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 ٢٠١۵ جوالی ٢٨
 

  ترکيه در خطر
La Turquie en danger 

 

االت متحده برای استفاده از پايگاه ھای نظامی اش در جنگ عليه داعش در حالی که نشريات غربی از توافق ترکيه با اي

از ديدگاه او حفظ آقای . به گرمی استقبال کرده اند، ولی تی يری ميسان تنش ھای داخلی ترکيه را به ما نشان می دھد

ًيت ممکن است فورا به اردوخان در قدرت به ھمان گونه که در نبود اکثريت جديد در انتخابات قانونگذاری آينده، وضع

 .جنگ داخلی بيانجامد

  ٢٠١۵ جوالی ٢٧)سوريه( دمشق /شبکۀ ولتر

 

 اردوخان کنترول وضعيت را از دست داده است

 Stratfor بنيانگذار آژانس اطالعاتی خصوصی استراتفور George Friedmanاز پانزده سال پيش، جرج فريدمن 

در قرن بيست و يکم ) BRICS(ان غربی را متقاعد سازد که بريکس بر آن است تا رھبر) ١٩٩۶ تگزاس -در آستين(

فريدمن ھمکار ). ١(جای آن، ترکيۀ اسالمی را بايد در مرکز توجھات قرار داد ه نقش مھمی بازی نخواھد کرد، ولی ب

  ).٢( می باشد ٢٠١۵ تا ١٩٧٣ژ پنتاگون از سال ي، ستراتAndrew Marshallقديمی آندريو مارشال 
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 نفع اسالمگرائی ترکيه به عنوان الگوی اقتصادی و سياسی با کارفرمائی ترکيۀ اسالمی و با پشتيبانی برخی از تبليغ به

، الکساندر ادلر Anne Lauvergeonآن لوورژون(شخصيت ھای فرانسوی که به انحراف کشيده شدند تقويت شد 

Alexandre Adler يوآکيم بيترليش ،Joachim Bitterlichموره-  ، ھلن کونوی  Hélène Conway-Mouret ،

، لورانس دومون Augustin de Romanet، اوگوستين دو رومانه Henri de Castriesھانری دو کاستری 

Laurence Dumont کلود فيشر ،Claude Fischer استفان فوکس ،Stéphane Fouks برنارد گتا ،Bernard 

Guetta اليزابت گيگو ،Élisabeth Guigou ھوبرت ھنل ،Hubert Haenel ژان پی ير ژويه ،Jean-Pierre 

Jouyet الن ژوپه ،Alain Juppé پی ير لولوش ،Pierre Lellouche ژرار مستراله ،Gérard Mestrallet تی ،

 Philippe، فيليپ پتيکولن Pierre Moscovici، پی ير موسکوويچی Thierry de Montbrial يری دو مونتبريال

Petitcolin الن ريشار ،Alain Richard ميشل روکر ،Michel Rocard دانيل روندو ،Daniel Rondeau برنارد ،

 ، ويلفرد ورستريتDenis Verret، دونيس وره Catherine Tasca، کاترين تاسکا Bernard Soulageسولژ 

Wilfried Verstraeteو بسياری ديگر .(  

  .ًانفجار ادامۀ حيات دولت ترکيه را مستقيما تھديد می کندبا اين وجود امروز ترکيه در لبۀ پرتگاه قرار گرفته و خطر 

  

   طرح تخريب ترکيه

در وزارت دفاع ترسيم )  Leo Strauss 1899-1973 لئو استراس(ژھای مدافع مکتب ستراسی ي، سترات٢٠٠١سال 

. بينی می کردرا طرح ريزی کردند که تجزيۀ ترکيه را برای ايجاد کردستان مستقل پيش» خاورميانۀ بزرگ « مجدد 

 و به ھمين گونه  اين طرح مستلزم خروج ترکيه از ناتو بود. کردستان مستقل شامل کردھای ترکيه، عراق و ايران بود

. جائی ھای جمعيت کرده  و انتقال و جاب— به انضمام زبان —اتحاد قبائل کرد که در تمام موارد با ھم اختالف دارند 

 ياد کرده است، از Parametersز اين طرح در مقاله ای در نشريۀ پارامترز  اRalph Petersسرھنگ رالف پيترز 

