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 Political سياسی

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠١۵ جون ٠٧
  

  تحليلی بر وضعيت داخلی ترکيه
 !٢٠١۵ و ديپلماسی آن در مقطع انتخابات 

۵  
  

تشديد شده است که » ھا حزب دموکراتيک خلق«ھای  گدھی شده به ميتينای اخير، حمالت فاشيستی و سازماندر روزھ 

او که . س جمھور اين کشور و نيروھای امنيتی و گرايشات فاشيستی استئيان رخعامل اصلی آن نيز رجب طيب اردو

ھا و مواضع عجيب و غريبی مانند   سيستم سياسی ترکيه را با بلندپروازیتغيير است و قصد ئیشق قدرت به ھر بھااع

وری عثمانی و اسالمی، بازگردان خط ترکی امروزی به خط عثمانی تھای امپرا  اتاقه، احيای سياست١٠١٥ کاخ سازی

، يک اردوخان ئیاختالل شخصيت پارانويا.  شباھت دارد، استئیھا پارانويا تر به مواضع شخصيت ، که بيش...و

ن، تشديد سانسور و محدود کردن الفاش الگوھای مخرب فکری، تھديد مخا وضعيت مزمن و فراگيری است که مشخصه

عوارض اين . ، رفتاری و کارکردی اوستئیگرا  النصره، تجملةآزادی بيان، دفاع آشکار و نھان از داعش و جبھ

دھد که افرادی که دچار اين نوع اختالالت  ھا نشان می  مشابه اسکيزوفرنی است و برخی پژوھشًاختالل، غالبا

توانند   خطر افسردگی و ھراس قرار دارند و اگر صاحب منصبی و قدرتی باشند میتر در معرض  ھستند بيشیشخصيت

  .تری کند ھا و مخاطرات بيش جامعه را دچار مصيبت

 ٧شنبه   درصد آراء در انتخابات يک١٠بار با ھدف به دست آوردن  ھا در ترکيه، برای اولين ھای حزب دموکراتيک خلق تالش

، يعنی فردا در اين کشور برگزار خواھد شد و در صورت موفقيت، اين حزب به رقيب ١٣٩۴ ]جوزا[ خردادماه١٧ -  جون

  .اصلی حزب حاکم عدالت و توسعه در ترکيه مبدل خواھد شد

دولت حاکم حزب و عدالت توسعه، در حدود دوازده سال حاکميت خود، تحوالت زياد اقتصادی، سياسی، اجتماعی، 

ھای قبل تاريح اين کشور، قابل تعمق و بررسی  ود آورده است که نسبت به دھهفرھنگی و ديپلماتيک در ترکيه به وج

  . تری است بيش

، با ٢٠١۵ جون ٧ مردمی رو به رو بود و اکنون نيز در انتخابات ۀھای اخير با اعتراضات گسترد اما اين دولت در سال

  .کند ھا دست و پنجه نرم می يک خلقھای متعدد به ويژه با يک حزب جديد  و تازه نفسی چون حزب دموکرات چالش

 ۀ را تا انداز٢٠٠٢شوند، بحران اقتصادی پيش از   که اغلب از اقتصاددانان برجسته تشکيل میاردوخانتيم تکنوکرات 

 کند؛ چيزی که تا پيش از آن در تأکيدتری  ھای مدنی، بر دموکراسی بيش  آزادیۀزيادی سامان داد و سعی کرد در حوز
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دھندگان و  یأ به خوبی توانست پشتيبانی برخی از راردوخاناز سوی ديگر، دولت . سابقه بود یک بئيترکيه ال

  . را کسب کند) کردنشين( طرفداران احزاب رقيب از جمله در آناتولی داخلی و نيز جنوب شرق

 پس از پشت سر ھای گذشته، به ويژه گذاری جھان عرب را در سال ترکيه درآمدھای قابل توجھی از توريسم و سرمايه

در (  در اجالس داووساردوخانبرخورد شديداللحن . ل به دست آورده استئيبا اسرا» بحران کشتی مرمره«گذاشتن 

 رسميت يافتن اين رويکرد ۀمعروف شد، نشان» يک دقيقه«با شيمون پرز پيرامون جنگ غزه که به بحران ) سوئيس

فلسطين، بلکه در راستای اھداف و منافع اقتصادی و سياسی و ان نه در دفاع از حقوق مردم خود وضع ارناي. بود

  .شان بود نظامی

به کشورھای عرب، ) ئی محصوالت فرھنگی و سينماۀحتی در حوز( سود حاصل از صادرات کاالھای توليدی ترکيه

فرھنگی، ھای  در کنار اين بده بستان. بالکان و آسيای مرکزی رشد بخشی از اقتصاد ترکيه را تضمين کرده بود

 ۀزنی دولت ترکيه با غرب، دربار محبوبيت اين کشور نيز در خاورميانه افزايش يافت و به ھمين ميزان قدرت چانه

  .افزايش يافت) که برای ترکيه از نظر ژئوپلتيک اھميت حياتی دارد( مسائل حساس به ويژه شمال عراق

ھای  ا حدودی گرايشات پان ترکيستی را در عرصهاز دوازده سال پيش که حزب عدالت و توسعه به قدرت رسيد و ت

ھای  وری عثمانی و توليد سريالتآوری به ميراث امپرا سياسی و نظامی تضعيف کرد اما خود به روش ديگری و با روی

ھای مختلف ترکی، فارسی، عربی،  ھای اجتماعی به زبان انداختن شبکه تلويزيونی از زندگی پادشاھان عثمانی و راه

  .اسالميسم را تقويت کرده است ترکيسم و ھم پان  ھم پانًساأ، ر... وانگليسی

گری به مسائل و مشکالت داخلی و حتی سياست خارجی نگاه کرد  حزب عدالت و توسعه در چارچوب گفتمان نوعثمانی

رجب . بودالدين اربکان نخست وزير اسالمی سابق ترکيه   سياسی حزب رفاه به رھبری نجمۀو اين خود سنتی جا ماند

  .  گل از شاگردان اربکان بودندان و عبدهللاخودطيب ار

 تأکيدرانی، پيروزی خود را به مردم اردن، مصر، تونس، شام، سارايوو و قبرس تبريک گفت و   در يک سخناردوخان

اين جغرافيا ! اند هالمقدس نيز پيروز شد هللا، غزه و بيت کرد که امروز نه تنھا ازمير و دياربکر، بلکه نابلس، جنين، رام

ھا اين  از نظر آن. ک، از چنين رويکردی مخالف بودندئي امپراتوری عثمانی بود ولی احزاب الۀترسيمی گذرا از نقش

ی داده بودند و أالمللی نبود و فقط شھروندان ترکيه بودند که به حزب عدالت و توسعه ر پيروزی يک پيروزی بين

ديدن ساختار ملی ترکيه در  ھا از آسيب آن. شکل گرفته بود... هللا و م تونس، رام مردۀ خارج از اراداردوخانموفقيت 

ھا  کئيال. بين نيستند  خوشاردوخان چنين روندی به شدت نگرانند و از سوی ديگر به حمايت غرب از ۀصورت ادام

  .  آن بر امنيت ملی واھمه دارند معکوستأثيرپندارند و ھم از  پروازانه می گری داووداغلو را ھم بلند دکترين نوعثمانی

 تأکيدداوود اوغلو پيش از انتخابات در مصاحبه با واشنگتن پست، با توجه مجدد ترکيه بر کشورھای برآمده از عثمانی 

دار عثمانی نوين دانسته بود که بايد نگاھش به کشورھای خاورميانه و آسيای مرکزی  کرده و جمھوری ترکيه را ميراث

تر از  ای معتدل و معقول  چھرهۀھای عدالت و توسعه بر اين باورند که با داشتن حمايت غرب و اراي نتئوريسي. باشد

 اقتصادی دارد نه ۀتر جنب  نفوذ مدنظرشان، بيشً اين کشور باز کنند و احتماالۀتوانند راه جديدی بر توسع کشور می

کسی که ديپلماسی را به شکل نظری و عملی . يدمدار پراگماتيست نام توان يک سياست داوود اوغلو را می. سياسی

به ھمين دليل در .  سياست خارجی استۀ در عرصئی راه جغرافياۀژی و يا نقشياو دارای يک سترات. تجربه کرده است

گذاران و مجريان سياست خارجی   داوود اوغلو به سياستۀترين توصي ، مھم»ژيکيعمق سترات«کتاب مشھورش به نام 

  . ژئوپولتيک منطقه و جغرافيای سياسی منطقه استشدن در  عميق

ھای احمد داوود اوغلو، وزير   بود که در آموزهئیزدا  سياست خارجی ترکيه مبتنی بر تنش٢٠١١ تا ٢٠٠٢از سال 

ضمن اين که اين رويکرد از توجه به نواحی به اصطالح . نام گرفته است» تنش حداقلی« اين کشور سياست ۀامورخارج
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ھمين دکترين بر تنوع فرھنگی و ملی در . سابق امپراتوری عثمانی از جمله فلسطين و بالکان غافل نبود» شينن مسلمان«

نگريست و زمينه را برای ايجاد ديالوگ با نخبگان ناراضی که در نواحی جنوب شرقی  داخل کشور با ديده مثبت می

  .کرد ريشه داشتند، آماده می

افول .  خود را از دست دادئی سوم حاکميت حزب عدالت و توسعه، کارآراۀعنی دورکم در چھار سال اخير، ي اما دست

تر شد و با  چنين کمشکش با ھمسايگان بيش و ھم. اقتصادی آغاز شد و نارضايتی عمومی در داخل کشور باال گرفت

 روی آوارگان کوبانی، کار داعش به کانتون کوبانی در کردستان سوريه، بستن مرزھايش به حمله وحشيانه نيروھای تبه

  . ھای ديپلماسی دولت ترکيه به اوج خود رسيد ھايش با داعش از جمله خريد نفت اين گروه تروريستی، ضعف ھمکاری

 آغاز ٢٠٠٩ک که از سال .ک.ھا توسط پ چنين در سطح داخلی، مذاکره با اوجاالن در راستای زمين گذاشتن سالح ھم

  .است نبرده ئیشده بود تاکنون ره به جا

 در ترکيه چرخش ديپلماسی بر المللی ثر داخلی و بينؤم داليل با شناخت تا است آن بر سعی مطلب، در ادامه اين

ھای اخير  خيزش قبال در و منطقه در کشور اين نو سياست خارجی تبيين به خود، ئیگرا پيشين غرب ژیيسترات

  .شود پرداخته خاورميانه،

  

  ديپلماسی نو ترکيه

 سنت کماليستی از گيری چشم قابل به طور  سال گذشته در حاکميت حزب عدالت و توسعه،١٢ طول ه، درحاکميت ترکي

 قدرت به از بعد بنابراين. منطقه شد در گذارتأثير و فعال بازيگران از يکی به تبديل و گرفت خود فاصله گرای درون و

 ھمسايگان، روابط با بدون مشکل ژیستراتيچارچوب  در ، ترکيه٢٠٠٢سال  در توسعه و عدالت حزب رسيدن

 چنين ھم .برقرارکرد ...عراق و و حکومت ايران حکومت اسالمی سوريه، يعنی خود ۀديرين رقبای با را تری نزديک

 .ھای مھمی برداشت  گام٢٠٠٨سوريه در سال  و لئيبين حکومت اسرا اختالفات حل در دولت حزب عدالت و توسعه،

ديپلماتيک ترکيه با  اما روابط .ی حکومت اسالمی با گروه پنج به عالوه يک شدئ ھسته ۀپروند به عالوه ميانجی جدی

به اين ترتيب، . شد لئيحکومت اسرا و امريکا با اختالفاتی ايجاد حماس موجب فلسطينی گروه و حکومت اسالمی ايران

   . روی آوردئیگرا اسالم به گذاشت و کنار را خود غربی تمايالت دولت ترکيه

، ئیگرا اسالم و ئیگرا دولت ترکيه به غرب کستراتيژيھای  گيری جھت بندی تقسيم از صحبت ترکيه، خارجی استسي

 از که چرا .کشور به وجود آورد اين سياست خارجی ستراتيژی ماھيت تناقض در بروز نوعی باعث ،ئیگرا نوعثمانی

ديگر،  از طرف بطه با غرب اتخاذ کرده بودند وترکيه کشش زيادی به را مختلف ھای ، دولت١٩٨٠ تا ١٩٢٤از  طرفی

 ئیبا ايدئولوژی اسالمی خود، با آرای باال آمده است، روی کار ٢٠٠٢سال  در که توسعه و عدالت حزب امروز نيز

از نيروھای مترقی و سکوالر، چپ و سوسياليست و  بسياری در اين ميان .وارد صحنه سياسی ترکيه شده بود

به   و سکوالريسمئیگرا غرب از ترکيه از اين چرخش گذاران سکوالر و چپ، گران و سياست شگران و پژوھ  تحليل

و حزب  ارتش مانند برخی اعضای کماليستی ترکيه به عالوه، .ی نگران بودندئ ئی و دپيلماسی منطقهگرا اسالم

 ھمين نگرانی را از ن کشور،اي ئیقضا دستگاه چنين ھم و است شده گذاری که توسط آتاتورک بنيان خلق خواه جمھوری

  .کردند می در خاورميانه ابراز توسعه و عدالت حزب ھای سياست برخی

ترکيه،  ھای جديد دولت سياست ماھيت در ابھامی چنين تناقض و با که مطرح بود ھا  برای آنسؤال اين در چنين موقعيتی

 در منطقه اخير تحوالت در قبال را کشور اين نوين خارجی سياست ستراتيژی گيری و نھايتا توان جھت می چگونه

ھای  بازی امپراطوری عثمانی و تفسير و تحليل کرد؟ به خصوص دولت جديد ترکيه، سخت به دنبال ميراث خاورميانه،

 .در داخل و خارج کشور افتاد» نوعثمانيسم« سياسی
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 در و فرھنگی ديپلماتيک سياسی، نفوذ اقتصادی، دولت ترکيه را در جھت ھای نوعثمانيسم، ھمين افکار و سياست

 در ترکيه که مناطقی ساير و آفريقا  شبه جزيره بالکان، شمال چون خاورميانه، ھم عثمانی قلمروھای پيشين امپراطوری

 و داود اردوخانھای بلندپروازانه و ماجراجويانه رجب طيب  رو، سياست از اين. ک دارد سوق دادستراتيژي منافع ھا آن

 ملی ھويت از نو ای، مستلزم تعريفی مسألهاين ديدگاه قبل از ھر . روز قوت گرفت  حاکميت ترکيه روزبهاوغلو در درون

  .داشت ترکيه کستراتيژي و

 داوود احمد به خارجی ترکيه سياست ، اساس٢٠٠٢سال  اواخر در توسعه و عدالت حزب رسيدن قدرت زمان به از

  .  سپرده شداردوخانطيب  رجب دولت امور خارجه وزير و ترکيه وقت خارجی اغلو، مشاور ارشد سياست

 قدرت ترکيه بود که اين اوغلو داوود اصلی استدالل. بود ھمسايگان با برخورد بدون مشکل ھا، اول آن ستراتيژی

 با خود سياسی و اقتصادی روابط ديپلماتيک، چنين ھم و فرھنگی و تاريخی ھای و تعلقات و وابستگی است بزرگی

فراموش   غرب، به شديد گرايش دليل به حدی تا و آسيا دارد که در گذشته آفريقا شمال خاورميانه، در جوارھم مناطق

  .شده بود

. ترکيه بود خارجی سياست و ترکيه سازی نقشه راه داوود اوغلو و اسالمی از جزئی عثمانی، بر ميراث یتأکيد چنين

