويزيونی

 .اند ، درست بعد از انفجارھا مالقات اضطراری داشتهانقرهنيروھای مسلح در کاخ رياست جمھوری در 

 عبور کنند که با مقاومت و ميدان ھوائیاند تا از گيت ورودی  اند که مھاجمان در تالش بوده ھای ترکيه ادعا کرده  مقام

 .اند ھا جليقه انفجاری بر تن خود را منفجر کرده ، آن دنبال اين درگيری به. اند رو شده ندازی نيروھای امنيتی روبهتيرا

افکان اعال، وزير کشور  .تر بکير بزداغ، وزير دادگستری ترکيه، از تيراندازی با اسلحه کالشينکف خبر داده بود پيش

  . پروازھای ورودی، انتحاری بوده استسالونرھا در کم يکی از انفجا ترکيه ھم گفته بود که دست

ترين حمله  شود و حمله روز گذشته خونين آمد اروپا محسوب می و  پر رفت  ھوائیھایميدان  از ستانبول ميدان ھوائی

ھنوز ھويت قربانيان اين عمليات منتشر نشده اما حضور . ھای اخير بوده است  در سالئی اروپاميدان ھوائیيک  به

  .افران خارجی در ميان آنان منتفی نيستمس

 چ بروکسل در ماه مارميدان ھوائی حمله به شباھت به  بیستانبول ميدان ھوائی گفته کارشناسان، خصوصيات حمله به به

  .نيست که در جريان آن، شانزده تن کشته و شماری زخمی شدند

 ۶٠، ٢٠١۵  جھان است که در سال  ھوائیھایان ميدآمدترين  و ترين و پررفت  آتاتورک يکی از شلوغميدان ھوائی

  .اند جا شده ميليون مسافر از آن جابه 

گذاری بوده   ھدف بمبستانبول و انقرهپيش از اين حمله، نقاط مختلف ترکيه از جمله در شھرھای دياربکر، سوروچ، 

اين که در ھمسايگی عراق و  جه بهست و با توامريکارھبری  المللی ضدداعش به ترکيه يکی از اعضای ائتالف بين. است

  .اند عمليات مسلحانه بوده نقاط مختلف اين کشور و دست زدن به نفوذ به سوريه قرار دارد، افراد داعش قادر به
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ھا   مخفی آن در اين سالپوليسدھند دولت ترکيه و  ھا منتشر شده است که نشان می در عين حال اسناد فراوانی در رسانه

  راھا می درگيری در جنگ داخلی ترکيه از جمله داعش و جبھه النصره سالح فرستاده و رفت و آمد آنھای اسال گروه به

ھا  ترکيه مدت. ھا منتشر شده است  با برخی سران داعش در رسانهاردوخاناز جمله عکس پسر . تسريع کرده است

زمان با بمباران شديد   کار شده البته ھماين حاضر نبود در اين ائتالف شرکت کند اما حدود يک سال است که حاضر به

اين جنگ خونين و تروريسم دولتی عليه . ھای قنديل و کشتار مردم کرد در کردستان ترکيه ک در کوه.ک.مواضع پ

س جمھور آن دست از تھديد ئيعالوه دولت ترکيه و ر به. چنان ادامه دارد خواه کرد ھم طلب و آزادی ک و مردم حق.ک.پ

کوبانی حمله کرده بود  ، حدود چھار ماھی که داعش به٢٠١٤در سال . دارند ھای روژواوا برنمی  کانتونو توطئه عليه

کوبانی بسته  رسانی به روی مردم کوبانی و يا ياری ارتش و دولت ترکيه آشکارا در انتظار سقوط کوبانی مرزھايش را به

علملکرد ارتش و دولت ترکيه  در اعتراض بهو رد بودند ن را که عمدتا جوانان کا نفر از معترض٥٠بودند و حتی حدود 

  .اعتراض زده بودند در خيابان ھا کشتند دست به

ويژه در عرصه توريسم، نتيجه عمکردھای غيرانسانی و مستبدانه  وضعيت کنونی ترکيه و بحران اقتصادی ترکيه به

ک و .ک.، عليه مردم کرد و پ٢٠١۵ھا، از سال گذشته  جنگی که آن.  استاردوخانس جمھور آن ئيدولت و ر

 . اند عامل ھمه فجايع اقتصادی، سياسی و اجتماعی ترکيه است مخالفينش در سراسر ترکيه راه انداخته

 حق و عادالنه مردمی در اين منطقه، عمليات تروريستی و هجنگ و تروريسم دولتی ترکيه عليه مردم کرد و مقاومت ب

در شھرھای مختلف ترکيه يکی از عوامل اصلی در کاھش شمار گردشگران انفجارھای پياپی در يک سال اخير 

  .خارجی در اين کشور است

گزارش   به.دھد سير نزولی خود ادامه می با آغاز فصل تعطيالت تابستانی شمار گردشگران خارجی در ترکيه، به

اعالم کرد در ماه مه سال ، ١٣٩٥ سرطان ٨ -  ٢٠١٦ جون ٢٨شنبه  ، وزارت گردشگری ترکيه سهالمانخبرگزاری 

  . درصد کاھش داشته است٩/٢٢ماه مه سال گذشته شمار گردشگران  جاری نسبت به

ھا در ماه  ھای بزرگ گردشگران ھستند که تعداد آن ھا، ھمواره جزو گروه یالماندر ميان گردشگران خارجی در ترکيه 

 .تر شده است  درصد کم٥/٣١مه 

اين . تر شده است  درصد کم٨/٩١ھا در اين ماه  تعداد آن. شدت کاھش داشته است شمار گردشگران روس در ترکيه به

 .ھای اخير است  نتيجه تيرگی روابط دو کشور در ماهمسأله

در پی اين . روسيه را سرنگون کرد "٢۴سوخو "سال گذشته، ترکيه يک فروند ھواپيمای ) ]قوس[آذر( مبردر ماه نو

س ئي، راردوخان، رجب طيب ٢٠١٦ جون ٢٧روز دوشنبه . دئيتيرگی گرا  بهسرعت رو حادثه روابط دو کشور به

 .جنگنده روسيه عذرخواھی کرد  اين کشور بهئیجمھوری ترکيه بابت شليک نيروی ھوا

دولت روسيه از شھروندان خود . تنش ميان ترکيه و روسيه در کاھش تعداد گردشگران در ترکيه نقش داشته است

 .ترکيه اجتناب کنند بهخواسته بود تا از سفر 

ھای گذشته شرايط   ارز خارجی مورد نياز اين کشور طی ماهتأمينترين منابع  عنوان يکی از اصلی گردشگری ترکيه به

  .ای را تجربه کرده است نااميد کننده

اما کرده است  رشدی را طی می ھای گذشته، بخش گردشگری ترکيه روند رو به بر ھمين اساس، در حالی که طی سال

  .رو شده است گذاری روبهتأثيرھای قابل توجه و  طی سال جاری اين بخش با بحران
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چنين ايجاد ارزش افزوده و ارائه خدمات  بخش گردشگری ترکيه نه تنھا در مورد افزايش اشتغال در اين کشور و ھم

کاھش کسری تجاری آن محسوب  ارز اين کشور و تأمينھا برای  ترين بخش کند، بلکه از جمله مھم نقش مھمی ايفا می

  .شود می

  .اند ترين عوامل رکود بخش گردشگری ترکيه شناخته شده عنوان اصلی طور کلی دو دليل به به

ترکيه را تشکيل  اولين دليل، کاھش تعداد گردشگران روسی در ترکيه بود که دومين تعداد گردشگران ورودی به

  .دادند می

ھای سوری از جمله داعش، نام سران  شورھای ھمسايه و حمايت از تروريستاز سوی ديگر، دخالت اين کشور در ک

