 .1دولت رجب طیب اردوغان به راستی یکی از بارزترین منونههای محلی رسمایهداری هار نولیربالی در خاورمیانه
است .دولتی که برای پیادهسازی برنامههای اقتصادی خود کوچکترین واهمهای از حذف و نابودی کارگران،
مخالفان ،محیطزیست و اکولوژی شهری تحت لوای «توسعه» ندارد .سلطان نوعثامنی ترکیه ظرف کمتر از
بیست سال توانسته شهر استانبول را تبدیل به الگویی برای سایر شهرهای نولیربال خاورمیانه کند ،الگویی مبتنی
بر «مرکزیت مالی ،توریستی و فرهنگی» استانبول ،یک اِکومنوپولیس 1مساعد برای گسرتش فعالیتهای بخش
مستغالت که شهر را به مثابهی عرصهای برای سوداگری مالی در نظر میگیرد .در همین راستا ،ظرف سالیان
گذشته ،سیاستهای شهری در استانبول با پشتیبانی دولت اردوغان به سمت یک بسیج نولیربالی عظیم حرکت
کرده است .بخش انبوهی از زاغهها و حلبیآبادها یعنی محل زندگی مهاجران بومی و غیربومیِ تهیدست و کارگر
در قالب پروژههای «نوسازی شهری و بافت فرسوده» پاکسازی شدهاند و بخش زیادی از داراییهای عمومی
هامنند مدارس و بیامرستانهای دولتی و نیز محالت کارگری در چارچوب خصوصیسازی در اختیار رشکتهای
ساختوساز داخلی و خارجی قرار گرفتهاند و تهیدستان شهری را بیش از پیش در معرض هجوم رسمایه قرار
دادهاند .رس بر آوردن و رشد قارچگونهی مراکز خرید غولآسا ( ،)AVMمساجد میلیون دالریِ مناد همزیستی اسالم
 -1نگاه کنید به مستند «اکومنوپولیس :شهر بیحدومرز» (.)2011
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و نولیربالیسم و پارکینگهای طبقاتی در کنار اَبَرپروژههایی مثل «پل یاووز سلطان سلیم» بر فراز تنگهی بسفر،
مارمارای ،تونل اوراسیا و نهایتاً فرودگاه جدید استانبول همگی جزئی از «دستاوردها»ی نولیربالی دولت حزب
عدالت و توسعهاند که هزینههای آنها به پای اجتامعات تهیدستان و اکولوژی شهری نوشته شده است .چیزی
که از آن با نام «فتیش و شهوت ساختوساز» اسالمگرایان نولیربال ترکیه یاد میشود؛ تانیل بورا ،پژوهشگر تُرک،
با هجو ذکر «شفاعت یا رسولالله» عنوان «توکل به ساختوساز ،یا رسولالله» 2را به این پدیده میدهد؛ الگویی
از نولیربالسازی کورپوراتیستی بورژوازی اسالمی ترکیه با متام جذابیتهایی که ادغام رسمایهداری نولیربال و اسالم
ُس ّنی به همراه دارد .چیزی که در عینحال سالیان سال قبلهی آمال ایدئولوگها و رهربان هر دو جناح بورژوازی
اصالحطلب و اصولگرا در ایران بعد از انقالب هم بوده است.
 .2اَبَرپروژهی فرودگاه جدید استانبول که پس از  3380روز (تقریباً  9سال) در  29اکترب  2018به دست اردوغان
افتتاح شد اما داستان متفاوتی دارد .داستانی که رسانههای جریان اصلی در ترکیه و ایران سعی در مخفی نگه
داشنت آن دارند و اگر هم به آن بپردازند به عنوان «حواشی» پروژه از آن یاد میکنند .به گزارش خربنگار روزنامهی
جمهوریت ،محمت کیزماز ،در جریان پروژهی «فرودگاه سوم»  400نفر از کارگران این فرودگاه جان خود را از
دست دادهاند و به خانوادههای آنها که از نقاط مختلف ترکیه هستند  400هزار لیر «حق السکوت» داده شده
است .وزارت کار و تأمین اجتامعی ترکیه با رد این ادعا اعالم کرد که تنها  27کارگر جان خود را از دست دادهاند.