. است اقتصادی مسائل دوران عثمانی، به نسبت طلبی عظمت ساساح داشتن و ملموس دولت ترکيه جنبه مھم و طبقاتی و

 ِنئوعثمانيسم مھم محرکه نيروھای کارآفرين، بخش خصوصی و ھای صادرات رشد آن دوره، ظرفيت به رو اقتصاد

 حزب حاکميت دوران  به ھمين دليل در .شمال آفريقا بودند ھای سابق شوروی و و برخی جمھوری خاورميانه در ترکيه

 رويکرد حزب .کرد پيدا افزايش برابر دو از بيش به آفريقا و شمال خاورميانه به ترکيه صادرات توسعه، و التعد

تر  ترکيه بيش خارجی دھند، سياست می تشکيل اسالمی را ھای حکومت عمده قسمت که اعراب به نسبت توسعه و عدالت

 .معطوف شده است

 ترکيه، تاريخ در پيشين ھای سکوالر دولت از تمام بيش حزب اين توسعه، و عدالت سال نخست حاکميت حزب سه در

 ترکيه به پيوستن طرفدار ترين بزرگ گرا، اسالم اين حزب .داد انجام ھای اروپا سياست با متناسب قانونی اصالحات

 اتحاديه با قانونی متناسب اصالحات انجام از توسعه و حزب عدالت ھدف از سوی ديگر،. است بوده اروپا اتحاديه

  .است بوده ترکيه ارتش کردن نقش ضعيف اروپا،

 نظير بی ئیالگو را ترکيه ،امريکا ملی امنيت مشاور سابق رايس ، کاندوليزا٢٠٠٢سال  در ات سبب شد که حتاتغييراين 

 بوش دبليو جرج چارچوب، ھمين در .ناميد شده، بنيادگرا اسالم جايگزين که جمعيت مسلمان درصد ٩٩ی با کشور و

 دموکراسی از اميدبخش الگوی يک جھان مسلمانان سراسر به ترکيه که بود کرده  نيز اعالمامريکاس جمھور وقت ئير

 .است کرده ارائه مدرن و سکوالر

 اما داشتند، اشتياق اروپا اتحاديه در کشورشان حضور انداز چشم در مورد ھنوز ھا ترك تر بيش اواخر، ھمين تقريبا تا

 ھای نتايج نظرسنجی بر بنا. است کاھش به رو ترکيه اشتياق و صبر که است آن از حاکی رھای اخي نظرسنجی

 ھنوز که نظرسنجی اين در ترك کنندگان گرفت، شرکت انجام مارشال بنياد  توسط٢٠١٠سال  در که ئیاروپا - امريکائی

 کاھش يافته، ٢٠١٠رصد در سال  د٣٨، به ٢٠٠٤ درصد در سال ٧٣از  اروپا بودند اتحاديه در ترکيه عضويت مشتاق

 .بودند کرده شرکت نظرسنجی در که ترکيه مردم  درصد از١٣تنھا 

 روابط طرفدار درصد 6 ناچيز تنھا رقم بود، تر کم نيز پيشين رقم از حتی امريکا با ھمکاری طرفدار ھای ترك تعداد

 .بودند واشنگتن با نزديک
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 توسط ناحق سال به ٢٠٠٤در سال  مصالحه از آنکارا حمايت وجود با که کند می احساس ترکيه نيز قبرس مورد در

 قسمت دادند، اما رای قبرس دو مجدد به اتحاد ترك ھای قبرسی تر بيش سال آن در است؛ شده متھم اروپا اتحاديه

  .نپذيرفتند را اتحاد نشين اين يونانی

 افول ای مالحظه قابل شکل اخير به سال چند در ارمنستان و روسيه ل،ئياسرا ايران، سوريه، عراق، با روابط ترکيه

 . است کرده

ه ژانوي در انقالبی ھای وقتی جرقه ولی اختيار کرد، سکوت تونس ٢٠١٠دسامبر  رويدادھای مورد در ابتدا ترکيه

 بود کسی اولين اردوخان. است وقوع شرف در جدی شد تحوالتی متوجه توسعه و عدالت مصر رسيد، حزب به ٢٠١١

 حسنی از سقوط بعد که بود جمھوری سئير اولين گل عبداله و کند گيری قدرت کناره از تا مبارك خواست حسنی از که

 جا آن تا گرديد، مصر جامعه در کشور آن و رھبران محبوبيت ترکيه افزايش باعث امر اين. کرد ديدار قاھره از مبارك

مشتاق  ترکيه که ئیجا آن از .گرفت قرار گسترده استقبال ، مورد٢٠١١سپتامبر قاھره در به ورود از پس گل عبداله که

 مصر به خود ھمراه را ھيات بزرگ يک اردوخان بود، عرب جھان کشور ترين بزرگ با خود اقتصادی روابط گسترش

 عدالت حزب به گرايان مصر اسالم از بسياری و کرده قدردانی تحوالت مصر قبال در ترکيه مواضع از ھا مصری. برد

 .نگريستند گرا عمل و رو ميانه مسلمان سياسی حزب يک از موفق ئیالگو به عنوان سعهتو و

 گرفته مصر در انقالب که آميزی حمايت برخالف مواضع ترکيه ،٢٠١١فوريه  در ليبی اعتراضات مردمی شروع با

 ترك ھزار ٢٥ و بود کرده نعقد مدالر  ميليارد١٠ارزش  به ئیقراردادھا ليبی حکومت با کشور اين. ماند مردد ابتدا بود،

 و کرد قذافی خودداری معمر عليه صريح گيری موضع از اردوخانمصر،  برخالف تحوالت. بودند کار مشغول ليبی در

و  سازش ايجاد ھا، برای درگيری ادامه صورت در عراق  مشابهئیسناريو وقوع احتمال مورد در دادن ضمن اخطار

 کردند، اعالم را ليبی فراز بر ممنوع منطقه پرواز يک ايجاد غرب و عرب جھان که وقتی. نمود تالش مصالحه

 داد، یرو عراق در چه مشابه آن حوادثی رخداد و ليبی اشغال به منجر و ناتو امريکا شدن که وارد دليل اين به اردوخان

 سر داده شعار اردوخانعليه  علنا و تظاھرات ترکيه عليه بنغازی در در نتيجه. کرد مخالفت آن شد، صراحتا با خواھد

 پرواز منطقه ايجاد و متحد ملل سازمان امنيت در شورای ١٩٧٢قطعنامه  تصويب و ترکيه اتباع خروج از پس. شد

ممنوع  پرواز منطقه عمليات در شرکت برای را خود ئیدريا نيروی و داده تغيير را موضع خود ترکيه سرانجام ممنوع،

 .ديد تدارك ليبی برای »دوستانه انسان« ھای ککم چنين ھم و کرد اعزام ناتو

س ئيبرای نمونه ارکان دوردو معاون ر. دولت ترکيه، حتا ديپلماسی فعال خود را را تا قلب آفريقای سياه نيز گسترش داد

با کانال انگليسی، «: ، گفته است) WORLD TRT( تی.آر.سازمان راديو و تلويزيون دولتی ترکيه، درباره کانال تی

  ».طرف به ھمه جھان منتشر خواھيم کرد ابد را به شکلی بیئيفاقاتی که در آفريقا جريان مات

ای که از  س سازمان راديو و تلويزيون دولتی ترکيه، از ھيئت پانزده نفرهئيارکان دوردو و حسين ايشلر معاونان ر

 .اند، ميزبانی نمودند جمھوری اوگاندا به ترکيه آمده

ھای موجود در آفريقا و دوستی ترکيه با  تی، در ديدار با اين ھيئت، به تلخی.آر.س سازمان تیيئارکان دوردو معاون ر

 .اين کشورھا، اشاره کرد

تی، نه تنھا .آر.تی وورلد، صدای آفريقا خواھد بود، اعالم داشت که تی.آر.دوردو، ضمن ابراز اين که کانال تی

 .شت، بلکه در بخش آموزشی نيز از اين قاره حمايت خواھد کرداش در پخش برنامه را به اشتراک خواھد گذا تجربه

 ميالدی وقايع مربوط به قيام کشورھای اسالمی و عربی منطقه شروع شد، حزب عدالت و ٢٠١١ھنگامی که در سال 

ھای   اين موضوع به خوبی در مواضع ترکيه نسبت به خيزش.گيری در اين خصوص پرداخت توسعه، سريعا به موضع

اما ترکيه چنين موضع سريع و مشخصی را ھنگامی . صورت گرفته در تونس، مصر و ليبی کامال روشن بودمردمی 
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 اردوخانکه اعتراضات پراکنده در سوريه شروع شد، نه تنھا اتخاذ نکرد بلکه نخست وزير وقت اين کشور رجب طيب 

 داشت و از او با عنوان برادر عزيزم س جمھور سوريه بشار اسدئيدارای روابط صميمی و نزديک و حتی شخصی با ر

  .کرد ياد می

 که ئیباره و پس از ديدارھا  به سوريه و شخص بشار اسد به يکاردوخاناما اين رويکرد ترکيه و در راس آن 

س سازمان اطالعاتی ترکيه حاکان فيدان با بشار اسد ئيفرستادگان وی، وزير امور خارجه وقت احمد داوود اوغلو و ر

ھای  ھای مخالف و حتی بعضا گروه ترين حاميان گروه  کرد و ترکيه به يکی از بزرگتغييرداشتند، ناگھان در دمشق 

  .تروريستی اسالمی که خواھان جنگ با دولت سوريه بودند تبديل شد

  

 احمد داووداوغلو، طراح اصلی ديپلماسی ترکيه

است ميان    آن را نوشته ٢٠٠١د اوغلو که در سال احمدداوو» کستراتيژيعمق « از کتاب ئیھا ھای اخير نسخه در سال

عنوان کشوری محوری و  به او در اين کتاب توضيح داده که ترکيه. سفرای خارجی در آنکارا دست به دست شده است

  .مھم، بايد از جغرافيا و تاريخ منحصر به فردش به نفع ديپلماسی و منافع خارجی خود بھره بگيرد

 در شھر کنيا، در مرکز فالت آناتولی، در استانبول تحصيالت دانشگاھی خود را ١٩٥٩د سال احمد داووداوغلو، متول

 داووداوغلو ٩٠در اوايل دھه . الملل از دانشگاه بغازچی شد پی گرفت و موفق به کسب دکتری علوم سياسی و روابط بين

س دانشکده روابط ئياو برای مدتی ر.  پرداخت و در نھايت به استانبول برگشت و مالزیھا به تدريس در دانشگاه

در امور سياست خارجی مشغول و سپس در سال  اردوخانعنوان مشاور رجب طيب  الملل استانبول بود و بعد به بين

اش داليل  نامه دوره دکترای کند و موضوع پايان او زبان عربی را سليس صحبت می.  وزير خارجه ترکيه شد٢٠٠٩

گويند داووداوغلو مغز متفکر تنظيم مناسبات اين کشور  می.  است  استعمار بودهتأثيرنگاه به ماندگی تمدن اسالمی با  عقب

ھای مديريت، علوم انسانی  اش تا درجه دکترای در رشته ھای تحصيلی  ساله تمام دوره٥٢اين سياستمدار . با جھان است

چه اکنون به اين  شدن پديده جديدی نيست و آن ھانیج«: او معتقد است. الملل را در داخل ترکيه گذرانده است و روابط بين

است؛ مثال در  نام توجه ھمه را به خود جلب کرده، دوری تازه از روندی است که در گذشته بارھا جھان شاھد آن بوده 

ھای فلسفی سقراط و افالطون و ارسطو با بودا و کنفسيوس نوعی اختالط وجود داشت يا  زمان اسکندر کبير ميان سنت

 ».ھای کالسيک تمدنی جھان را در کنترل خود داشت؛ از دھلی تا بغداد و استانبول تمدن اسالمی زمانی ھمه بخش

اش ھم در   قوی داشت اما شکمش گرسنه بود، مشکالت قلبی داشت و قدرت ذھنیئیترکيه در گذشته بازو«: گويد او می

کش ھم ستراتيژي بود، اعتماد به نفس نداشت و تفکر حد متوسط بود؛ يعنی ارتش نيرومندی داشت اما اقتصادش ضعيف

 » .چندان نيرومند نبود

ھای   از زبانئیزدا دادن مجوز تلويزيون کردی يا حساسيت.  داردتأکيدداووداوغلو بر آشتی دادن مردم ترکيه با گذشته 

: گويد او می.  استتراتيژیس ممکن شد، بخشی از ھمين اردوخانھا که در دولت  کردی و عربی و استفاده از اين زبان

  ».االن غرب ديگر ھگل و کانت ندارد. اند و االن ديگر حرفی برای گفتن ندارد توانسته گفته غرب ھر چه می«

او در اين نشست .  در ونيز شرکت کرد  سوئيس،ھای مساجد در  بررسی مخالفت با مناره  روزه٢داووداوغلو در نشست 

ھای مساجد رای  گويد اما در ھمين غرب برای برداشتن مناره ھنگی سخن میغرب از تحمل آرا و چند فر«: گفت

 با نمادھای چندفرھنگی مانند استانبول، ئیاين چه چندفرھنگی است؟ شھرھا. آورد گيرند و اتفاقا رأی ھم می می

ر بخواھيد اگ«: ی را مطرح کرد و از حاضران پرسيدسؤالاو در اين جلسه » .کند شھروندان چندفرھنگی تربيت می

: کنيد شود کدام را انتخاب می شھری را انتخاب کنيد که ھمه نمادھای مسلمانی، مسيحيت و يھوديت در آن ديده می

 » بيت المقدس؟پاريس، لندن يا استانبول، مراکش و
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ت در واقع از زمانی که حزب عدالت و توسعه قدرت را در ترکيه به دست گرفته سياست خارجی اين کشور دچار تحوال

  . دوره حکومت اين حزب، ھمواره متغير بوده است٣مدل ديپلماسی جديد اين کشور را که در . جدی شده است

ات نه در تغييرات شده؛ اين تغييرسياست خارجی ترکيه در دوره حکومت حزب عدالت و توسعه دچار يک سری 

به ويژه در دوره دوم .  گرفته استھای ديپلماسی اين کشور صورت ھای سياست خارجی بلکه در اولويت گيری جھت

 ترکيه وارد عرصه سياست خارجی بالنده ٢٠٠٧ات ملموس بوده و از سال تغييرحکومت حزب عدالت و توسعه اين 

 . ای حرکت کرد  سطح ملی و منطقه٢ در  سازی حزب عدالت و توسعه ابتدا در مسير اعتماد. شد

آيد و به ھمين خاطر حزب عدالت و توسعه  شور به حساب میسياست خارجی ھر کشوری امتداد سياست داخلی آن ک

ھا مانند کردھا، توجه به حقوق مدنی شھروندان و  ھای اقتصادی، آزادی عمل برای برخی مليت تالش کرد با برنامه

 پيش  با در٢٠٠٧در منطقه خاورميانه ھم از سال .  اساسی در داخل اين کشور اين اعتماد را ايجاد کند اصالحات قانون

در اين مسير ترکيه سعی داشت . ترکيه تالش کرد که ھمين روند را ادامه دھد» ھا تنش صفر با ھمسايه«گرفتن سياست 

ھم نگاه کشورھای منطقه و ھمسايه را به خود جلب کند و ھم سياست خارجی خود را وارد يک دوره فعال کند تا 

ھای  ای، نگاه اقتصادی را ھم مبنای فعاليت لماسی فعال منطقهای مطرح شود و در گذر ديپ عنوان يک بازيگر منطقه به

 کشورھای  در اين راستا ترکيه توانست در مسير امضای قراردادھا با شورای ھمکاری خليج فارس و با. خود قرار داد

