
نبرد بر سر روح ترکیه:  انتخابات مجدد استانبول 

مروه تاهیر اوغلو و آیکان اردمیر

تابستان شش سال پیش، در جریان تظاهرات پارک گزی، استانبول شاهد نخستین اعتراض مردمی علیه مهندسی اجتماعی

با کنیسه ها، کلیساها و مساجد استانبول .و سرانجام در مارس امسال، بهار به استانبول بازگشت. اسالمی اردوغان بود

آنکه استانبول را از دست بدهد،. نه یک شهر معمولی، بلکهجهان شهر اقلیت ها و بنای یادبود کثرت و چندگانگی است باشکوه، 

.ترکیه را از دست داده است

تصویر انتخاباتی اکرم امام اوغلو، نامزد اپوزسیون برای انتخابات شهرداری استانبول

ترکیه در آستانه برگزاری غیرمتعارف ترین انتخابات در تاریخ مدرنش است. در بهار امسال، پس از آنکه نامزد حزب عدالت

رهبر اقتدارگرای این حزب، رجب طیب اردوغان بدون ارائه و توسعه، انتخابات شهرداری را به نامزد اپوزیسیون باخت، 

دالیل متقن حقوقی، دستور به برگزاری مجدد انتخابات داد. بی توجهی مشهود و آزاردهنده اردوغان به اراده عمومی، انتخابات

. ژوئن را به نبردی تمام عیار برای دموکراسی بدل کرده است۲۳مجدد شهرداری استانبول در 

کارزار انتخاباتی هر دو نامزد خبر از. اهمیت انتخابات دوباره البته بیش از مقاومت در برابر تصاحب فراقانونی قدرت است

جنگ بر سر روح و جان ترکیه می دهد – ستیز میان ایده نوعی جمهوری یکپارچه، تحت فرمان یک شخص، و ایده

.جمهوری ای مبنی بر دموکراسی کثرت گرا

 مارس شهرداری استانبول با حمایت طیف و ائتالف گسترده ای۳۱انتخابات  امام اوغلو نماینده حزب اصلی اپوزیسیون در اکرم

علی رغم تالش های اردوغان برای متهم کردن نیروهای اپوزیسیون به تروریسم، نامزد حزب. از رأی دهندگان پیروز شد

اکنون در جریان کارزار برای انتخابات مجدد، رسانه ها. عدالت و توسعه اردوغان مبارزه انتخاباتی را به حریف واگذار کرد
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امام اوغلو و مقامات وفادار به اردوغان، راه تازه ای را برای تخریب حریف پیش گرفته اند و تبلیغ می کنند که رقیب، یعنی اکرم

است« یونانی» .

کلیسای ارتدوکس یونان از آنها دست روی ریشه ترابوزانی امام اوغلو گذاشته اند و از آنجایی که گروهی از مردمان عضو

امام اوغلو در اصل یونانی است و زندگی می کنند، آنها مدعی اند که در استان ترابوزان در حاشیه دریای سیاه مدت ها پیش

به تازگی یکی از مقامات ارشد حزب عدالت و. هستند« با نقاب مسلمان»طرفدارانش در ترابوزان به اصطالح یونانی هایی 

با قلب و جان و ذهن همراه ملت»توسعه با به پرسش کشیدن هویت مذهبی و قومی امام اوغلو، از او خواسته که اثبات کند 

.»ترکیه است

تقریباً تمام رهبران بانفوذ تاریخ ترکیه،. ادعای غیرمسلمان و غیرترک بودن برچسب و توهین رایجی در سیاست ترکیه است

.از مصطفی کمال آتاتورک سکوالر تا اردوغان مسلمان، با چنین اتهاماتی روبرو بوده اند

سال هاست خصومت عمیقی نسبت به اقلیت های غیرمسلمان و غیرترک در ترکیه وجود دارد و جناح های مختلف سیاسی در

ملت تحت سلطه-زمینه این واقعیت تلخ به گذر ناآرام یک امپراطوری چندملیتی به یک دولت. این خصومت شریک  بوده اند

یک ملت، یک»–که در شعار  ۲۰۱۵ملیت گرای اردوغان از سال -با توجه به سیاست پوپولیستی نژاد. ترک ها برمی گردد

او تجلی یافته– نیروهای اپوزیسیون انتساب ریشه یونانی به امام اوغلو را یک تهمت« پرچم، یک وطن، یک دولت

ناسیونالیست افراطی به رهبری حزب عدالت و توسعه تلقی می کنند-نژادپرستانه دیگر از جانب ائتالف اسالم گرا .