  .ھای گذشته با تروريسم عجين کرده است اش را طی سال س جمھور و خانوادهئي راردوخانس ھمه أاين کشور و در ر

 در "ر نکنيدترکيه سف به" ئیھا ھمين امر باعث شده است که در کنار افزايش ناامنی در ترکيه گزارشاتی با توصيه

  .مطبوعات جھان گسترش يابد

ن اين از سوی ديگر، رکود اين بخش باعث شده است که حجم قابل توجھی از اشتغال موجود در آن از بين برود و فعاال

تعديل نيروھای خود  ترکيه، اقدام به عنوان فصل پيک سفر به تر در فصل تابستان به جای استخدام نيروھای بيش بخش به

  .کنند

ھای  ئیفروش تجھيزات و دارا اند نيز اقدام به داران وام دريافت کرده ھا و يا سرمايه ن که از بانکياری از اين فعاالبس

  .اند ھا کرده خود برای بازپرداخت اين وام

ھای گردشگری ترکيه بسيار باالتر از حد انتظار است   در بسياری از مکانئیچنين قيمت خدمات و مواد غذا ھم

 ھزار تومان را پرداخت ١٨ای که گردشگران برای دريافت يک ليوان چای بايد در شھر بادروم مبلغی معادل  گونه به

  .کنند

، معتقد است که از دست رفتن بخش گردشگری ترکيه برای دولت اين کشور از اھميت ستانبولداران  س انجمن ھتلئير

  .دھد  نمیهمسألخاصی برخوردار نيست و دولت اھميت قابل توجھی به اين 

شدت افزايش يافته است و ھر لحظه احتمال آغاز تعديل   بهستانبولھای فروشی در  ، تعداد ھتلستانبولگفته اين مقام  بنا به

  .نيرو در بخش گردشگری اين کشور نيز وجود دارد

 رسيد که ٢٠١٤  در سالدالر ميليارد ٤/٢٤ به ٢٠٠٦ در سال دالر ميليارد ٥/١٤درآمدھای خالص گردشگری ترکيه از 

، اما اين صنعت پرسود که منبع اصلی درآمد ارزی اين کشور   سال است٩ درصدی در طول ١٠حاکی از رشد 

  .، حال و روز خوشی ندارد٢٠١٦ھای اخير سال   و در ماه٢٠١٥شود در سال   نيز محسوب میئیاوراسيا

 و ٢٠١٧-٢٠١٨دی اين صنعت در سال مشکالت ج اندرکاران صنعت گردشگری در ترکيه نسبت به صاحبان و دست

  .دنبال افت شديد درآمد اين صنعت در سال جاری خبر دادند به

ای گفت، مناطق گردشگری ترکيه شاھد روزھای تاريکی ھستند،  داران ترکيه در مصاحبه ک مدير اتحاديه ھتلئيعثمان آ

اين موضوع . الشعاع قرار داده است ز تحت اين مناطق را ني ھا و مردم ھا بلکه مغازه که اين موضوع نه تنھا ھتل

 . سال رشد و حرکت رو به جلو بوديم١٥درحالی اتفاق افتاده است که ما شاھد 

يک دفعه ھمگی اين  ای کرده است، اما به  سال پيش پيشرفت قابل مالحظه١٥وی افزود، سطح زندگی مردم نسبت به 

بروز مشکالت اجتماعی نيز  ه بر مشکالت اقتصادی بهاين ممکن است عالو. امکانات در حال ازبين رفتن است

 .  با زيان مالی ھمراه بوده است و بايد برای جبران آن در سال آتی بکوشيم٢٠١٦بايد بپذيريم که سال . منجرشود
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 يک ميليون گذاری شده و نزديک به  سرمايهدالر ميليارد ٨٠داران ترکيه افزود، در اين بخش نزديک  س اتحاديه ھتلئير

   بدتر از امسال خواھد بود٢٠١٧اگر اقدامات جدی در اين راستا انجام نشود، سال . نفر نيز در آن شاغل ھستند

 درصد ٥/١٦در سال جاری نزديک به . شدت کاھش يافته استه شمار گردشگران خارجی که از ترکيه ديدن می کنند، ب

 . سال گذشته ميالدی کاھش يافته استاز شمار گردشگرانی که از ترکيه ديدن می کنند، درمقايسه با

 درصد کاھش داشته ٢٨ به ميزان ٢٠١٥شمار گردشگرانی که از ديگر کشورھا وارد ترکيه شده اند در مقايسه با سال 

 . است١٩٩٩ترين رکود در صنعت گردشگری ترکيه پس از سال  اين جدی. است

چنين ثبات موضع روسيه برای عذرخواھی،   و ھمانقرهھا برای  اکنون با آشکار شدن پيامدھای فشار اقتصادی تحريم

نمايد که ترکيه دريافته است اين پرونده  جبران خسارت و تعھد سپاری تکرار نشدن اين وقايع در آينده، چنين می

اشتباه " با کاربرد عبارت مبھم اردوخانرو  ای که انتظار داشت، شامل مرور زمان شود و از اين گونه تواند به نمی

خاک ما تجاوز شده و اقدام  تر بارھا اعالم کرده بود، به  پيشانقره در حال اتخاذ مواضع نرم است، در حالی که "بانخل

  .المللی بوده است انجام گرفته مطابق مقررات بين

ای  مدانهما ھرگز تمايل يا قصد عا":  آمده استاردوخانسايت کرملين انتشار يافته، در نامه  ای که در وب بر اساس بيانيه

ی ھمه خطرات را پذيرفت و ئ طرف ترکيه":  افزودهاردوخان. "برای ساقط کردن ھواپيمای متعلق به روسيه نداشتيم

سازماندھی تشريفات پيش از . تالش زيادی کرد تا جسد خلبان روس را از معارضين سوری گرفته و به ترکيه ببرد

  ."ام گرفتھای مذھبی و نظامی انج تدفين، بر اساس تمامی رويه

ی ئ چون يک خانواده ترکيه ده روس ھم با خانواده خلبان کشته شانقرهچنين در نامه خود اعالم کرده که  ، ھماردوخان

 ئی کرده که تحقيقات جناتأکيد اردوخان. رفتار کرده و آماده ھرگونه اقدامی برای کاستن از درد و اندوه اين واقعه است

   . دادن خلبان روس است، آغاز شده استھدف قرار عليه فردی که مظنون به

گاه عذرخواھی نکرده و خسارت سرنگونی  اند، اما ھيچ تاکنون سران ترکيه بارھا درباره بھبودی روابط سخن گفته

ھا مشروط به  موضع روسيه برای از سرگيری ھمکاری. اند ھواپيمای روسی و قتل خلبان آن را جبران نکرده

   . در آينده استئیمسکو مبنی بر تکرار نکردن چنين اقدام ھا امت و تعھد سپردن به، پرداخت غرانقرهعذرخواھی 

اند، اما اکنون اين احتمال ھست که   ندادهتغييرويژه پوتين ھنوز موضع سخت خود را  ھای روسی به با وجود اين که مقام

ھای مسکو در قالب سه شرط را در   خواستهای ميانه پيشنھاد کند بخشی از گونه  در جريان چند دور از مذاکرات، بهانقره

 بتواند دوباره پای ثابت انقرهھا آغاز شود و  ھای لغو تحريم سطحی محدود و بدون پيامدھای حقوقی بپذيرد تا گام

  .بازار روسيه شود، بنا بر اين تا اعالم موضع اين کشور بايد منتظر بماند صادرات به

پس از گذشت حدود ھفت ماه از ساقط شدن يک فروند بمب افکن روسی س جمھوری ترکيه، ئي راردوخانرجب طيب 