  .  منتشر کنند٢٠٠۵ پيش از آن که نقشۀ آن را در سال ٢٠٠١سال 

 سفير قديمی اياالت متحده در آنکارا و نظريه پرداز نظم Robert Strausz-Hupéپيترز شاگرد رابرت شتراس ھوپه 

  ).٣(است » Novus orbis terranum «نوين جھانی 

ضع پيرامون مو ۵+١ھای مذاکره اين طرح جنون آميز يک ماه پيش با توافق اسرائيل و عربستان سعودی در حاشيۀ 

تل آويو و رياض برای سرنگونی جمھوری عرب سوريه روی ترکيه حساب می ). ۴(ی ايران دوباره به روز شد ئھسته 

 به پايان رساند ٢٠١٣ جوالیتاد فرماندھی نيروی زمينی را به ازمير در در واقع آنکارا وقتی که ناتو انتقال س. کردند

آنکارا در انفعال اياالت متحده دست و پايش را گم کرده بود به ھمين علت ). ۵(قاطعانه در ھمين مسير حرکت می کرد 

رده و سپس ناتو را به يميائی غوطه را سازماندھی کرد تا بشار اسد را متھم کک بمباران ،اردوخان زير پرچم دروغين

يک سال بعد ھمين ترفند را تکرار کرد و قول داد که اتحاديۀ بين المللی . ولی اين ترفند نگرفت. مداخله مجبور سازد

 هفرجام ترکياسرائيل و عربستان سعودی که بھای قول و قرارھای بی . ضد داعش را برای تصرف دمشق به کار اندازد

  .ندازندراه بيج دليلی نمی بينند که در ترکيه جنگ داخلی را پرداخته بودند، اکنون ھي

  

  تحول سياسی در واشنگتن

ژ يبا رفتن آندريو مارشال، سترات. ًاوال خود وزارت دفاع. نظر می رسده با اين وجود، دو عامل مانع تجزيۀ ترکيه ب

يۀ او در چھارچوب اصول نظر.  از مدافعان نظريۀ لئو ستراس نيستJames H. Baker سرھنگ جيمز بيکر ،جديد

ديدگاه بيکر ). ۶( بوده و پنتاگون را به سوی برخورد از نوع جنگ سرد ھدايت می کند Westphalieصلح وست فالن 
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 جديد ستاد فرماندھی ميان ارتشی هعالوه بر اين با موضع گيری فرماند). ٧(ژی نظامی ملی نوينيمنطبق است بر سترات

» ژی ھرج و مرجيسترات«به عبارت ديگر، پنتاگون. استھمآھنگ ) ٨ ( Joseph Dundordنرال جوزف دوندارد ج

جائی احتمالی امارات ه دوم، در پی جاب.  به دولت ھا می باشدءرا رھا کرده و از اين پس دوباره خواھان اتکا) ٩(

که در حال (ه  توافقی بين سوري— با توافق واشنگتن —از شامات به قفقاز، با توافق روسيه ) »داعش«(اسالمی 

که (و ترکيه ) منبع مالی اصلی سازمان تروريستی(، و عربستان سعودی )حاضر توسط داعش مورد حمله قرار گرفته

  ).فرماندھی عملياتی سازمان را به عھده دارد

 توسط رئيس جمھور روسيه والديمير پوتين به وزير امور خارجۀ سوريه وليد معلم و ٢٠١۵ جون ٢٩اين طرح روز 

ًاين طرح فورا از سوی طرفين مورد پی گيری ). ١٠(ه شعبان  مشاور ويژۀ  رياست جمھوری سوريه پيشنھاد شد بثين

  .قرار گرفت

  .ت از سرويس ھای مخفی سوريه توسط وليعھد سعودی محمد بن سالم مورد استقبال قرار گرفتأ، يک ھيجوالی ۵ —

پس از . تی را به دمشق فرستادأًل آورد، و متعاقبا ھيت غير رسمی دمشق استقبال به عمأ ترکيه نيز از يک ھي—

  ).١١( قاچاقچی را بازداشت کرد ٢٩ از پشتيبانی داعش دست کشيد و ۵+١امضای توافقات 

يا انتقال جنگ سوريه به ترکيه، يا ھماھنگ شدن منطقه در : در حال حاضر دو سير تحولی ممکن است به وقوع بپيوندد 

  .جنگ عليه داعش

  

  ر ترکيهوضعيت د

  .در ھر صورت، ترکيه طی چھار سال گذشته تحول يافته است

 موجب شد که يکی از مشتريان مھم خود را از دست اشرکت ترکيه در جنگ عليه ليبي.  اقتصاد ترکيه فروپاشيده است)١

