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1. دولت رجب طیب اردوغان به راستی یکی از بارزترین منونه های محلی رسمایه داری هار نولیربالی در خاورمیانه 

کارگران،  نابودی  و  از حذف  اقتصادی خود کوچک ترین واهمه ای  برنامه های  پیاده سازی  برای  که  است. دولتی 

از  کم تر  ظرف  ترکیه  نوعثامنی  سلطان  ندارد.  »توسعه«  لوای  تحت  شهری  اکولوژی  و  محیط زیست  مخالفان، 

بیست سال توانسته شهر استانبول را تبدیل به الگویی برای سایر شهرهای نولیربال خاورمیانه کند، الگویی مبتنی 

اِکومنوپولیس1 مساعد برای گسرتش فعالیت های بخش  بر »مرکزیت مالی، توریستی و فرهنگی« استانبول، یک 

راستا، ظرف سالیان  برای سوداگری مالی در نظر می گیرد. در همین  مثابه ی عرصه ای  به  را  مستغالت که شهر 

گذشته، سیاست های شهری در استانبول با پشتیبانی دولت اردوغان به سمت یک بسیج نولیربالی عظیم حرکت 

کرده است. بخش انبوهی از زاغه ها و حلبی آبادها یعنی محل زندگی مهاجران بومی و غیربومِی تهی دست و کارگر 

در قالب پروژه های »نوسازی شهری و بافت فرسوده« پاک سازی شده اند و بخش زیادی از دارایی های عمومی 

هامنند مدارس و بیامرستان های دولتی و نیز محالت کارگری در چارچوب خصوصی سازی در اختیار رشکت های 

ساخت وساز داخلی و خارجی قرار گرفته اند و تهی دستان شهری را بیش از پیش در معرض هجوم رسمایه قرار 

داده اند. رس بر آوردن و رشد قارچ گونه ی مراکز خرید غول آسا )AVM(، مساجد میلیون دالرِی مناد هم زیستی اسالم 

1- نگاه کنید به مستند »اکومنوپولیس: شهر بی حدومرز« )2011(.

https://www.youtube.com/watch?v=maEcPKBXV0M
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و نولیربالیسم و پارکینگ های طبقاتی در کنار اَبَرپروژه هایی مثل »پل یاووز سلطان سلیم« بر فراز تنگه ی بسفر، 

از »دستاوردها«ی نولیربالی دولت حزب  استانبول همگی جزئی  فرودگاه جدید  نهایتاً  اوراسیا و  مارمارای، تونل 

عدالت و توسعه اند که هزینه های آن ها به پای اجتامعات تهی دستان و اکولوژی شهری نوشته شده است. چیزی 

که از آن با نام »فتیش و شهوت ساخت وساز« اسالم گرایان نولیربال ترکیه یاد می شود؛ تانیل بورا، پژوهشگر تُرک، 

با هجو ذکر »شفاعت یا رسول الله« عنوان »توکل به ساخت وساز، یا رسول الله«2 را به این پدیده می دهد؛ الگویی 

از نولیربال سازی کورپوراتیستی بورژوازی اسالمی ترکیه با متام جذابیت هایی که ادغام رسمایه داری نولیربال و اسالم 

ُسّنی به همراه دارد. چیزی که در عین حال سالیان سال قبله ی آمال ایدئولوگ ها و رهربان هر دو جناح بورژوازی 

اصالح طلب و اصول گرا در ایران بعد از انقالب هم بوده است.

2. اَبَرپروژه ی فرودگاه جدید استانبول که پس از 3380 روز )تقریباً 9 سال( در 29 اکترب 2018 به دست اردوغان 

افتتاح شد اما داستان متفاوتی دارد. داستانی که رسانه های 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 می کنند. به گزارش خربنگار روزنامه ی 

جمهوریت، محمت کیزماز، در جریان پروژه ی »فرودگاه سوم« 400 نفر از کارگران این فرودگاه جان خود را از 

دست داده اند و به خانواده های آن ها که از نقاط مختلف ترکیه هستند 400 هزار لیر »حق السکوت« داده شده 

است. وزارت کار و تأمین اجتامعی ترکیه با رد این ادعا اعالم کرد که تنها 27 کارگر جان خود را از دست داده اند. 

