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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

  

  یبھرام رحمان

  ٢٠١١ جون ١٤

  

  !رانيبا ا  و ادامه روابطهي ترکیانتخابات پارلمان
  

 ]جوزا[ خرداد٢٢با  برابر٢٠١١ جون ١٢ شنبه کي روزي ده،ي دور انتخابات پارلمان ترکني و چھارمستيب 

 ھزار و ١٨٩ و ونيلي م٥٠ه،ي انتخابات ترکی عالی شوراتي اساس آمار اعالم شده در ساهب. ، برگزار شد١٣٩٠

 ھزار و ٥٦٨ و ونيلي دومزي نخارج ميتعداد انتخاب کنندگان مق.  دادن ھستندیأ رطي در شراکشور ني نفر در ا٩٣٠

 شرکت یريگ  یأر ني درصد در ا٥/٨٤ حدود ،یو  ی ت  انیونيزيو تلۀبه گزارش شبک.  نفر اعالم شده است٩٧٧

  .کردند

 ی در انتخابات پارلمانزي نمستقل یداي کاند٢٠٣ انتخابات شرکت کردند، ني نامزد در ا٧۵٠٠ حزب با ١۵  حدود

سب نکند،  را کءنصاب آرا  درصد حد١٠ حداقل هي در ترکی اگرحزبه،ي ترکی انتخاباتنيطبق قوان. وارد رقابت شدند

 قانون، فقط سه حزب در پارلمان نيطبق ا.  نخواھد داشتهي مجلس بزرگ ترکینفر ۵۵٠ در پارلمان یا  ندهينما

  . خواھندگرفتاري پارلمان را در اختی به صورت مستقل کرسگري دندگاني خواھد داشت و نماحضور هيترک

 و ۴٩ با جذب اردوغان، بي رجب طی رھبربه» عدالت و توسعه«ھا، حزب حاکم   شمارش صندوق جي اساس نتاهب

 و نه دھم درصد و ٢۵ حزب مخالف با نيتر  بزرگ»ی ملتيجمھور«.  مردم در صدر قرار داردی درصد کل آرامين

  .ندا و سوم را از آن خود کرده   دومیھا  گاهي درصد جا١٣ با »یحرکت مل«حزب 

 را یاصالح قانون اساس مکان به رفراندوم گذاشتن داشت که ای کرس٣۴١ شي پۀ عدالت و توسعه، در در دورحزب

 اصالح قانون ی برای اش در پارلمان، حتیندگينما ی ھای کم شدن کرسلي به دلی بعدۀاما در دور.  دادیبه آن م

  .توافق برسد  با احزاب مخالف بهدي بازي نیاساس

که به حد نصاب الزم  ر پارلمان حزب دني ایھا  ی حزب عدالت و توسعه با توجه به کاھش کرسگر،ي دی سواز

 یعني الزم، ی ھا یحزب عدالت وتوسعه حد نصاب کرس.  دھدلي تشکی نخواھد توانست دولت تک حزبده،ينرس

 مشترک ھستند که دهي عقني ابر هي احزاب ترکۀھم.  استاوردهين  به دستی قانون اساسريي تغی را برای کرس٣۶۵

 جنگ« دوران مي رژهي بر پا١٩٨٢ در سال اني نظامی کودتای بار در پني آخری کشوررا که براني ایقانون اساس
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 تفاوت گري که مدنظر حزب توسعه و عدالت است بامواضع احزاب دیراتيياما تغ. داد ريي تغدينوشته شده، با» سرد

  .ی مدل تک حزباي و یاسالم شي کشور به نفع گراکوالر سني قوانراتييدارد از جمله تغ

 ی کشوراشاره کرده و وعده پروژه ھای اقتصادی ھاتي خود، به موفقی انتخاباتغاتيعه، در تبل عدالت و توسحزب

 استانبول از ۀ در حومیدي اژه و ساخت شھر جدیاي به دراهيس یاي را داده که ساخت کانال از دریبلند پروازانه ا

  .جمله آن ھاست

 نيا.  داراوغلو بود چيقل  کمالی خلق به رھبری انتخابات، حزب جمھورني حزب عدالت و توسعه در ای اصلبيرق

 ی حزب توانسته در مناطقني داراوغلو ا چي قلیرھبر در دوران.  سال گذشته در دولت حضور نداشته استیحزب ط

  . را جذب کندیھواداران  نداشت،ئی رایکه به طور سنت

.  است٢٠٠٧سال   انتخابات ازشي بی کرس٢٣ به دست آورده که ی کرس١٣۵ خلق در انتخابات ی جمھورحزب

 حزب، اذعان داشت که حزب نيا ی داراوغلو، با حضور در جمع طرفداران خود در ستاد مرکز چيکمال قل

 به هي ترکگذر ی جذب کرده است و برایترشيب ی راونيلي م٣/٥ ،ی انتخابات قبلۀ نسبت به دورتيجمھور

 حزب یروزي از پیکس« طرفداران خود گفت که او، به.  خود را به کارخواھد بستی قوای تمام،یدموکراس

  انتخابات را جشنجي به ھمراه حزب عدالت و توسعه نتازيصبح فردا ما ن.  شوددي ناراحت وناامدياردوغان نبا

  » .مي باشاکم حزب حهي ترکی ھدف که در انتخابات آتني گرفت، با اميخواھ

ھمان  گردد به  ی اش بر م شهي است که اصل و رهاني مکي الئونيسي جنبش اپوزکي، )CHP( خلق ی جمھورحزب

  . نھاداديبن» آتاتورک« کمال ملقب به ی که پدر استقالل، مصطفیتک حزب

 مستقل ینامزدھا.  استنيشيپۀ  کم تر دوری کرس١٧ را از خود کرد که ی کرس۵۴ ،ی حرکت ملیستيونالي ناسحزب

 ء درصد از آرا۵/٨ موفق بودند و با ی و شرقینوبج  که طرفداران کردھا است در مناطقیحزب صلح و دمکراس

  . را برده اندی کرس٣۵

 کشور، نيا ري اردوغان، نخست وزبي رجب طی، به رھبر»عدالت و توسعه «یکار و اسالم گرا  محافظهحزب

ز  امروتبود که اگر در انتخابا  شنبه گفتهکي انتخابات روز ۀ ھشت سال گذشته قدرت را در دست داشته، درباریط

 را کنار خواھد استي سشهي ھمی دھد، برالي تشکیحزب  و نتواند دولت تکابدي دست نیروزيحزب متبوعش به پ

 به دو سوم از کي که بتواند دست کم نزدني حزب عدالت و توسعه مھم بود ایبرا  آن چه اکنونن،يبنابرا. گذاشت

 جاديا  و بدونی دولت تک حزبکي ليک تشی پارلمان را برای کرس٥٥٠ از ی کرس٣٦٠ به کي نزدیعني ،ءآرا

