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 Political سياسی

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠١٣ جون ١٣
 

  پيکار مردم معترض ترکيه عليه دولت اين کشور،

 !چنان ادامه دارد ھم
     

حشی استانبول، با ھدف متفرق کردن مردم در  ضد شورش و وپوليس، جون ١١ ھا، امروز سه شنبه  بر گزارشبنا 

رو ه روب» پارک گزی«ن حاضر در ميدان و اميدان تقسيم به آن ھا يورش برد ولی با مقاومت تحسين برانگيز معترض

 ضد پوليسدر مقابل نيروھای را  ھزاران معترض حاضر در محل ۀلم ھا و تصاوير منتشر شده مقاومت بی سابقف. شد

  .ی گذارندشورش به نمايش م

تعدادی از متحصنان .  و تحصن کنندگان منجر شدپوليس به ميدان تقسيم، به درگيری شديد بين پوليسان مأمورورود 

. ان زدندمأمورزا، وسايل آتشبازی و سنگ، دست به مقابله با  ميدان را ترک کردند اما تعدادی با پرتاب بطری آتش 

ندرول بزرگی را که معترضان بر يک ساختمان بلند در کنار ميدان آويخته  پس از ورود به اين محل، باپوليسان مأمور

  .ن کشيدند و به جای آن، پرچم بزرگ ترکيه و تصويری از آتاتورک، بنيان گذار جمھوری ترکيه را آويختندئيبودند پا

 در روز پوليسيت مورمأبه گزارش خبرگزاری آسوشيتدپرس، فرماندار استانبول در پيامی در توئيتر خود گفته است که 

او، . ای بوده که معترضان بر يک بنای يادبود در ميدان تقسيم آويخته بودند ن کشيدن پارچه نوشته ئي پاسه شنبه صرفاً 

  .، حمله به معترضان و متفرق کردن آنان نبوده استپوليسگفته است که منظور 

رات ضد دولتی بوده و از جمله در آنکارا، پايتخت، عالوه بر استانبول، برخی ديگر از شھرھای ترکيه نيز شاھد تظاھ

  .  برای متفرق کردن تظاھرکنندگان از ماشين آب پاش استفاده کردندپوليسان مأمور

گفت » حزب عدالت و توسعه(رانی امروز در برابر اعضای حزبش  نخست وزير ترکيه، در سخنرجب طيب اردوغان

اردوغان، با اطمينان از حمايت اکثر مردم ترکيه از وی، اين لحن » .ھيچ تظاھرات ديگری را تحمل نخواھد کرد«که 

ھا در  دگان گفت که برای ابراز ناخشنودی خود از انتخابات شھردارینتند و تھديدکننده را به خود گرفت و به تظاھرکن

 شدت زخمی شده رجب طيب اردوغان، ھم چنين خبر مرگ چھارمين تظاھرکننده را ھم که به.  استفاده کنند٢٠١٤سال 

  . بود اعالم نمود

اردوغان، در پارلمان اين کشور با لحن زننده . ھر موضعی که اردوغان اتخاذ می کند بيش تر مردم را خشمگين می کند

  .  ھای غيرقانونی تبديل شود برای احزاب و گروه» گاھی چرا«به » پارک گزی«ای گفت که اجازه نخواھد داد 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

، در پارلمان اين کشور گفت اقدامات  ، رجب طيب اردوغان١٣٩٢ ]جوزا[ خرداد٢١- ٢٠١٣ جون ١١ شنبه  روز سه

 دار کرده   اين کشور را خدشهۀافزايش يافته و وجھ» پارک گزی«المللی به علت حوادث   بين ۀعليه ترکيه در عرص

  .است

کسانی که نتوانستند در  «: از محل پارک خبر ندارند، افزود درصد معترضان اصالً ٩۵اردوغان با اين ادعا که 

 ».اند آميز اخير را سازماندھی کرده انتخابات پيروز شوند، اقدامات تحريک 

در استانبول و ميدان تقسيم رايج شده است و معترضان با استفاده از پرچم ترکيه می » خرابکاری« اردوغان ۀبه گفت

 .خود را بپوشانند» غيرقانونی«خواھند اقدامات  

 او، سه معترض و ۀبه گفت. اند  کرد که در جريان اعتراضات اخير دستکم چھارنفر کشته شده تأئيدکيه وزير تر نخست 

 . اند  از قربانيان اين اعتراضات بودهپوليسيک افسر 

شدار داد که از ھر وگو با معترضان خبر داده بود، در سخنان امروز خود ھ و با وجود آن که اردوغان از گفت

 او، مخالفان دولت را متھم کرد که موضوع پارک را . کند ت ترکيه را ھدف قرار بدھد، جلوگيری میتظاھراتی که امني