این در حالی است که بنا بر ادعاهای یکی از مهندسان میدانی شاغل در فرودگاه این رقم در خوش بینانه ترین 

حالت به 1000 نفر می رسد. همچنین طبق افشاگری های کارگران فرودگاه روزانه دو کارگر بر اثر سوانح یا آنچه 

از آن به عنوان »جنایت های کاری«3 یاد می شود، جان خود را از دست می دهند.4 اتفاقاتی که در رسانه ها خربی 

از آن ها نیست. به گفته ی یکی از کارگران که به صورت بی نام با سایت »بیرگون« مصاحبه کرده: »چندی پیش 

در مقابل چشامنم یک رسکارگر اهل اُردو، زیر یک ماشین حمل بار سنگین با وزن 80 تُن ماند. این ماجرا را به 

صورت خاص پیگیری کردم. در هیچ روزنامه، کانال تلویزیونی یا شبکه های اجتامعی خربی از آن نبود. مثال دیگری 

بزنم. طناب زخیمی که در ساخت مرتو برای حمل سنگ های بزرگ استفاده می شود پاره شد. سه سنگ بزرگ که 

هر کدام 3.5 تُن وزن داشتند به روی دو کارگر بچه سال افتاد. در هیچ یک از رسانه ها خرب مربوط به این مرگ 

2- İnşaat Ya Resulullah, Derleyen: Tanıl Bora, Birikim Kitapları, 2016, İstanbul.

3- İş cinayetleri

4- کلیک کنید

  http://t24.com.tr/haber/3-havalimani-insaatinda-bugune-kadar-kac-isci-hayatini-kaybetti,701141.
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را نشنیدم. حتی آمبوالنس هم نیامد و بچه ها را با ماشین های شخصی بردند«. به همین دلیل است که فرودگاه 

جدید استانبول، بیش از آنکه برای کارگران دستاوردی خیره کننده باشد یک مسلخ گاه عظیم است: »بعد از گورستان 

زنجیرلی کوی  در  دارد؛  تفاوت وجود  تنها یک  است.  فرودگاه  استانبول همین  زنجیرلی کوی، عظیم ترین قربستان 

انسان ها را با تابوت بدرقه می کنند، در اینجا با کیسه های حمل جسد. کارگران کشته شده را نه کسی می شناسد 

و نه چیزی در موردشان می شنود«.5

3. اگر نگاهی به آمار مربوط به »جنایت های کاری« در دوران 16 ساله ی اقتدار حزب عدالت و توسعه بیندازیم، 

متوجه می شویم که حوادث کاری ناشی از ترسیع بهره وری کار و بی توجهی به نکات ایمنی اولیه تا به امروز 

موجب چه تلفات سهمگینی شده است. بنا به گزارش سایت »اِورنسل«،6 در طول 16 سال گذشته در بخش های 

گوناگون حیات کاری بیش از 20 هزار کارگر قربانی شده اند. وقایع کارگران زونگولداک، سوما، ارمنک، شیروان و 

شیرناک تنها بخشی از این تاریخ خون بار است. وقایعی که واکنش حزب عدالت و توسعه و شخص اردوغان به 

آن ها 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 کرده اند. برای منونه می توان به موارد زیر 

اشاره کرد: در تاریخ 17 می 2010 در نتیجه ی فاجعه ای که در معدن کارادون زونگولداک7 اتفاق افتاد 30 کارگر 

کشته و 11 نفر زخمی شدند. نخست وزیر 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 ُمرده اند«. در فوریه ی 2011، 

در نتیجه ی رانش زمین در معدن زغال سنگ چوللوالر8 در استان ماراش9 11 کارگر کشته شدند که از آن میان 

تنها جسد دو نفر از آن ها پیدا شد. در سپتامرب 2014، در کارگاه ساختامنی متعلق به رشکت »تورونالر سنرت«10 

فاجعه ی آسانسور رقم خورد که طی آن 10 کارگر جان خود را از دست دادند. در تاریخ 13 می 2014 نیز یکی 