 ی قانون اساسدي جدسي نوشيپ ني تدوی است که اردوغان، براصورت نيدر ا.  احزاب به دست آوردگريائتالف با د

 نظام ريي تغیعني ھدف خود نيگام به گام به مھم تر  توانستی نداشت و میازي احزاب نگري دی کشور به ھمراھنيا

. کندحرکت  ی اسالمیدئولوژي متاثر از استمي به سکي به ی و چند حزبسکوالر یرلمان پاستمي از سهي ترکیاسيس

 هي درروسني پوتريمي ست که سال ھاست والدی اردوغان، در واقع حدودا ھمان مدل حکومتمدنظر یومتمدل حک

  . گرفته استشيپ

 رانيا ی اسالمی با جمھوری و اجتماعیاسي سۀ از اسالم در حوزیعدالت و توسعه، قرائت متفاوت  حزبھرچند

 بودند ی که سابقا ھم حزبجمھور سئي عبدهللا گل رني و ھم چنرياردوغان نخست وز.  استی حزب اسالمکيدارد، 

 ی مدل کروات مني پوشند، آخریم مدل کت و شلوار نيآخر  شوند خودشانی خود ظاھرا میھر جا با خانواده ھا

  ! بر سر دارند؟ید اما ھمسر و دختران شان روسر تراشنیم غهي سه تزي خود را نشيزنند و ر
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موضوع مجازبودن استفاده از .  استکي دموکراتکي الئی کشور جمھورني اه،ي ترکی دوم قانون اساسۀماد  اساسبر

 نشده در شرع اسالم از جمله فيتعر ی جرم شناخته شدن روابط جنسی تالش برازي ھا و ن حجاب در دانشگاه

حزب .  شود ی برشمرده ماستي سدر ني از دخالت دیموارد  به عنوانهي ترکی سکوالرھای است که از سویموارد

 دھد در اثر مقاومت و اعتراض ريي را تغني قواننيگذشته بارھا تالش کرده تا ا توسعه و عدالت در ھشت سال

  . شده استیني زنان، وادار به عقب نشژهي به ومردم یعموم

.  برخورداربوده استی از رشد اقتصادهي ھشت سال گذشته، ترکیو توسعه ط حزب عدالت تي دردوران حاکماما

 کشور، ني ایميقد بي و رقهي که ھمسای ديده است، در حالی آسيب كمی جھانی از بحران اقتصادنيھم چن تركيه،

  . ورشکست شده استوناني یعني

 یانتشار داد، رشد اقتصاد»تظارات در جھان و انی اقتصادتيوضع« که تحت عنوان ی ملل متحد در گزارشسازمان

 ۵ ز،ي ن٢٠١٢ در سال هي گزارش سرعت رشد ترکنيدر ا.  زدني در صد تخم۶ زي مم۴ را ٢٠١١ سال ی براهيترک

 رود که ی، تصور م٢٠١٠ در سال هي ترکی در صد۴ زي مم٧ یبا توجه به رشد اقتصاد.  زده شدنيدر صد تخم

 افتهي شي چھار درصد افزاهي در ترکی کاری بزاني تاکنون م٢٠٠٠ز سال وجود انياما با ا. ابديسرعت رشد کاھش 

 در مهي به صورت ضمه،يترک تي تر در رابطه با موقعشياطالعات ب«.  استافتهيکاھش   مزد ھمی واقعزانيو م

  .) مطلب آمده استني ھمريز

 دچار عقبگرد مطبوعات یاد آزتي وضعه،ي ترکی حقوق بشرن سازماۀ مدت، به گفتني است که در ھمی در حالنيا

  .ستند ای زندانهي روزنامه نگار در ترک٦٣ھم اکنون حدود . شده است

 ی قبلیاست، بلکه ھم چون دولت ھا  انجام ندادهی کشور، اقدام جدني مردم کردستان اۀ حزب نه تنھا در حل مسألنيا

 دھد و ھمواره ی ادامه میحزاب کرد سازمان ھا و اگريو د) PKK (هي کارگران کردستان ترکهيبه حمالت خود عل

  .مردم کرد را سرکوب کرده استۀ  حق و عادالنه بیخواستھا

 ٢٥ تا ١٥ آمده که حدود مختلف یاما در آمارھا.  اعالم نشده استهي کرد در ترکتي رابطه با جمعدر یقي دقآمار

 ترک، ھمواره کردھا را به سميونالي از موضع ناسهيترک یدولت ھا. کنند  ی می کشور زندگني کرد در اونيليم

 کردن کار و داي با ھدف پی کاری فقر و بليل از خانواده ھا به دیاري که بسنيااي. ند بزرگ کوچ داده ایشھرھا

 کرد زبان ةً عمد  است کهیا  منطقه ه،ي ترکیجنوب شرق.  بزرگ کوچ کرده اندی شھرھاۀي به حاشبھتر یزندگ

  .ھستند

در کارزار . تعمق و نقد است  قابللي از مسایکي زي در مقطع انتخابات نگريبا ھمد ی احزاب پارلمانیبرخوردھا

 داراوغلو رھبر حزب چي که کمال قلی کردند به طورگريھمد  بهیزي آم  تند و اھانتی برخوردھاني طرفیانتخابات

 نهيت عقل او را معاپزشکان سالم  کرد که اجازه دھد روان هي توصهي ترکريوز نخست   خلق، به اردوغانتيجمھور

  چي متقابال قلزين اردوغان. دي اردوغان را خواھد کشیھا  کرده بود که در انتخابات دندان دي تھدیاو، حت. کنند

  . خوانده بود»هي و فرومایراخالقي غف،يکث «یداراوغلو را آدم

 ،ی سکسیويديو کي از انتشار ی ناشئی رسوالي، به دل)MHP (»یحزب حرکت مل «ی افراطستيونالي ناسحزب

 ی نشان مشانيھا  با معشوقه ی جنسزشيآم  حزب را در حالني از رھبران ای شمارو،يدي ونيا. به شدت متزلزل شد

 ني کنند و ایريگ  حزب کناره ني ایرھبر ی شد که ده تن از اعضاباعث نترنت،ي در اوھايدي وني اۀپخش گسترد. داد 

  .عف قرار گرفتض در موضع داً يانتخابات شد حزب در مقطع
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 و در هي تھی مقامات دولتۀي و باتوص»تيم «هي ترکی مخفسيلو توسط پدئوھاي وني معتقدند که ایاسي ناظران سیبرخ

 لي دل ی بن،يبنابرا. تر به نفع حزب حاکم اردوغان باشدشي انتخابات ھرچه بۀجيمقطع انتخابات منتشر شده است تا نت

 ی انگشت اتھام را به سووھا،يدي پس از انتشار وه بالفاصل،یکت مل حزب حررھبر ،»یدولت باغچل« که ستين

  .است  اتھام را رد کردهنياردوغان ا.  گرفت که تحت کنترل دولت اردوغان استهي ترکتيامن سازمان

 کشور ملتھب ني مداران ااستيس ی از روابط جنسئیھا  لم با انتشار فهي ترکیاسي سی که فضاستي بار نني نخستنيا

 نيا. داد  ی اتاق خواب را نشان مکي از یري شد که تصاومنتشر نترنتي ا  در شبکهئیويدي وزي ن سال گذشته. شود  یم

 ء او را درفضانيشي پی و منشی حزب  ھمتورکي بِ ني و نسره،ي مدار سرشناس ترکاستي سکال،يزباي ظاھرا دنريتصاو

 »هي خواه خلق ترکیجمھو«  رھبر حزبکال،يبا ی برکنارئی رسوانيا. دادند  ی نشان م»ینامناسب«و پوشش 

)CHP (داشتیرا در پ .  