 ايران جنگ عليه سوريه موجب خسارات کمتری شد زيرا بازار مشترک سوريه و. بدھد، و ھيچ سودی به دست نياورد

ولی انباشت نتايج دو جنگ رشد کشور را که به زير صفر تمايل داشت متوقف . و ترکيه در حالت جنينی به سر می برد

عالوه بر اين، بخشی از اقتصاد ترکيه در حال حاضر به فروش محصوالت توليد شده برای مارک ھای بزرگ . کرد

اين راھزنی . ه گذاران از شبکه ھای تجاری رايج خارج کرده اند دارد که اين بخش را بدون اطالع سرمايءاروپائی اتکا

  .گسترده از اين پس به اقتصاد اروپا ضربه می زند

 برای تصاحب قدرت رجب طيب اردوخان با دستگيری افسران عالی رتبه و با ترفند اتھام زنی اقدام عليه دولت خود )٢

) ١٢) (Ergenekonشبکۀ مافيائی ترکيه ارگنکن ( گالديوی ناتو ، شبکۀءابتدا. را از کودتای نظامی در امان نگھداشت

ر جبھه بدھند بازداشت کرد و با ارتش خلق ييسپس، افسرانی را که می خواستند با پايان جنگ سرد تغ. را ھدف گرفت

  ).١٣(متھم کرد که البته ھيچ معنائی نداشت ) مافيای ترکيه(چين تماس گرفت و آنھا را به ھمکاری با ارگنکن 

پيامد چنين حرکتی تضعيف ارتش .  اکثر افسران عالی رتبه بازداشت و زندانی شدنده،طور مشخص، پس از تصفيه ب

  .ترکيه بود و به از دست دادن اعتبار آن در بطن ناتو انجاميد

 سياست اسالمگرای دولت اردوخان کشور را دچار شکاف ھای عميقی ساخته و پيش از ھمه موجب خيزش نفرت )٣

طوری که خط موازی با سناريوی ه ب. ين الئيک ھا و مذھبی ھا و سپس بين گروه ھای سنی، کرد و علوی شده استب

ترکيه به انبار باروت تبديل شده و تنھا ). ١۴(نظر می رسده مصر که يک سال پيش از اين ترسيم کردم، امروز ممکن ب

امن بزند که ھيچ کس قادر به جلوگيری از آن نخواھد بود يک جرقه کافی خواھد بود تا به يک جنگ داخلی تمام عيار د

  .و کشور را به شکل دراز مدت به ويرانی خواھد کشيد

الدين   توسط نخست وزير قديمی نجم٧٠ھای که در سال ( رقابت بين گروه اسالمگرای اردوخان، حزب نظام ملی )۴
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  .سعه را به ورشکستگی کشانده استو جنبش فتح هللا گولن حزب حاکم يعنی حزب عدالت و تو) اربکان

که امروز در اياالت (ھر دو مکتب از ھمان نگرش ارتجاعی و تاريک انديش اسالم الھام می گيرند، ولی فتح هللا گولن 

 به خدمت گرفته شد و مؤمنين را به Graham E. Fullerتوسط سازمان سيا و گراھام فولر ) متحده زندگی می کند

عالوه بر اين، نمی .  و اسرائيل تشويق می کند، ولی حزب نظام ملی از برتری اسالم دفاع می کنداتحاد با ناتوی مسيحی

که او نيز اسالمگرا بوده و به ھمين عنوان جزء اعضای (دانيم چگونه طرفداران رئيس جمھور قديمی تورگوت اوزال 

ل کشی ارامنه، حقوق برابر برای کردھا و حزب عدالت و توسعه می باشد ، ولی با اين تفاوت که طرفدار بازشناسی نس

  ؟ن را با اردوخان پيوند خواھند زدھمچنان سرنوشت خودشا) فدراسيون برای کشورھای ترک زبان آسيای مرکزی است

رئيس جمھور » تورکيش استريم«  با پذيرش پيشنھاد رئيس جمھور والديمير پوتين برای ساخت لوله ھای انتقال گاز )۵

در واقع، اين شبکه از لوله ھای انتقال گاز اگر . ژی عمومی اياالت متحده حمله کرده استيًا به ستراتاردوخان مستقيم