س ئي راردوخان توسط ترکيه بر فراز سوريه که روابط با روسيه را در مسير سقوط قرار داد، رجب طيب ٢٤سوخو 

د و  سخن گفت تا شايد مسير حل پرونده را بگشاي"اشتباه خلبان"بار به صورت مبھم از  جمھوری ترکيه برای نخستين

  . پايان دھدانقرهھای گسترده مسکو عليه  تحريم به

 متفاوت ًروابط شخصی من با پوتين واقعا: ھای دو کشور قبل از اين واقعه گفت  با بسيار عالی خواندن ھمکاریاردوخان

    .مل است که وقتی چنين روابطی داشتيم، ترکيه فدای خطا و اشتباه يک خلبان شودأقابل ت. بود

ھای طرفدار حاکميت ترکيه در چھار کيلومتری مرز  ، ھنگام فرود با چتر توسط تروريست٢٤فکن سوخو خلبان بمب ا

  . ترکيه کشته شد
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 دو کشور با حضور وزيران خارجه برای رساندن ارزش ستراتيژيک جلسۀچنين  روسيه افزون بر لغو ديدار سران و ھم

 سخت از جمله لغو ئیھا ، تحريم٢٠٢٥ تا سال دالريليارد  م١٠٠ به ٢٠١٤ سال دالر ميليارد ٣٠روابط اقتصادی از 

، کشاورزی و باغی را عليه ترکيه اعمال ئینظام سفر اتباع دو کشور بدون رواديد، تحريم ھای گسترده محصوالت غذا

د  ميليار١٥نزديک   به٢٠١٤ سال دالر ميليار ٣٠رود ارزش روابط اقتصادی دوجانبه را از حدود  کرد که انتظار می

   .در آمد ارزی اين کشور وارد کرده است  در سال جاری ميالدی کاھش دھد که فشار زيادی بهدالر

ی اين کشور ئ در حال ساخت اولين نيروگاه ھستهکننده گاز ترکيه است و  تأمينترين  از سوی ديگر، روسيه بزرگ

   .ای از ابھام فرو رفته است  در ھالهی نيزدالر ميليارد ٢٠شدن روابط، سرنوشت اين طرح  باشد که با بحرانی می

 عميق در اسالم سياسی بنيان نھاد، ھمواره در یھا  که حزب حاکم عدالت و توسعه را با ريشهاردوخانرجب طيب 

ھای مذھبی تشويق و اجازه پوشيدن  تالش بوده تا حضور مذھب در عرصه عمومی را بازيابی و تقويت کند؛ آموزش

ھا و پارلمان ممنوع  تر پوشش موی سر با روسری در ادارات دولتی و دانشگاه که پيشروسری صادر شد، در حالی 

  .بود

ھا در تکاپوی  اعتقاد آن  خواھد داد که بهاردوخان ای به گويند اگر قانون اساسی جديدی تدوين شود قدرت گزافه منتقدان می

تازگی وعده داده که استانداردھای   ترکيه بهجمھوری است، اگرچه دولت گزينی سيستم پارلمانی با سيستم رياست جای

  . در زمينه حقوق بشر، مبنای قانون اساسی جديد خواھد بودئیاروپا

اسالم ارجاع داده شده بودند از قانون اساسی زدود   ھمه قوانينی را که به١٩٢۴ترکيه نزديک به يک قرن پيش، در سال 

 دين از دولت و سياست از قانون ئی بر جداتأکيدسکوالريسم و  ه در تکاپوی حذف ھمه ارجاعات ب٢٠١۶و حاال در سال 

  .اساسی است

ھا  س جمھور حاکم بر ترکيه، حزب دموکراتيک خلقئيترين اھداف دولت و ر رسد يکی از مھم نظر می در اين راستا به

  .از پارلمان ترکيه است

که يکی از داليل آن حمايت اين حزب از )  HDP ( ھا  نمايندگان حزب دموکراتيک خلقئیبا وجود لغو مصونيت قضا

کی مون بار  ای به بان در نامه HDP سای مشترکؤطرح خودمديريتی دموکراتيک در مناطق کردنشين ترکيه است، ر

  .ديگر اين موضوع را مطرح کردند

کی مون دبير کل سازمان ملل متحد و  از بان) HDP( ھا گزارش روزنامه حريت، حزب دموکراتيک خلق به

ع ييوضعيت درحد ھشدار تض  برای پاسخ بهجلسه درخواست کردند از اين ستانبول بشر دوستانه جلسۀکنندگان در  شرکت

ھا يک بار ديگر بر موضوع  آن. حقوق بشر و قوانين بشر دوستانه در داخل ترکيه و مرزھای آن استفاده کنند

 . کردندأکيدتحلی برای بحران ترکيه  عنوان راه خودمديريتی دموکراتيک به

 ئی در روز تصويب قانون لغو مصونيت قضاHDPسای مشترک ؤالدين دميرتاش و خانم فيگن يوکسکداغ ر صالح

 .اند کی مون نوشته ای به بان  نماينده در پارلمان ترکيه، نامه١٣٩

 سياست خواستار اند، اين اين دو رھبر حزب در نامه خود سياست خود را مبنی بر خودمديريتی دموکراتيک تشريح کرده

  .تر در سطح ملی است تر و دموکراتيک عنوان يک نظام جامع خود مديريتی به

 باور داريم نخستين تکليف نخستين اجالس بشر دوستانه که توسط ًما عميقا": اند دميرتاش و يوکسداغ در نامه خود آورده

ر قبال وضعيت در حد ھشدار در خانه ما و موضعی درست د  برگزار خواھد شد رسيدن بهستانبولآن مقام بزرگوار در 

  ".ايفای نقش در جھت حل اين مسائل انسانی است
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وجود آمده در اين مھد باستانی تمدن، در سوريه، عراق، ترکيه و  اين که بحران انسانی به با توجه به": اند ھا نوشته آن

ھا است، ما باور داريم که  بات ميان حکومتفلسطين، نتيجۀ مستقيم حساب و کتاب ھای اقتصادی و ژئوپوليتيک و مناس

دموکراسی و پذيرفتن اصول خودمديريتی دموکراتيک در سطح ملی برای حل مسائل حال و آينده و  عمق بخشيدن به

  ".ھای انسانی ساخته دست بشر اھميت اساسی دارد گيری از بحران پيش

: ن مصاحبه مطبوعاتی شرکت کرده و عنوان کردھا نيز در اي س مشترک حزب دموکراتيک خلقئيفيگن يوکسکداغ، ر

ولی برای . اين طرح پرده آخر از بازی سياسی کودتا در ترکيه بود.  کودتا در برابر اراده ملت بود،تصويب اين طرح

  .ما اين آخرين پرده نيست و مبارزات ما ادامه خواھد داشت

مارک تونر معاون . اند گيری کرده بی نيز موضعھای غر  و پارلمان ترکيه، برخی دولتاردوخانعليه اين اقدام 

 اعالم کرد که تصويب طرح لغو مصونيت نمايندگان پارلمان ترکيه آسيبی جدی امريکاگوی وزارت خارجه  سخن

  .رساند آزادی بيان در ترکيه می به

ی بعد از لغو ای رسم  در بيانيهامريکاگوی وزارت خارجه  گزارش خبرگزاری دوغان، مارک تونر، معاون سخن به

 پيدا تغييرما تصويب طرحی که بر اساس آن قانون اساسی ترکيه :  نمايندگان پارلمان ترکيه نوشتئیمصونيت قضا

 نکرده و معتقديم اين طرح تأئيددھند را   خود را از دست میئی نماينده پارلمان مصونيت قضا١٠٠کرده و بيش از 