 ريوز  اردوغان، نخست بيط  و از مخالفان رجبهي حزب حاکم ترکیھا  استي سی از منتقدان اصلیکي که کاليبا

  :بود خوانده و گفته»  دولتۀسيدس« را لم فني کشور بود، انيا

  ».یراخالقي غ ویرقانوني غیا  توطئه است؛ توطئه کي نيا «

 ۀ عضو برجست۶داد که  ، از استانبول گزارش١٣٩٠ ثور ٣١ - ٢٠١١ ی م٢١( روز شنبه ترز،ي رویخبرگزار

 ني تر به اشي موضوع بنيا. کردند یري گ  روز از سمت خود کنارهنيدر ا) MHP (هي ترک»یحرکت مل«حزب 

 ١٢ ی انتخابات پارلمانی به برگزارهد روز ماند تنھا چنادشدهيھا را به خود جلب کرد که افراد  توجه رسانه ليدل

  . شدندءاستعفا ، مجبور به٢٠١١ جون

 نام گاهي پانيا. است  را منتشر کردهدي جدی جنجالیدئوھاي وني، ا» متفاوتاني گرا آرمان« به نام ینترنتيا گاهي پاکي

اندرکاران  دست .  استدهي برگز»ی ملحرکت« حزب بانيپشت  ھسته،»اني گرا آرمان« و در مقابل نام هيخود را به کنا

 از سمت خود کناره ی ماه م١٨ تا »یحرکت مل« رھبر ،یچال  بودند که اگر باخدکردهيتر تھد  شي پادشدهي تيسا

  . نکردءاو اما استعفا.  کند ی را منتشر مدئوھاي ونکند، یريگ 

 و ی داخلکي تاریروھاي ن،یمستعف ۀ ندي نما۶ از یکي ،یباش  بلوک زيدن. ستي منتشرکنندگان ھنوز مشخص نتيھو

  .دانسته است»  زشتیاسي س ۀ توطئنيا« را پشت یخارج

 داده دئوھاخبري و انتشار وهي تھۀ عوامل پشت پردئی شناسای براقاتيزبان، از آغاز تحق ترک  CNN ی خبرۀشبک

 ني ای و اطالعاتیتي امنیوھارين هي ترکري وز  نخستزي در سال گذشته نکالي بای جنسیدئويپس از انتشار و. است

  .دي نرسیا  جهي که البته به نتی ا  پروندهکرد؛ لم فني و انتشاراهياندرکاران تھ  دست افتنيمور أکشور را م

 داشت یستي فاششاتيگرا  کهی مداراستي ارسالن تورکش، س  توسط آلپ١٩۶٩ در سال ه،ي ترکی حرکت ملحزب

  . نھاده شدانيبن

.  بود»یحزب حرکت مل« اش، خاموش کردنادشدهي انتخابات یروزي پیدھاي از امیکي ،»عدالت و توسعه «حزب

 کي در پارلمان نداشت، زي نیا  ندهينما  کرد،ی را کسب نمءنصاب آرا  درصد حد١٠ حزب حداقل نيچرا که اگر ا

 ی کرس۵۵٠ از مجموع یکرس ٧٠ قبل از انتخابات »یحرکت مل«  حزبندگانينما.  شدی حزب حاکم کم مبيرق

  .  آن کم شده استی پارلمانی کرس١٧ که اکنون ارداشندي را در اختهيپارلمان ترک

به ھواداران حزب خود   روز قبل از انتخابات، خطابکي روز شنبه، ،ی رھبر حزب حرکت مل،»یچال  باخدولت«

ما به .  اند  انجام داده حزبیھموارکردن راه برا  کار را با ھدفني دادند، به احتمال اء که استعفایکسان«: گفت

  ».ميدھ  ی خود ادامه مۀمبارز
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 ئی شان به ھر بھاتيحاکم  حفظی و تالش برائی احزاب بورژوایرانساني فرھنگ غۀ دھند  نشانع،ي وقاني ا ۀھم

 خود را کشتار نا درند و مخالفی را مگريھمد  مانند گرگتي در حاکمء رقباران،ي ایاگر در حکومت اسالم. است

...   وگري در اتاق خواب ھمدی مخفی ھانيرب از جمله قراردادن دویگريد  به اشکالاستي سني اه،ي در ترک کنندیم

  . دھدیخود را نشان م

 اقدام را در خدمت نيا او،.  کندی تالش می قانون اساسريي تغی برارانهيگي اردوغان، پبي ھر صورت رجب طدر

 ھمه احزاب توافق نظر دارند و در هي ترکی اساسرقانونييابطه با تغاما در ر.  نامد ی مهي در ترک»یدمکراس «قيتعم

 نگرند و معتقدند که او در تالش است با تسلط  ی میني را با بدبهيترک ی مذھبريوز  نخست ی ھااستي حال سنيع

ردن  ھموارکی را در راستاهي سکوالر ترکستمي س،ئی چون دستگاه قضاتي حاکمیدي کلیبر نھادھا تر حزب خودشيب

  . اش دگرگون سازدی مذھبیدئولوژي ھا و اھداف خود با ااستي برد سشيپ

 وضع ١٩٨٢، در سال ١٩٨٠ درسال اني نظامی به دنبال کودتاهي ترکی فعلی است که قانون اساسیادآوري به الزم

 ني که ایدر صورت.  خواھان اصالح آن بودشي از مدت ھاپهي ترکري اردوغان، نخست وزبيشد و دولت رجب ط

 احزاب و گروه ھا، قانون ري سایأ به رازيمشورت و ن بدونمی خواست  افتي ی مطلق دست متيحزب به اکثر

  .برساند بي مدنظر خود را به تصویاساس

 کودتا زمام قدرت را به با»ھنيمام م«ۀ  به عنوان نجات دھندزي ن١٩٨٠ و ١٩٧١، ١٩٦٠ ی در سال ھاهي ترکارتش