  .حرکت کند ھمسايه مانند سوريه و ايران

کرد؛ يکی اين که نشان  ر وقايع منطقه دنبال می وزير ترکيه بود دو ھدف را د ، زمانی که نخستاردوخانرجب طيب 

 زمانی آشکارتر تغييراين . خواھد نقش بازيگر مستقل را ايفا کند اتی داده و میتغييردھد ترکيه در سياست خارجی خود 

. پرز يک نقطه آغاز بود انتقاد از شيمون. ل پرداختئي حکومت اسرا وامريکا ھای  به انتقاد از سياستاردوخانشد که 

ھای منطقه نشان دھد که ترکيه وارد فاز جديدی از سياست خارجی خود شده  به وسيله آن تالش کرد به ملت ازدوغان

سران دولت ترکيه در اين راستا، تالش زيادی . ھای عربی بود است؛ اين بار رويکرد سياست خارجی ترکيه عمدتا دولت

ب کند و از طرف ديگر به کشورھای ديگر نشان دھد که ترکيه به خرج دادند که بتوانند افکار عمومی را به خود جل

واقع آن رويکرد سنتی سياست   داده است؛ در تغييرسياست نگاه به شرق را در پيش گرفته و سياست سنتی خود را 

 .  ميالدی، مبتنی بر عدم مداخله در منازعات منطقه کامال کنار گذاشته شد٨٠ و ٧٠ھای خارجی ترکيه در دھه

ھای حزب عدالت و توسعه درباره سياست خارجی اين کشور اشاره شد که ترکيه بايد به يک  حورھای اصلی برنامهدر م

به ھمين خاطر است که بسياری اعتقاد دارند رويکرد سياست خارجی يک . تبديل شود» راھبر و پيشتاز«کشور 

  . استئیگرا رويکرد نوعثمان

رھبر .  نسبت به سياست خارجی ترکيه وجود داردئیی ترکيه انتقادھااز سوی کشورھای منطقه و حتی احزاب داخل

 نتوانسته در سياست خارجی خود اردوخانحزب جمھوری خلق ترکيه چندی پيش در انتقادی شديد اعالم کرد که دولت 

  . ھا عمل کند ھايش برای تنش صفر با ھمسايه حتی به وعده

حمايت ترکيه از مخالفان سوريه . کند تعقيب می  خاورميانهرا در منطقهترکيه در چند سال اخير، يک ديپلماسی تھاجمی 

  . بوده است) ھا تنش صفر با ھمسايه( در تقابل با تئوری ديگر اين کشور

ساز اتفاق بيفتد ترکيه خودش را برای آن وضعيت ھم آماده کرده تا نقش  در صورتی که در سوريه تحوالت دگرگون

عنوان يک  خواھد نشان دھد که در تمامی تحوالت منطقه بايد به اين کشور به  به اين وسيله میترکيه.  کندءرھبری را ايفا

 آن مسألهدچار چالش شده و اين » ھا تنش صفر با ھمسايه«ساز نگاه کرد اما در ھمين گذر سياست  ضلع سرنوشت

کنند که  برخی کشورھا احساس می.  کرده استتغييرخوش   که قبال نسبت به ترکيه ايجاد شده بود را دستئیاعتمادھا

اين مدل سياست خارجی و اين شيوه تھاجمی ترکيه، نه تنھا . توانند به ترکيه اطمينان کافی را داشته باشند ديگر نمی
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نظر  به .  ھم در داخل جامعه ترکيه به وجود آورده استئیھا ھای اين کشور را دچار نگرانی کرده، بلکه نگرانی ھمسايه

 دھد در آينده ديپلماسی اين کشور با يک نوع مشکل تغيير ترکيه نتواند سياست خارجی کنونی خود را رسد اگر می

  .ساختاری مواجه خواھد شد

  ديپلماسی ترکيه در رابطه با عراق و سوريه

 مسألهپس از آن که . ات اساسی شدتغييرخوش  کم طی چند سال اخير دست برای مثال، رويکرد ترکيه به عراق در دست

ھا بين ترکيه و دولت شيعه عراق که تا سال  در عراق پيش آمد و او به ترکيه پناھنده شد، اختالف» طارق الھاشمی«

پس . تر شد ھای طرفين بيش ھا حرکت کرده بودند، به وجود آمد و اختالف و تنش  در راستای گسترش ھمکاری٢٠١١

ھای  بار سياست ترکيه، به سوی حمايت از گروه اين. مداتی در نگاه سياسی ترکيه به عراق به وجود آتغييراز آن 

اين نوع رابطه ترکيه با کردھای منطقه کرستان عراق نيز دولت . مذھب و دولت اقليم کردستان عراق متمايل شد  سنی

سير حتی اين ذھنيت در افکار سران دولت بغداد به وجود آمد که گويا ترکيه در م. تر ناخشنود کرد عراق را ھرچه بيش

به خصوص حمله داعش به عراق و . کند و احتمال دارد از استقالل کردستان حمايت کند جداسازی عراق حرکت می

 از اين کشور به ويژه شھر موصل و روابطه نھان و آشکار سران داعش و دولت ترکيه از جمله در ئیھا اشغال بخش

  .ھای ترکيه توسط داعش، شدت يافت رابطه با آزادی ديپلمات

ات تغيير که حمايت خود را از ئیما انتخاب حيدرالعبادی به عنوان نخست وزير به جای مالکی، يکی از کشورھاا

  .با اين وجود رابط دولت ترکيه و عراق چندان بھبود پيدا نکرده است. سياسی در عراق اعالم کرد، ترکيه بود

چنان پافشاری  ر حمايت از مخالفان دولت اسد، ھمھای گذشته خود مبنی ب از سوی ديگر، داوود اوغلو بر ھمان سياست

ی در سطوح سياسی ترکيه نسبت به سوريه ايجاد نشده است، و ھم داوود اوغلو تغييربا توجه به اين که ھيچ  .کرده است

تر نه به  ای بر عليه حکومت سوريه ھستند، بيش المللی و منطقه  از طراحان موثر سياست خارجی بيناردوخانو ھم 

اغلب .  و منطقه، بلکه به سوی حمله به سوريه در حرکت استامريکايعنی اجماع اروپا و  المللی، ھای بين حل  راهسمت

 در ارتباط بوده و اردوخانھای ريز و درشتی که در جنگ داخلی سوريه فعالند با دولت ترکيه به ويژه اطرافيان  گروه

  .ی حکومت سوريه استھای خواھان برکنار کننده و حامی گروه ترکيه تجھيز

الملل،  اين حرکت او از منظر حقوق بين. داوود اوغلو به خاک سوريه به بھانه زيارت قبر سليمان شاه رفتحتا اخيرا 

از سوی ديگر، اين اقدام عمال تحريک حکومت بشار اسد و وارد شدن به يک . نقض تمايمت ارضی کشور سوريه است

  .جنگ تمام عيار بين دو کشور است

ن حرکت داوود اوغلو، حتا خشم سران حکومت اسالمی ايران را که حامی حکومت بشار اسد ھستند برانگيخت به اي

گوی وزارت امور خارجه دولت شيخ حسن روحانی، در خصوص ورود نخست وزير  سخن» مرضيه افخم « طوری که

 دارد و اين اقدام را تأکيداکميت کشورھا جمھوری اسالمی ايران بر لزوم احترام به ح«: ترکيه به خاک سوريه گفته است

  ».تر سوق دھد تواند اوضاع را به سمت پيچيدگی بيش گام خطرناکی برای منطقه دانسته که می

  

  به قدرت رسيدن اخوان المسلمين در مصر و استقبال دولت ترکيه

چون اياالت  ترکيه نيز ھم. د، در انتخاباتی به قدرت رسي٢٠١٣ ژانويه ٢٥ھای مردمی  المسلمين پس از خيزش اخوان

ھنوز يک ماه از . است  تبديل شدهئیرا تجربه کردند، به بازنده نھا» بھار عربی« که ئیمتحده با دخالت از کشورھا

» نقشه راه« در ميدان التحرير پشت تريبون ايستاد و برای دولت آينده مصر اردوخانتحوالت مصر نگذشته بود که 

خورد و سفير اين کشور از قاھره اخراج شد و ميزان  ای ديگر رقم می گونه ا وقايع به دو سال بعد ام. تجويز کرد

ھا  اين در شرايطی است که ديپلماسی اين کشور در ابتدا با به صفر رساندن تنش. ھای طرفين به باالترين حد رسيد تنش
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اما باخت . با کشورھای منطقه پرداختريزی شده بود و در اثر اين ديپلماسی به بھبود رابطه  با کشورھای منطقه پی

ھای قبلی خود   طور تلويحی از سياست اش در مصر و سوريه، باعث شد که اين کشور به  و تيم امور خارجیاردوخان

ھای خارجی آنکارا  در سياست» دوربرگردان«نشينی را روزنامه نيويورک تايمز به عنوان  اين عقب. نشينی کند عقب

ھرچند که وزير امور . شد  به روسيه و ديدار ظريف با داووداغلو در اين راستا ارزيابی دوخانارسفر . کرد قلمداد 

ھای  آنکارا از سياست«: کرد و گفت اين موضوع را تکذيب » توديز زمان«وگو با روزنامه  خارجه اين کشور در گفت

امات عراقی در روز تاسوعا که از اھميت به نشينی نکرده است، اما روزنامه نيويورک تايمز ديدار او را با مق خود عقب

  دانست و آن را دوربرگردان در خط نشينی اين دولت در برابر عراق   برای شيعيان برخوردار است عقبئیسزا

  » .ھای آنکارا اعالم کرد مشی

خواھد  ترکيه می«: باره گفت وگو با روزنامه نيويورک تايمز در اين ، کارشناس مسائل خاروميانه در گفت»تيم آرانگو«

 شکل دھد و به دو کشور قدرتمند شيعه منطقه يعنی ايران و عراق دوباره تغييرکه روابط خود را نسبت به دو سال قبل 

  ».نزديک شود

 بود با برکناری مرسی و طرفدارانش در اين کشور، ئیدر ھمين حال، آنکارا که از پس بھار عربی در پی قدررت نما

 که سفير اين کشور از خاک مصر اخراج شد و روابط فيمابين به ئیتا جا. ت مصر تبديل شدبه بازنده اصلی تحوال

 تحوالت منطقه شد و اياالت متحده نيز تا حدودی جايگاه ئیدر اين بين اما روسيه برنده نھا. رسيد ترين حد خود  نازل

 .خود را در منطقه از دست داد

  

  ناتو و ترکيه و اتحاديه اروپا

 به توجه با بين اين در .است بوده خاورميانه در ناتو و غرب برای اعتماد قابل شريکی ھمواره ترکيه، ،٠١٩٣ دھه از

 مشارکت به ترکيه کنونی نگاه ترکيه خارجی سياست نوع و  ترکيه ماالتيای استان در ناتو موشکی سپر راداری سيستم

   .داشت پی در نيز را اسالمی حکومت سران خشم ھا، کنش ھا، فعاليت در

 تدوين ناتو کل دبير گفته به و کرد تصويب آينده سال ده برای را ناتو راه نقشه ،٢٠١٠ نوامبر در ناتو سارمان اجالس

 ناتو، کل دبير حقيقت در .کند عمل ناتو مرزھای از فراتر که دھد می اجازه ناتو به راه، نقشه اين .است تاريخی نقشه اين

 کشيده نيز مرزھا از خارج به و بود نخواھد محدود اروپا مرزھای در فقط ناتو ھای ماموريت که کرد اعالم صراحتا

 اما .يافت انتشار ترکيه در ھا موشک اين استقرار شدن قطعی مورد در ئیخبرھا اجالس ھمان در چنين ھم .شود می

 ساير و ايران رود کار به ھمسايه کشوری عليه نبايد موشکی سپر که اين عنوان با کردند تالش ابتدا ترکيه، مقامات

 رادارھای و ناتو موشکی دفاع ھای سيستم که شد مشخص زمان گذشت با سپس که اين تا .کنند مطمئن را ھمسايگان

 حکومت خشم که اين برای ترکيه دولت .شدند مسقر )دياربکر جمله از( ترکيه خاک از ئیھا بخش در دھنده ھشدار

  .کرد تيره کمی را آويو تل با روابط زمان ھم دھد کاھش را ايران اسالمی

ترکيه اعالم کرده که بر اساس منافع . با استقرار سپر دفاع موشکی موافقت کرد  ناتوعنوان يکی از اعضای ترکيه به

بار   سال يک٥سندی که ھر ( ملی ترکيهستراتيژید سال گذشته سن. ملی خود استقرار اين سامانه را قبول کرده است

 آمده بود که ٢٠٠٥ھای ايران نشده در حالی در سند   بحثی از موشک٢٠١٠در سند . نوشته شد) شود نوشته می

 خارج و اعالم شد که ايران و ترکيه مسألهدر سند اخير اين . ھای ايرانی تھديدی عليه امنيت ملی ترکيه ھستند موشک

. ھا درباره استقرار سامانه دفاع موشکی ناتو در ترکيه جريان داشت در ھمان زمان بحث. ار خوبی دارندروابط بسي

ای در سياست خارجی ترکيه داشته است؛ يکی به   دوره حکومت حزب عدالت و توسعه جايگاه ويژه٣ايران به ويژه در 

کيه در تالش برای يک بازيگردانی و تر. خاطر اقتضای ھمسايگی و ديگری ارتباطات قوی ميان دو طرف است
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ھای اين  تر کند اما از طرف ديگر مقام  در منطقه است تا روابط خود را با ايران حفظ و حتی آن را عميقئیآرا صحنه

خواھند اين طور القاء کنند که مسائل نظامی و امنيتی، مرتبط با نوع ھمکاری اين کشور با ناتو است و  کشور می

رسد با وجود موافقت با استقرار سپر دفاع موشکی،  نظر می به.  منفک کنند تا مورد انتقاد قرار نگيرندخواھند آن را می

ھای ايران نسبت به اين  اين اقدام ترکيه نگرانی.  عميق نبوده است٢٠١٠ ترکيه در سال ستراتيژیات در سند تغيير

ھای راھبردی دو طرف  ط سياسی و اقتصادی در نگاه با وجود ادامه روابمسألهکشور را تقويت کرده و ممکن است اين 

  .ايجاد خلل کند

 حزب( ھلند آزادی حزب سئير پيش سال چند مثال برای .نبود موفق ترکيه خارجی ديپلماسی نيز اروپا با رابطه در

 تا خواست کشور اين دفاع و خارجه وزارت از ھلند مھم حزب سه از يکی عنوان به ،)ستيز خارجی و گرا راست

 در کشورھا و ھا طرف از برخی نيز بين اين در .دھد قرار نظر تجديد مورد را نظامی سازمان اين در ترکيه عضويت

  .اند آورده زبان به ايراد ناتو در ترکيه عضويت درمورد را اظھاراتی چنين اروپا

 به .کند خاورميانه در کم دست ار ناتو اعضای منافع تواند می که چرا .دارد نياز ترکيه به ناتو است مسلم چه آن اما

 بنابراين، .دارند ترکيه به کیستراتيژي نياز اروپا از خارج و اروپا در ناتو گسترش مورد در ناتو سران ديگر، عبرات

 محکم و جدی طور به تاکنون ھا آن اما .ندارد ناتو در ترکيه عضويت ادامه در یتأثير چندان ئیاروپا احزاب مواضع

 ھای کشور با خود رابطه در را ئیھا تنش ھمواره ترکيه، خصوص به .اند گرفته را اروپا اتحاديه در هترکي عضويت جلو

  .است داشته فرانسه و اسرائيل چنين ھم و يونان مانند ناتو عضو

 ناتو عضو دو ھر که حالی در .دارد تاريخی و طوالنی سابقه »قبرس« جزيره سر بر يونان با ترکيه ھای تنش عالوه به

