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:گزارشی از رویدادهای ترکیه

 ! این تازه آغاز کار است ”معترضین ترک:   “

یهی شهروندی:  ROAR Magazine* منبع:  WhatIsHappeningInIstanbul.  (بازنشر گزارشی از نشری com(
ترجمه: امین حصوری

یحمآمیز بود که در اعتراض به تخریب پارک گزی ( یهی این خیزش صدها تظاهرات کوچک صل  –)  یکی ازGeziخاستگاه اولی
یحهایی برای جایگزینی این پببارک بببا یببک بببرج  –معدود فضاهای سبز به جا مانده در مرکز استانبول  مآغاز شد. {زیرا} طر

یحمآمیز معترضان (به تخریببب پببارک   ) درGeziتجاری تازه در دست است. برخورد بسیار نامتناسب پلیس با تظاهرات صل
ییهای شد برای یک خیزش عمومی در سطح کشور. مآنچه که ما از ساعات مآغازین روز    مه شبباهد مآن۳۰عرض چند روز جرق

ش ِن شهری نبود، بلکه یقشان برای مداخله در تصمیمات کل یهایم صرفا نمایشی از عزم جمعی ساکنین استانبول در دفاع از ح  بود
یهکار اسلمی و نولیبرال ترکیه. یههای گسترده علیه دولت محافظ شورشی بود با خاستگا

یشهای سیاسی مختلف حول شعارهایی نظیر: «شانه به شببانه علیببه فاشیسببم» یههای سنی و گرای  صدها هزار تن از مردم از رد
یهی یهاند. به رغببم سببرکوب وحشببیانه و بیرحمببان  متحد شده و خواستار استعفای نخست وزیر ترکیه، رجب علی اردوغان، شد
ییشهیر، سامسون، کونیا و مرسین و سایر شببهرها  پلیس، اعتراضات به سرعت از استانبول به شهرهای مآنکارا، ازمیر، مآدانا، اسک
ینهای مآب پاش و {پرتاب} گاز اشببک مآور را بببه طببور گسببترده  گسترش یافت. از همان مآغاز اعتراضات، پلیس ترکیه ماشی
یهی ینهای نبرد تبدیل شد؛ {که بببه واسببط ینهای استانبول و شهرهای دیگر به میدا  علیه تظاهرکنندگان به کار گرفت؛ و خیابا

یهاند. یشها چندین نفر نیز جان باخت مآن} تاکنون چند صد نفر راهی بیمارستان شدند و بر مبنای برخی گزار

ش ِی محسوس اما غیر رسمی بببر یییافت، یک بایکوت خبر یهی اعتراضات در سراسر ترکیه گسترش م ییسابق  همچنانکه این موج ب
یهای در ترکیه افزایش یافته است. بر اساس گزارش یلهای اخیر سانسور رسان یههای جریان اصلی ترکیه حاکم بود. طی سا  رسان

یهنگاران بدل شده است. با ایببن حببال {بببه۲۰۱۲«سازمان گزارشگران بدون مرز» ترکیه در سال    به بزرگترین زندان روزنام
یههای یهای} معترضان موفق شدند تحرکات خود را سازمان دهند، که {این امر} عمدتا از طریببق رسببان  رغم این سکوت رسان

یههای اجتماعی بوده است. خرد و شبک

ییشود، مردم بببدون هببراس  به رغم خطرات مآشکاری که از سوی نیروی پلیس افسار گسیخته {بر تظاهرکنندگان} تحمیل م
یینظیر و تاریخی است؛ نه فقط به این خاطر که مردم در تعداد هببر چببه یهاند. اعتراضات جاری در ترکیه ب ینها شد  راهی خیابا
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یهاند، بلکه همچنین به این دلیل که ایببن اعتراضببات بیببانگر ینها از نیروهای پلیس ضدشورش شد  بیشتری خواهان تخلیه خیابا
ییهای رایج سیاسی است.  یهبند امید به {ایجاد} جنبش اصیل مردمی، فراسوی دست

Occupy معترضین جنبش «اشغال گزی» ( Geziبه هیچ رو جمعیتی همگببن نیسببتند. ایببن جنبببش {اینببک} شببامل ( 
یلها و پیببروان کمببال {مآتبباتورک}، ییگرا، لیبرا یپگرا و مل یهی پیر و جوان، چ ینها نفر از سراسر کشور است که در بردارند  میلیو
یسسکشوال و نیز طرفداران فوتبال {و غیره} است که همگی یسگرا و تران ییدین، همجن یندار و ب یهمتوسط و طبقه کارگر، دی  طبق

  (حزب اسلمگرای عببدالت و توسببعه). بببا اینکببه هیببچAKPمآنها خواست جمعی مشترکی دارند: پایان دادن به اقتدارگرایی 
یهاند.  یهها را گرد هم نیاورده است، معترضین همبستگی عظیمی از خود نشان داد سازمان سیاسی مرکزی این گرو

یه خببود} مآنهببا را متحببد ید ب یهی با هم بودن در این خیزش {خو ییدهد. پدید  {نفس این} اعتراضات مآنها را در کنار هم قرار م
یههای محلببی و ش ِی مشترک و مقاومت در برابر تصاحب این فضاها از سوی سببرمای ییسازد؛ مآرزوی محفاظت از فضاهای عموم  م

ییسازد.  جهانی، مآنها را قوی و نیرومند م

یهشببده از  واکنش مردم نسبت به رویکرد گستاخانه پلیس در مواجهه با تظاهر کنندگان پارک گزی، پیامببد {خشببمی} انباشت
یهای بود:  ییهای پای یهای از تهاجمات اخیر {دولت} علیه مآزاد یبگذاری و کشببتار شببهروندان در {شببهر} روبوسببکی رشت  دربم