اما اگر .  شدندري دستگ، قصد کودتا داشتنداني نظاماز ی اردوغان ادعا کرد که تعدادزي ن١٩٩٧در سال . دست گرفت

  . بازنشسته از طرح کودتا بودژهي وبه ی چند نظامۀاني ماجراجویکاتوريکار  ھم داشتقتي مسأله حقنيا

  هي به اتحادوستني پ.سخن نگفت  اروپا، هي در اتحادهي ترکتي عضوۀ درباری حزبچي ھ،ی در کارزار انتخاباتعالوهه ب

 استياکنون س. ستي نی موضوع داغ و اصلگري کشور دنيا  احزابی براه،ي ھا تالش ناکام ترک اروپا، پس از سال

  . برخوردار استیگريد ی ھا تي از اولوهي ترکیخارج

بھار « منطقه که به یعرب ی در کشورھایاسيتحوالت سۀ ي آن است که در حاشیتر در پشي اواخر بني اه،يترک

 باباجان، معاون ی رو، علنياز ا.  کندتيتثب یئ معروف است، نقش خود را به عنوان قدرت منطقه »یعرب

  : در استانبول، گفتراً ياردوغان، اخ

  ». استیگري دی جا ما اکنون متوجه نگاه «

 گاه یغرب ازمطبوعات ی طور که برخ ھمان.  ھا در شرق و جنوب استی بلندپروازه،ي ترکني نوکيپلماتيد خط

   است؟»ی عثمانتيمورأم «کي ئیکنند نوزا  یمطرح م

 بر بود هي در دولت ترکئی وزارت امور اروپارکلي مدني نخست١٩٨٠ ی که در سال ھایمي قدپلماتيد ت،يسکي اتمل

 یم دارد اسالهيکه ترک«بباورانند   شوند که ی ھدف مطرح مني با ا»ی گرینو عثمان« اتھامات ني است که ادهي عقنيا

  .ستندي اتھام ھا موجه ننياز نظر او، ا» . به ملحق شدن به اروپانداردیا  عالقه گري شود و د یم

 کشور است؟ نيا کي ستراتژی در سمت و سویريي تغۀ نشان،یالملل  ني بۀ در صحنهي ترکدي رفتار جدنحوه ني اايآ

  : استدهي عقني بر ات،يسکيا

 که پس از یا اما کشور ما به سبب عمر کمش و مبارزه .  استداشته یز مرکیکيتيلو ژئوپگاهي ھمواره جاهيترک «

آن چه .  قرار گرفته استی حفظ استقاللش کرده، دائما در موضع دفاعیجنگ سرد برا  اول و سپسیجنگ جھان

 که  از آنشي که پکپنھاگ یارھاي بر معهي شدن است، با تکزهي است که کشور در حال دمکراتني نموده ارييتغ اکنون

 ر از مداخله ددني ارتش به دست کشتي رضابا ني شده بودند، ھم چنبيحزب عدالت و توسعه به قدرت برسد تصو
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 در گذشته تيسکيا» . و مذاکرهی ھمکارني نوۀي روحکي جاديبه ا  شده استی شدن منتھزهي دمکراتنيا. استيس

  .مردم بوده است  خواهیطرفدار حزب جمھور

  :اند سه دسته اند  شدهفي در کپنھاگ تعر١٩٩٣ اروپا که در سال ۀياد به اتحوستنيپ یارھايمع

  .  اروپاۀ جامعی دستاوردھارشي و پذی اقتصاد،یاسيس

 شرفتي اروپا پهي و اتحادهيترک اني مذاکرات می اروپا است، ولهي ورود به اتحادیداي کاند٢٠٠۴ از سال ه،يترک

 امريکا در منطقه ماناني پ  ناتو است، و از ھم،یشمال کينت آتالماني پی از اعضایکي کشور، نيا.  داردیکند

  اروپا را بهۀي رو، امريکا اتحادني دارد از ایکي نزدۀحزب عدالت وتوسعه با دولت امريکا رابط. شود  یمحسوب م

  .  کندی مبي ترغهي ترکرشي پذريگام برداشتن در مس

 هي در رابطه بادولت ترکیصدراعظم المان، نظر منف فرانسه و آنگال مرکل، ی جمھورسئي ر،یکالسارکوزي ناما

  . نکرده استهي به اتحادوستنيپ  صرفی کافیآن ھا از دولت اردوغان انتقاد کرده اند که انرژ. دارند

حزب   مخالفت با دولتی برایاري بسلي خواه مردم دالی سابق در دولت حزب جمھورري وزکل، یچل شهي عاخانم

 کي الئیکه خدمات آموزش)ی دارنغاشاميچاغداش ( است ی انجمنري که او مدنيجمله اعدالت و توسعه دارد، از 

 احضار سيلو از کارمندان را پنفر قدرت تحت فشاراست، چھارده یاز سو«دھد و اکنون   ی دختران ارائه میبرا

کند قبول   ی مفيتوص» ز با فکر بای ولست،يکمال«او که خود را » .شده باشد  اتھاممي ھا تفھ  آن که به آنی ب کرده

 با گشودن درھا به جادتعادلي ھا، دولت در حال اتي اروپا از اولوهي به اتحادوستني پۀبا کنار رفتن مسأل« دارد که

   : گذاردی نکته انگشت منياما بر ا» .ست شرق و جنوب ایرو

  ». موافقماستي سنيترنشود، من با اکي نزدراني به اايتر نکند شي که ھست بني که فاصله اش را با اروپا از ائیتا جا«

 یھا  نگران آنند که دولت حزب عدالت و توسعه، عاقبت ناچار شود چند تا از ھندوانههيترک  از شھروندانیاريبس

 ی مشکلچي ھمي خواھینم «ۀشياند  بایبرخ.  رھا کندران،ي ای بغل زده است چون حکومت اسالمري را که زیفراوان

  . ستندي نموافق»ستي به چماق نیازي و نميش ھا داشته باهيبا ھمسا

 رفته و ارفراتري دو کشور بسني بکيپلماتي دیعادۀ  رابطکي نژاد، از یاردوغان و احمدۀ  رابطرياخ ی سال ھادر

 و ی المللني در سطح بکيپلماتيد ی انزوالي به دلران،ي ایاوال، حکومت اسالم.  دارندکيدئولوژي ایوندھايپ

 ژهي وۀ، به رابط... اروپا و امريکا و هيحاد اتۀ طرفکي ئ ھامي سازمان ملل و تحرتي امنیرا شویتصادقمحاصره ا

 ازي نکيپلماتي و دیاسي و چه به لحاظ سیتصادق چه به لحاط اهي تربا حکومت ترککي نزدیررسمي و غیتر رسم