 يونان، ھم باز اما نداشت ناتو در ترکيه عضويت در یتأثير قبرس، تقسيم سر بر ترکيه و يونان اختالف يعنی ھستند،

  .رود می شمار به اروپا اتحاديه در ترکيه عضويت راه سر بر بزرگی مانع

 از سياسی اقدامی که نهارام کشتار و کشی نسل اليحه و طرح خاطر به تر بيش احتماال فرانسه، با ترکيه اخير ھای تنش

   .بود کشور اين ارمنيان آرای جلب برای فرانسه وقت جمھوری سئير سارکوزی طرف

 مذاکرات برای الحاق به اتحاديه اروپا را آغاز کرد ولی به سبب مخالفت بعضی از کشورھای ٢٠٠۵ترکيه از سال 

  .بست مواجه شد ين اتحاديه، اين مذاکرات با بن و يونان با الحاق کامل ترکيه به االمانچون فرانسه و   ھمئیاروپا

  

   بزرگ و نقش ترکيه در اجرای اين طرحۀطرح خاورميان

 منطقه و حمله نظامی به تغييرمبر که در فکر  سپت١١امريکای پس از ين حزب عدالت و توسعه به مؤسسرھبران و 

 در منطقه و حمله به عراق با اين کشور امريکاه ھای اياالت متحد عراق بود، قول ھمکاری داده بودند که در اجرای نقشه

  . ھمراھی خواھند داشت

 بارھا خودش عنوان کرده بود که به عنوان يکی از مجريان طرح خاورميانه بزرگ که توسط اياالت متحده اردوخان

  .رود  برای منطقه طراحی شده، به شمار میامريکا

اورميانه بزرگ، زمينه روی کار آمدن حزب متبوعش را در ترکيه  با قبول معاونت در اجرای طرح خاردوخاندر واقع 

ھای سياسی حاکم بر منطقه را از ريشه و به  خواھد تا نظام علت اين است که پروژه خاورميانه بزرگ می. فراھم آورد

 نه ئیفياات وسيع به لحاظ اقتصادی، سياسی، جعراتغييرالبته کامال روشن است که اين . صورت بنيادی دگرگون سازد

تر منافع و امنيت اسرائيل، کنترل منابع غنی   و از آن مھمامريکابه سود و منفعت مردم منطقه، بلکه در راستای منافع 

  .کند ھای انتقال اين منابع انرژی است و چنين اھدافی را دنبال می چنين کنترل شاھراه نفت و گاز موجود در منطقه و ھم
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 و امريکاد با به کنترل درآوردن منابع و خطوط انتقال انرژی موجود در منطقه، خواھ پروژه خاورميانه بزرگ می

خواھد تا به  اين پروژه می. گيرنده در مورد نفت و گاز و ديرک مواد خام باشند متحدانش تنھا بازيگر و تصميم

شان را  ه امپراطوریھای بزرگ نفتی جھان که به ھفت خواھران نفتی شھرت دارند، در آينده نيز امکان ادام شرکت

ساز  اين طرح به دنبال اين است تا به اختالفات ملی و مذھبی در اين منطقه دامن بزند و بدين وسيله زمينه.  کندتأمين

  .ادامه مناقشات ميان جوامع و کشورھای منطقه باشد

گيری دولت ترکيه  فاق مھم جھت به دو مورد و اتتأکيددر ھمين راستا تا آن جا که مستقيما به حاکميت ترکيه مربوط است 

 و عبدهللا گل تالش بسياری اردوخاندر اين دوره .  ميالدی است٢٠٠٣ چاولی مربوط به ماه مار. کند را روشن می

 اجازه می امريکاشد،  در صورتی که اين طرح تصويب می. کردند تا طرحی را در مجلس ترکيه به تصويب برسانند

ھای جنوب شرقی  ترين نيروھای عمليات ويژه خود را در بخش ترين و زبده  ورزيده ھزار نفر از٦٠يافت تا بيش از 

ترکيه و در راستای مرزھا با کشور عراق مستقر و برای اشغال اين کشور از سمت شمال عمليات وسيعی را شروع 

ستاد فرماندھی ارتش س ئيچنين مخالفتی که ر اما در آن مقطع زمانی و مخصوصا با روشنگری که اپوزيسيون و ھم. کند

  .ترکيه با اين طرح کردند، اين اليحه در مجلس تصويب نشد

ترين  ، سوريه به يکی از مھمامريکااما مورد دوم، اين بود که برخالف تصور غالب، پس از اشغال عراق به دست 

دمشق سفر کرد و در  به امريکا ميالدی کالين پاول وزير امور خارجه وقت ٢٠٠٤در سال . کشورھای منطقه تبديل شد

  . اين سفر با بشار اسد ديدار نمود

 عمل کند که عبارت امريکا از اسد خواست تا به چندين خواسته اياالت متحده امريکادر اين ديدار وزير امور خارجه 

 ھست؛ امريکا که مخالف حضور و اشغال کشورشان توسط ئیعدم کمک به اپوزيسيون عراق و ھرگونه نيرو: بودند از

ھای فلسطينی که برای آزادی فلسطين با اسرائيل در حال مبارزه ھستند و يا حداقل جلوگيری از  طع رابطه با گروهق

تر نيز تجديدنظر در روابط سوريه با  اما از ھمه مھم. هللا لبنان ھا و ايجاد فاصله با حزب ھای نظامی اين گروه فعاليت

 از بشار اسد بود که در ديدار کالين پاول امريکاھای  ھا خواست اين. نک خود، يعنی حکومت اسالمی ايراستراتيژيمتفق 

 را رد کرد، مورد خشم امريکاھای   اما ھنگامی که بشار اسد، بسياری از اين خواست. با وی مطرح شد٢٠٠٤در سال 

  . قرار گرفتامريکاشديد 

اما درجا .  به صورت بسيار جدی مطرح بود به سوريه،امريکاالوقوع اياالت متحده  ، حمله قريب٢٠٠٤در اواخر سال 

تر نيز نقش فعال حکومت اسالمی ايران در ھمکاری و  پی در عراق و از اين مھم در ھای پی  و شکستامريکازدن 

.  ھم بود مانع از اين حمله به سوريه شدامريکاحمايت ھمه جانبه با دولت شيعه به نسخ وزيری مالکی که مورد حمايت 

يد که حداقل فعال امکان تصرف نظامی سوريه را ندارد، نقشه به زانو درآوردن سوريه را از شيوه نظامی  دامريکاوقتی 

 اردوخان برای اجرای طرح سياسی خود در مورد سوريه قطعا امريکا داد و دست راست اياالت متحده تغييربه سياسی 

  .و حزب مطبوعش عدالت و توسعه بود

ديدار بشار اسد و پاول از .  داشتتأثير اوضاع کنونی منطقه که االن شاھد ھستيم بسيار اين ديدار بسيار مھم بود و در

  .  به دولت ترکيه محول شدامريکااين جھت مھم است که بعد از اين ديدار، اجرای ماموريت محوله از سوی 

وی مترجم ويژه و . د بودکننده ديدار ھيئت ترکيه با بشار اس پروفسور محمت يووا، استاد دانشگاه دمشق و ھماھنگ

چنين دارای روابط نزديک شخصی با وی است، که اين نزديکی باعث شده  س جمھور سوريه و ھمئيمشاور بشار اسد ر

  .تا وی دارای اطالعات خاص و دست اولی از وقايع منطقه و مخصوصا سوريه باشد

در اين . و بوش نيز در اين ميان بسيار مھم بود اردوخان ميان ٢٠٠٥به گفته اين استاد دانشگاه دمشق، ديدار نوامبر 

پس از اين .  داده شداردوخانديدار به صورت رسمی اما پنھان، ماموريت فتح و اشغال سياسی سوريه از درون به 
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تاريخ ھم شاھد روابط بسيار صميمی و گرم ترکيه و سوريه ھستيم و اين روابط را حتی به صورت خانوادگی ميان 

اما ھدف اصلی از ايجاد چنين روابطی اين بود که . نظير است ر شاھد ھستيم که در نوع خود بیرھبران دو کشو

ھا قول داده بود تا بشار اسد را با نفوذی که بر روی وی دارد از بلوک ضد امپرياليستی و مقاومت  امريکائی به اردوخان

  . نزديک سازدامريکادور و به 

 اين واقعه بھار دروغين عربی در منطقه شروع ٢٠١١حتی ھنگامی که در سال : کند  میتأکيدپروفسور محمت يووا، 

کرد، نسبت به اعتراضاتی که در  شد، در حالی که ترکيه از قيام مردم تونس، مصر و ليبی و حتی بحرين حمايت می

با روشی ماليم و  قول داده بود تا سوريه را امريکاتفاوت بود، چرا که به  سوريه نيز کم و بيش شروع شده بود بی

گفت، دو  س جمھور سوريه برادر و عزيزم میئي که آن زمان ھنوز به راردوخان. سياسی به اردوگاه غرب بکشاند

اولی احمد داوداغلو وزير امور خارجه وقت و دومی . ھا به دمشق فرستاد شخص بسيار مھم را برای انتقال برخی پيام

 که درست قبل و بعد از اين ديدارھا صورت اردوخاناگر به اظھارات . بودس سرويس اطالعاتی ترکيه ئيحاکان فيدان ر

 پيدا کرد و خشم و غضب تغييرباره  پذيرفته دقت کنيد، اين اظھارات در مورد دولت سوريه و شخص بشار اسد به يک

  .جای دوستی و برادری را گرفت

 که از ئیھا سؤالسوريه بشار اسد داشتيم، يکی از س جمھور ئيدر ديداری که با ر: دھد پروفسور محمت يووا، ادامه می

 اين بود که، آقای اسد در حالی که قبل از شروع بحران سوريه ميان شما و سؤال. آقای اسد پرسيده شد، اين موضوع بود

 اردوخانباره گسست و دليل خشم و غضب   روابط بسيار صميمی و خاصی برقرار بود، اين روابط چرا به يکاردوخان

ون نسبت به شما چيست؟ آقای بشار اسد در جواب اين پرسش اين پاسخ را داد که ھنگامی که داوداوغلو و حاکان اکن

 خواستند که به اردوخان بودند، به ديدارم آمدند، به نيابت از سوی اردوخان از سوی ئیھا فيدان که حامل پيام

ھا را در تضاد با قانون اساسی  سخ به اين خواسته آنھای وزارتی داده شود که بشار اسد در پا المسلمين پست اخوان

  .سوريه خوانده بود

المسلمين از تونس تا مصر و از ليبی تا سوريه را در سر   که رويای روی کار آوردن اخواناردوخاناز آن موقع نيز 

  .باره دوستی صميمی خود با سوريه و بشار اسد را به خشم و غضب تبديل کرد پروراند، به يک می

  

  تزريق اسالم ليرال ترکيه به منطقه

گذاری ھنگفت سياسی در ترکيه به عمل  ، سرمايه٢٠٠٩، به داليل مختلفی از سال امريکاس جمھوری ئيباراک اوباما، ر

تصور دولت . رانی ھمان سال در پارلمان ترکيه و در نخستين سفر خارجی او بيان شده است آورد که داليل آن در سخن

ھای مھم از قبيل ثبات بخشی در عراق، تحکيم رژيم تحريم ايران و مبارزه  د که نقش ترکيه در دفع چالشاوباما اين بو

 که در امريکا -گذاری، اوباما کوشيد سه اصل مشارکت ترکيه از طريق اين سرمايه. با تروريسم اساسی خواھد بود

 جايگاه ترکيه به عنوان دموکراسی موفق و تعھد آن اصل نخست: رانی او در آنکارا ھم قيد شده بود را تقويت نمايد سخن

 ترکيه در معرفی خود ئیسوم توانا. نقش مھم ترکيه در ناتو و کوشش آن برای عضويت در اتحاديه اروپا به قانون؛ دوم

 در امريکاھای اوباما جھت بازسازی وجھه  به عنوان مدلی برای خاورميانه و جھان اسالم به عنوان بخشی از کوشش

  .ھان اسالمج

ھای ناساز و ناھماھنگ   در ترکيه گرديد و با وجود سيگنالامريکاگذاری جدی پنج ساله  رانی اوباما موجب سرمايه سخن

 و رابطه با آن را اغلب به سياست داخلی پيوند داده و قرابت امريکا، اردوخانالبته اوايل . از طرف ترکيه ادامه يافت

خواست مشارکت پايداری را   بدينوسيله میامريکابراين تبادالت فيمابين افزايش يافت و بنا. داد زيادی از خود بروز می
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ای از طريق حضور  رقم بزند که شرايط داخلی ترکيه از طريق اصالحات دموکراتيک افزايش يافته و ثبات منطقه

 .سياسی اين کشور ارتقا يابد -اقتصادی

ای را به نحوی مديريت کردند که در قابليت ترکيه در  لی و منطقه تحوالت داخاردوخانحزب عدالت و توسعه و شخص 

تر ناظری ترکيه را به عنوان دموکراسی درخشان به حساب  امروز کم. سه محور مزبور شک و شبھه ايجاد نمود

  .است رفته سؤال کند شده و نقش آن به عنوان متحد ناتو زير ئیکوشش ترکيه برای عضويت در اتحاديه اروپا. آورد می

داليل مختلفی موجب بد شدن وضعيت ھر کدام از محورھای سه گانه شده که فشارھای داخلی روی حزب عدالت و 

ای از  ھای منطقه ھای انتخاباتی مورد اتکا و خيزش ھا و جايگاه توسعه، مواضع ايدئولوژيک رھبريت آن و نيز خاستگاه

  . ھاست عمده ترين آن

 و حزب عدالت و توسعه پاسخ ندھد اعتراضات اردوخان روی امريکاگذاری  سرمايهبه نظرم نکته مھمی که سبب شده 

 ئیاز سو. چنين سرکوب شديد مخالفين توسط دولت است مردمی مدوام در اين کشور، به ويژه اعتصابات کارگری و ھم

ع ناتو را تضعيف رسد دولت ترکيه، قراردادھای انرژی و دفاعی با روسيه و چين امضاء کرده که مواض به نظر می

. کند  بده و بستان میامريکا، با »داعش«يا ھمان » چنين بر سر شيوه مواجھه با أدولت اسالمی دولت ترکيه، ھم. کند می

کند که   میئیل و اتحاديه اروپائي و اسراامريکاعالوه بر اين رھبريت حزب عدالت و توسعه گاھی اظھاراتی عليه 

  .نقش ترکيه در منطقه منجر شودتواند به تضعيف ديپلماسی و  می

اند و  ترکيه از اھميت بسياری برخوردار بوده -امريکاھای اخير، چھار تحول عمده در مسير مناسبات  در سال

 واقعه گزی پارک در -١: اند الملل آن گذاشته ھای اثرگذاری ھم در عرصه داخلی ترکيه و ھم در روابط بين محدوديت

 قصا داشت پارک گزی اردوخاندولت . ھای مداوم در ھمه شھرھای ترکيه انجاميد راتاستانبول که به سلسله تظاھ

 نمايد که اين طرح با تداوم اعتراضات تأسيساستابول را از بين ببرد و به جايش يک مسجد بزرگ و مرکز خريد 

 ئیشو  ماجرای فساد اقتصادی در دولت ترکيه با ھمکاری حکومت اسالمی ايران و پول-٢مردمی اين طرح متوقف شد؛ 

 به عنوان نخست اردوخانھای بزرگی عليه دولت منجر شد به طوری که  اين واقعه ھم به تظاھرات. برای اين کشور

س بانک خلق را ھم به ئيحتا سه وزير خود و ر. ات اساسی در کابينه خود به وجود آوردغييرتوزير وقت مجبور شد 