5-کلیک کنید

6-  اطالعات این بخش برگرفته از گزارش مفصل سایت مذکور

7-Zonguldak

8- Çöllolar

9-Maraş

10- Torunlar Center

  https://www.birgun.net/haber-detay/3-havalimani-insaatinda-400-iscinin-olumu-gizlendi-iddiasi-203998.html
https://www.evrensel.net/haber/351219/akpnin-16-yillik-calisma-yasami-karnesi-20-binin-uzerinde-isci-oldu
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تاریخ ترکیه در معدن سوما11 واقع در استان مانیسا12 به وقوع پیوست که در  از بزرگ ترین جنایت های کاری 

نتیجه ی آن 301 کارگر 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 حادثه ای رخ نخواهد 

داد" وجود ندارد«. در هامن دوره، مشاور اردوغان، یوسف یرکل نیز در ویدئویی که تصاویر آن موجود است13 به 

یکی از کارگران معرتض معدن سوما که بر زمین افتاده بود با لگد رضبه زد و خربساز شد. در 28 اکترب 2014 نیز 

در پی رانش زمین در معدن ارمنک14 18 کارگر کشته شدند. همین اتفاق در 16 نوامرب 2016 این بار در معدن 

شیروان15 واقع در شهر سعرد یا سیرت16 افتاد که 16 کارگر دیگر قربانی گرفت. در 17 اکترب 2017 نیز یک معدن 

دیگر در استان شیرناک17 فرو ریخت که در آنجا هم 7 کارگر جان خود را از دست دادند. به عبارت دیگر، رقم 

جنایت های کاری تنها در بخش معدن ترکیه در طول سال های زمام داری حزب عدالت و توسعه )از 2003 تا 2018( 

1645 فقره بوده است. عالوه بر متام این فجایع، باید به ممنوعیت اعتصاب ها و نیز برخوردهای امنیتی-پلیسی 

با کارگران معرتض هم اشاره کرد. ممنوعیت هایی که به ویژه پس از اعالن وضعیت اضطراری )OHAL( در پی 

کودتای نافرجام ماه جوالی 2015 افزایش چشم گیری یافتند. چیزی که خود رجب طیب اردوغان هم پس از آن در 

متام مالقات هایش 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 عرصه ی کاروکاسبی مان با خیال راحت تر فعالیت کند برقرار می کنیم. از شام 

می پرسم آیا در عرصه ی کاروکاسبی کوچک ترین مسئله یا اختاللی وجود دارد؟ زمانی که ما بر رس کار آمدیم یعنی 

پانزده سال پیش، در ترکیه وضعیت اضطراری برقرار بود اما متام کارخانه ها 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 می کنیم. حرف ما این است که نخیر، 

11-Soma

12-Manisa

13-کلیک کنید

14-Ermenek

15-Şirvan

16-Siirt

17-Şırnak

  https://www.youtube.com/watch?v=JwY29Y6VEXg
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اینجا اجازه منی دهیم اعتصاب کنید چرا که منی توانید عرصه ی کسب وکار ما را به لرزه درآورید. به همین خاطر از 

وضعیت اضطراری استفاده می کنیم«.

خانواده هایشان  و  کارگران  به  انبوه  جانی  موجب خسارت  تنها  استانبول  جدید  فرودگاه  مثل  اَبَرپروژه هایی   .4

نشده اند. این پروژه ها دقیقاً به هامن اندازه که ابعادی ضّدانسانی دارند مخرّب محیط زیست و زیست بوم شهری 

هم هستند. به طور مثال، هم پروژه ی احداث سومین پل تنگه ی بسفر )پل یاووز سلطان سلیم( و هم فرودگاه 

جدید استانبول موجب تغییرات اکولوژیک در منطقه ی شامل استانبول شده اند. در مورد فرودگاه جدید، بحث بر 

رس جابه جایی حدود یک میلیون و هشتصد هزار اصله درخت بوده است که گفته می شود 657 هزار درخت بدون 

آنکه جابه جا شوند قطع شده اند.18 شامل استانبول منطقه ای انبوه از جنگل در نزدیکی دریای سیاه است که به 

همین دلیل از آن با عنوان »ریه ی شهر« یاد می شود. به عالوه، در نتیجه ی 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 

»خوک های این منطقه که زیست گاه خود را از دست داده اند به شهر فرار کرده اند«. همچنین زمینی که فرودگاه 