این در حالی است که بنا بر ادعاهای یکی از مهندسان میدانی شاغل در فرودگاه این رقم در خوشبینانهترین
حالت به  1000نفر میرسد .همچنین طبق افشاگریهای کارگران فرودگاه روزانه دو کارگر بر اثر سوانح یا آنچه
از آن به عنوان «جنایتهای کاری» 3یاد میشود ،جان خود را از دست میدهند 4.اتفاقاتی که در رسانهها خربی
از آنها نیست .به گفتهی یکی از کارگران که به صورت بینام با سایت «بیرگون» مصاحبه کرده« :چندی پیش
در مقابل چشامنم یک رسکارگر اهل ا ُردو ،زیر یک ماشین حمل بار سنگین با وزن  80تُن ماند .این ماجرا را به
صورت خاص پیگیری کردم .در هیچ روزنامه ،کانال تلویزیونی یا شبکههای اجتامعی خربی از آن نبود .مثال دیگری
بزنم .طناب زخیمی که در ساخت مرتو برای حمل سنگهای بزرگ استفاده میشود پاره شد .سه سنگ بزرگ که
هر کدام  3.5ت ُن وزن داشتند به روی دو کارگر بچهسال افتاد .در هیچ یک از رسانهها خرب مربوط به این مرگ
2- İnşaat Ya Resulullah, Derleyen: Tanıl Bora, Birikim Kitapları, 2016, İstanbul.
3- İş cinayetleri

 -4کلیک کنید
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را نشنیدم .حتی آمبوالنس هم نیامد و بچهها را با ماشینهای شخصی بردند» .به همین دلیل است که فرودگاه
جدید استانبول ،بیش از آنکه برای کارگران دستاوردی خیرهکننده باشد یک مسلخگاه عظیم است« :بعد از گورستان
زنجیرلیکوی ،عظیمترین قربستان استانبول همین فرودگاه است .تنها یک تفاوت وجود دارد؛ در زنجیرلیکوی
انسانها را با تابوت بدرقه میکنند ،در اینجا با کیسههای حمل جسد .کارگران کشتهشده را نه کسی میشناسد
و نه چیزی در موردشان میشنود».

5

 .3اگر نگاهی به آمار مربوط به «جنایتهای کاری» در دوران  16سالهی اقتدار حزب عدالت و توسعه بیندازیم،
متوجه میشویم که حوادث کاری ناشی از ترسیع بهرهوری کار و بیتوجهی به نکات ایمنی اولیه تا به امروز
موجب چه تلفات سهمگینی شده است .بنا به گزارش سایت «اِورنسل» 6،در طول  16سال گذشته در بخشهای
گوناگون حیات کاری بیش از  20هزار کارگر قربانی شدهاند .وقایع کارگران زونگولداک ،سوما ،ارمنک ،شیروان و
شیرناک تنها بخشی از این تاریخ خونبار است .وقایعی که واکنش حزب عدالت و توسعه و شخص اردوغان به
آنها پیوسته ممنوعیت اعتصاب ،کاهش دستمزدها و افزایش ساعات کاری بوده است .عالوه بر این ،مقامات
ترکیه همواره از این وقایع با عنوان «حادثه ،قضا و قدر و فطرت» یاد کردهاند .برای منونه میتوان به موارد زیر
اشاره کرد :در تاریخ  17می  2010در نتیجهی فاجعهای که در معدن کارادون زونگولداک 7اتفاق افتاد  30کارگر
کشته و  11نفر زخمی شدند .نخستوزیر وقت ،رجب طیب اردوغان گفت« :این قبیل حوادث در رسنوشت این
مشاغل وجود دارند» .وزیر کار وقت ،عمر دینچر نیز اضافه کرد که کارگران «زیبا ُمردهاند» .در فوریهی ،2011
در نتیجهی رانش زمین در معدن زغالسنگ چوللوالر 8در استان ماراش 11 9کارگر کشته شدند که از آن میان
تنها جسد دو نفر از آنها پیدا شد .در سپتامرب  ،2014در کارگاه ساختامنی متعلق به رشکت «تورونالر سنرت»
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فاجعهی آسانسور رقم خورد که طی آن  10کارگر جان خود را از دست دادند .در تاریخ  13می  2014نیز یکی

-5کلیک کنید
 -6اطالعات این بخش برگرفته از گزارش مفصل سایت مذکور
7-Zonguldak
8- Çöllolar
9-Maraş
10- Torunlar Center
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از بزرگترین جنایتهای کاری تاریخ ترکیه در معدن سوما 11واقع در استان مانیسا 12به وقوع پیوست که در
نتیجهی آن  301کارگر کشته شدند .اردوغان دوباره تأکید کرد که «در آثار پژوهشی چیزی به نام حوادث کاری