 سببرکوب بببزرگ؛ محببدودیت حقببوق تناسببلی زنببان؛  تهاجم با بمب به شهر مرزی ریحانلی در مبباه گذشببته؛۲۰۱۱دسامبر 
یهی مشروبات الکلی  ؛ اعمال   تظاهرات اول ما مه یتهای جدید بر عرض یهداری نولیبرال بببه مآثببار و  محدودی یتاندازی سرمای  ؛ دس

) و برخببی نببواحی بنببدری شببهر اسببتانبول نظیببر کراکببوی (Emek (ساختمان تئاتر ایمکبناهای فرهنگی و تاریخی نظیر 
Karaköy) بشیکتاش ،(Beşiktaş) و کادیکوی (Kadıköyین و مناطق مسکونی برای   احداث سومین)؛ و تخریب زمی

یه وپل بر روی تنگه بسفر ییهای گسببترد یهی اینهببا در ایجبباد نارضببایت یت عمومی نسبت به این پببروژه. هم  ، به رغم ابراز مخالف
اعتراضات کنونی سهیم بوده است.

ییرسد، {در واقع} ناشی از محرومیت حاد و نامُامیببدی یهای علیه قطع درختان به نظر م  مآنچه که در نگاه نخست تظاهرات ساد
یشهببای اسببتبدادی و مآشببکارا ضببد دموکراتیببک یهی شهروندانی بود که سرانجام صبر و تحمل خود را نسبت به گرای  پردامن
یهاند؛ دولتمردی که از سوی نخبگان سیاسی حاکم بر جهان به مثابه سببمبلی از دموکراسببی  نخست وزیر اردوغان از دست داد

ییشود. عرضه و تبلیغ م

ییفرستند: دموکراسی صادر شدنی نیست! اردوغان به طور پر ینهای ترکیه پیام مآشکاری برای جهانیان م  امروز مردم در خیابا
یهای رهبران مستبدی مثل مبارک، قذافی و  اخیرا  بشار اسد را خطاب قرار داده است تا به صدای مردم خود گوش –مآواز – 

یماش گوش بسپارد.  فرا دهند؛ اکنون {اما} زمان مآن رسیده است که خود او به صدای مرد

۲۰۱۳ ژوئن ۲
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یهی *  یهی اصلی این متن نخست در نشری WhatI  s  .HappeningInIstanbulنسخ com   منتشر شده است. ایببن 
یهی ژورنالیسم شهروندی برای پوشش دادن خیزش اخیر مردم ترکیببه اسببت کببه در جهببت  نشریه، ابتکاری مردمی در حوز

یهاندازی شده است.  یههای جریان اصلی را یهی مسلط رسان مقابله با روی

Defiant:  مطلب فوق ترجمه ایست از این متن: Turks        this is only just the beginning  

توضیح مترجم:

یههای ایببن جنبببش یههای ارائه شده در مآن نیسببت. مشخصببا مببترجم خاسببتگا  ترجمه این گزارش به معنی تایید تمامی دیدگا
یهی اعتراضببات ییدانببد. بببرای مثببال در ایببن گببزارش بببه زنجیببر یعتر از مآنچه در این متن ذکر شده اسببت م  اعتراضی را وسی
یپگببرا در سببال گذشببته ینهای چ یممنببد برخببی سببازما یههای ترکیه و یا به سرکوب نظا یهی دانشجویی در برخی دانشگا  گسترد

یهای نشده است. برای مرور مختصری در این موارد برای نمونه رجوع کنید به این نوشته: اشار

یلگیری اعتراضات کنونی در ترکیه | سولماز بهرنگ یهی شک بررسی اجمالی زمین

ینیابی ایببن اعتراضببات را صببرفا امببری خببودانگیخته و خودجببوش یههای سازما  همچنین مترجم اشکال مقاومت خیابانی و شیو
ش ِی انباشببت تجربیببات یتیبباب یتمآمیز مآنهببا را متبباثر از مادی یتهای خودانگیخته، گسترش مببوفقی ییانگارد؛ بلکه در کنار خلقی  نم
ییداند؛ همچنانکه متبباثر از بببازمآموزی فعببالین سیاسببی از یلهای گذشته م ینهای سیاسی ترکیه طی سا  مبارزاتی فعالین و سازما
ش ِت فراحزبی و غیببر ایببدئولوژیک بببودن یلهای اخیر در منطقه و در سایر کشورها. ضمنا واقعی ییشهای مردمی سا  تجربیات خیز
یتگری ایببدئولوژیک در یشها، لزوما به معنای غیر ایدئولوژیک ماندن مآنها و یا به معنای نفی ضرورت دخببال ش ِن این شور  مآغازی
یهی موارد، نمایندگان نظببم جهببانی بببا تمببام قببوا در جهببت مهببار یشهای بهار عربی نیز در هم  مآنها نیست. کما اینکه در خیز
یههای ایدئولوژی مسلط بر رونببد پببویش مآنهببا کوشببیدند؛ یشها و تحمیل انگار یهداری در درون این جنب یشهای ضد سرمای  گرای
یمقببد از یتهببای تما یهای مببردم و حمای یشها و احزاب محلی، خواه از طریق بمببباران رسببان یتها و ارت  خواه از طریق نفوذ در دول
یههایی از مببزدوران یههای سیاسی همسو (تحت پوشش دفاع از حقوق بشر و دموکراسببی) و خببواه از طریببق تجهیببز شبببک  گرو

بنیادگرا.

یهی متن: ش ِی ضمیم ** لینک گزارش تصویر
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