 .ما از وضعيت پيش آمده در ترکيه نگران ھستيم. آزادی بيان در ترکيه خواھد زد آسيبی جدی به

در جوامع دموکراتيک ھمه بايد در برابر اصول اصلی دموکراسی برابر : تونر در ادامه اين بيانيه خاطرنشان کرده است

ی أخصوص در مورد افرادی که منتخب ملت بوده و بار ر اين آزادی به. آزادی بيان در ترکيه بايد محافظت شود. باشند

 .اند بايد بسيار مورد توجه قرار گيرد مردم انتخاب شده

 قانون اساسی در ترکيه را از تغيير روند امريکا بر اين که تأکيد، در آخر با امريکاگوی وزارت خارجه  معاون سخن

ی ھا  قانون اساسی در ترکيه باعث شود که گستره عمومی و فضای بحثتغييراگر روند : کند افزود نزديک دنبال می

  . کيفيت دموکراسی در ترکيه را ھدف قرار خواھد دادمسألهسياسی در ترکيه تنگ شود اين 

 سياست خارجی اتحاديه اروپا و يوھانس ھان، کميسر سياست ھمسايگی اروپا و مذاکرات مسؤولفدريکا موگرينی، 

  .ه ابراز نگرانی کردندقانون لغو مصونيت قضائی نمايندگان پارلمان ترکي توسعه در بيانيه مشترکی نسبت به

 خبر داد که اين مقامات اتحاديه اروپا در اين بيانيه ١٣٩٥ برابر با اول خرداد ٢٠١٦ مه ٢١سايت خبری حريت، شنبه 

 نمايندگانی دانستند "خطر افتادن آزادی بيان گامی در جھت به" مه منتشر شد اين قانون را ٢٠مشترک که شامگاه جمعه 

 ."اند  از سوی مردم انتخاب شدهصورت دموکراتيک که به"

بدون ھيچ " برای ھمه نمايندگان پارلمان "ھای جھانی راستا با ديدگاه ھم"در اين بيانيه آمده است که مصونيت قضائی بايد 

 .توان آن را لغو کرد  می"در مواردی خاص" قابل اجرا باشد و تنھا "تبعيضی

 تعيين "ھرگونه سياست"نظر از   و صرف"معيارھای شفاف"ساس گفته موگرينی و ھان اين موارد خاص بايد بر ا به

 .شوند

 نمايندگان پارلمان ترکيه انتقاد کرد و گفت ئی از تصويب اليحه لغو مصونيت قضاالمانھايکو ماس، وزير دادگستری 

  . قرار گيرندئیخواه تحت تعقيب قضا دل نمايندگان منتقد نبايد به

 ترکيه خواستار عضويت در اتحاديه اروپاست نبايد حکومت قانون در اين کشور را  اگرالمانگفته وزير دادگستری  به

 .تضعيف کند



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٨

افتد که در اين بين رھبران  جريان می  نماينده به١٣٧ نمايندگان پارلمان ترکيه، پرونده ئیبا تصويب لغو مصونيت قضا

 .گيرند حاکمه و زندانی شدن قرار می در آستانه مئی پرونده قضا١٢٩ھر سه حزب اپوزيسيون با داشتن مجموعا 

ھا گفتگو در خصوص جزئيات و چگونگی آن و با وجود  پارلمان ترکيه بعد از ماه طرح جنجالی ارائه شده به

ھا است   که ماهئیلغو مصونيت قضا. تصويب رسيد  رای مثبت به٣٦٧گيری با  ھای بسيار در دومين جلسه رای مخالفت

چيزی که بعد از اين مھم است .  سياسی تبديل شده بود باالخره از ايستگاه مجلس گذشتبحث داغ محافل در ترکيه به

 .روندی است که ترکيه بعد از تصويب اين طرح وارد آن خواھد شد

روسای کميسيون قانون اساسی ترکيه و کميسيون دادگستری در پارلمان،   روز بعد از تصويب به١٥اين طرح ظرف 

  . ھا را اخذ خواھد کرد  اين سازمانتأئيدری و وزارت دادگستری ارائه شده و س پارلمان، نخست وزيئير

رياست جمھوری ارائه   بهتأئيدترين زمان ممکن برای   در کمئیقانون نھا  اين مجراھای ذکر شده و تبديل بهتأئيدبعد از 

  . را امضاء خواھد کردئی نھاتأئيد روز ١٥س جمھور در مدت ئيداده خواھد شد و ر

 ھرچه المانوری عثمانی، توسط پارلمان تعام ارامنه توسط ترکان جوان ترکيه در اواخر امپرا چنين تصويب قتل مھ

  .تر کرد  را ديوانهاردوخانتر  بيش

. شدت محکوم کرد تبار اين پارلمان را به س جمھوری ترکيه عليه نمايندگان ترکئي، تھديدھای رالمانس مجلس فدرال ئير

، خواھان آزمايش خون نمايندگان المان در مجلس "کشی ارامنه نسل" تصويب قطعنامه   در واکنش بهاردوخانرجب طيب 

  . از جمله گفته که خون اين نمايندگان آلوده استاردوخان. ھا شده است بودن آن تبار اين پارلمان برای اثبات ترک ترک

ھای مجلس، ھر  گفت از جانب ھمه فراکسيون ١٣٩٥ ]جوزا[ خرداد٢٠ - ٢٠١٦ جون ٩شنبه  نوربرت المرت صبح پنج

 المانھر کس که با تھديد، بخواھد فشاری بر نمايندگان پارلمان ": کند گونه حمله به نمايندگان ترک تبار را محکوم می

 ."اعمال کند، به کل مجلس حمله کرده است

ھای سياسی ترکيه نمود  ترين مقام پراکنانه در اظھارات عالی توھين و تھديدات نفرت دارد که تأسفالمرت افزود جای 

 .ابنديی م

س جمھور منتخب، انتقاد نمايندگان ئياين که در قرن بيست و يکم، يک ر":  ادامه دادالمانس مجلس سراسری ئير

  ".قبول نيستھا را آلوده بخواند، قابل  ھا ربط دھد و خون آن اصل و نسب آن منتخب را به

اقدامات  ھا به ، از جمله متھم کردن آنالمانالمرت ھرگونه سوءظن و ابراز ترديد نسبت به نمايندگان ترک تبار مجلس 

 .تروريستی را نيز با ھر شکل بيان، رد کرد

 را بازوی حزب المانتبار مجلس سراسری  ، نمايندگان ترک"کشی ارامنه نسل" پس از تصويب قطعنامه اردوخان

پس از آن، نمايندگان ياد شده در فضای مجازی مورد تھديد جانی قرار . خواند) ک ک پ( منوعه کارگران کردستانم

 .گرفتند

 . اعالم کرده که تاکنون بارھا به مرگ تھديد شده استالمانس حزب سبزھای ئيجم اوزدمير، ر

خاطر مواضع سياسی خود، مورد تھديد و  گفته است، پارلمان با يکايک ھمکارانی که به المانس مجلس سراسری ئير

 .کند گيرند، اعالم ھمبستگی می تحت فشار قرار می

چنين تھديد به مرگ   و ھماردوخان تشکر کرد که سخنان المانھای مقيم  زمان از جامعه سراسری ترک المرت ھم

او ابراز اميدواری کرد که ساير . پراکنانه توصيف کرده است تبار در اينترنت را کامال نامربوط و نفرت نمايندگان ترک

 .گيری کنند موازين دمکراتيک موضع  نيز در قبال حمله بهالمانھای ترکی موجود در  تشکل
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 نوربرت "پاسخ شفاف"توماس دمزير، از . ، با استقبال وزير کشور ھمراه بودالمانس مجلس سراسری ئيگيری ر موضع