یک شهر، دو رویا

با چنین. هیاهوی اطراف این اتهام خیلی زود چنان باال گرفت که موضوع اصلی کارزار انتخابات شهرداری استانبول شد

 سال حاکمیت پیوسته اردوغان،  به۱۷حواشی ای، انتخابات مجدد استانبول اکنون بیش از هر انتخابات دیگری در طول 

نبرد میان دو رویا و دو چشم انداز متضاد برای جمهوری ترکیه: نمونه ای کوچک از نبردی بزرگ تر بدل شده است .

 مارس، حزب اردوغان کلید شهرداری شهرهای بزرگ ترکیه را به رقبایش واگذار کرد، شهرهایی که۳۱در انتخابات 

این شکست ضربه سنگینی برای اردوغان. اقتصادشان روی هم رفته برابر با دو سوم تولید ناخالص داخلی این کشور است

استانبول برای اردوغان ارزش بسیار ویژه ای دارد،. بود، اما هیچ شکستی به گرانی شکست در انتخابات پیش  رو نخواهد بود

نه فقط به عنوان یک سیاستمدار بلکه به عنوان یک شهروند استانبول؛ اهل استانبول بودن بخش مهمی از هویت اردوغان

او به خوبی به قدرت اقتصادی و البته اهمیت و قدرت نمادین این شهر واقف است. است .

اگرچه مدت هاست اردوغان با الگوی مشت آهنین حکمرانی می   کند، اما رضایت استانبول پیش شرطی ضروری برای تحقق

اگر استانبول را از دست بدهیم، کل ترکیه را از»او خود مدت ها پیش اقرار کرده بود که . رویاهای امپراطوری گونه اوست

.»دست خواهیم داد



مسجد چاملیجا، بزرگ ترین مسجد ترکیه با ظرفیت بیش از شصت هزار نفر، بر فراز بلندترین تپه استانبول؛ طرح

.جاه طلبانه و جنجالی ای که اردوغان اجرا کرد

استانبول یک شهر معمولی نیست؛ نمادی جهانی است از کثرت و همزیستی. جهان شهری که قرن ها پایتخت امپراطوری های

روم  شرقی و عثمانی بوده، جایگاهی بی بدیل و اهمیتی فراوان برای جوامع گوناگون در سرتاسر جهان دارد. استانبول، حتی

پس از تشکیل دولت-ملت ترکیه در اوایل قرن بیستم،  بزرگ ترین مرکز تجمع و محل تالقی اقلیت ها باقی ماند. با کنیسه ها،

کلیساها و مساجد باشکوهش،  استانبول خانه اقلیت ها و بنای یادبود کثرت و چندگانگی است. در چشم بسیاری از روشنفکران، 

نویسندگان و هنرمندان، استانبول همان حلقه ای بوده که ترکیه را به »پلی میان شرق و غرب« بدل کرده است — استعاره ای

.که هنوز میلیون ها شهروند ترکیه از به یادآوری و تکرار آن مغرور و خرسند اند

او با به چالش کشیدن اصول جمهوری سکوالر ترکیه،. اردوغان اما برای این شهر و کشور رویاهای دیگری در سر دارد

سنی گذاشته، و رویای تحقق دوباره امپراطوری عثمانی به عنوانی شرکتی فرقه گرایانه را در سر-اصل را بر هویت مسلمان

سیاسی اش را محو و کمرنگ-می پرورد — امپراطوری ای که به زعم او،  اصالحات سکوالر متوالی، میراث عظیم مذهبی

.ساخته است

 میلیارد۱۰با بودجه ساالنه )استانبول هم به عنوان پایتخت امپراطوری عثمانی و هم به عنوان ثروتمندترین شهر ترکیه مدرن 

، مرکز طبیعی و میدان اصلی تحقق پروژه ای است که اردوغان برای ترکیه دارد(دالر .