وجود دارد .در ساختار و فطرت این کارها چنین چیزهایی هم هست .چیزی با عنوان "هیچ حادثهای رخ نخواهد
داد" وجود ندارد» .در هامن دوره ،مشاور اردوغان ،یوسف یرکل نیز در ویدئویی که تصاویر آن موجود است 13به
یکی از کارگران معرتض معدن سوما که بر زمین افتاده بود با لگد رضبه زد و خربساز شد .در  28اکترب  2014نیز
در پی رانش زمین در معدن ارمنک 18 14کارگر کشته شدند .همین اتفاق در  16نوامرب  2016اینبار در معدن
شیروان 15واقع در شهر سعرد یا سیرت 16افتاد که  16کارگر دیگر قربانی گرفت .در  17اکترب  2017نیز یک معدن
دیگر در استان شیرناک 17فرو ریخت که در آنجا هم  7کارگر جان خود را از دست دادند .به عبارت دیگر ،رقم
جنایتهای کاری تنها در بخش معدن ترکیه در طول سالهای زمامداری حزب عدالت و توسعه (از  2003تا )2018
 1645فقره بوده است .عالوه بر متام این فجایع ،باید به ممنوعیت اعتصابها و نیز برخوردهای امنیتی-پلیسی
با کارگران معرتض هم اشاره کرد .ممنوعیتهایی که بهویژه پس از اعالن وضعیت اضطراری ( )OHALدر پی
کودتای نافرجام ماه جوالی  2015افزایش چشمگیری یافتند .چیزی که خود رجب طیب اردوغان هم پس از آن در
متام مالقاتهایش با کارفرمایان و صاحبان رسمایه به آن اعرتاف کرده است« :این ملت به ما این اختیار را داده ،ما
وضعیت اضطراری را به خاطر اینکه عرصهی کاروکاسبیمان با خیال راحتتر فعالیت کند برقرار میکنیم .از شام
میپرسم آیا در عرصهی کاروکاسبی کوچکترین مسئله یا اختاللی وجود دارد؟ زمانی که ما بر رس کار آمدیم یعنی
پانزده سال پیش ،در ترکیه وضعیت اضطراری برقرار بود اما متام کارخانهها پیوسته با خطر اعتصاب مواجه بودند.
آن روزها را به خاطر آورید اما آیا امروز چنین چیزی وجود دارد؟ برعکس ،امروز هر کجا که با خطر اعتصاب
مواجه باشد ما با استفاده از وضعیت اضطراری بالدرنگ در آن مداخله میکنیم .حرف ما این است که نخیر،
11-Soma
12-Manisa

-13کلیک کنید
14-Ermenek

15-Şirvan
16-Siirt
17-Şırnak
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اینجا اجازه منیدهیم اعتصاب کنید چرا که منیتوانید عرصهی کسبوکار ما را به لرزه درآورید .به همین خاطر از
وضعیت اضطراری استفاده میکنیم».
 .4اَبَرپروژههایی مثل فرودگاه جدید استانبول تنها موجب خسارت جانی انبوه به کارگران و خانوادههایشان
نشدهاند .این پروژهها دقیقاً به هامن اندازه که ابعادی ض ّدانسانی دارند مخ ّرب محیطزیست و زیستبوم شهری
هم هستند .به طور مثال ،هم پروژهی احداث سومین پل تنگهی بسفر (پل یاووز سلطان سلیم) و هم فرودگاه
جدید استانبول موجب تغییرات اکولوژیک در منطقهی شامل استانبول شدهاند .در مورد فرودگاه جدید ،بحث بر
رس جابهجایی حدود یک میلیون و هشتصد هزار اصله درخت بوده است که گفته میشود  657هزار درخت بدون
آنکه جابهجا شوند قطع شدهاند 18.شامل استانبول منطقهای انبوه از جنگل در نزدیکی دریای سیاه است که به
همین دلیل از آن با عنوان «ریهی شهر» یاد میشود .به عالوه ،در نتیجهی تغییرات اکولوژیکی ناشی از احداث پل
سوم و فرودگاه جدید ،زندگی طبیعی بخشی از حیوانات موجود در اکوسیستم نیز به هم خورده و طبق گزارشات
«خوکهای این منطقه که زیستگاه خود را از دست دادهاند به شهر فرار کردهاند» .همچنین زمینی که فرودگاه
بر روی آن احداث شده زمینی است که از طرف اتحادیهی اتاقهای مهندسان و معامران ترکیه ( )TMMOBدر
مورد فرونشینی آن پیشرت اخطار داده شده بود چرا که در آن منطقه یک معدن زغالسنگ مرتوکه وجود داشته
است .حتی زمانی که بخشی از زمین فرودگاه فرونشست ،مجری طرح احداث فرودگاه یعنی رشکت  IGAسعی در
پنهان کردن قضیه داشت 19.پروژهی احداث فرودگاه جدید استانبول به معنای واقعی کلمه یک فالکت بزرگ برای
کارگران و محیطزیست استانبول بوده است.