 ھزار قاضی، مامور دولتی، ٢چنين بيش از  ھم.  برای حکومت اسالمی را برکنار کردئیشو دليل ھمکاری با پول

 نيز در آلودگی به اين فساد اناردوخدر اين ميان، حتا نام فرزندان خود . روسای پليس و اطالعاتی را بر کنار کرد

 برای حکومت اسالمی ئیشو ای نيز به دليل پول ترکيه  - رضا ضراب شھروند ايرانی. اقتصادی در رسانه ھا مطرح شد

 تسخير شھر موصل، دومين شھر -٣س خود را بابک زنجانی ناميد؛ ئي رئیايران، مدتی بازداشت شد و در بازجو

دولت . والت کوبانی در کردستان سوريه که حدود چھار ماه در محاصره داعش بود تح-٤بزرگ عراق توسط داعش؛ و 

ھای ارتش ترکيه در مرز کوبانی  تانک. رساسان به کوبانی بست ترکيه مرز خود را ھم به روی آوارگان و ھم کمک

اتی وسيعی در اعتراض. مستقر شدند و تماشگر کشتار مردم کوبانی توسط داعش بودند و منتظر سقوط اين کانتون

کم سی و يک نفر در اعتراضات خيابانی توسط پليس ترکيه جان  دست. شھرھای مختلف ترکيه، به اين سياست دولت شد

نشينی از  سرانجام نيروھای داعش در مقابل قھرمانان زن و مرد کوبانی شکست سختی خوردند و وادار به عقب. باختند

 سياسی و اجتماعی بزرگی برای دولت ئیو آوازه جھانی پيدا کرد اما رسواکوبانی به تاريخ پيوست . اين منطقه شدند

  .ترکيه باقی ماند

 سياسی و عدم خويشتنداری حزب عدالت و توسعه موجب ئیگو از نقطه نظر افکار عمومی ترکيه و جھان، پاسخ

در اين .  شدئیھای قضا عوارض و نگرانی بلند مدت در عرصه آزادی مطبوعات، سانسور و مداخالت مداوم در پروسه
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چھار واقعه و ساير تحوالت متعاقب آن، دولت ترکيه قويا از روند بسترسازی از طريق اصالحات دموکراتيک فاصله 

  . نيز تضعيف شدامريکا -گرفت و در نتيجه شاخص نخست کليدی رابطه ترکيه

يز برآيند سلسله رخدادھای مھمی گيری کنسولگری ترکيه توسط داعش ن  و گروگان٢٠١٤ ژوئن ١١تحوالت موصل در 

، اين محور امريکائیمداران  تا آن موقع از نقطه نظر سياست. داد  را شکل میامريکا -بود که شاخص ھمکاری ترکيه

داوود اوغلو وزير خارجه وقت . ای ترکيه بود که با اين واقعه ضعف خود را بروز داد ناظر بر حضور مثبت منطقه

ھای ترک را به گروگان  اما يک روز بعد داعش ديپلمات. ديدی متوجه کنسولگری ترکيه نيستترکيه اعالم کرد ھيچ تھ

دولت ترکيه، به جای اين که . ھا و گويای مطالب زيادی شد گيری نيز شک و ترديد عملکرد دولت بعد از گروگان. گرفت

، نخست اردوخانقوع اين حادثه  روز از و١٠در اين مرود روشنگری بکند و افکار عمومی را مطلع سازد بعد از 

سپس ساير مقامات و نھادھا ناظر مطبوعاتی . باره گزارشی منتشر نکنند ھای ترکيه خواست در اين وزير وقت از رسانه

  .ھا را موظف کردند در اين خصوص خبر و مطلبی منتشر نکنند نيز رسانه

. ن شھر پس تسخير موصل، ھدف بزرگ داعش شد، تسخير اي٢٠١٤از تابستان .  مھم ديگر تحوالت کوبانی استمسأله

با وجود کوشش مقامات ترکيه برای کم اھميت جلوه دادن وقايع شھر کوبانی، اين شھر به نماد مقاومت عليه گروه 

دولت ترکيه عميقا برای کمک به پيروزی نظامی و تبليغاتی کوبانی و حتا عضويت . تروريستی اسالمی داعش تبديل شد

 ترکيه امريکادر چنشن موقعيتی . ترين رغبتی نشان نداد  برای بمباران مواضع داعش، کمامريکارھبری در ائتالف به 

 در امريکا نيز کوشيد امتيازاتی را از اردوخانرا برای کمک به کردھای اقليم کردستان عراق، تحت فشار قرار داد، 

نقش ترکيه در تکميل محاصره کوبانی . ر اسد بودھا بگيرد که محور آن امتيازخواھی برای براندازی بشا ساير حوزه

مند تخريب منطقه آزاد کردستان سوريه  تر عالقه ھا نشان داد که حزب عدالت و توسعه بيش توسط داعش و اظھارات آن

اين رويکرد موجب اعتراضات شديد داخلی . است تا ممانعت از فاجعه انسانی و يا ھمکاری با ناتو و ائتالف ضد داعش

ای تبديل کرد و با تحوالت  ای منطقه چنين پروسه صلح کردی را از امری داخلی درآورده و به مقوله اين امر ھم. شد

 کردھا متناقض و مسألهبنابراين اھداف سياسی حزب عدالت و توسعه در . منطقه پيوند زد و تحول بزرگی به بار آورد

زمان درصدد ادامه مذاکرات   بين ببرد؛ از سوی ديگر ھمسو می خواھد روژاوا را از اين دولت از يک. متعارض است

  . ای با دولت اقليم کردستان عراق دارد  نيز رابطه حسنهئیاز سو. ک است.ک.صلح با عبدهللا اوجاالن و پ

 کنند با اين  کردی درک میمسألهای و  ھای حاکميت ترکيه را درباره تحوالت منطقه ھا مسايل و دغدغه امريکائیترديد  بی

ھای مطلوب خود  حال درخواست ترکيه به عنوان عضو ناتو در پيوند زدن ھرگونه ھمکاری با اين سازمان به خواسته

نتيجه اين که . رسد  به نظر نمیئیھا عقال امريکائیحد و حصر، برای  ھای بی ھا و امتيازخواھی در ساير حوزه

فريبانه او  کننده پوپوليستی عوام ين برخوردھای عصبانیچن  به مخالفين و ھماردوخانھای ترکيه و حمله مکرر  سياست

به خصوص حزب عدالت و توسعه و در . زمينه را برای شکست او و حزبش در انتخابات پيش رو را فراھم آورده است

  . انتقادپذير نيست و خط و مشی اقتدارگرايانه دارداردوخانراس ھمه 

  

  عروج و افول اقتصاد ترکيه

درصد از اشتغال اين کشور را تشکيل   ٣٠ترکيه مبتنی بر صنعت و خدمات است و کشاورزی بخش عمده اقتصاد 

 اصالحات مالی و  المللی،  صندوق بين، اين کشور به توصيه٢٠٠١  بعد از بحران مالی شديد ترکيه در سال. دھد می

نرخ متوسط رشد اقتصادی . ن شدھای اقتصاد اين کشور و رشد آ اقتصادی را به اجرا گذاشت که باعث تقويت زيرساخت

با اجرای .  باعث شد که اين کشور بحران اقتصادی و مالی جھان را پشت سر بگذارد٢٠٠٨  درصدی ترکيه تا سال ٦

 .ونقل و ارتباطات کاھش يافت سازی در کشور، مشارکت دولت در صنعت، بانکداری، حمل برنامه پرشتاب خصوصی
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وساز و  ھای ساخت ھای اخير ترکيه روی بخش در سال. دھد  را تشکيل میپوشاک، يک سوم اشتغال صنعتی ترکيه

  .است صنايع الکترونيک ھم کار کرده و سھم اين دو بخش را در صادرات خود افزايش داده

 شروع به کار کرد، روزانه يک ميليون بشکه نفت را به ترکيه ٢٠٠٦ جيحان که در سال - تفليس-خط لوله باکو

تواند ترکيه را به مسير انتقال گاز  له ديگری برای انتقال گاز به ترکيه در دست ساخت است که میخطوط لو. آورد می

  .آسيای ميانه به اروپا تبديل کند

ھای  گذاری  برخوردار است و برای جبران کسری تجاری خود، به سرمايهئیچنان از کسری حساب جاری باال ترکيه ھم

   .گی زيادی داردمدت و نه چندان پايدار وابست کوتاه

 در ٩٤، رده دالر ١٢٣٠٠:  در جھان؛ سرانه توليد ناخالص داخلی١٧، رده  دالر ميليارد ٩٦٠/٥: توليد ناخالص داخلی

 درصد؛ و ٢٦/٦:  درصد؛ صنعت٩/٦: در توليد ناخالص داخلی کشاورزی ھای اقتصادی سھم بخش. جھان است

  . درصد٦٣/٨: خدمات

 درآمد عايد اين دالرميليارد   ٣٠کر از ترکيه ديدن کردند که از اين رھگذر بيش از  ميليون گردش٣٥، ٢٠١٠در سال 

 . است کشور شده

نرخ ، در گزارشی از وضعيت اقتادی و بيکاری ترکيه نوشت؛ ١٣٩٣روزنامه حريت ترکيه، در راوايل اسفند ماه 

  .بيکاری در ترکيه طی يک سال گذشته به شدت افزايش يافته است

 درصد کاھش يافته است که يکی از عواقب ٥/٢ حدود ٢٠١٤ارھای رسمی رشد اقتصادی اين کشور در سال بنا به آم

 .آن افزايش بيکاری در اين کشور است

يک . کننده آمار بيکاری در اين کشور، باال بودن بيکاری قشر تحصيل کرده است يکی ديگر از خصوصيات نگران

  .دھند ھای اين کشور تشکيل می لتحصيالن دانشگاها چھارم افراد بيکار در ترکيه را فارغ

 ھزار نفر ٥٨٠ ميليون نفر در سال گذشته ٥/٢ ھزار نفر در ترکيه بيکار ھستند که نسبت به ٩٥ ميليون و ٣در حاضر 

  . درصد ارزيابی شده است٦/١٠چنين نرخ فصلی بيکاری در ترکيه  ھم.  درصد رشد داشته است٤/١افزايش يافته و 

در نرخ تورم ترکيه، . چنان ساختاری و شکننده دارد ترين مشکالت اقتصادی ترکيه، ھم ه عنوان يکی از عمدهبيکاری ب

ه مؤسسھای  بررسی داده.  وضعيت بيکاری در اين کشور حائز اھميت استتبييندو شاخص مھم برجسته است که در 

دھد که بيکاری در بخش خارج از کشاورزی  میه منتشر شده، نشان مؤسسآمار دولتی ترکيه که در تارنمای رسمی اين 

 نسبت بيکاری در . سال و به ويژه جوانان دارای تحصيالت عاليه، بيش از ساير اقشار است٢٤ تا ١٥و در جوانان بين 

  .  درصد اعالم شده است١٣ درصد و در زنان ٧/٩مردان 

ست، نسبت اشتغال غيررسمی است که در شاخص ديگری که در داده ھای مربوط به بيکاری در ترکيه قابل توجه ا

البته بخش عمده اين نيروی کار در بخش کشاورزی فعال است و اين گروه افرادی . شود  درصد تخمين زده می٣٥حدود 

 .فعاليت دارند» کشاورزی سنتی«ھستند که در واقع در بخش 

 ٢٥ور منتھی به نوامبر گذشته حدود  سال در اين کش١٥بر اساس اطالعات مرکز آمار ترکيه، شمار اشتغال باالی 

 . ھزار نفر بود٨٧٤ميليون و 

 درصد است که اين نسبت در ١/٤٥دھد، نسبت مشارکت در نيروی کار ترکيه  ه نشان میمؤسسبررسی نماگرھای اين 

 .  درصد اعالم شده است٦/٢٦ درصد و در زنان ٢/٦٤مردان 

 درصد افراد ٢٠دھد که در اين دوره   دی ترکيه نيز نشان میھای مختلف اقتصا بررسی نسبت توزيع اشتغال در بخش

 درصد نيز در بخش ٥٢ درصد در بخش ساختمان و ٦/٧ درصد در بخش صنعت، ٤/٢٠شاغل در بخش کشاورزی، 

 .اند خدمات جذب شده
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ت دارند نيز در  اجتماعی در ترکيه فعاليتأميناز سوی ديگر نسبت آن دسته از مزدبگيرانی که در خارج از نظام بيمه و 

 ٢٢ درصد و در بخش غيرکشاورزی ٧/٨١اين نسبت در بخش کشاورزی .  درصد محاسبه شده است٩/٣٣اين دوره 

 .درصد است

 درصد ٧/١٠رو شد تا نرخ بيکاری در اين کشور به   ھزار نفر افزايش روبه٢٤تعداد بيکاران نيز در ھمين مدت با 

 .برسد

  .تر کرده است شان، بحران اقتصادی ترکيه را عميق  و حزباردوخانجب طيب ھای ر فساد اقتصادی و ريخت و پاش

  

  اردوخانکاخ و ھواپيمای 

 ١١۵٠اين کاخ . برداری شد  آماده بھره٢٠١۴مشھور است سال ) کاخ سفيد( »سرای آق«کاخ رياست جمھوری که به 

   . ميليون يورو ھزينه ساخت آن شده است۴٠٠اتاق دارد و 

 تأکيداو .  رسيددالرس جمھور اين کشور به بيش از ششصد ميليون ئييه اظھار داشت ھزينه کاخ جديد ر ترکئیوزير دارا

  . کرد اين ھزينه دو برابر ھزينه برآورد شده است

 بسيار  در ساخت اين مجموعه. ھای اصلی تزئينات کاخ برگرفته از عناصر معماری عثمانی و سلجوقی است طرح

در ساختمان از جمله مراکز فرماندھی مقاوم در برابر حمالت . دنيا ھم به کار گرفته شده استبزرگ تدابير امنيتی روز 

 ئیھا صفحه. شود ساختمان در برابر حمالت موشکی ھم مقاوم است  گفته می.کوپتر وجود دارد اتمی و محل فرود ھلی

ترکيه » کاخ سفيد«ھای  از ديگر ويژگیآوری و استفاده از آب باران  برای استفاده از انرژی خورشيدی و سيستم جمع

  .است

ای به وسعت چند صد ھزار متر مربع نماد ھمان مفھومی  ، با ھزاران اتاق و تاالر در مجموعه)آک سارای(  »کاخ سفيد«

  !»ترکيه نوين«ای  قدرت منطقه:  به دنبالش استاردوخانشود که  برشمرده می

مستقر ھستند » جانکايا«گاردی که در کاخ رياست جمھوری قديمی  نيروی ۴۵٠برخالف «به گزارش روزنامه حريت؛ 

 بوده است و سه ھزار دوربين نظارتی در فاصله پنج دالر ميليون ٢٠در کاخ جديد ھزينه سيتسم حفاظتی مبلغی بالغ بر 

مکن ھای منتشرشده امکان ھرگونه شنودی در اين کاخ نام چنين طبق گزارش ھم. کليومتری آن محل نصب شده است

رجب طيب « ميالدی اخباری مبتنی بر شنود مکالمات ٢٠١٣اين موضوع پس از آن بيان شده که در سال . است

   .وزير ترکيه انتشار يافته بود نخست» اردوخان

کند که افتتاح اين کاخ يک ھزار و صد و پنجاه اتاقی در حومه آنکارا، انتقاداتی را به ھمراه  روزنامه حريت اشاره می

سازی اين محل بوده  ی صرف شده برای آمادهدالر ميليون ۶١۵ترين علت انتقادھا ھزينه  يکی از اصلی. استداشته 

 .است

. ھای جھان قرار گرفت ھای آن محور گزارش بسياری از رسانه ، عظمت و ھزينهاردوخان اتاقه ١٠٠٠کاخ بيش از 