 . دموکراتيک ترکيه را ھدف قرار دھندۀ اقتصادی و وجھۀ اند تا توسع بھانه کرده

ن تقسيم،  عليه تظاھر کنندگان ميداپوليس وکيل دعاوی را که عليه دخالت امروز صبح ٧٣ ترک، پوليسدر ھمين حال 

 روز پيش، يعنی روز آغاز تظاھرات دست به ١٢بازداشت نمود؛ آن ھا که از ھمان ، دست به اعتراض زده بودند

در جريان اين دستگيری ھا که با . اعتصاب زده بودند، برای اين اعتراض در صحن دادگستری استانبول گرد آمده بودند

 . زخمی شدندءوکال انجام شد، شماری از پوليسخشونت بسياری از سوی 

ثر بسيار از اين کار أ، در بيانيه ای که بر فيس بوک خود منتشر کرد، با ت»متين فيضی اغلو«س دادسرای ترکيه ئير

  . اعالم نمود که برای ديدار با مقامات، از آنکارا به استانبول سفر خواھد کردپوليس

شدند که در آن تظاھر » گزی پارک« راھی  ضدشورش، پس از خالی کردن ميدان تقسيمپوليسبه ھر رو، صدھا 

در پايان چندين ساعت درگيری، نيروھای ضد شورش بدون موفقيت مجبور به ترک ميدان اما . کنندگان تجمع کرده اند

  .تقسيم شدند

ن محيط زيست ترکيه، امروز نيز ، روشنفکران و فعاالءجنبش اعتراضی کارگران، زنان، دانش جويان و جوانان، وکال

ن ھم چنان خواستار استعفای دولت اسالمی رجب طيب امعترض. ی دوازدھمين روز متوالی ھم چنان ادامه داردبرا

  .اردوغان و حزب توسعه و عدالت ھستند

حدود دو ھفته از جنبش اعتراضی عليه تصميم دولت ترکيه مبنی بر قطع درختان در پارک گزی و تبديل آن به بازار و 

ھای گسترده در سراسر ترکيه از جمله در آنکارا و ازمير تبديل شد و   اين تحصن به اعتراض. گذرد مجتمع فرھنگی می

بنا .  اند  بودهئیھا  شھر شاھد نا آرامی۶٧ شھر ترکيه، ٨٢گستردگی اعتراضات به حدی بود که از . جنبه سياسی گرفت

 ھزار تن نيز ۵ جان باخته اند و بيش از پوليس ۀ تن در حمالت وحشيان٣به گزارش انجمن پزشکان ترکيه، تاکنون 

  .اند زخمی و ھزاران نفر دستگير شده 

ن محيط  به فعاالپوليس ر خشونت باۀ اعتراضات نخست به بريدن درخت ھای پارک گيزی آغاز شد اما با حملۀاگر جرق

راگرفت و شعارھا و  اعتراضات سراسر ترکيه را فۀن، دامنا و مارک زدن ھای اردوغان به معترضزيست و تھديدھا

. اکنون معترضان بر استعفای رجب طيب اردوغان پافشاری می کنند.  تری يافت  ھای مخالفان نيز ابعاد گسترده خواسته

س جمھور حکومت اسالمی ئين، شبيه لحن مشمئزکننده ھم فکرش احمدی نژاد رالحن و ادعاھای اردوغان عليه معترض

 .ايران است
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رانی مردم معترضی را که در ميدان تقسيم استانبول و ديگر شھرھای بزرگ اين کشور ناردوغان، نخست طی يک سخ

ايراد اين سخنان بر خشم مردم . ياد کرد» خرابکار و تروريست و غارتگر«عليه دولت او به خيابان ھا آمده اند با عنوان 

  . جمع مردم معترض پيوستند  به معترض افزود و ھزاران نفر ديگر با شنيدن اين سخنان به خيابان ھا ريختند و

ھواداران . ن دولت، شکاف بزرگی ايجاد کندان و مخالفا اين مواضع تھديدآميز اردوغان، می تواند در ميان موافقاحتماالً 

دزدان و مست » «بيرون ريختن« او برای ۀ ، با شعارھای هللا اکبر خواھان اجازجون ٧او پس از سخنرانی او جمعه 

در ھمين حال، پس از سخنان اردوغان، گروه ھای مختلف در فضای مجازی از . شدند) ر ميدان تقسيمن دامعترض(» ھا

  .ن بپيوندندامردم ترکيه خواستند که به معترض

دولت اردوغان پس از ده سال حکمرانی، ھنوز حتی نتوانسته مناسبات و قوانين سکوالر ترکيه را در جھت ارتجاع 