تر به شي خود، باچشم طمع بیاسي و سی منافع اقتصادی در راستازي نهي دولت ترکگر،ي دی، از سودوم. دارد عاجل

 ی ھامي در رابطه با شکستن تحری المللني بیشدارھاوھ  که بهی نگرد به طوری مراني اینيويلي م٧٥ یبازار مصرف

  . دھدینم ی چندانتي اھمزي نراني ایاقتصاد

 یتصاد اقی ھامي تحردي و باتشدري اخی سال ھای ط،ی مذھبی ھایکي عالوه بر نزده،ي و ترکراني ای ھاحکومت

 به داً ي شد،ی جھانی انزوالي به دلراني ایحکومت اسالم ھم اکنون.  داده اندشي خود را افزایحجم مناسبات اقتصاد

 بين ی در تالشند حجم مبادالت اقتصادنيطرف. ارد دازي نهي خود با ترککيپلماتي ودیاسي و سیگسترش روابط اقتصاد

  . دالر استارديليم٢٠ آن ھا، در حدود یکنون روابط تجارھم ا.  دھندشي دالر افزاارديلي م٣٠دوكشور تا 

 و پرواز طي با ارسال بلهيدولت ترک: ، نوشت٢٠١١ جون ١١ برابر با ١٣٩٠ جوزا ٢١ شنبه، وز،ين  ني آخرتيسا

 شگاهي در نماگاني رای غرفه ھایواگذار زي و نیراني گذاران اهي سرمای کشور براني ای در ھتل ھاگانياقامت را

  . استکرده کشور دعوت ني درای گذارهي سرمای از آنان براهي ترکیصنعت
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 با راني ادر ی معدنی فعاالن بخش سنگ ھای شده براجادي ای ھاتي و محدودماتي با اطالع از تصمهيترک والنؤمس

  .  استیراني گذاران اهي به دنبال جذب سرمائی و مشوق ھاالتي تسھۀيارا

 و ازدست دادن ی معدنی صادرکنندگان سنگ ھای براني سنگۀت در وضع تعرف دولرياقدام چند ماه اخ  دنبالبه

 هيوالن بخش جذب سرماؤمس  شرکت ھا،ني و انحالل ای آن خطر ورشکستگی و در پراني ای صادراتیبازارھا

 هيک در بخش معادن ترتي فعالۀ را به ادامیراني ای شرکتھاني در صددند ائی مشوق ھاۀي با اراهي ترکی خارجیگذار

  . ندي نمابيترغ

 گذاران هيسرما ی کشور براني ای در ھتل ھاگاني پرواز و اقامت راطي با ارسال بلهي دولت ترکراستا ني ھمدر

 کشور ني در ای گذارهي سرمای ازآنان براهي ترکی صنعتشگاهي در نماگاني رای غرفه ھای واگذارزي و نیرانيا

  . دعوت کرده است

 برگزار هي در ترکراني ای گذاران معدنهي با حضور سرماسرطانوص در اواسط  خصني در ایشيھما ني چنھم

 یراني ای شرکت ھای آن برایھا  برعھده گرفته است و دعوت نامههي آن را دولت ترکی ھانهي ھزهيخواھد شد که کل

  .  استدهيارسال گرد

 در ري در چندماه اخیراني شرکت ا٣٠٠ از شي دھد بی تركيه نشان م»یشناسنامه تجار «ۀآمار روزنام  ترينتازه

  .  دھندی مليتشک یراني ای معدنی از آن ھا را شرکت ھایاري که بسدهي به ثبت رسهيترک

 ی جدبي به عنوان دورقه،ي ترکی و حکومت اسالم گراراني ایاسالمرژيم  ھم اکنون مئي بگوميتوان  یم  حال،ني عدر

 حکومت بشار ی بقای باتمام قدرت براراني ایحکومت اسالم. د نگرنی مهي سورعي وقاژهيبه تحوالت منطقه به و

 آن ريي تغی خود دانسته و برایا بری را خطرکشور ني ااز ديد تاريخی ه،ي که حکومت ترکی کوشد در حالیاسد م

  .  استیري روابط متغه،ي باترکراني روابط ان،يبنابرا.  کوشدیم

 مجبور به هياربکرترکي در فرودگاه دراني متعلق به ای باریماي فروند ھواپکي، ٨٩ حوت ٢٩ مثال، روزشنبه یبرا

اما سه .  خودرو اعالم کرده بودیدکيرا لوازم   خودۀ در پرواز بود، محمولهي که به مقصد سورماي ھواپنيا. فرود شد

 مايھواپ ني سالح خودکار در اۀ جعبکي گزارش داد که هيک تریتي فرانسه به نقل ازمنابع امنیروز بعد خبرگزار

  .کشف شده است

.  ذکر کردندماي ھواپتيامن ی خودکار را برایھا  وجود سالح ما،ي ھواپۀ گفتد که خدمه،ي ترکیتي امنمقامات

حکومت .  آن بازداشت شدندفي سه روز پس از توقمايھواپ ني اۀ گزارش داده که خدمزي نهي دوگان ترکیخبرگزار

  . ماجرا دانستني اۀ را پشت پرددي سف کاخه،يترک  روزنامهکي به نقل از ،یاسالم

 یھا  مقام زي نحوت ٢۵. است  متوقف شدههي توسط ترکی است که در ماه جاریراني ایماي ھواپني دومماي ھواپنيا

 ی فرود اجبارني اليدل.  در پرواز بود متوقف کردندهي به مقصدسورراني را که آن ھم از ایگري دیماي ھواپهيترک

  و از نوعیرنظامي غیراني ایماي ھواپني اهي ترکیظام منابع نۀبه گفت.  شده استذکر مايواپ ھني اۀ محمولیبازرس

  . عنوان شده استهي سورزي نمايمقصد ھواپ.  بوده استنيوشيليا

   محمولهماي ھواپنيا ی عادیدر بازرس« خبر گفت که ني ضمن تأئيد اه،ي وزارت امور خارجه ترکی سخن گوکي

 ني الي دلنيبد. ديآ   ی به شمار مراني اهيملل عل  سازمانی ھا مي که از جمله موارد نقض تحر کشف شدیرقانوني غیا

  . ندادیحيتوض یرقانوني محموله غني ااتئيجزۀ رباراو، د» . شدفيمحموله توق
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 کشور، چه درزمان کي ني کشور عرب، تنھا ھم٢٢ اني که درمنيا.  در منطقه استرانيکشور متحد ا  تنھاهيسور

 ی حکومت ھاۀ و وزن رابطتي حساسستاده،ي اراني بعد از آن در کنار ایھا  و عراق و چه در سال رانيا گجن

  . کند ی تر آشکار مشيدمشق و تھران را ب

  یم ی و غرب تلقلي خود با اسرائروياروئیدر »  مقاومیسپر« را ھم هي سور،ی که حکومت اسالمنيترا مھمعامل