ھای ساخت اين کاخ پرداخته و آن را  به ابعاد و ھزينهھای واشنگتن پست و فيگارو   ھای خارجی از جمله روزنامه رسانه

ھا و  ناميد و از ويژگی»  اتاقه١٠٠٠کاخ «ی آن را المانرسانه . ترين کاخ رياست جمھوری معرفی کردند بزرگ

  .معماری آن نوشت

ه اين اتاق ب. ترين امکان شنود در آن وجود ندارد ای طراحی شده که کوچک  در اين کاخ به گونهاردوخاندفتر کار 

ترين تجھيزات  س جمھور از پيشرفتهئيھا و مکالمات ر گويند و برای جلوگيری از شنود صحبت می» اتاق بدون پژواک«

  .تکنولوژی استفاده شده است
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در اين اتاق ھيچ گونه درز و پريزی وجود ندارد و امکان اين که برای شنود مکالمات يک شيئی اندازه پشه جاسازی 

 .تواند قائم شود گويند در اين اتاق پشه ھم نمی د و به اين خاطر میشود وجود ندار

برند،  ترين پرونده فساد مالی ترکيه نام می  که از آن به عنوان بزرگ٢٠١٣ دسامبر ١٧پيش از اين در جريان عمليات 

 را در طراحی اناردوخای داشت و ھمين موضوع   با پسرش بالل منتشر شد که بازتاب منفی گستردهاردوخانمکالمات 

ھای شنود کشف شد که ھمين امر او را به   دستگاهاردوخاندر دفتر کار سابق . تر کرده است اتاق کار جديدش محتاط

  .برکناری برخی افراد تيم حفاظت واداشت

 اش را دريافت کرده و از کاخ تا  قبل از ورود به کاخ امن و مطمئن خود نيز ھواپيمای اختصاصی پيشرفتهاردوخان

تر جھت   بيشدالر ميليون ١٠٠ بود که حدود دالر ميليون ٢٢١ قيمت اين ھواپيما، .ھواپيمايش جديد و سفارشی است

 کيلومتر مسافت را ١۵٠٠٠تواند بدون توقف  اين ھواپيما می. سازی و نصب تجھيزات اضافه پرداخت شد اختصاصی

وی و چندين ھواپيمای ديگر  آی ، دو ھواپيمای مدل جی٣١٩البته رياست جمھوری ترکيه يک ھواپيمای ايرباس . طی کند

اش در حکومت اسالمی  فکران اسالمی ھمانند ھم» عدالت و توسعه« بنابراين، سران حزب اسالمی .ھم اختيار دارد

اند در  درست کرده» بھشت برينی«شان در ھمين جھان خاکی،  ايران و شيوخ کشورھای عربی، برای خود و اطرافيان

دھند تا   سعادت و خوشبختی مردم فقير و محرومان جامعه را به آن دنيا، يعنی پس از مرگ به بھشت حواله میحالی که

ات در حاکميت ترکيه نوين، نشان تغييربه عالوه ھمين ! تری از قبل استثمار نيروی کار به جيب بزنند کسب سود بيش

ت جمھوری، بلکه مانند پاشاھان عثمانی، قدرتی  برای خود نه يکی دو دوره رياساردوخاندھد که رجب طيب  می

  .درازمدت را مدنظر دارد

  

  اردوخانی دادگاه عالی اداری ترکيه عليه کاخ أر

ھا به جريان افتاده  ای که ساخت اين کاخ بر اساس آن ی داده است که مقررات ويژهأحاال دادگاه عالی اداری ترکيه ر

  .شوند اند و لغو می غيرقانونی بوده

ه پس از آن به ماجرای کاخ رياست جمھوری باز شد که انجمن معماران ترکيه اعالم کرد که اين کاخ در ئي قضاۀقوپای 

 .شده ساخته شده و عليه آن به دادگاه اداری شکايت کرد  حفاظتۀمنطق

د و به توقف آن  چندين دادگاه ساخت اين کاخ را ناقض قانون دانستن٢٠١١ھای انجمن معماران ترکيه، سال  بنا بر داده

در حال حاضر ھم روشن نيست که .  ماند و به ساخت آن ادامه دادءاعتنا  به اين احکام بیاردوخانحکم دادند، اما دولت 

 . به حکم جديد چه خواھد بوداردوخانواکنش 

  

  !برد وقتی که چاقو دسته خودش می

 سيستم رياست جمھوری ًدانم دقيقا می:  اعالم کردبولنت آرنج در سخنانی به انتقاد از سيستم رياست جمھوری پرداخت و

انه سيستم رياست جمھوری در ترکيه توسط حزب عدالت و توسعه به متأسف. در ترکيه چه چيزی به کشورخواھد بخشيد

  .ھای انتخاباتی کشانده شده است ميدان

ه زنده تلويزيونی شرکت ، بولنت آرنج معاون نخست وزيری ترکيه که در يک برنامHaber7به گزارش خبرگزاری 

ً دانم دقيقا نمی: کرده بود در اظھارات مھمی ضمن مخالفت تلويحی با سيستم رياست جمھوری در ترکيه عنوان کرد

حزب عدالت و ( ما. سيستم رياست جمھوری در ترکيه چه چيزی به کشورخواھد بخشيد که سيستم پارلمانی نتوانسته است

اولين .  در انتخابات پارلمان ترکيه يک قانون اساسی جديد به وجود خواھيم آورددر صورت کسب اکثريت الزم) توسعه

 که به ملت ترکيه داده شده ئیھا اولين اولويت ما بر اساس وعده.  قانون اساسی استتغييروعده که به ملت ترکيه داديم 
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.  دھيمتغييرتوانيم قانون اساسی را ما بايد قدرتی در پارلمان ترکيه کسب کنيم که ب. است سيستم رياست جمھوری نيست

در اين صورت قانون اساسی .  نماينده در پارلمان داشته باشيم٣٣٠برای اين که به اين خواسته دست پيدا کنيم بايد 

موضوعی که . گو خواھيم کرد و  کرده و بعد از آن در خصوص سيستم رياست جمھوری بحث و گفتتأسيسجديدی 

  .خصوص آن صحبت شود؛ طرح کردنش قبل از انتخابات به نظر شخصی بنده اشتباه استبايد بعد از انتخابات در 

انه سيستم رياست جمھوری در ترکيه توسط حزب عدالت و توسعه به متأسف: او در ادامه اظھارات خود تصريح کرد

حال مقابله کردن با اين ھای انتخاباتی در  ھا در ميتينگ ھای انتخاباتی کشانده شده است و حزب دموکراتيک خلق ميدان

ھای تبليغاتی ھم از جانب حزب عدالت و توسعه اشتباه است و ھم  سيستم است، در واقع اين نوع رقابت سياسی در ميدان

به نظر بنده سيستم رياست جمھوری در ترکيه به عنوان اھرم انتخاباتی درآمده است . ھا از جانب حزب دموکراتيک خلق

ھای انتخاباتی  از يک طرف حزب عدالت و توسعه سيستم رياست جمھوری را به ميدان. باه است کامال اشتمسألهکه اين 

سيستم رياست جمھوری يک . اند کشانده و از طرف ديگر سه حزب اپوزيسيون اين سيستم را مورد ھدف قرار داده

تم سخن به ميان آورد و داری دموکراتيک است ولی زمانی که رئيس جمھور کشور ھر روز از اين سيس سيستم حکومت

» س جمھور نخواھيم کردئيتو را ر«ھر روز از آن دفاع کند مخالفانش نيز حساسيت نشان داده و عنوان خواھند کرد 

  .موضوع به ھمين سادگی است

بر : ھا، ادعا کرد آرنج در ادامه اظھارات خود با اشاره به حدنصاب انتخابات پارلمان ترکيه و حزب دموکراتيک خلق

.  درصد آراء در حرکت است۵/١٠ تا ٩ھای صورت گرفته توسط ما در يک ماه اخير اين حزب ميان  اس نظرسنجیاس

 روز مانده ١٠گذارترين دوران در نتايج انتخابات است بنابراين سرنوشت اين انتخابات در تأثير روز آخر انتخابات ١٠

تواند حدنصاب  ھا نمی کنم حزب دموکراتيک خلق احساس می خواھد شد ولی نظر بنده را بخواھيد من تعيينبه انتخابات 

ھا زير حدنصاب انتخابات روند مذاکرات را تحت  از طرف ديگر نيز ماندن حزب دموکراتيک خلق. را به دست آورد

بر عکس اگر حزب عدالت و توسعه در اين انتخابات شکست بخورد روند مذاکرات متزلزل .  قرار نخواھد دادتأثير

  .دخواھد ش

  

  ه را منتشر کردينظاميان سور ه برای شبهياسناد ارسال سالح از ترک» جمھوريت«روزنامه 

 است روز جمعه ھشتم اردوخانب يگرای رجب ط ه که از مخالفان حکومت اسالميراژ ترکيھای پرت يکی از روزنامه

  .ه را منتشر کردينظامی سور ھای شبه ه و گروهير مربوط به روابط ترکيخرداد برخی از اسناد و تصاو

 از انتقال سالح و ئی، فايلی ويديو٢٠١۵ مه ٢٩روزنامه جمھوريت ترکيه، وابسته به اپوزيسيون اين کشور جمعه 

دھد دستگاه اطالعات ترکيه درحال انتقال  ھای مسلح در سوريه در سايت خود قرار داد که نشان می مھمات برای گروه

  .ھای تروريستی مخالف حکومت سوريه است  موشک برای گروهيک محموله بزرگ سالح و مھمات از جمله

ون متعلق به يه درباره کشف اسلحه و مھمات از چند کاميترک» تيجمھور«ای در روزنامه  ژهيبه دنبال انتشار گزارش و

امه را ن روزنير ارشد ايسردب» جان دوندار«قات درباره يت آن کشور، دادستانی استانبول دستور آغاز تحقيسازمان امن

  .صادر کرد

ه متھم و محاکمه يسم ترکين ضد تروريت به نقض قوانير روزنامه جمھوري ممکن است سردبئیقات قضايپس از تحق

 .شود

 از چند ئیديوير و وين بار تصاويت در شماره روز جمعه خود در يک گزارش اختصاصی برای نخستيروزنامه جمھور

ای که قرار بود به  ، منتشر کرد که در آنھا اسلحه و مھمات جاسازی شدهتيه، ميت ترکيون متعلق به سازمان امنيکام

 .شود ده میيه فرستاده شود، ديسور
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ه سال جاری ميالدی ماموران ي ژانو١٩ه، در ير دولتی ترکيھای غ گر رسانهيو د» تيجمھور«ه گزارش يبر پا

ون باری را که راھی مرز ين شھر چند کامافت کرده بودند و به دستور دادستايژاندارمری بر اساس اخباری که در

 .ه بودند، متوقف کردنديسور

رند اما حضور دادستان يھا را بگ ونيه ابتدا سعی کردند جلوی بازرسی محموله کاميت ترکيماموران مخفی سازمان امن

 .ھا منجر شد ونين کاميھای موجود در ا در محل و اصرار او، به باز شدن صندوق

ک جاسازی يوتيھای داروی آنتی ب ادی فشنگ که در قوطیيھا مقدار ز ن صندوقيت، در ايجمھوربه نوشته روزنامه 

 .ھای کوچک کشف شد شده بودند، خمپاره و راکت

 ئیھا ونيبا کام«: ر وقت در اجتماع بزرگ شھر آدانا گفتي نخست وزاردوخانب ين واقعه، رجب طيچند ھفته پس از ا

ھا را  نيموقعی که من ا. بردند مانند دشمن و خائنان رفتار کردند دوستانه می ی انسانھا ه کمکيھای سور که برای ترکمن

ھای ما را متوقف کرده خائن  ونيم ھرکسی که کاميد بدانيبا. ار ناراحت و عصبانی شدمير بسيوز دم به عنوان نخست يد

 ».است

 .اند افت نکردهيه دريھا کمکی از ترک ن گفت که آنه به خبرنگارايھای سور نده ترکمنين ماجرا، نماياما چند روز پس از ا

ب يون که رجب طيسيگرای توسعه و عدالت و احزاب اپوز ن دولت و حزب اسالميھا ب زمان با ادامه کشمکش ھم

از اعضای حزب توسعه و عدالت در » ن آکتایياسي«کردند،  گر متھم میي را به دخالت در امور داخلی کشور داردوخان

 . کردتأئيده را ي اسلحه و مھمات به سور مه ارسال١٨

رفتند، گفت که  ھا به کجا می ونيھای کشف شده در کام پرسيد سالح کی از مخالفان حزب حاکم که میياو در مشاجره با 

 .ه استين دشمن ارتش آزاد سوريتر ه بود و گروه داعش بزرگيھا برای ارتش آزاد سور ن سالحيا

ھا را صادر کرده بودند بازداشت شدند و  وني که دستور بازرسی کامئیھا تن از دادستانالدی چھار ياوايل ماه جاری م

ای از آنان با اتھاماتی از  عده.  ل شده استي تشکئیھای قضا ز پروندهيتی محلی ني نفر از ماموران امن٣٠کم  ه دستيعل

 .ل جاسوسی نظامی و تالش برای سرنگونی دولت رو به رو ھستنديقب

 که در ئیھا تيھای مخالف و شخص ھای محلی، برخی رسانه ه، دادستانيس جمھوری ترکئي، رردوخاناب يرجب ط

اری از يهللا گولن، رھبر معنوی بس ه دست داشتند را به ھمکاری با فتحيت ترکيات سازمان امنيکشف و افشا عمل

 .شھروندان آن کشور متھم کرده است

 .اند ل دولت موازی و تالش برای براندازی حکومت او متھم کردهي و حزبش ھواداران گولن را به تشکاردوخان

ت و آغاز يژه در روزنامه جمھورين گزارش ويه، ساعاتی پس از انتشار ايسون ترکيھای اپوز احزاب و سازمان

 .ن روزنامه اعالم کردنديت خود را از اير آن، حمايه سردبي علئیقات قضايتحق

ھای تروريستی سوريه، کمک به جبھه النصره، شاخه القاعده در سوريه برای  بارزترين کمک اخير ترکيه به گروه

  .کنترل بر استان ادلب است

  

  کردن قوانين و سيستم موجود ترکيه  در راستای اسالمیاردوخاناھداف 

جمھوری در سال گذشته، از   وزير وقت ترکيه، پس از پيروزی در انتخابات رياست  ، نخستاردوخانرجب طيب 

 جمھوری نبايد تعلق حزبی داشته باشد، اما نخست وزير بايد از  سئيزيرا برمبنای قوانين ترکيه ر.  استعفا دادحزبش

 با استعفا از رياست اردوخان به ھمين دليل بود که .طرف حزب دارای اکثريت در پارلمان اين کشور انتخاب شود

مراسم تحليف .  شدتأئيداز طرف صددرصد اعضای حزب اوغلو را برای اين پست پيشنھاد کرد و نظر او  حزب، داوود

 برگزار ٢٠١٤ اوت ٢٨ برابر با ١٣٩٣ شھريور ٦شنبه   جمھوری ترکيه روز پنج سئي به عنوان دوازدھمين راردوخان
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 نخست وزير وقت ترکيه، اردوخان   جمھوری، يعنی رجب طيب  در اين انتخابات سه نامزد احراز مقام رياست.شد

س حزب دموکراتيک ئيالدين دميرتاش، ر س پيشين سازمان ھمکاری اسالمی، و صالحئياوغلو، ر احسانالدين  اکمل

  .س جمھور انتخاب شدئي که به عنوان دوازدھمين راردوخان به اين ترتيب، رجب طيب .ھا بودند خلق