بورژوازی اسالمِی طمع کار و قراردادهای پرسود، اردوغان در استانبول پروژه ساخت و سازی رعدآسا و-مجهز به یک نو

مضاف. گسترده را پیش می برد؛ پروژه ای که چشم انداز و چهره تاریخی شهر را با آسمان خراش ها و مراکز خرید دارد می بلعد

از. بر این،  اردوغان با حمایت و تأمین مالی مجموعه ای از پروژ ه های پرزرق و برق درصدد اسالمی  کردن سیمای شهر است

جمله این پروژه ها باید به ساخت مسجد چاملیجا، بزرگ ترین مسجد ترکیه، بر فراز بلندترین تپه استانبول اشاره کرد که ظاهر

.آن از معماری سلطنتی عثمانی الهام گرفته است



آرشیو:، عکس۲۰۱۳اعتراضات پارک گزی در سال 

در کمتر از یک هفته پیش از انتخابات مارس، اردوغان در حرکتی جنجال برانگیز پیشنهاد کرد موزه ایاصوفیه دوباره به

مسجد تبدیل شود. ایاصوفیه کلیسایی از دوران روم شرقی است که در زمان حکمرانی سلطان محمد دوم، امپراطور عثمانی

نام و هویت مسجد به خود گرفت، اما بعدتر آتاتورک آن را به موزه تغییر داد. تکثیر بانک ها، خیریه ها، خوابگاه ها و دیگر

نهادهای اسالمی از دیگر اقدامات مشابه اردوغان است. اسالمگرایان رفته رفته در حال بازپس گیری فضاهای عمومی

.استانبول هستند

شش سال پیش در تابستان، در جریان تظاهرات پارک گزی،  استانبول شاهد نخستین واکنش منفی مردمی به مهندسی اجتماعی

پس از سرکوب پلیسی معترضان پارک گزی، میلیون  ها نفر در استانبول و دیگر شهرهای کشور به. اسالمی اردوغان بود

مسأله نه فقط طرح تغییر چهره پارک مرکز شهر، بلکه حمله به اتوس یا شخصیت شهری با وجه  مشخصه بیان. خیابان آمدند

در فضایی« مسلمانان ضدسرمایه داری»معترضان جوان و پیر، فعاالن جامعه ال جی بی تی و . آزاد کثرت و تضاد بود

در آن تابستان، رژیم اردوغان معترضان را با گاز اشک آور، ماشین آب پاش و گلوله. جشن گونه در میدان تقسیم گرد هم آمدند

از آن پس،  رژیم دیگر به سختی به بیان و اظهار کثرت امکان و مجال.  نفر از آنان را کشت۱۱پالستیکی سرکوب کرد و 

شرایط پس از.  ممنوع شد۲۰۱۵رژه افتخار دگرباشان جنسی، یکی از جشن های ساالنه کثرت و چندگانگی، از سال . داد

ظهور.  علیه اردوغان رو به وخامت گذاشت، تا حدی که رژیم هر نوع بیان تضاد را تروریسم خواند۲۰۱۶کودتای نافرجام 

تا حدی واکنشی به همین حمالت به استانبول و ارزش هایی بود که این شهر قرن ها( ه د پ)حزب دموکراتیک خلق ها 

ناسیونالیست طرفدار کرد یک مرد ویک زن بودند، یک-رهبران این حزب مترقی و پسا. الهام بخش و معرف آنها بوده است

ه د پ. حزبی مشخصاً طرفدار طبقه کارگر، که اردوغان جز در زمان های انتخابات چشم بر آن بسته بود. کرد و یک ترک

یکی از رهبران جوان و. در عین حال دیگر اقلیت ها از جمله ارمنی ها، سریانی ها، یزیدی ها و علوی ها را نیز نمایندگی می کند

 درصد آرا را به دست آورد۱۰ چیزی نزدیک به ۲۰۱۴کاریزماتیک حزب، صالح الدین دمیرتاش توانست در انتخابات اوت 