 .5کارگران فرودگاه جدید استانبول البته تنها نظارهگر فجایع و اتفاقات نبودهاند و چندینبار دست به مقاومت
و اعتصاب زدهاند .در تاریخ  14سپتامرب  2018کارگران در اعرتاض به جنایتهای کاری و رشایط کاری غیرایمن
دست از کار کشیدند .مقاومت کارگران به رسعت گسرتش یافت .کارگران مطالبات خود را به رشکت مجری طرح
اعالم کردند« :عدم اخراج کارگران رشکتکننده در اعتصاب ،حل شدن مشکل رسویس ایاب و ذهاب ،نظافت مرتب
خوابگاهها و حاممها-دستشوییها ،برطرف شدن مشکل ساس ،پرداخت کامل دستمزدها ،پرداخت دستمزدهای
معوق و اتخاذ تدابیری برای جلوگیری از جنایتهای کاری» 20.زمانی که کارفرما از اجابت این مطالبات رس باز زد،
-18کلیک کنید
-19کلیک کنید
 -20کلیک کنید
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در نزدیکیهای صبح ،نیروهای ژاندارم با حمله به خوابگاههای کارگران  543نفر را بازداشت کردند .رسانههای
نزدیک به حزب حاکم نیز با هدف قرار دادن اعتصاب کارگران تیرتهای تحریکآمیزی مثل «پارک گزی دوم» برای
این وقایع انتخاب کردند تا راه رسکوب شدیدتر آنان را فراهم آورند .در این میان ،همین رسانهها مدعی شدند
که کارگران بازداشتشده با «عنارص تروریست» در ارتباط قرار گرفتهاند و نهایتاً  27نفر از کارگران به جرم رضر
رساندن به اموال عمومی و مقاومت در برابر پلیس و در نتیجه اخالل در فرآیند کار راهی زندان شدند .در روزهایی
که کارگران معرتض نسبت به رشایط کاری غیرانسانی خود در بازداشت به رس میبردند ،فرودگاه جدید استانبول
میزبان فستیوال «هوانوردی ،فضا و تکنولوژی» استانبول 21بود .یک هفته پیش از افتتاح فرودگاه نیز حدود صد
نفر از کارگرانی که سه ماه حقوق خود را دریافت نکرده بودند مجددا ً اعتصاب کرده و دست از کار کشیدند.
 .6پروژهی فرودگاه جدید استانبول یکبار دیگر پرده از ماهیت سیاستهای ض ّدانسانی نولیربالهای اسالمگرای
ترکیه برداشت .سیاستهایی که عشاق نولیربالیسم و بازار آزاد در کشورهای خاورمیانه به انحای گوناگون نسخهی
آن را برای شهرهای مختلف ،از استانبول و آنکارا گرفته تا تهران و مشهد تحت عنوان پیرشفت و توسعه میپیچند و
مخالفان آن سیاستها را با عناوینی مثل تروریست ،توسعهستیز و موانع شکوفایی اقتصادی خطاب قرار میدهند.
«فتیش و شهوت ساختوساز» آن هم ساختوساز پروژههایی با عناوین «بزرگترین» مراکز خرید ،استادیومها،
پارکهای آبی ،فرودگاهها و غیره یکی از اصلیترین عرصههای رقابت برای نولیربالها در خاورمیانه به منظور
تبدیل کردن کالنشهرها به «شهرهای جهانی» هستند .پروژههایی که در پس ظاهر خیرهکننده و جذاب خود
بر تلی از استخوانها و جنازههای کارگرانی استوارند که تحت غیرانسانیترین رشایط ممکن فعالیت کردهاند و
نصیبشان از توسعه و پیرشفت چیزی غیر از جسدهای بینام و نشان نبوده است.
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