ست داشته، از  سال رياست دولت ترکيه را در د١١س جمھوری کنونی ترکيه که بيش از ئي راردوخانرجب طيب 

  . سيزده سال پيش با تشکيل حزب عدالت و توسعه ترکيه رھبری آن را به عھده داشته است

، پس از انتخاب شدن در پست رياست حزب عدالت و توسعه ترکيه گفت ٢٠١٤ اوت ٢٧شنبه  اوغلو، روز چھار داوود 

  .را با جديت ادامه دھدکه در نظر دارد سياست نزديکی ترکيه به اتحاديه اروپا و عضويت در آن 

 جمھوری ترکيه اعالم کرده بود که در نظر دارد   نيز پس از پيروزی در انتخابات رياستاردوخانرجب طيب 

  . جمھوری را در اين کشور افزايش دھد و موقعيت تشريفاتی اين پست را از ميان بردارد اختيارات رياست

چنان به   ھماردوخانھا نگران آنند که  آن. اند  اين کشور ھشدار دادهمخالفان دولت ترکيه نسبت به نقض استقالل قوا در

  . وزير اين کشور دخالت کند تر در امور مربوط به نخست ادامه دھد و ھرچه بيش اسالميزه کردن جامعه

 ميليون شھروند ترکيه که در خارج از ٨/٢، ٢٠٠٤چنين برای نخستين بار در انتخابات رياست جمھوری سال  ھم

 ھزار نفر از اين ٤٠٠يک ميليون و . کنند، حق شرکت در اين انتخابات را يافتند زھای اين کشور زندگی میمر

ھای مقيم خارج از کشور در اين انتخابات، بسيار محدود بود   اما شرکت ترک.کنند  زندگی میالمانشھروندان ترکيه در 

 .ھا ريختند  خود را به صندوقھای رای رفته و آرا ھا به پای صندوق  درصد آن٣/٨و تنھا 

 ناچار شد برای کسب ٢٠٠٧است اما در سال » عدالت و توسعه«گذاران حزب  ، عبدهللا گل از بنياناردوخانپيش از 

 به حزب   کرده بود که با پايان دوران رياست جمھوریتأکيدالبته او . پست رياست جمھوری از حزب استعفا دھد

  . دوره رياست جمھوری در ترکيه، پنج سال است.گيرد  را از سر میگردد و فعاليت حزبی خود بازمی

ھای ملی، به  ھای اجتماعی و اقليت چنين جنبش اما اکنون حزب عدالت و توسعه در ميان بخش آگاه و مترقی جامعه، ھم

قيب جدی دادند اکنون ر گيری از مردم مناطق کردنشين به اين حزب رای می خصوص مردم کرد که تاکنون بخشی چشم

 .و طبقاتی مھمی پيدا کرده است

زمان با عدم حضور شھردار اين استان با   در استانی در جنوب شرق اين کشور ھماردوخانرانی  برای مثال، سخن

س جمھور ترکيه در پی شعار ئي، ر»اردوخانرجب طيب « به گزارش روزنامه حريت، .اعتراض کارگران مواجه شد

نمک نشناس : با عصبانيت واکنش نشان داد و گفت» باتمان«اش در استان  حين سخنرانی تن از کارگران در ٣٠حدود 

  !نباشيد

نخست وزير ما به اين موضوع توجه . شما شغل داريد پس ناسپاس نباشيد:  در ادامه اظھاراتش عنوان کرداردوخان

شود بنابراين نيازی به اقدامات  ر برداشته می در اين مسيئیھا  باشيد، پس از انتخابات گاممسألهشما بايد پيگير اين . دارد

 .تحريک آميز نيست

پس از اين اتفاقات مشخص شد که دادگاه عالی ترکيه به دولت اين کشور دستور استخدام اين شاکيان را صادرکرده بود 

 .اما دولت در ارائه حق اين کارگران ناتوان بوده است

آيا اکنون «: ن در مراسم استقبال از او در فرودگاه انتقاد کرد و گفتچنين از عدم حضور شھردار باتما ، ھماردوخان

 »ھا من به دفترشان بروم؟ ادبی آن درست است که با وجود بی

 اردغان، با اشاره به . شرکت کندئی در يک فستيوال روستااردوخانشھردار اين استان، ترجيح داد به جای استقبال از 

 ».ھاست انتخابات آتی زمان مناسبی برای ضايع شدن آن«: باره گفت  در اين٢٠١٥انتخابات آتی در ھفتم ژوئن 
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رھبری کنونی اين .  شروع شده استاردوخاناکنون ھم اختالفاتی در درون حزب عدالت و توسعه، به خصوص از 

ای باالی اين حتا برخی از کادرھ. س جمھور که نقش تشريفاتی دارد انتقاد دارندئيحزب به دخالت اردوعان به عنوان ر

  .اند ھا پيوسته حزب، از آن جدا شده و به حزب منتقد جدی آن، يعنی حزب دموکراتيک خلق

ھا در   حزب عدالت و توسعه و نامزد کنونی حزب دموکراتيک خلقمؤسس، از اعضای »دنگير مير مھمت فرات«

ھا  حزب دموکراتيک خلق: کيه گفته استانتخابات پارلمان ترکيه است که طی اظھاراتی در مورد انتخابات پارلمانی تر

يت مسؤولدانان  در اين انتخابات فعاالن حقوق بشر و حقوق. در حال تبديل شدن به اپوزيسيون اصلی در ترکيه است

 و حزب عدالت و توسعه که از سيستم رياست جمھوری با اصول اردوخانرجب طيب . خطيری برعھده خواھند داشت

 با سيستم رياست جمھوری اردوخانرجب طيب . قع آرامش ملت ترکيه را بر ھم خواھد زدکنند در وا ترکی حمايت می

  .کشور در دستان خود است» ئی و قضائیگذاری، اجرا قانون«خواستار کنترل نھادھای 

چيزی که در قالب سيستم رياست جمھوری به ملت ترکيه ابالغ شده است در : وی در ادامه اظھارات خود عنوان کرد

در واقع رجب . دھد  دستور میاردوخانبا اين تفاوت که اکنون رجب طيب . سيستم ديکتاتوری خلفای عثمانی استواقع 

شود   کرسی مجلس برای حزب عدالت و توسعه می۴٠٠وقتی وی خواستار . مدار خوبی است  سياستاردوخانطيب 

نبايد رجب طيب . شناسم خوب میحزب عدالت و توسعه را .  پشت اين خواسته وجود داردئیھا شک نکنيد طرح

 کند وارد راھی تأسيساگر حزب عدالت و توسعه سيستم رياست جمھوری در ترکيه را . کم گرفت  را دستاردوخان

، مردم ترکيه دارای ھر مسألهبرای جلوگيری از اين . خواھيم شد که ديگر بازگشتی در آن وجود نخواھد داشت

ھا حمايت  که باشند در مقابل حزب عدالت و توسعه بايد از حزب دموکراتيک خلق یايدئولوژی، اعتقاد، انديشه و باور

  .کنند

ھا  ای رسمی اعالم کرد که در انتخابات پارلمانی آينده با حرب دموکراتيک خلق حزب کمونيستی کار ترکيه، در بيانيه

چنين کنفدراسيون   و ھمکراسیدمو مشارکت حزب و آزادی ابتکار حزبھای کردی مانند   يا سازمان.کند ائتالف می

  .کنند ھا دفاع می از حزب دموکراتيک خلق... و) ديسک(  کارگران انقالبی ترکيه

  يک روز بعد از حمله. ھا اعمال کند ھا تالش کرده است سانسور شديدی بر عليه رسانه  در اين سالاردوخانچنين  ھم

ترين   که از مھم ، سردبير اين روزنامه»حريت « امهوزير ترکيه به روزن ، نخست اردوخانشديداللحن رجب طيب 

 از ٢٠١٤ت گس ا٨روز جمعه » حريت «  انيس بربراوغلو، سردبير روزنامه. کردءھای ترکيه است، استعفا روزنامه

   .گيری کرد سمت خود کناره

گزارشگران بدون  .ستتر شده ا ای بيش ھای رسانه ھای گذشته بدتر و محدوديت ھا و خبرنگاران در سال وضعيت رسانه

در جھان است و از » نگاران ترين زندان روزنامه بزرگ« کرد که ترکيه حاال تأکيد خود، ٢٠١٤مرز در گزارش سال 

  . مثل چين و ايران پيشی گرفته استئیکشورھا

شت، نگاران و عکاسان بسياری در ترکيه بازدا خبرنگاران و وب» گزی«از بعد از آغاز تظاھرات در جريان پارک 

   .محکوم يا از کار محروم شدند

  

  ٢٠١۵ جون ٧انتخابات 

ھا نتواند وارد پارلمان  شود تا حزب دموکراتيک خلق ھا متوسل می دولت ترکيه، به انواع و اقسام توطئه ھا و کارشکنی

ھا ھزار  ھا در استانبول با حضور ده  مه، حزب دموکراتيک خلق٣٠ انتخاباتی روز جمعه ئیبرای مثال، گردھما. سود

  .طرفدار آن حزب برگزار شد
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 انتخابات حزب ئیھای صورت گرفته از جانب فرمانداری استانبول در خصوص گردھما اندازی با وجود سنگ

 .  بزرگ انتخاباتی برگزار شدئیچشمه استانبول، گردھما ھا در ميدان کزل دموکراتيک خلق

قبل ھمراه بود بعد از آن که از جانب فرمانداری استانبول دستور ھای بسيار زيادی از روزھا   که با حاشيهئیاين گردھما

 ٢٠١۵ مه ٢٩، به صورت بالتکليف به تعويق افتاد که در روز ٢٠١۵ مه ٢٨شنبه  لغو آن صادر شده بود تا شب پنج

ت  روز اقداما١تر از  ھا در فاصله کم  مه صادر شده و حزب دموکراتيک خلق٣٠جمعه مجوز برگزاری آن در روز 

 . را انجام دادئیالزم برای برگزاری اين گردھما

رانی کرد، جمعيت  ھا سخن س مشترک حزب دموکراتيک خلقئيالدين دميرتاش، ر در اين ميتينگ انتخاباتی که صالح

 .بسيار زيادی حضور پيدا کردند

ھا ھزار   ده ضور پر رنگھا در استانبول در شرايطی با ح الزم به ذکر است، ميتينگ انتخاباتی حزب دموکراتيک خلق

تر  زمان و طبق برنامه حزب عدالت و توصعه برای جلوگيری از ھرچه بيش طرفدار اين حزب برگزار شد که ھم

ھا، جشنواره فاتح به مناسب فتح قسطنطنيه به دست سلطان محمد دوم   حزب دموكراتيك خلقئیحضور مردم در گردھما

 .و نھاد رياست جمھوری ترکيه برگزار شدبه صورت مشترک توسط حزب عدالت و توسعه 

ھای مجلس دست  شود، به دوسوم کرسی  ژوئن برگزار می٧کوشد در اين انتخابات که روز  حزب عدالت و توسعه می

س ئيدر اين نظام ر.  قانون اساسی نظام سياسی ترکيه را به يک جمھوری رياستی بدل کندتغييريابد تا با 

اراتی وسيع خواھد بود و مجلس اختيارات کنونی خود را تا حدود زيادی از دست خواھد دارای اختي) اردوخان( جمھور

 .داد

 و احتمال قوی ورود حزب جامعه ٢٠١١ھا از کاھش ده درصدی آرای اين حزب نسبت به سال  ترين نظرسنجی تازه

ھا،  بی مانند کردھا، علویاقليت ھای ملی و مذھ» ھا حزب دمکراتيک خلق«. ھا به مجلس حکايت دارند دمکراتيک خلق

 .کند جنس گراھا و به طور کلی بخش بزرگی از اپوزيسيون سکوالر ترکيه را نمايندگی می ھا، ھم ھا، ارمنی سوريانی

ھا در  بوس کمپين انتخاباتی حزب دموکراتيک خلق به گزارش خبرگزاری رويترز، در حمله مھاجمان مسلح ناشناس به مينی

  .ه اتوبوس به قتل رسيدجنوب شرقی ترکيه رانند

 متر جلوتر از وسيله نقليه و بر اثر ٢٠٠بوس خبر دادند و قتل راننده آن را  منابع امنيتی ترکيه از تيراندازی مکرر به اين مينی

 .تيراندازی مستقيم به وی اعالم کردند

ھای انتخابات  ھای اين حزب در رقابت ھا در ترکيه، اعالم کردند که اين اولين حمله به فعاليت ين حزب دموکراتيک خلقمسؤول

 نفر زخمی ۶زمان چندين بمب در دفاتر اين حزب در دو شھر جنوبی ترکيه در اوسط ماه گذشته  در انفجار ھم. اخير نبوده است

  .شده بودند

نگ از وقوع حمله تروريستی ديروز عصر در متي) امد(دولت تركيه با اسناد افشاء شدە از بيمارستان شھر دياربکر

ای خطاب به مديريت بيمارستان آنھا   در نامه٢/٦/٢٠١٥تر در تاريخ  ھا كامال مطلع بودە و پيش حزب دموكراتيك خلق

  . ھای زيادی در چند روز آيندە مطلع ساخته است را برای آمادگی جھت پذيرش زخمی

که / ٢١٥). ٩١٢١٠( ٦٩٧٢١، ٣٧٧٣٢٤٦١محمد دمير به شماره » آمد« اين نامه با امضای استاندار  چنين ھم

 اين ماە بحث شدە است ٧ و ٥ اقداماتی در روزھای  س پليس مالقات بکنند كه از انجامئيخواھد در فضای باز با ر می

 . ھا در شھر آمد و روز انتخابات است يعنی روز اجتماع و متينگ حزب دموكراتيك خلق

ھا انجام دادە است   حزب دموكراتيك خلق ماعات انتخاباتیھا و اجت بارھا در روزھای گذشته حمله تروريستی به متينگ 

تا با اين اقدام از اجتماعات صد ھزار نفری مردم . كه دولت تركيه پشت پردە ھمه آن حمالت تروريستی و وحشيانه است

ھا  قدر طی اين مدت از منفجر كردن دفتر حزب دموكراتيك خل. ھا جلو گيری كند ھای حزب دموكراتيك خلق در متينگ
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زدن كاروان انتخاباتی و ترور كردن رانندە  الدين دميرتاش تا آتش س مشترك اين حزب صالحئيگرفته تا توطئه ترور ر

زنی در سطح شھر گرفته تا حمله تروريستی شھر آمد ھمه شواھدی دال بر تن دادن حزب  اتوبوس كاروان و از قمه

 . ھا به مجلس تركيه است راتيک خلقيافتن حزب دموک عدالت و توسعه جھت جلوگيری از راه

 تن ٥ھا در شھر آمد  الزم به ذكر است ديروز عصر طی يك حمله وحشيانه تروريستی به متينگ حزب دموكراتيك خلق

 . نفر زخمی شدند٤٠٠باخته و بيش از  جان

تينگ انتخاباتی ھا که در مي س مشترک حزب دموکراتيک خلقئيالدين دميرتاش، ر به گزارش خبرگزاری دوغان، صالح

بوس حزب دموکراتيک  رانی داشت در اظھاراتی با اشاره به حمله مسلحانه به مينی حزب متبوعش در ارزروم سخن

کرد اصابت  آن را ھدايت می» حمدهللا اوجه«بوسی که   گلوله به مينی٣٠حدود : شدن راننده آن عنوان کرد ھا و کشته خلق

س ئيزمانی که ر. اند نی راننده را شکنجه نيز کرده و سپس به قتل رساندهبر اساس گزارش پزشکی قانو. کرده است

کنند  جمھور و نخست وزير کشور در ميادين شھرھا به ما حمله کرده و ما را به عنوان خائن به مملکت معرفی می