ر برخی قوانين مدنی برای سازگار کردنشان با ييی حزب عدالت و توسعه برای تغر دھد و تالش ھايياسالمی تغ

ری اگر رخ داده، جزئی تر از آن است که به ييرو شده يا اين که تغه شريعت، يا با مقاومت و شکست يا عقب نشينی روب

  .حساب آيد

» قبضه کردن«يان و سياست او در  آزادی بۀبزرگ ترين انتقاد و اعتراضی که به دولت اردوغان می شود در زمين

موارد زيادی وجود دارد که با ھنرمندان و نويسندگان بر اساس . رسانه ھا يا اعمال فشار بر روزنامه نگاران است

 شده است و ھم اکنون نزديک به صد روزنامه نگار در ترکيه ئی، برخورد قضا»اتھام اھانت به اسالم و مقدسات دينی«

  .زندانی ھستند

 صورت اين که سرانجام اين اعتراضات که ريشه در سياست ھای اقتصادی دولت اردوغان که با توصيه ھای در ھر

 اما ، معلوم نيست به کجا خواھد رسيد،صندوق بين المللی پول و بانک جھانی و استثمار و فقر و بی کاری فزاينده دارد

حتی حکومت . المللی آن را به شدت نگران کرده است دولت ترکيه، گرايشات پان ترکيستی، و حاميان بين  ھمتاکنون

ھای منطقه، به ويژه سران حکومت اسالمی ايران، به شدت نگران گسترش اين اعتراضات مردم ترکيه و کشيده شدن 

  .آن به کشورھای ھمسايه است

ا ھزار نفر شرکت کارگران ترکيه، در حمايت از مردم معترض چندين اعتصاب را سازمان داده اند که در آن ھا صدھ

به خصوص ميليون ھا کارگر در مناطق توريستی ترکيه پراکنده ھستند که اگر آن ھا دست به اعتصاب بزنند . نموده اند

  . بی شک دولت ھا به سقوط خواھند کشاند

، با اعالم زيان ھای صنعت گردشگری ترکيه در »انجمن تجارت بين المللی«و » سازمان گردشگری ترکيه«اکنون 

  . ريان اين اعتراضات ھراس خود را از کاھش سود سرمايه داران بروز داده اندج

ميليون ھا کارگر . ترکيه در سال ھای اخير، به يکی از موفق ترين کشورھای جھان در جذب توريسم تبديل شده است

کالنی را نصيب  بسيار اندک، شرايط کار سخت و ساعت کاری طوالنی، سودھای ئینيروی کار ارزان با دست مزدھا

 ٢٧ ميليون گردشگر، ٣٢سال گذشته ترکيه در اين صنعت با جذب . سرمايه داران بخش صنعت توريسم می کنند

 ميليارد دالر برای دولت ١٠ ميليون گردشگر، ١٠ميليارد دالر درآمد داشته و تنھا شھر استانبول در ھمين سال با جذب 

  .سرمايه داری اسالمی درآمد داشته است

 ميليارد ليره ٣/٣ روز اول صعنت گردشگری ترکيه در جريان اعتراضات ھفته گذشته را تنھا در شھر استانبول زيان

شمار زيادی از تورھای مسافرتی، سفرھای . بسياری از توريست ھا به کشورھای خود بازگشتند. برآورد کرده اند

 و متحد سرمايه داران ترکيه به شھروندان خود ئیبسياری از کشورھای اروپا. تابستانی اروپائيان را لغو کرده اند

  .درباره سفر به اين کشور ھشدار داده اند
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رجب طيب اردوغان به عنوان رھبر حزب اسالم گرای توسعه و عدالت از ده سال پيش تا کنون سمت نخست وزيری 

رجی تبديل کرده و با اتخاذ ترکيه را در دست داشته و در اين مدت، ترکيه را به بھشت سرمايه داران داخلی و خا

ئوليبرالی، شکاف طبقاتی در جامعه را تشديد کرده به طوری که فقر و بی کاری و نارضايتی عمومی نسياست ھای 

او در عين حال، تالش کرده است تا دستاوردھای سکوالر جامعه را از بين ببرد و جامعه را به سوی . افزايش يافته است

در چنين شرايطی، اعتراضات مردم .  دھد که در اين راه چندان موفق نبوده استپذيرش يک حکومت مذھبی سوق

  !حق و عادالنه است بنابراين، بايد محکم و قاطع از آن حمايت کرده ترکيه ب

  ٢٠١٣ جون يازدھم -  ١٣٩٢ ]جوزا[سه شنبه بيست و سوم خرداد

  

  

  

 

 