 ی برای ومحملني طرفدار خود در لنبان وفلسطیروھاي نري با سایارتباط نوان پل کشور، به عنيکند و ھم از ا

  .ردي گ یم  مناطق بھرهني خود در ا»کيعمق ستراتژ«گسترش 

 بيداشت، آس  ی وجود نم»کيعمق ستراتژ «نياند که اگر ا  به صراحت گفته ،ی ازسران حکومت اسالمیبرخ

 اساس موج ني اهب. بود  یتر مشي باري بسی اتمۀ از جمله درمورد مناقش،یالملل  ني بی شان در برابر فشارھا یريپذ 

به .  را نگران کرده استی اسالمحکومت ران سابقه سی به طور به،ي در سوری ھا و اعتراضات مردم یناآرام

  . ھستزي در داخل کشور نیمردم  اعتراضاتیريسرگاز  نگران ،یخصوص خود حکومت اسالم

انضمام .  قرار داشتیرگي از خصومت و تی ا  ھالهدر شي دھه پکي ني تا ھمهي و ترکهي سورمناسبات  کهی حالدر

 متخاصم ۀ جنگ سرد در دو جبھاني و قرار گرفتن دو کشور در جر١٩٣٩ در سال هي به ترکهيسور بندراسکندرون

  . مناسبات بودی و سردیرگي تی برائیمنشا

با دولت  که) کا.کا.پ (هي حزب کارگران کردستان ترکیروھاي نی بود برای پناھگاھني ھم چنه،يسور  گذشته،در

  . جنگ قرارگرفتندکيۀ  در آستان١٩٩٨ که دو کشور سال یا  کشور در حال نبردبودند؛ به گونه ني ایمرکز

 حوزه ني ادر ی و اتفاقی رو، ھرگونه ناآرامني مرز دارد از الومتري ک٨٠٠ به کي نزد،ی عربی باکشورھاهيترک

 متمرکز کرده در هي سوری ھمه توان خود رابر تحوالت داخلهي که ترکیدر حال.  گذارد ی مهي بر ترکمي مستقیريتاث

 آن بشار اسد داشته ی جمھورسئي و رهي سورنظام از یاري عتمام تي که حماني به رغم اراني که اميمقابل شاھد

  .است، نتوانسته ھنوزموفق عمل کند

 دارند وموضع آن ھا ی متفاوتکردي و تحوالت منطقه، رودادھاي روۀ درباره،يترک و راني ای ھاحکومت ن،يبنابرا

 را بر مدل هيمدل حکومت ترک ھا، دھد که آنی نشان مزي منطقه نی مواضع احزاب اسالمیحت. ستي سان نکي

  .  دھندی محي ترجراني ایحکومت اسالم

 راه حزب عدالت و ۀ را ادامه دھندحزب نيا در تونس، ی حزب اسالمنيتر رھبر حزب نھضت، مھم،یراشدالغنوش

 دو کشور اشاره ني اطي تونس، به مشابه بودن شرای براهي ترکیموفق بودن الگو  دانست وبا توجه بههي ترکۀتوسع

 دوره اصالحات پشت سرگذاشته کي سميمدرن و اسالم ی ھماھنگی در قرن نوزدھم در راستاهيکرد و افزود که ترک

 حکومت یخبرنگاران الگو او، در جواب سئوال.  کرده استی را طی دوران روند مشابھ در ھمانزيو تونس ن

  .کند ی تأکيد مهي ترکی را به شدت رد کرده و به الگوراني ایاسالم

  : مصر، نوشتنيالمسلم  اخوان ی سخن گوکي  چاپ استانبول از قول جمال ناصر،زمان،ۀ روزنام

 در مصر کي نظام دمکراتکي خواھد  ی مبلکه ست،ي نیکومت اسالم حسيسأ مصر خواھان تنيالمسلم اخوان  «

 ی دولت ھا و رسانه ھاغاتي تبلني اظھارات و ھم چننيا» .است نيالمسلم  اخوان ی مدل حکومتهيترک. حاکم شود

 نيمنافع خود را در ا  بتوانندقي طرني کنند تا از ای مني تلقی را به جوامع عربهي ترکی مدل حکومتزي نیغرب

  . جوامع تمام شودني چپ اشي تحوالت به نفع کارگران ومحرومان و گرانيکشورھا حفظ کنند و نگذارند ا

 از شي ترک در بی ھا  شرکتراي ناخشنود بود زايبيھادر ل  از باالگرفتن موج مخالفت ء در ابتدایحت ه،ي ترکحکومت

 و متخصص ی کاریروي ھزار ن٢٠ ازشي و باند  کشور فعال بوده ني دالر در اارديلي م١۵ پروژه به ارزش ٢٠٠



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٩

 ی حت،ايبي در لی اعتراضات مردمني آغازیا درروزھه،ي رو، دولت ترکنياز ا.  اقامت داشتندايبي در لزيترک ن

  . به عھده گرفتی کشور، نقش مھمني اهي ناتو علاتي تأمل، در عملی را محکوم نکرد اما پس ازاندکی قذافاتيجنا

 کرده ابتکارعمل از داي که تحوالت منطقه پی شتابانريدر س  کهافتهي شي افزاهي در حکومت ترکمي بني ان،ي براعالوه

 که ی دوست خود را ھم از دست بدھد و در رقابتئی حکومت ھایئ  قدرت منطقه کي به عنوان هيبرود، ترک دست

د مھر منافع و مصالح خود را بر  ونتوانفتدي است ھم، از قافله عقب بانيمنطقه در جر  بر تحوالتیرگذاري تاثیبرا

  .آن ھا بکوبد

 یباتحوالت انقالب.  بودمي شگرف در آن خواھی شاھد تحوالتی رود که به زودی مئی به سمت و سومنطقه تحوالت

 چي دارد در حال حاضر ھاني جرانهيخاورمۀ  در منطقیترشي با شدت بزي شروع شد و ھم اکنون نقايفراکه از شمال 

 راني و اهي منطقه از جمله ترککيستراتژ و یاسي سمعادالت یفان خود مصون نگذاشته، تماموط را از یکشور

 یبردار  بھره ی برااي مختلف دنی نقش کشورھااني منيدر ا.  شکل خواھد گرفتدي جدیا  خواھد کرد و معادلهرييتغ

 راتييبا تغ  کهنيز ا غرب ایايپر واضح است که دن.  پررنگ استزي شان نع حفظ منافی برای فعلتيازوضع

 کند که منافعش در  ی برداشت منگونهي کند و ا ی مدي شدی احساس نگراننديب  ی به خود می عربۀ که جامعیشگرف

 ۀندي متحدان عربش تا چه اندازه نگران آیغرب و برخ  کهمي حال شاھدنيدر ع.  استی جدیدھايمعرض تھد