شده  فرادی تحريککنند ا مداران حکومتی ما را متھم به تجزيه کشور می زمانی که سياست. گونه حمالت طبيعی است اين

باخته  جان«حمدهللا اوجه را به عنوان . شوند کنند، مرتکب چنين اقداماتی می ای که برای خود احساس می حکم وظيفه و به

  .پيروزی در انتخابات را به او تقديم خواھيم کرد. معرفی خواھيم کرد و ھمواره به ياد او خواھيم ماند» حزبی

 روز ديگر نيز ٣با حفظ آرامش و صبوری خود تا .  روز ديگر مانده است٣تنھا :  کردتأکيدوی در ادامه اظھارات خود 

ھای رای  گونه پای صندوق آرامش خود را در ھمه جا حفظ کرده و اين. ھای احتمالی فرصت ندھيد ھا و توطئه به فتنه

حزب عدالت و . اند اه انداختهھا را ر در اين روزھای پايانی پروژه افتراء به ساختار حزب دموکراتيک خلق. برويد

. برد ھای تلويزيونی را برای اين منظور به کار می ھا را ھدف قرار داده و تمام کانال توسعه تنھا حزب دموکراتيک خلق

در واقع دغدغه اينان ترکيه نيست، بلکه سلطنت حزب . ايم در ھمين حال ما مورد اھانت، دشنام و تھمت قرار گرفته

 .تعدالت و توسعه اس

 تأئيدتا زمانی که نتايج رسمی از طرف شورای عالی انتخابات : ھا در ادامه تصريح کرد س حزب دموکراتيک خلقئير

 جشن به ئی ژوئن در صورت کسب حدنصاب انتخابات برای برپا٧در شب . ھا را رھا نخواھيم کرد نشده است صندوق

ھا در صورت کسب حدنصاب انتخابات در  موکراتيک خلقما به عنوان حزب د. ھا نخواھيم آمد ھيچ عنوان به خيابان

ھا نداريم، پس ھوشيار باشيد و به ھيچ پيامی خارج  ای برای جشن و يا آمدن به خيابان  ژوئن به ھيچ عنوان برنامه٧شب 

 ورود جشن. يت و حوزه انتخاباتی خود را ترک نخواھيم کردمسؤولتا صبح به ھيچ عنوان . از اظھارات بنده توجه نکنيد

  . ژوئن برگزار خواھيم کرد٨به پارلمان ترکيه را در روز 

ات برقی نيست و تأسيسوزير انرژی ترکيه در سخنانی اعالم کرد که انفجار دياربکر به ھيچ عنوان ناشی از خرابی 

  .ابدئيگذاری بودن حادثه افزايش م بدين ترتيب احتمال بمب

ر انرژی و منابع طبيعی ترکيه در اظھاراتی با اشاره به انفجار در لديز، وزيئيبه گزارش خبرگزاری دوغان، تانر 

در گزارشی که به اين جانب : ھا در ميدان استاتوس دياربکر عنوان کرد ميتينگ انتخاباتی حزب دموکراتيک خلق

در . فرستاده شده است به صورت صريح و آشکار عنوان شده است که دليل انفجار ترانسفور برق نبوده است

ھای صورت گرفته توسط مھندسين ما در مکان حادثه اين انفجار نه از داخل ترانسفور برق بلکه از بيرون  رسیبر

 .انفجاری باعث وارد آمدن خسارت به داخل ترانسفور شده است

ات برق محل برگزاری ميتينگ تأسيسھای صورت گرفته در  در بررسی: او در ادامه اظھارات خود عنوان کرده است

اين در حالی است که اگر قرار بود انفجار از ترانسفور . باتی به موتور اصلی ترانسفور آسيبی وارد نيامده استانتخا

 .برق صورت گرفته باشد در اين صورت بايد موتور اصلی آسيب ديده بود
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ورت به ص  STAR TV خواه خلق ترکيه که در تلويزيون س حزب جمھوریئيعالوه بر اين کمال قليچدار اوغلو، ر

زنده سخنرانی داشت با انتشار خبر انفجار سخنان خود را قطع کرده و با اشاره به انفجار صورت گرفته در ميتينگ 

ھا در لغو  س مشترک حزب دموکراتيک خلقئيتصميم ر: ھا عنوان کرده است انتخاباتی حزب دموکراتيک خلق

ای عنوان   اين خصوص اظھارات شفاف و صادقانهين درمسؤولاميدوارم . اش در دياربکر تصميم درستی بود ميتينگ

  .ات برق بر آن سرپوش نگذارندتأسيسين با ختم کردن اين انفجار به مسؤولاميدوارم . کنند

 ساله حزب ۴٢رھبر » الدين دميرتاش صالح« فيگارو، در گزارشی راجع به انتخابات ترکيه، به معرفی ۀروزنام

 روز شنبه گذشته در استانبول، توسط شمار بسياری از مردمی که حضور ئیآ ھا پرداخته که در گردھم دمکراتيک خلق

  .داشتند به شدت مورد استقبال قرار گرفت

 مردم کانتون کوبانی در .ھا توانسته است حمايت قابل توجھی از سراسر جھان نيز جلب کند حزب دموکراتيک خلق

 .ر انتخابات پارلمان ترکيه اعالم کردندھا د غرب کردستان ھم حمايت خود را از حزب دمکراتيک خلق

ھا در انتخابات را پيروزی   شورای مديريت کانتون کوبانی پيروزی حزب دموکراتيک خلقمسؤولاز جمله انور مسلم 

 .چنين پيروزی کوبانی دانست ھای خاورميانه و ھم خلق ترکيه و خلق

که به منظور ديدار و حمايت از شھرداری کوبانی به  تن از شھرداران شھرھای شمال کردستان ۴٠او در مراسم بدرقه 

 .پيروزی اين حزب پيروزی دمکراسی در منطقه و شکست فاشيسم است: آن شھر رفته بودند گفت

  

  گيری نتيجه

رانی خود   را به عنوان يک نقطه عطف و ھدف حکم٢٠٢٣ جمھوری ترکيه در سال تأسيس يکصدمين سالگرد اردوخان

دھد که فردی نيست که به اين زودی  راين، او غيرمستقيم اين پيام را ھم به مردم و احزاب مخالف می بناب.قرار داده است

، کشور ٢٠٢٣موريتی قائل است تا در چارچوب ھدف کالن خود برای سال أدست از قدرت بکشد؛ چرا که برای خود م

  .را به سرمنزل مقصود برساند

. کند ھای اخير به وفور از آن استفاده می  در سالاردوخانی است که عبارت» ترکيه جديد«در اين چارچوب، اصطالح 

دار ساکن در قلب آناتولی، بيش از پيش از مواھب  کار و دين ، مردمان محافظهاردوخاندر ترکيه جديد مورد نظر 

 .مند ھستند اقتصاد رو به رشد ترکيه بھره

ترين شھر ترکيه باشد، بلکه  ھا و مرفه  بايد شھر اوليندر ترکيه جديد، ديگر غرب ترکيه به مرکزيت ازمير نيست که

ھا به   که از بسياری از آن- کاری از قبيل قونيه، کايسری، مانيسا، باليک اسير، دنيزلی و گازيانتپ  شھرھای محافظه

ھای کالن  ذاریگ  اقتصادی و سياسی و سرمايهئیترين بھره را از اين نوزا بيش  -  شود عنوان ببرھای آناتولی نام برده می

 .برند صنعتی و زيرساختی می

ھا در حالی است که مبارزات انتخاباتی برای گزينش نمايندگان پارلمان ترکيه به مراحل آخر خود نزديک شده  اين بحث

طرفی خود را نقض کرده و در کارزارھای   از اين شکايت دارند که او خالف قانون اساسی بیاردوخان منتقدان .است

 وعده داده است که زبان اردوخانچنين طيب   ھم.کند ی حزب حاکم عدالت و توسعه به سود اين حزب شرکت میانتخابات

  .الخط عربی به مدارس ترکيه برگرداند عثمانی و رسم

اما انتخابات پارلمانی، . اصوال ھمه اين وقايع، بايد به رکود حزب عدالت و توسعه در انتخابات ھفتم ژوئن، منجر شوند

به .  دھدتغييرگيری  دھندگان را حتا در آخرين لحظات رای بينی، تصميم رای واند با رويدادھا و حوادث غيرقابل پيشت می

 ھستند تا محبويت حزب ئیھا خصوص رھبران حزب حاکم عدالت و توسعه، ھمواره به دنبال سناريوھا و توطئه

  .دار کند ھا در جامعه را خدشه دموکراتيک خلق
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تر از يک روز به برگزاری آن مانده است موفق شود   در انتخابات آينده که کم زب عدالت و توسعهاحتماال اگر ح

حزب عدالت و توسعه، . است ادامه خواھد داد» گری نوعثمانی«محوری که برای خود در نظر گرفته مبتنی بر سياست 

 يک کشور صرفا بازيگر به کشوری در چارچوب ايدئولوژی اسالمی و نئوليبرال خود، در تالش است ترکيه را از

 نقشه سياسی خاورميانه در سياست تغييرترکيه با . ای تبديل کند ای و فرامنطقه دارای نظريه و رھنمود در مسائل منطقه

کننده منافع سياسی، اقتصادی و  تأمينھای جديد ھم به نوعی ارتباط برقرار کند که  خارجی خود در تالش است با سيستم

ای در  ھای جھانی و منطقه گرايانه در داخل و بده بستان ھای سرکوب به ھمين دليل سياست.  کشور باشدامنيتی اين

  .ھای اقتصادی، سياسی، ديپلماتيک، نظامی و امنيتی ادامه خواھد داشت عرصه

 اقتصادی نھايتا جامعه ترکيه در حاکميت دوازده ساله حزب عدالت و توسعه در دو دوره نخست تا حدودی ھم با رونق

ھا و اصالحاتی را در قوانين خود به وجود  ھمراه بود و ھم اين حزب در راستای پيوستن به اتحاديه اروپا برخی رفرم

 به خصوص در دوره اردوخاناما دولت .  مردم کرد برداشتمسأله نه چندان بلند در حل ئیھا آورد و به خصوص گام

ھا جديد مواجه گشت و اقداماتی را در ادامه سرکوب مردم کرد و  چالشاش، يعنی در چھار سال اخير، با  سوم حاکميت

ھا و اعتراضات مردمی، اسالميزه کردن جامعه، برداشتن قوانين سکوالر و افزايش  ھا، سرکوب خيزش ديگر اقليت

ھای  نبشھايش با داعش، تيرگی روابطش با برخی کشورھای منطقه از جمله ايران، فشار بر ج قدرت پليس، بده بستان

، آزادی بيان و انديشه و سرانجام با رکود اقتصادی و ئیجو اجتماعی مانند جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانش

ھای  توان گفت که ھمه کارت رو، می از اين. رو است افزايش بيکاری و تورم و کسر بودجه، با نارضايتی عمومی روبه

بايد منتظر ماند و ديد در انتخابات . کند فتاده و دوره افول را طی میبرنده از دست حزب عدالت و توسعه و سران آن ا

  !پيش رو، سرنوشت اين حزب چگونه رقم خواھد خورد؟

انه نقش کارگری سوسياليستی به حدی ضعيف متأسفاما با اين وجود، در اين کشور نيز ھمانند ديگر کشورھای جھان، 

 کند و جھانی عاری از ستم و سرکوب، ترور و تغييراگر اين وضعيت ترديد  بی. است که در حاشيه جامعه قرار دارد

جنگ، عاری از تبعيض و استثمار ساخته شود بايد جنبش کارگری جھانی ھمانند انترناسيونال اول و دوم از حاشيه وارد 

  !  قرار دھدئیمتن جوامع شود و بديل طبقاتی خود را در مقابل طبقات حاکم بورژوا

المللی صلح را   دفتر بين٢٠١٥ھا در حالی که جايزه سال  س مشترک حزب دموکراتيک خلقئيتاش رالدين دمير صالح

دميرتاش گفت ما شيری که از . تواند سرنوشت کشور ترکيه را دگرگون کند دريافت کرد گفت امروز ھر يک رای می

  .کنيم اند را اھلی می  ساختهاردوخان

نھاد،  ھای مردم در ھتل گرين پارک دياربکر با حضور نمايندگان سازمانصبح روز جمعه پنجم ژوئن کنفرانسی خبری 

شھر آمد، نامزدھای  ھا، حزب صلح و دموکراسی، روسای مشترک شھرداری کالن ن حزب دموکراتيک خلقمسؤوال

ھدای جايزه  و اتحاديه ميھنی کردستان برای اتغييرھای جنبش  ھا و نمايندگانی از کميته انتخاباتی حزب دموکراتيک خلق

 .الدين دميرتاش برگزار شد الملل به صالح صلح بين

اميدوار است که با گذر حزبش :  بر اھميت انتخابات ھفتم ژوئن در اين کنفرانس گفتتأکيددميرتاش در اين کنفرانس، با 

او با اشاره به .  را در ترکيه ايجاد کنند که اين کشور ھرگز آن را تجربه نکرده استئیھا از حدنصاب آرا دگرگونی

 ئیسزااند در سرنوشت کشور ترکيه نقش بتو  سال تاريخ رنج و درد در ترکيه افزود ھر يک رای امروز می١٢٠وجود 

ھا بل که پايان فقر و بيچارگی   تنھا کنار گذاشتن سالح برقراری اين صلح نه.  کند و در برقراری صلح موثر باشدءايفا

 .است

ھا  حزب عدالت و توسعه واکنش نشان داد و گفت شکست انتخاباتی حزب دموکراتيک خلقھای اعضای  دميرتاش به گفته

 .ھا تن از مردم کشور است نماينده ماندن ميليون دھنده دموکراسی گزينشی ترکيه و در نتيجه بی نشان
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اگر .  بدل کندای ديگر خواھد ترکيه را به سوريه ای است که می دولت حزب عدالت و توسعه ديوانه: دميرتاش افزود

در سوريه تنھا روژآواست که مردم . شود چون سوريه به چندپاره بدل می ھا ھمگی متحقق شوند ترکيه ھم ھای آن سياست

ترکيه راھی ندارد جز اين که مانند روژاوا راھکار صلح را . آميزی دارند زيستی مسالمت آن درزمينه ھای متفاوتی ھم

 دميرتاش در پايان گفت ھمگی بايد آزاد شوند .چون سوريه فروپاشد ت و توسعه ھمدر نظر بگيرد و يا توسط حزب عدال

 .زبان را بايد خاتمه دھد برانگيز يک پرچم و يک دين و يک و حزب عدالت توسعه گفتمان تفرقه

سزاوار الملل در سخنانی گفت که دميرتاش  پس از پايان سخنان دميرتاش، فلوگيدا بارراتونی، نماينده دفتر صلح بين

ھای  بارراتونی گفت اين جايزه برای حمايت از زنان و جوانانی است که تالش. الملل است  صلح بين٢٠١٥جايزه 

. ابندئيھای آينده گسترش م سوی صلح و آزادی برای نسل  که بهئیھا تالش. کنند دميرتاش را حمايت و پيروی می

ا به غيرنظاميانی که توسط دولت کشته شدند و مادران پردرد الدين دميرتاش اين جايزه را پذيرفته است و آن ر صالح

 .اين قربانيان تقديم کرده است

ھا وارد پارلمان شود و موقعيت کنونی دولت ترکيه را دگرگون سازد شايد بيش از پيش  اگر حزب دموکراتيک خلق

  !ھای کمونيستی در اين کشور فراھم گردد تری برای فعاليت زمينه مناسب

  ٢٠١۵ جون ششم - ١٣٩۴ ]جوزا[زدھم خردادشنبه شان

  

  

 

 