بر روی آن احداث شده زمینی است که از طرف اتحادیه ی اتاق های مهندسان و معامران ترکیه )TMMOB( در 

مورد فرونشینی آن پیشرت اخطار داده شده بود چرا که در آن منطقه یک معدن زغال سنگ مرتوکه وجود داشته 

است. حتی زمانی که بخشی از زمین فرودگاه فرونشست، مجری طرح احداث فرودگاه یعنی رشکت IGA سعی در 

پنهان کردن قضیه داشت.19 پروژه ی احداث فرودگاه جدید استانبول به معنای واقعی کلمه یک فالکت بزرگ برای 

کارگران و محیط زیست استانبول بوده است.

5. کارگران فرودگاه جدید استانبول البته تنها نظاره گر فجایع و اتفاقات نبوده اند و چندین بار دست به مقاومت 

و اعتصاب زده اند. در تاریخ 14 سپتامرب 2018 کارگران در اعرتاض به جنایت های 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 رشکت کننده در اعتصاب، حل شدن مشکل رسویس ایاب و ذهاب، نظافت مرتب 

خوابگاه ها و حامم ها-دستشویی ها، برطرف شدن مشکل ساس، پرداخت کامل دستمزدها، پرداخت دستمزدهای 

معوق و اتخاذ تدابیری برای جلوگیری از جنایت های کاری«.20 زمانی که کارفرما از اجابت این مطالبات رس باز زد، 

18-کلیک کنید

19-کلیک کنید

20- کلیک کنید

http://www.bbc.com/persian/world-46019915
https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2018/10/29/3-havalimaninin-3380-gunu/
http://sosyalistgundem.com/3-havalimani-insaatinda-kolelige-isyan/
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در نزدیکی های صبح، نیروهای ژاندارم با حمله به خوابگاه های کارگران 543 نفر را بازداشت کردند. رسانه های 

نزدیک به حزب حاکم نیز با هدف قرار دادن اعتصاب کارگران تیرتهای تحریک آمیزی مثل »پارک گزی دوم« برای 

این وقایع انتخاب کردند تا راه رسکوب شدیدتر آنان را فراهم آورند. در این میان، همین رسانه ها مدعی شدند 

که کارگران بازداشت شده با »عنارص تروریست« در ارتباط قرار گرفته اند و نهایتاً 27 نفر 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 می بردند، فرودگاه جدید استانبول 

میزبان فستیوال »هوانوردی، فضا و تکنولوژی« استانبول21 بود. یک هفته پیش از افتتاح فرودگاه نیز حدود صد 

نفر از کارگرانی که سه ماه حقوق خود را دریافت نکرده بودند مجدداً اعتصاب کرده و دست از کار کشیدند.

6. پروژه ی فرودگاه جدید استانبول یک بار دیگر پرده از ماهیت سیاست های ضّدانسانی نولیربال های اسالم گرای 

ترکیه برداشت. سیاست هایی که عشاق نولیربالیسم و بازار آزاد در کشورهای خاورمیانه به انحای گوناگون نسخه ی 

آن را برای شهرهای مختلف، از استانبول و آنکارا گرفته تا تهران و مشهد تحت عنوان پیرشفت و توسعه می پیچند و 

مخالفان آن سیاست ها را با عناوینی مثل تروریست، توسعه ستیز و موانع شکوفایی اقتصادی خطاب قرار می دهند. 

»فتیش و شهوت ساخت وساز« آن هم ساخت وساز پروژه هایی با عناوین »بزرگ ترین« مراکز خرید، استادیوم ها، 

پارک های آبی، فرودگاه ها و غیره یکی از اصلی ترین عرصه های رقابت برای نولیربال ها در خاورمیانه به منظور 

تبدیل کردن کالن شهرها به »شهرهای جهانی« هستند. پروژه هایی که در پس ظاهر خیره کننده و جذاب خود 

بر تلی از استخوان ها و جنازه های کارگرانی استوارند که تحت غیرانسانی ترین رشایط ممکن فعالیت کرده اند و 

نصیب شان از توسعه و پیرشفت چیزی غیر از جسدهای بی نام و نشان نبوده است.

21- İstanbul Teknofest
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