 ال،گرت انگستان، فرانسه، پونان،ي و اعتراضات رو به رشد ی جھانی دارهيسرما اگر بحران.  خود ھستندتيحاکم

 ني جھان چندۀ درھمی دارهي سرمای دولت ھای آن وقت نگرانميدالت اضافه کنا معنيرا به ا...  ورلنديا ا،ياسپان

  . گرددیبرابر م

 بلکه اورد،يار ن حزب عدالت و توسعه به بی برای بزرگیروزي نه تنھا په،يشنبه ترککيروز   انتخاباتتينھادر 

 حزب به ني آن کم تر ھم شده است و ایتعداد قبل  حزب ازني ای پارلمانی ھای دھد که کرسی نشان مء آراجينتا

.  اعمال کندرهي و غکيپلماتي کشور، روابط دني ایخواھان آن است، در قانون اساس  را کهیراتيي تواند تغی نمئیتنھا

الزم   کم تر از حد نصابی کرس۴١ در پارلمان خواھد داشت که ی کرس٣٢۶ عدالت و توسعه حزب ب،ي ترتنيبه ا

 زي نهي به ترکازودي ري دانه،ي خاورمۀ و پرشتاب منطققي تحوالت عمگر،ي دیاز سو.  استی قانون اساسريي تغیبرا

  . خواھد کردتيسرا

 یاي مزاگريبه احزاب دحاکم نسبت   است اما حزبکي دمکرات ظاھراً هي ھر چند که انتخابات ترکگر،يد ی سواز

 و ويمطبوعات و راداز .  استیغي و تبلی و قدرت مالیدولت عي به امکانات وسی دارد و آن ھم دسترسی اژهيو

 حزب حاکم، امکان ندگاني که به نمایمي عظی قدرت مالاي گر،ي دهي نقللي وساکوپتري وھلماي گرفته تا ھواپونيزيتلو

 که یدر حال. کنند  مردم را نسبت به حزب خود جلبی سفر کنند و آرایاحت از کشور به ری به ھر نقطه ادھد یم

 ژهي حزب، به وني و طرفداران انا مبلغشود ی گفته میحت. ستندي برخوردار نی امکاناتني از چنونيسياحزاب اپوز

 و با رشوه و اني روستائازي مورد نی و ابزارھائی مواد غذاعيبا توز  مردم،ی مذھباسات احسکيدر روستاھا، با تحر

  .ھا را جمع کرده اندآنأی  و وعده، ربيفر

 در ی انتخاباتیدادھاي روند رو مشاھده ی انتخابات براۀوله که در آستان  چهي دوی بخش ترکسئي گونگور، رنيبھاءالد

با  را هي ترکتي وله، وضعچهي دویگو با بخش فارس و بازگشت، در گفت  بود و در روز انتخابات به المانهيترک

 هي ترکريوز  اردوغان، نخست ،ی قانون اساسرييدر صورت تغ«:  گرفتجهي نتني و چنکرد سهي مقاراني اتيوضع

 یا  عمده راتييحتا اگر تغ حزب حاکم عدالت و توسعه.  خواھد بودهي شبهي روسري نخست وزن،يرپوتيتر به والدمشيب

  ». نخواھد شدرانيا  بهلي تبدهي وقت ترکچي انجام دھد، ھیھم در قانون اساس
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تر شي بهينظر او، ترک به . است»هي ترکیکشور اسالم« اصطالح یري کارگ  مخالف بهني گونگور، ھم چننيبھاءالد

  . کشور مدرن و سکوالر استکي

 کي اردوغان در ه،ي ترککشنبهي عدالت و توسعه در انتخابات روز ی کار اسالم گرا  حزب محافظهیروزي از پپس

 شود که ی منشورنيگزي خواھد بود تا جادي جدیاساس  قانونکي دولت، ارائه تي اولونيخست گفت که نیرانسخن

  . کردء را الزم االجران آی نظامی کودتاکي و بعد از شيپ  سال٣٠ در حدود هي ترکیدولت نظام

ھا،  انه مخالف در داخل وخارج پارلمان، رسیما به دنبال اجماع و توافق با احزاب اصل«:  گفته استاردوغان،

  ». گفتن داردی برای که حرفبود مي خواھیگري و ھر کس داني دانشگاھ،یردولتي غیسازمان ھا

 یصدا« شدن به ليتبد ی براهي ملت ترکی ھا  و آرمانلي در سخنان خود به تماني ھم چنه،ي ترکري وزنخست

 یني و فلسطهي لبنان، سور،یوسن غرب اشاره کرد و ادعانمود که مردم بی کشورھاانيدر م»  و مسلمانانانهيخاورم

  .مند خواھند شد  او بھره یروزيھم از پ

 شي، قبل از انتخابات قابل پ»و توسعه حزب عدالت «یروزي کنند پی را دنبال مهي ترکعي که وقای کسانی براسرانجام

 دولت ئی به تنھادو کسب خواھد کرد و قادر خواھد بئی باالی حزب آرانيشدکه ا  ی بود و فراتر از آن گفته مینيب

 ني ایاساس  مورد نظر خود را در قانونراتيي تغگر،ي و بدون مشورت با احزاب دئی به تنھانيھم چن . دھدليتشک

 که افتي دست نی پارلمانی آرااز زاني و به آن مدي خود نرسی روشي حزب، به اھداف پنياما ا. کشور وارد کند

  . را انجام دھدنيادي بنريي تغنيبتواند ا

 در هي ترکتيکرد، عضو  مردمۀ مسأل،ی چون اصالح قانون اساسی که مسائلني عالوه بر ا،یتيعق موني چنرد

 ھستند که حزب عدالت و توسعه، به ی مسائلرهي تحوالت منطقه وغ،ی رابطه با حکومت اسالمۀ اروپا، ادامهياتحاد

 کرد در پارلمان  ۀندي نما٣۵ و ونيسي اپوزحزب با دو دي حزب باني قادر به حل آن ھا نخواھد بود واجبارا ائیتنھا

قادر نخواھد بود   رو، حزب توسعه و عدالت ھم چون گذشته،نياز ا. ديگو و مذاکره بنشن و  به گفته،يترک ديجد

 ی ھم چون ھشت سال گذشته به راحتیالملل ني و چه در عرصه بی داخلۀ خود را چه در عرصی ھااستياھداف و س

  . ببردشيپ

   ٢٠١١ جون زدھمي س- ١٣٩٠ جوزا و سوم ستيب دوشنبه

  

  :مهيضم* 

ۀ  دھلي تااوای امپراتورنيا.  بوده استخي در طول تاری امپراتورني و مقتدرترني بزرگ تر،یعثمان یامپراتور

 آتاتورک اي کمال ی مصطفی به رھبر،ی وداخلی تحوالت جھانۀدر بحبوح.  را تحت کنترل خود داشتهي ترک١٩٠٠