 . نيز اين اظھارات را ستودالمان مرکل، صدراعظم آنگال. س جمھوری ترکيه تقدير کردئير المرت به

اشتفان زايبرت، سخنگوی آنگال مرکل گفته بود .  را نادرست خوانده بوداردوخانتر نيز سخنان  ، پيشالمانصدراعظم 

. ، امری آگاھانه و مستقالنه بوده و بايد محترم شمرده شود"نسل کشی ارامنه"که تصميم مجلس در تصويب اليحه 

س جمھوری ترکيه را ئيوگو کرده و اتھامات ر  گفتاردوخانت افزوده بود که مرکل مستقيما در اين زمينه با زايبر

 .مردود و غيرقابل پيگيری خوانده است

س ئيمان، ر بريتا ھاسل.  مورد اعتراض قرار گرفتالمانگيری، از سوی اپوزيسيون دولت در پارلمان  اما اين موضع

گيری را ضعيف خوانده و از اين نيز انتقاد کرده که مرکل در دو روز  مجلس، اين موضعفراکسيون حزب سبزھا در 

نمايندگی از فراکسيون سبزھا  مان به خانم ھاسل. جای واکنش شخصی، سخنگوی دولت را پشت تريبون فرستاد نخست، به

 ."تری از سوی مرکل ھستيم گيری مشخص ما منتظر موضع": گفته است

كشی  د آخرين کشوری باشد که در مورد نسلي باالمانتصويب اين قطعنامه گفته بود  ن واکنش به در نخستياردوخان

 ھزار نفر در ناميبيا ١٠٠عام بيش از   ابتدا موضوع ھولوکاست و قتلالمان خواسته بود که اردوخان. كند اظھارنظر می

 .در آغاز قرن بيستم را حل و فصل کند

، با اکثريت مطلق آرا، با يک رای مخالف و يک رای ٢٠١٦ جونشنبه دوم  ز پنجای که موجب کشمکش شد، رو مصوبه

  . رسيدالمانممتنع به تصويب مجلس 

ھای معاصر ترکيه تا کنون با  ھا در خالل جنگ جھانی اول و در دوران عثمانی روی داده اما دولت عام ارمنی قتل

  .اند تهکشی طفره رف عنوان نسل عام به سرسختی از پذيرش اين قتل

 تقاضا برای بررسی المان، حزب سبزھای ٢٠١۶رای گذاشته شود اما در فوريه  اين قطعنامه قرار بود پيش از اين به

اين تصميم پيش از برگزاری اجالس ويژه اروپا بر سر بحران پناھندگان در . کشی ارامنه در ترکيه را پس گرفت نسل

  . بودانقرهھای اين اقدام در نتيجه مذاکرات اتحاديه اروپا با ماه مارس اتخاذ شد و علت آن نگرانی از پيامد

گزارشگران بدون مرز در گزارش ساالنه خود در . ، عليه آزادی بيان نيز شمشير خود را از رو بسته استاردوخان

ور  کش١٨٩ترکيه حال در جدول آزادی مطبوعات در .  کاھش داده است١۴٩مورد آزادی مطبوعات، رتبه ترکيه را به 

  .جھان پس از نيجريه، ليبريا، زامبيا و مالی قرار گرفته است

اين دو .  تحريريه روزنامه جمھوريت برگزار شدھيأتچندی پيش دادگاه جان دوندار و اردم گول مدير و عضو 

، در دادگاھی که پشت درھای بسته ١٣٩٥ فروردين ١٣ -  ٢٠١٦ آوريل ١نگار ارشد ترکيه روز جمعه  روزنامه

 .اند ھای تروريستی متھم شده سازمان جاسوسی و کمک به  شد بهبرگزار

ھا در رابطه با وضعيت مطبوعات در ترکيه به شدت افزايش  دادگاه در حالی تحت تدابير امنيتی برگزار شد که نگرانی

 در  و اردم گول گزارشگر ارشد اين روزنامه"جمھوريت"در صورتی که جان دوندار سردبير روزنامه . يافته است

 .حبس ابد محکوم خواھند شد  در دادگاه محکوم شناخته شوند، بهانقرهدفتر 

اين دو . ددانن ھا در ترکيه می ای ديگر بر پيکر آزادی مطبوعات و رسانه نگار را ضربه منتقدان محاکمه اين دو روزنامه

سط نيروھای امنيتی ترکيه به دليل انتشار گزارشی در مورد ارسال سالح تو  به،٢٠١۵مبر نگار پايان نو روزنامه

 .گرايان شورشی در سوريه بازداشت شدند اسالم
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در واشنگتن  رانی  در يک سخن،نگار است جمھور ترکيه، که خود شاکی اين دو روزنامه سئي راردوخانرجب طيب 

 دولت او از انتقاد شود و ادعا کرده ش دادگاھی نمیگاری در ترکيه به علت انجام شغلن اعالم کرده است که ھيچ روزنامه

 .کند استقبال می

 فرد مھاجم روز جمعه .در برد قصد فرد مسلح جان سالم به  ترکيه از سوء"جمھوريت" سردبير روزنامه "جان دوندار"

. وی آسيبی نرسيد سوی جان دوندار، سردبير روزنامه جمھوريت ترکيه شليک کرد ولی به ، چندين بار به٢٠١٦ مه ٦

سمت  گفته شاھدان حاضر در صحنه، فرد ناشناس به به. فشای اسرار دولتی در دادگاه حاضر شده بوداتھام ا دوندار به

سردبير  ھنگام حمله به کننده به فرد شليک.  بار شليک کرده و يکی از خبرنگاران در اين حمله زخمی شده است٣دوندار 

  .اند اشت کردهکننده را بازد  فرد شليکپوليسنيروھای .  گفته است"خائن"جمھوريت 

 روز جمعه جان دوندار و اروم گول، که از مخالفان دولت ستانبولترکيه، دادگاھی در  گزارش شبکه ھای خبری  به

چه افشای  دليل آن ھا به دادگاه اين افراد را از اتھام جاسوسی تبرئه کرده بود ولی آن. زندان محکوم کرد ھستند، را به

ھای رويترز و گتی ايميج لحظات حمله  عکس.  است، مقصر شناخته شدنداسرار محرمانه دولتی خوانده شده

  .دھد نگار ترک را نشان می روزنامه به

 قرار گرفت و او در ھر فرصتی ضمن انتقاد اردوخانشدت مورد انتقاد رجب طيب  اين تصميم دادگاه قانون اساسی، به

 .ورزيد  میتأکيدزندان  ھم بهس دادگاه قانون اساسی بر لزوم بازگرداندن اين دو متئياز ر

دوندار بيرون از . در برد مھاجم دستگير شده است جان دوندار، سردبير روزنامه جمھوريت ترکيه، از سوءقصد جان به

گفته . او نرسيده است گزارش شده است که آسيبی به. او شليک کرد کم سه بار به  بود که فردی دستستانبولدادگاھی در 

  .رانی که در محل بوده زخمی شده استشده يکی از خبرنگا

 در دادگاھی در ترکيه "شارلی ابدو"خاطر چاپ کاريکاتور نشريه  دوخبرنگار روزنامه جمھوريت ترکيه، بهتر نيز  پيش

روزنامه شارلی ابدو، دو کاريکاتور  اين دوخبرنگار پس از حمله تروريستی به. دو سال زندان محکوم شدند ھر يک به

  .ندآن را چاپ کرد

شنبه  اش، حکمت چتينکايا و جيدا کاران روز پنج وکيل دو خبرنگار روزنامه جمھوريت ترکيه، اعالم کرد که دو موکل

 .اند دو سال زندان محکوم شده  ھر يک بهستانبول آوريل، برمبنای رای دادگاھی در ٢٨

 "شارلی ابدو"تر نشريه طنز فرانسوی دف حکمت چتينکايا و جيدا کاران سال گذشته ميالدی، پس از حمله تروريستی به