این بزرگ ترین موفقیت انتخاباتی یک حزب طرفدار.  درصد آرا حزبش را وارد پارلمان کند۱۳ ماه موفق شد با ۱۵و طی 

اردوغان اما به حزب حمله کرد و با تروریست خواندن آن هزاران نفر از اعضا، از جمله رهبران. کرد در تاریخ ترکیه بود

.این حزب را به زندان انداخت



بازگشت بهار به استانبول

 مارس، همچون یک سوپراستار سیاسی ظهور۳۱امام اوغلو در انتخابات . در ماه مارس امسال، بهار به استانبول بازگشت

امام اوغلو به.  سال گذشته بود۲۵کرد و علی رغم همه چیز در انتخابات پیروز شد؛ این نخستین پیروزی مهم سکوالرها در 

.عنوان یک شخصیت سیاسی حاشیه ای وقتی اهمیت نمادین یافت که اردوغان پیروزی اش را به چالش کشید

 که رسانه های اسالم گرا روی آن مانور داده اند۲۰۱۶تصویر اکرم امام اوغلو در تسالونیکی یونان در سال 

اما م اوغلو اگرچه از خانواده ای محافظه کار می آید، اما کامالً به ارزش های لیبرال وفادار است. حال او می تواند تجلی و ضامن

 روز پرهیاهو شهردار این شهر۱۷خصلت چندفرهنگی استانبول باشد. پیش از آنکه نتایج انتخابات استانبول باطل شود، او 

بزرگ بود و در این مدت سعی کرد به همه ساکنان شهر، چه آنها که به او رأی داده بودند و چه نه، توجه نشان دهد. در

روزهایی که حزب حاکم تخم ترس و نفرت می کاشت، توجه او به اقلیت های قومی و مذهبی و اظهار موجی از پیام های

. هزار بار ریتوئیت شد۱۲۰کثرت گرایانه در این مدت کامالً قابل توجه بود. پیام تبریک او به مناسبت عید پسح بیش از 

دولت باحچلی رهبر هفتاد ساله حزب راست افراطی و فردای توئیت عید پسح، . پس از آن بود که حمله به او آغاز شد

، تالش کرد«به همه، از ارمنی ها تا یهودی ها تبریک می گوید»ملی گرای حرکت ملی ترکیه با بیان اینکه شهردار جوان 

شهردار جوان؛ آتش وقتی افروخته شد که« یونانی بودن»این جرقه اولیه ای بود بر آتش ماجرای . امام اوغلو را بی اعتبار کند

در ادامه، رسانه های اسالم گرا روی عکسی از امام اوغلو. یک روزنامه یونانی گزارشی ستایش آمیز از امام اوغلو منتشر کرد

این امام اغلو است…»به نقل از یکی از همین رسانه ها، .  در تسالونیکی یونان گرفته شده بود۲۰۱۶مانور دادند که سال 

.»ایستاده در کنار نقشه ای که نشان دهنده رویای یونان برای تجزیه ترکیه است

آغاز نبرد

در همین حال، رسانه های طرفدار اردوغان همچنان با برچسب تروریسم به حمله به حزب ه د پ و یکی از دو رهبر آن

در آستانه برگزاری انتخابات ماه مارس،  دمیرتاش از هوادارانش خواست در انتخابات شرکت کنند و. دمیرتاش ادامه دادند

 ژوئن در واشنگتن پست نوشت۴امام اوغلو، . یعنی به نفع اما م اوغلو رأی خود را به صندوق بریزند« علیه فاشیست»

این نبرد.« پلورالیسم دشمن ما نیست… ما باید آن را به آغوش بکشیم و برای تقویت کثرتی که به همراه می آورد، تالش کنیم»

بیش. امام اوغلو و البته میلیون ها شهروند استانبول است که از تبدیل شهر و جمهوری شان به نوعی نظام استبدادی می هراسند

شیپور جنگ نواخته شده است.  ژوئن و صیانت آن از هرگونه تخلف اند۲۳از هشتاد هزار نفر داوطلِب نظارت بر انتخابات  .
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