  . شدتي ھداینينو شرفتي دوران پیسو به   هيترک، )پدر ترک(

 واقع شده است ايآس ی اروپا و جنوب غربی در جنوب شرقه،يترک.  و اروپا استاي مھم آسۀ دو قاریتالقۀ  نقطهيترک

.  قرار گرفته استی شمالۀمکري در نی درجه طول شرق٤٥ و ٢٦ و ی درجه عرض شمال٤٢ و ٥/٣٦ نيو ب

 و عرض آن به طور لومتري ک١٦٦٠ قابل تصور است که طول آن ازشرق تا غرب یلي ، به صورت مستطنيسرزم

 با هي وسعت ترک لحاظاز.  احاطه شده استاي درۀلي کشور، ازسه طرف به وسنيا.  باشدی ملومتري ک٥٥٠متوسط 

.  گرددی کشور جھان محسوب مني و پنجمیس) رانيتر از نصف مساحت اکم(  مربع مساحتلومتري ک٥٧٨/٨١٤

 در لومتر،ي ک٦١٠ مشترک المنافع با ی شمال با کشورھازا.  داردیاي آسۀي شش ھمساو  اروپاگیي در ھمساه،يترک
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 در قسمت لومتريک ٨٧٧ هي در جنوب با سورلومتري ک٣٣١ با عراق لومتر،ي ک٤٥٤ راني ایبا حکومت اسالم شرق

  .ترکدارد مشی مرزھالومتري ک٢٦٩ با بلغارستان لومتري ک٢١٢ وناني با یغرب

. شده است ه در غرب احاطهژ ایاي درجنوب، درترانهي مدیاي در شمال، دراهي سیاي ازسه طرف توسط دره،يترک

 تنگه بسفر ۀلي سمت شمال به وساز اي درني مرمره وجود دارد که ایايدره نام  بی مھمی داخلیاي دریدر شمال غرب

 آزاد یاي را به دراهي سیاي دو تنگه درنيا.  گرددیمتصل م هژ ایاي تنگه داردانل به درقي واز طراهي سیايبه در

 مرمره و یاھايدر در. ردي گی را در بر ممربعلومتري ک١١٣٥٠ در حدود ی منطقه امرمره یايدر. ندي نمایمتصل م

  : از آن ھا عبارتند ازیبعض.  باشندی مهي وجود دارند که متعلق به ترکی متعددريجزا هژا

 کوچک و بزرگ اچهيدر٦٥ در حدود ه،يدر ترک...  اژه و یاي دردر در رسيمي مرمره و ایاي مرمره در درريجزا

 در شرق، لومتري ک٣٧١٣ با مساحت چھوانی اي مربع مساحت وجود دارد، از جمله درلومتري ک٩٠٠٠جمعا با 

  ... وهير قون دلومتري ک١٥٠٠ توز با مساحت ۀاچي و دریمرکز ی در آناطوللومتري ک١٦٢٠ نمک با مساحت اچهيدر

 ه،يبورسا، ارزروم، قون  آدانا،ر،ي توان از استانبول، ازمی مھم آن می شھر آنکارا است و از شھرھاه،يترک تختيپا

  .نام برد...  واربکري اورفا، وان، دا،يآنتال

 از یبي کشور ترکنياقتصاد ا . کشور جھان قرار دارد٢٠ است که در جزء افتهي توسعه ی از جمله کشورھاه،يترک

 ۀني ده کشور برتر جھان قرار دارد و در زمۀ در زمرهيترک ی کشاورزداتي باشد، تولی و مدرن میاقتصاد سنت

 است که در مجموع ی کشور نساجنيا صنعت نيبزرگ تر.  برتر جھان استیکشور ھا  کشور جزء،ني ازي نعيصنا

 هي ترکیکيالکترون عيصنا.  دوم قرار داردۀ نفت در رتبشي پاال،ی دھد پس از نساجی ملي درصداقتصاد را تشک١٧

  . قرار داردکشور ني ای خودروساززصنعتي در اروپاست و پس از آن نعي صنانيبزرگ تر

 ھتل ١٠ از مجموع کهي شود به طوری در اروپا محسوب معي صناني جزء موفق ترزي کشور نني اسميور تصنعت

  . کندی جذب درآمد مسمي دالر از تورارديلي م٢٠ ارشياالنه ب کشور، سنيا.  قرار داردهي ھتل در ترک١١برتر جھان 

 از كل ،یميالد٢٠١٠ نفوس تركيه در سال ی تركيه، طبق سرشماری آمار دولتۀ اداری نقل ازآمار منتشره از سوبه

 ھزار ٦٧٩ ميليون و ٣٦( درصد ٨/٤٩را مردان و)  ھزار نفر٤٣ ميليون و ٣٧( درصد آن ٢/٥٠جمعيت تركيه 

ين شده كه از كل ي درصد تع٥٨٨/١ ،ید ميال٢٠١٠در سال  نرخ رشد جمعيت تركيه.  دھندی زنان تشكيل مرا) نفر

  .  استان كاھش يافته است٢٨ افزايش و جمعيت یدر سال گذشته ميالد  استان٥٣ استان تركيه جمعيت ٨١

اين شھر  ر است و جمعيت درصد از كل جمعيت اين كشو١٨ ی عنوان بزرگ ترين شھر تركيه، پذيرابه استانبول،

 ھزار نفر ٢٥٥ميليون و ١٣ به ی ميالد٢٠١٠ ھزار بود در سال ١٥٨ ميليون و ١٢ ی ميالد٢٠٠٩كه در سال 

 درصد كل جمعيت ٥/٦( ھزار نفر ٧٧١ ميليون و ٤یآنكارا، دومين شھر بزرگ تركيه نيز پذيرا. افزايش يافته است

، بورسا ) درصد كل جمعيت٤/٥( ھزار نفر ٩٤٨ ميليون و ٣ یپذيرا ، ازمير سومين شھر بزرگ تركيه)تركيه

 ٨٥ ميليون و٢ یو آدانا پذيرا) درصد جمعيت٥/٣( ھزار نفر ٦٠٥ ميليون و ٢ یتركيه پذيرا چھارمين شھر بزرگ

 ١٥-٦٤ یدر دوره سن  درصد كل جمعيت تركيه٢/٦٧طبق اين آمار، .  باشدیدرصد كل جمعيت م) ٨/٢(ھزار نفر 

در سطح تركيه، .  سال قرار دارد٦٥ یباال ی درصد نيز در دوره سن٢/٧ و ٠-١٤ یرصد در دوره سن د٦/٢٥سال، 

  . نفر بود٩٤ ی ميالد٢٠٠٩ كه اين رقم در سال كنند ی می نفر زندگ٩٦ ھر كيلومتر مربع یبه ازا