 از کاريکاتورھای اين نشريه را منتشر ئیھا ای در حمايت از نشريه شارلی ابدو بخش نامه در پاريس، با انتشار ويژه

 .کردند

نشر شماری از کاريکاتورھای  نشان ھمبستگی با مجله شارلی ابدو چھارصفحه خود را به اين روزنامه آن زمان به

 .د اين مجله اختصاص داده بودشماره جدي

 از کاريکاتورھای اين ئیھا ای در حمايت از شارلی ابدو بخش نامه جمھوريت تنھا روزنامه ترکيه است که با انتشار ويژه

ای در دست نشان  يکی از کاريکاتورھا از پيامبر اسالم بود و او را در حال گريه کردن با برگه. نشريه را منتشر کرد

 ."من شارلی ھستم": خورد چشم می ی آن اين جمله بهدھد که رو می

 درحمايت از شارلی در روزنامه جمھوريت ترکيه، دادستانی ترکيه کيفرخواستی عليه اين دو  نامه پس از انتشار ويژه

جريان   به"ھای دينی ارزش تشويش افکار عمومی و توھين به"اتھام  ھا به ای برای آن خبرنگار تنظيم کرد و پرونده

 .وکيل اين دو خبرنگار اعالم کرده که از دادگاه عالی ترکيه تقاضای تجديد نظر خواھد کرد. انداخت

 .نگار در ترکيه زندانی ھستند  روزنامه٣۵نگاران ترکيه، در حال حاضر   اتحاديه روزنامه٢٠١۶ جون ٢١بيانيه  بنا به
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 از که ما سنديکای .کند می سپری را سياه دوره يک ھم ازب بيان، آزادی تاريخ در ترکيه :است امده بياينه اين مقدمه در

 فينانجی کرور شبنم و اندرواوغلو ارول ما  سنديکای سخنگوی جمله از کند می پيگيری را ھا انسان حقوق نقض نزديک

 در ..و )يننس عزيز ياد زنده پسر( نويسنده و نگار روزنامه نسين احمد اورنسل، روزنامه نويسنده و ترکيه بشر حقوق دبير

 .ھستند زندان

  

   

 کردن زندانی و تھديد و ئیبازجو و احضار امروز .دارد ادامه چنان ھم ،"گوندم اوزگور" روزنامه بر فشارھا

 معينی سياسی اھداف با ھا دستگيری اين که است روشن .است شده تر بيش سياسی فعالين و ھنرمندان روشنفکران،

   ...است موجود شرايط در سکوت به سياسی فعالين و نگاران روزنامه دنکر وادار ھدف و گيرد می صورت

مان، بيش از پيش مبارزه کرده و ھمبستگی  ما برای آزادی اين ھمکاران: ... در بخش پايانی بيانيه اين اتحاديه آمده است

  .جلب خواھيم کرد

نويسندگان روزنامه جمھوريت است ، شاگکی خصوص برخی روزنامه نگاران از جمله سردبير و اردوخانرجب طيب 

  .سوريه را افشا کرده بودند که ارسال صالح به

کند در خارج از مرزھای ترکيه و  حدی است که حتی تالش می  بهاردوخانھای مستبدانه  جنون قدرت و بلندپروازی

  .قدرتش نيز منتقدين خود را مرعوب کند

 را اردوخان پخش شد المانھای شبکه دوی تلويزيون   نامه در يکی از برچ مار٣١بومرمان در شعر طنزآلودی که 

جمھور ترکيه، اتھام  در دادخواست وکيل رئيس. شود مردی رياکار توصيف کرد که در خفا کارھای خالف مرتکب می

  . عنوان شده است"اردوخانشخص  توھين به"بومرمان 

 بسته شد مقرر کرده که ترکيه پناھجويانی که انقرهو پيمانی که در ماه مارس در مورد پناھجويان ميان اتحاديه اروپا 

ترکيه  در عوض اتحاديه اروپا در ازای ھر سوری که از يونان به. صورت غيرقانونی وارد يونان شده را بپذيرد به

 .شود يک پناھجوی سوری را از ترکيه خواھد پذيرفت بازپس فرستاده می



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١٢

اند به کندی صورت  پذيرش پناھجويان شده  حاضر بهئیز کشورھای اروپادليل اين که تعداد کمی ا اجرای اين پيمان به

 .گيرد می

شود که  ی، ھنوز مورد بحث و جدل است، گفته میالمان يان بومرمان، طنزپرداز ئی پيگرد قضاالماندر حالی که در 

  . را ناراحت کرده استھالندکاری زده که اين بار دولت   دست بهاردوخاندولت 

 . را گزارش دھنداردوخان  خواسته تا ھر گونه توھينی بهھالندھای مقيم   در روتردام از ترکھالندگری ظاھرا کنسول

.  ارسال کرده استھالندھای ترک مقيم  گروه  در اين رابطه ايميلی بهھالنداند که کنسولگری  چندين روزنامه گزارش داده

ھای اجتماعی را  ويژه در شبکه جمھور ترکيه به سئيبه ر نی  خواسته شده که ھر توھيھالندھای مقيم  در ايميل از ترک

 .اطالع دھند

نويسد که کنسولگری ترکيه در روتردام از اظھار نظر در  اشپيگل آنالين که گزارشی در اين خصوص منتشر کرده، می

 .اين باره خودداری کرده است

مارک . اند شدن اين موضوع شده ه، خواھان روشنھای ترکيه واکنش تندی نشان داد عمل ديپلمات ی بهھالندھای  مقام

 ."کند روشن نيست که دولت ترکيه چه ھدفی را با اين کار دنبال می" گفت که برايش ھالندوزير  روته، نخست

 .تری شده و از اين بابت اظھار شگفتی کرده است  خواستار اطالعات بيشانقره در ھالندسفير 

اين درخواست را يکی از کارمندان انجام داده که ": ل اين قضيه توضيح داده استکنسولگری ترکيه در تالش برای تعدي

 ."تفاھم شده است  باعث سوء"دقتی در انتخاب کلمات بی"علت  به

 را اردوخان پخش شد المانھای شبکه دوی تلويزيون    مارس در يکی از برنامه٣١بومرمان در شعر طنزآلودی که 

جمھور ترکيه، اتھام  در دادخواست وکيل رئيس. شود ر خفا کارھای خالف مرتکب میمردی رياکار توصيف کرد که د

 . عنوان شده است"اردوخانتوھين به شخص "بومرمان 

 با کسب اجازه دولت اين کشور تحقيقاتی را المان دادستانی اردوخان بومرمان توسط ئیدر پی درخواست پيگيری قضا

 .در اين زمينه آغاز کرده است

 المان سنجش ميزان آزادی بيان در اردوخان   در اين رابطه گفته است که دليل پخش شعر طنزآميز او دربارهبومرمان

 .بوده است

طبق . کنند س جمھور ترکيه حمايت میئي، در برابر دعوای حقوقی رالمانھا از يان بومرمان، طنزپرداز تلويزيون  یالمان

 اردوخانشکايت حقوقی   اجازه رسيدگی بهالمان که به دادگستری ھا مخالف مرکل ھستند  درصد آن۶۶يک نظرسنجی 

 .را داده است

که  نتايج يک نظرسنجی.  پشتيبان يان بومرمان طنزپرداز و مخالف صدراعظم آنگال مرکل ھستندالماناکثريت مردم 

ھا معتقدند که تصميم  یالمان  درصد۶۶دھد که   انجام داده، نشان می"بيلد"ی الماندرخواست روزنامه   به"امنيد"انستيتوی 

