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 Political  سياسی

  

  بھروز سورن
  ٢٠١٦ اگست ٠١

  

  ترکيه به کدام سو؟

  
 علمی و خدماتی حاصل تدابير ، نظامی، قضائی ،بيش ازشصت ھزار بازداشتی و اخراجی در حوزه ھای فرھنگی

 غير انسانی و خالف ،اقدامات وحشيانه.  پس از وقوع کودتای ناموفق در کشور ترکيه بوده استاردوخانحکومتی 

 احزاب و دول کشورھای غربی در حقوق بشر در قبال اسرای کودتاچی مضمون انتقادات پرشماری را از سوی

بقوت می توان گفت که نھادھای حقوق بشر و مدافع زندانيان سياسی ھر روز بيشتر به اعمال اين . برگرفته است

  . ديکتاتور خيره می شوند و بزودی موانع جدی در برابر تمايالت وی خواھند ساخت

چھل و پنج روزنامه و ھفده مرکز پخش . ع رسانی است اطالۀاز آخرين اقدامات وی بستن منابع مستقل و غير وابست

احکام دستگيری و .  به دستگيری و تعقيب روزنامه نگاران و نويسندگان منجر خواھد شدًتلويزيونی بسته شده اند و قطعا

در روزھای اخير ھمچنان بازداشت روزنامه بازجوئی از روزنامه نگاران در حال تکميل شدن است و طبق گزارشات 

 و چاپخانه ھا نيز از اين اقدامات ئیفرستنده ھای راديو.  دانشگاه ھا از منتقدان ادامه يافته استۀاران و تصفينگ

  .ديکتاتور ترکيه در امان نمانده اند

تواند پيامدھای  اين اقدامات بی ترديد دنباله خواھد داشت و با تالش او و حزبش برای احيای مجدد حکم اعدام می

آنچه مسلم است تحرک ارتجاعی حاکميت ترکيه از سوی ارتباطات جمعی و نھادھای . ال داشته باشددنبه ناگواری ب

  .  بی پاسخ نخواھد ماند،حساس بين المللی به حقوق بشر
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 روزنامه نگاری در ترکيه ھمواره حرفه ای خطرناک محسوب شده است که با موھبت الھی که پس از کودتا برای ۀحرف

رود که  شوند و می  تحت تعقيب قرار گرفته و سرکوب می،ديد آمده است بيش از پيش مورد تعدی ديکتاتور پاردوخان

  . د شکنی نمايدرعنوان بزرگترين زندان روزنامه نگاران رکوه اين کشور ب

که اقتصاد اين کشور را با   مضاف بر اينئیتيرگی روابط ترکيه با کشورھای عضو ناتو و ساير کشورھای اروپا

ه ثر و بأ را در منطقه متاردوخانتواند جھتگيری ھای  سياسی   می،رو خواھد کرده از رکود و بحران روبدورانی 

  . سوی راديکاليسم ارتجاعی و مذھبی سوق دھد

 ھوادارانش  ۀ تشديد سرکوب کردھای اين کشور در فضای پس از کودتا با بھره گيری از تمايالت انتقامجوياننھمچني

 در تنگناھای جديد تری ،اقليت ھای مذھبی نيز ھمانطور که تا کنون. عی بيش از پيش به آنھا تحميل کندتواند فجاي می

توان گفت که کمتر عاملی   حاکمان در ترکيه را میۀفضای ملتھب سياسی خود ساخته و خواست. قرار خواھند گرفت

  .را خواھد داشت ر آنييبيرونی در کوتاه مدت امکان تغ

 از اين زاويه است که کودتای نافرجام  و ی و حکومتش در ترکيه بخشاردوخانبر اشفتگی مضاعف بخش بزرگی از 

  .ن کننده ای تضعيف کرده استييوقايع پيش از آن صنعت توريسم اين کشور را به شکل تع

ھادينه شده  از ھيچ اقدامی برای بازپس گيری سکوالريسم ناردوخان طيب مشھود بود که رجب ًاز پيش از کودتا کامال

ويژه در مراجع فرھنگی فرو نخواھد گذاشت و امروزه با بھره بری از شرايط کنونی سياسی و به خيابان ه در جامعه و ب

آمدن و ماندن ھوادارانش در خيابان ھا و تحريک احساسات مذھبی آنھا بخش عمده ای از اين دستاوردھا را پس می 

  . شت بنای ديکتاتوری منحصر به فردش را بنا می نھدرزوھای ديرين خود خآگيرد و برای نيل به 

ھای او است و از ابتدای وقوع کودتا اين اقدام را  هللا گولن شخصيت مذھبی و مخالف سرسخت سياست فتحکه  با اين

  اينۀ تا در ساي رقيب مذھبی خود است اتصال اين واقعه به فتح هللا گولناردوخانمحکوم نموده است اما تمامی تالش 

  .واقعه با او و ھوادارانش نيز تصفيه حساب کند

احزاب مترقی و دول اروپائی به روند بی پايان اقدامات سرکوبگرانه و حقوق شھروندی در ترکيه پس از کودتای 

 آنھا را دعوت به سکوت کرده است و بازپس گيری دستاوردھای سکوالر مردم اين اردوخان. نافرجام اعتراض می کنند

 حمايت ھای کالن نمايندگان پارلمان و ھوادارانش است که پس از ۀ او بر پايۀتکي. ن دمکراسی خوانده استکشور را عي

  .کودتا در خيابان ھا حضور دارند

ن تحت نام مقابله با کودتاگران از سوی آنان بی پاسخ نخواھد ماند و بزودی شاھد اآنچه مسلم است سرکوب انبوه منتقد

 ھم مانند ديکتاتورھای اردوخانکه  ر اشکال متنوع خواھيم بود و آنچه باز ھم مسلم است اين آنھا دۀاعتراضات گسترد

  .تواند روی سرنيزه بنشيند اگر چه مدتی بر آن تکيه زند ديگر نمی

 

 

 


