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 ترکيه کمونيست حزب مرکزی کميته عضو گولر، آيدمير: نويسنده
  مجلۀ ھفته: فرستنده

  ٢٠١٩ سپتمبر ٢٠

 سوريه ھستۀ معامله در

  
  
. است روشن بسيار واقع در گرفت قرار ديد معرض در ترکيه مرز سوی به گذشته ۀھفت بسيج با که اخير تصوير 

 توسعه و عدالت حزب ھای رسانه. کردند اعتراض ترکيه مسلح نيروھای و توسعه و عدالت حزب عليه جھادگر باندھای

 است، شده ديده گوناگون ھای مناسبت در بارھا که طور ھمان. دارند نگه پنھان مردم از را اعتراض کنند می سعی بيھوده

 تعريف طيب ۀوصل ۀمثاب به را خود تواند می فقط و ببيند ينهئآ در را خودش فقط خواھد می که ای جامعه برای  فقط اين

  .دھد می معنی کند،

  .ھستند سوری ھا آن از تعداد چه دانيم نمی ما. است آورده گرد توسعه و عدالت حزب که ھستند یئنيروھا نامعترض اين 

 و شدند فرستاده منطقه به گوناگون امپرياليستی ھای دولت کمک با تدريج به ھا آن از بزرگی بخش که کنيم می گمان ما

  .شدند مبدل توسعه و عدالت حزب مزدوران به ورود از سپ

 بر دارند نياز کنند حفظ را خود ايدئولوژيک ھستی که اين برای اھ جناح اين. اند شده تقسيم گوناگون ھای جناح به ھا آن

 ۀسرچشم. است پوچ ًتماما ايدئولوژی اين. بخورد فريب نبايد شخص اما،. نمايند تکيه مذھبی گوناگون تفاسير برخی

 يک ھا اين يانم در تفرقه خود. است پنھان اند، انداخته چنگ منطقه بر که گوناگونی مسلط ھای گروه زير ھا آن حقيقی
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 دست خود غارت فروش و بازار در خود کردن عرضه ظرفيت مانند ديناميسم چندين به ھا آن. دھد می تشکيل را بازار

  !برند می باال را خود قيمت ھا آن حداکثری، رقابت در. اند يافته

  .کنند می اعتراض –توسعه و عدالت حزب عليه–خود حامی عليه ھا آن اکنون، و

 را ترکيه دارد نياز که گويد می متحده اياالت به توسعه و عدالت حزب تز. است روشن بسيار نيز انخاردو ستب بن داليل

 واحد آن در دو ھر انجام و بدھد ترجيح دمشق بر را ترکيه دارد نياز گويد می روسيه به و بدھد ترجيح کردھا جنبش بر

  .است مھمل دو ھر برای زمان ھم تالش. دھد نمی معنی آن، نه و اين نه. است کامل ۀمضحک

 اھميت فاقد منطقه در نابخردانه تئوری يک با توسعه و عدالت حزب بازی ھمه اين و نيست قدرت منبع تز اين بنابراين،

  .است

 يک ما یئجغرافيا موقعيت صحيح، تاريخی ۀنظري يک طبق. است کردن مرعوب توسعه و عدالت حزب قدرت منبع

 اين از سوداگرانه و بوالھوسانه ۀاستفاد از نمونه يک توسعه و عدالت حزب و است مھم نیباستا ژيکيسترات مرکز

   …گيرد می صورت بالعکس و روسيه به شدن تر نزيک با متحده اياالت تھديد باً تماما و است ژيکيسترات اھميت

 يک تواند نمی اما است مناسب هچار آخرين ۀمثاب به حداقل يا بحران برای سياست اين که شده داده نشان مواردی در

 ربط بی ھدف يک و یئزورگو با که داند می تاريخی انداز چشم دارای نھادينه و شايسته دولت يک. باشد ژیيسترات

 ترکيه جمھوری سقوط از ًمستقيما خاورميانه برای توسعه و عدالت حزب ھای سياست. دھد ادامه حيات به تواند نمی

 در بحران به را خويش ۀخورد بست بن به ھستی توسعه و عدالت حزب. ندارد وجود خروجی ھيچ اکنون. شوند می ناشی

  .است مديون جھان سراسر

 جھاد رفت می انتظار نيز ترکيه از. گذارند می کنار را خود ۀشد اعتبار بی ابزار انداز، چشم دارای شايسته ھای دولت

 با ًعميقا شد می ناميده ابزار يک که چيزی ريزش، حال در ھای سياست از بخشی ۀمثاب به اما،. بگذارد کنار را سوريه

  .است درآميخته دولت خود

 امنيتی، جوانب ۀھم در و دارند وجود توسعه و عدالت حزب حکومت در ًعميقا معترض باندھای قوی، احتمال به

  .است غيرممکن ھا آن کردن هتصفي نتيجه، در. اند کرده رسوخ آن ديپلماسی و سرمايه روابط محلی، مالی، اطالعاتی،

 هللا فتح گروه نتوانست که طور ھمان درست. شود اعتبارخالص بی جھادگرايان از تواند نمی توسعه و عدالت حزب ترکيه

  .کند تصفيه را

 يک مانده جا به که چيزی عالوه، به. بود انخاردو جديد پيروزی ھای مژده بودن مھمل گذاشت باقی تگسا ماه که چيزی

 نيست قادر عدالت و توسعه حزبً ظاھرا که است لوکنتر غيرقابلً نتيجتا و پراکنده ديده، آموزش المللی بين مسلح نيروی

 ابزاری ۀمثاب به حال عين در و شد خواھند گرفته کار به آن يا اين کردن مرعوب برای که یئباندھا. کند مرخص را آن

   …کامل سقوط از یئجز. شد خواھند افشاء است امپرياليسم خدمت درً کامال که

  .است نشدنی حل ومرج ھرج تصوير، اين 

 در انقالب  .است نوين ۀنقط يک تشکيل و آن کوبيدن زمين به حل راه تنھا داريم، قرار نشدنی حل ۀنقط يک در ما اگر

  .است شده مبدل ترکيه برای خروجی تنھا به بلکه نيست، انقالبيون يایؤر ترکيه

  
  يهترک کمونيست حزب خبری پرتال چپ، :منبع

  تعدال تارنگاشت
  