  . نادرست استالماندادگستری  مرکل برای سپردن دعوای حقوقی رئيس جمھور ترکيه به

 . درصد آنان ھم نظری در اين باره ندارند١۴دانند،  ھا تصميم آنگال مرکل را درست می یالمان درصد ٢٢تنھا 

نتايج .  نفر در اين رابطه پرداخته است۵٠٠رخواھی از نظ  آوريل، به١٥ بعدازظھر جمعه "امنيد"انستيتوی نظرسنجی 

دھد که درصد طرفداران دو حزب بزرگ سوسيال دمکرات و دمکرات مسيحی که تصميم آنگال  اين نظرسنجی نشان می

 .دانند تقريبا برابر است مرکل را نادرست می
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 اردوخانپخش شد از سياست رجب طيب  المان مارس، از کانال دوم تلويزيون ١٧يان بومرمان در شعری که در روز 

 مضمون اين شعر را اردوخان. در زمينه نقض آزادی بيان و عدم رعايت حقوق بشر انتقاد کرد و او را رياکار خواند

 . خواستار تشکيل پرونده عليه بومرمان شدالمان قانون مجازات ١٠٣ماده  توھين به خود خواند و با استناد به

مردان کشورھای خارجی ھر شکايت حقوقی در زمينه توھين به خود را بايد  ، دولتالمانازات  قانون مج١٠٣طبق ماده 

 . ارائه کنندالماندولت  به

 تا المان قانون مجازات ١٠٣ عليه يان بومرمان اعالم کرد که ماده ئیآنگال مرکل ضمن موافقت با تشکيل پرونده قضا

 . حذف خواھد شد٢٠١٨سال 

ھای اجتماعی ترکيه  حدی مضحک و بی اعتبار شده است که در شبکه اش در جامعه ترکيه به ی و مواضع سياساردوخان

 گواھينامه پايان تحصيالت دوره چھار اردوخانشود که آيا   نوشته میملهھای زيادی مطرح است از ج باره بحث در اين

  دار شده سمت رياست جمھوری است؟ساله کارشناسی در دانشگاه را دريافت کرده که يکی از شرايط الزم برای عھده

چرا که او فرمان جنگ و . شود کار جنگی محسوب می  يک جنايتاردوخانالمللی،  طبق قوانين کنونی نھادھای بين

در . خواه کرد صادر کرده است طلب و آزادی تروريسم دولتی عليه بخشی از شھروندان جامعه ترکيه، يعنی مردم حق

  .اند راه انداخته ھای ھولناکی را عليه شھروندان کرد به  ترکيه جنايتپوليسھای اخير ارتش و  ماه

دھند که   درصد جمعيت اين کشور را مردم کرد تشکيل می٢٥ ميليون نفر کرد دارد و بيش از ٢٥ تا ٢٠ترکيه در حدود 

 کرد نشين  استان٢١ استان امروزی ترکيه، ٨١از . دوسوم اين جمعيت ساکن، جنوب و جنوب شرقی ترکيه ھستند

  .اند  که در مناطقی نظير آغری، وان، دياربکر و غيره واقع شدهئیھا استان. روند شمار می به

اند که اين جمعيت را در داخل جامعه ترک حل کنند و در اين راه  ھاست دولت ترکيه و ترکان جوان تالش نموده سال 

 در تونجلی، که ١٩٣٨يعی مانند کشتار درسيم در سال وقا. ھای بسياری ھم بر عليه مردم کرد، اعمال شده است جنايت

سال   و کشتار مرعش به  در آغری١٩٣٠سال   ھزار کرد علوی کشته شدند و يا سرکوب جمھوری کردی آرارات به٧٠

 و در دھه نود نيز بيش از سه ھزار روستا در اطراف شھر دياربکر از سوی دولت ترکيه تخليه شد که علت ١٩٧٨

   .ک عنوان شد.ک. مردم احتمال حمايت آنان از پاصلی کوچاندن

، روابط کردھای ترکيه با دولت مرکزی کمی بھبود يافت و بعد از بيش ٢٠١٠خصوص از سال  ھای اخير و به در سال

ترين حزب کردی و  عنوان اصلی به) ک.ک.پ(  سال درگيری، مذاکرات صلحی، بين حزب کارگران کردستان٣٠از 

هللا اوجاالن با دولت ترکيه آغاز شد و  ظاھرا دولت ترکيه راه تعامل با کردھا را در پيش گرفت و رھبر زندانی آن عبد

ھای  زبان کردی، استفاده از زبان کردی در مبارزات انتخاباتی و انتخاب مجدد نام عالوه بر موافقت با سيستم آموزشی به

وجود آمد  ھای به صورت مقطعی درگيری عضی مواقع و به با اين که در ب .کردی را برای مناطق کردنشين را آزاد کرد

پيروزھای نسبتا بزرگی  ھای ترکيه شرکت و به ولی با اينحال احزاب کردی توانستند در انتخابات پارلمانی و شھرداری

 و حزب مناطق  که در انتخابات غرب ترکيه)   HDP( ھا  کردی مانند حزب دموکراتيک خلق احزاب. ھم دست يابند

 نظير ئیھا که در انتخابات شرق ترکيه شرکت کردند، توانستند چھره) BDP( کراتيک يا حزب آشتی و دموکراسیدمو

ھا  ولی ھمه اين. مجلس ترکيه بفرستند الدين دميرتاش، صباحت تونجل، فيگن يوکسک داغ و سری ثريا اوندر را به صالح

  . سر باز کرد ه، زخم کھنه کردستان ترکيه دوبارهخصوص بعد از بحران سوري انگار آتشی زير خاکستر بود و به

طور مشخص در قضيه کوبانی  داعش برای چيرگی بر کردھای سوريه که نمونه آن به ھای پيدا و پنھان ترکيه به کمک

ھای مدافع  ديده شد و ترس از قدرت يافتن کردھای سوريه و حزب اتحاد دموکراتيک کردھای سوريه و يگان

باران آن ھا پرداخت، موجب شد جنوب شرق  مخالفت و حتی گلوله صورت علنی به  ترکيه به که آن کشور YPG خلق
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بس در ماه  ترکيه نيز دچار ھرج و مرج و جنگ داخلی دولت مرکزی با کردھای ترکيه شود و با شکسته شدن آتش

ھا ديده  ير نظامی ھم در بين آنجوالی سال گذشته، چند صد نفر در اين مناطق از دو طرف کشته شدند که تعداد زيادی غ

 پايتخت ترکيه ھم کشيده شد و سه انفجار در در پايتخت سياسی ترکيه که اولی در انقره ھا حتی به اين درگيری. شد می

اتوبوس نظاميان در  تظاھرات صلح کردھا بود و دومی را گروه کردی بازھای آزادی کردستان رقم زدند و با حمله به

ترين و پرترددترين ميدان اين شھر،   سی نفر از آنان را به قتل رساند و سومين انفجار در اصلیاين شھر نزديک به

  .وقوع پيوست ميدان کيزيالی به

 شھر در جنوب شرقی اين ١٥ رسيد که ئیخواھانه شھروندان کرد ترکيه به جا جويانه و آزادی پيکار پيگيرانه و عدالت

 مورد نياز ئیه محاصره اين شھرھا توسط دولت ترکيه و قطع حتی مواد غذاکشور اعالم خودگردانی کردند و کار ب

ترين شھر در اين ماجرا شھر جيزه بود که تحت شديدترين اقدامات نظامی قرار  سکنه اين شھرھا کشيده شد که معروف

گسيل ده ھزار  الملل و نامه معروف ھزار روشنفکر از سراسر دنيا در اعتراض به گرفت که موجب اعتراض عفو بين

   .نفری نيروی نظامی و محاصره کردھا توسط دولت مرکزی بود

ھا که حتی کانديد انتخابات  ترين چھره حزب دموکراتيک خلق الدين دميرتاش، مھم صدور حکم بازداشت برای صالح

   .وجود آورده بود دھنده وضع بغرنجی بود که ترکيه برای خود به رياست جھموری ھم شده بود نشان

اين روزھا با اقدامات حزب عدالت و توسعه عالوه بر شنيدن صدای منطقه خودمديريتی دموکراتيک کردستان سوريه،  

شود و آن خود گردانی کردستان ترکيه توسط کردھای اين کشور   از سوی تمامی احزاب کردی ترکيه شنيده میئیصداھا

   .است

ھا محبوبيت و  ھای خود کرده در ميان آن ردم کرد و ديگر اقليت که با مئیدليل تمام رفتارھا دولت مرکزی ترکيه به

اين تبعيض سياسی، طبقاتی و ملی، احتمال  تر جھان به ھا و توجه بيش ای ندارد و در صورت ادامه سرکوب پشتوانه

  .وقوع منطقه کردستان خودمديريت ترکيه دور از انتظار نيست

 جمھور سئير از یالمان سازمان و ھا شخصيت ھنرمندان، مداران، ستسيا از تعدادی پسش، مدتی که است آن تر جالب

  .کردند شکايت ترکيه شرقی جنوب کردنشين مناطق در ويژه به جنگی جرائم و بشريت عليه جنايت ارتکاب دليل به ترکيه

 دليل به ترکيه وزير نخست عليه را شکايتی یالمان درويشا پترا و ادر برتتا وکيل دو ،"سايت دی" ھفتگی نشريه نوشته به

 را خبر اين امروز وکال اين .اند کرده تنظيم ترکيه شرقی جنوب کردنشين مناطق در بشريت عليه جنايت و جنگی جرائم

 .کردند اعالم برلين در

  .شود ارائه کارلسروھه شھر در المان فدرال دادستان به است قرار شکايت اين

 المان پارلمان چپ حزب نمايندگان از تن چند جمله از ديگر ھای سازمان و افراد بسياری طرف از چنين ھم شکايت، اين

  .است شده ارائه بکر رولف کمونيست ھنرپيشه و وکر کنستانتين کمونيست معروف خواننده و

 ھم کشور اين متھم نظامی نيروھای و پوليس چنين ھم و فعلی و سابق وزرای برخی عليه اردوخان بر عالوه شکايت اين

  .ھست

 بيش زيرزمين يک در که باشد می جيزيره شھر در ويژه به کردنشين مناطق در انقره دولت ھای جنايت شکايت اين رکزم

  .اند شده سوزانده زنده ترکيه ارتش و پوليس توسط نفر ١١۵ از

  .است شده شکايات اين موفقيت مانع بارھا مرکل دولت

 از انقره ،المان پارلمان توسط ارامنه کشتار قطعنامه تصويب سر بر دعوا چارچوب در  ،بود کرده اعالم اشپيگل تر پيش

  .کرد ممانعت اينجرليک پايگاه از بازديد منظور به ترکيه خاک به المان دفاع وزارت از رتبه عالی ھيات يک ورود
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 نظامی پايگاه در ینالما ھای سرباز از ديدار منظور به که المان دفاع وزير معاون سفر از ترکيه آنالين، اشپيگل نوشته به

 يک عنوان به حاضر حال در یالمان مداران سياست است گفته انقره .کرد ممانعت کند، سفر ترکيه به بود قرار اينجرليک

  .شوند می ديده نامطلوب عنصر

 اردوخان و در راس ھمه رجب طيب "عدالت و توسعه اسامی"عامل ھمه فجايع کنونی ترکيه، حزب حاکم اين ترتيب،  به

طوری که  آورد به وجود می آميزی به  در ھر سخنرانی خود فضای تنشاردوخان. س جمھوری از اين حزب استئير

کنند  اش اشتباه می انگار بر اين تصور است که ھر کاری که او انجام دھد درست و برحق است و ھمه منتقدين و مخالفين

  !ھا ھستند ھا سزاوار شديدترين سرکوب رو، آن از اين

نگاران، دانشگاھيان،  گرفته تا روزنامه... ان بی نھايت خودشيفه و متکبر است که از مردم کرد، علوی، ارمنی وادروغ

ھم اکنون در . کند افکند و يا از کار بر کنار می زندان می قضات، منتقدين و مخالفين سياسی خود را تھديد می کند و به

  . روزنامه نگار زندانی ھستند٣۴ترکيه 

کند تا سيستم نئوعثمانی را احيا کند و خودش ھم مانند پاشاھان امپراطوری عثمانی تنھا قدرقدرت و  ين کارھا میاو ھمه ا

 قانون تغييرھيمن خاطر در تالش است با   است بهئینھايت شيفه قدرت و فرمانروا  بیاردوخان. فرنوای کشور باشد

 نداده تغييراما او ھنوز قانون اساسی را ! وری انتقال دھدرياست جمھ اساسی قدرت دموکراسی پارلمانی و دولت را به

ھا  جا را نيز مانند کاخ  اتاقی برای خودش ساخته و آن١١٠٠شود و يک کاخ  عنوان فرمانروای مطلق ترکيه ظاھر می به

  .پادشاھان امپراتوطور عثمانی آراسته است

کردن  او با ھدف حفظ قدرت و کم. خود آمده است کمی بهشود که اردغان زمين خورده و   ديده میئیھا اما اکنون نشانه

سازی مناسباتش با   نيز در جھت عادیئیھا شان با روسيه، گام ھايش در جھت ترميم روابط ھايش، عالوه بر تالش بحران

وار ھا لغو محاصره ن ترين آن سازی چند شرط پيش کشيده و مھم در حالی که ترکيه برای عادی. اسرائيل برداشته است

  . غزه بود

حبس خانگی خبر  ھا از احتمال انتقال عبدهللا اوجاالن رھبر زندانی مردم کرد از زندان امرالی به چنين برخی رسانه ھم

  .داده اند

ھای  بست رسيدن سياست بن شان و به  از مواضع قبلیاردوخاننشينی دولت ترکيه و  دھنده عقب ھمه اين اقدامات نشان

  .شان است ھای فزاينده اقتصادی طلبانه داخلی و بلند پروازانه خارجی و بحران سرکوبگرايانه و جنگ

جنگ،  دادن به برای خاتمهعنوان بديل و آلترناتيو سياسی در ترکيه و منطقه،  توان به  که در حال حاضر می چه آن

ان سياست شفاف و تجربه بندی کرد؛ در واقع ھم ميليتاريسم، خرافات ملی و مذھبی و استثمار انسان از انسان جمع

بار  ھای اخير در روژاوا در جريان بوده و نتايج بسيار مثبت و دستاوردھای مھم انسانی ھم به ای است که در سال شده

عبارت روشن دخالت آگاھانه مردم و دموکراسی مستقيم از طريق  يعنی خودمديريتی دموکراتيک، به. آورده است

غايت انسانی با نفی صريح  پذير و به سياستی عملی و امکان.  در سرنوشت خويش استھا ھا و اتحاديه شوراھا و کميته

 بدون در نظر "ئیروابط و مناسبات شورا" بر تأکيد و "ملت - دولت" کاذب "اراده"افکار و اھداف کاپيتاليستی مبتنی بر 

 و آگاھانه شھروندان در جھت ھای متفاوت، اما  در عين حال حرکت متحدانه گرفتن مليت، جنسيت، مذھب و سياست

  !ساختن يک جامعه آزاد، برابر و انسانی است

  ٢٠١۶ جون بيست و نھم - ١٣٩۵ ]سرطان[چھارشنبه نھم تير

  

 