که برتری واشنکتن را بر »  فضاھای مشترککنترول« تحقق يابد، راه ارتباطات قاره ای را باز خواھد کرد و دکتيرن 

به روسيه اجازه خواھد داد که ھرج و مرج اوکراين را دور بزند و ). ١۵(ھان تضمين می کند تھديد خواھد کرد جتمام 

  .از محاصرۀ اروپا عبور کند

  

  ناتو ديگر نمی خواھد بازی کند

او در وجود ندارد که د دستگاه قضائی ترکيه بوده باشد، ھيچ ترديدی ئياگر پيوندھای شخصی اردوخان با القاعده با تأ

  :در واقع . را نيز مديريت می کند شعين حال داع

ولی اين شخصيت به جلو رانده شده زيرا يکی از . ً سازمان تروريستی رسما تحت فرماندھی ابوبکر البغدادی است—

ھور مش(فرماندھی اجرائی به ابو عالء العفری و فاضل الحيالی . اعضای قبيلۀ قريش و در نتيجه از نوادگان پيغمبر است

ديگر اعضای ستاد فرماندھی از بازماندۀ . ، دو ترکمن از مأموران سرويس ھای مخفی ترکيه)به ابو مسلم ال ترکمنی

  .دوران اتحاد جماھير سوسياليستی شوروی ھستند

  شورای امنيت از سر گرفته شده ديگر با ضمانت٢٧٠١ً صادرات نفت خام که اخيرا با شدت تمام با نقض منشور —

Agency JSC&  Shipping Palmali يعنی شرکت ميلياردر ترک و آذری مبارز قربان اغلو انجام نمی گيرد، ولی 

  . شرکت تجاری بيالل اردوخان پسر رئيس جمھورBMZ Ltdتوسط 

 مداوای بخش مھمی از جھاد طلبان و زخمی ھای جنگی داعش توسط سرويس مخفی ترکيه صورت می گيرد، و —

لی اورفه زير نظارت سميه اردوخان دختر رئيس جمھور نيز به زخمی ھای جنگی داعش بيمارستان مخفی در شان

  ).١۶(اختصاص دارد 

نی ولفيکار خود رجب طيب اردوخان تماس ت بارک اوباما به ھمامريکا رئيس جمھور جوالی ٢٢به ھمين علت روز 

م، رئيس جمھور اياالت متحده اعالم کرد که با بر اساس گزارشاتی که ما در اختيار داري. ًگرفت و قويا او را تھديد کرد

 موضوعی که جنگ داخلی و —نخست وزير بريتانيا ديويد کامرون برای حذف ترکيه از ناتو به توافق رسيده است 

  : در صورتی که ترکيه —تجزيه به دو دولت را مطرح می سازد

   اگر قرارداد لوله ھای انتقال گاز با روسيه را منحل نکند)١

  ًگر فورا به اتحاديۀ بين المللی ضد داعش نپيوندد ا)٢

برای تسکين واشنگتن واکنش نشان ) ١٧(رئيس جمھور ترکيه اردوخان که دارای  تخصص اسالمی بوده و نه سياسی 

  .داد و در عين حال البی ھای خود را ادامه داد

عليه داعش استفاده کند، و به شکل نمادينه در  ترکيه به ناتو اجازه داد تا از پايگاه ھای نظامی ترکيه برای جنگ )١ —
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  .بمباران داعش در سوريه شرکت کرد

خيلی بيشتر از آنچه عليه ( عالوه بر اين، اردوخان تالش ھای گسترده تری را عليه مخالفان کرد راه اندازی کرد )٢ —

ضای آن را در ترکيه بازداشت و مواضع حزب کار کردستان در عراق را به شدت بمباران کرد و اع) داعش انجام داد

  .حزب کار کردستان در گزارشی نامشخص اعالم کرد که دولت به شکل يک جانبه اعالم جنگ کرده است. نمود

  . در مورد تصميماتی که مربوط به لوله ھای انتقال ترکيش استريم می شود ھنوز گزارشی در در دست نداريم)٣ —

 اساسی مشخص شده به پايان دوره ای می رسيم که رئيس گروه پارلمانی بايد  روزه ای که در قانون۴۵اکنون با مھلت 

سه حزب اصلی مخالف با مشاورت سفير اياالت متحده از اتحاد با حزب عدالت و توسعه . برای تشکيل دولت اقدام کند

.  جديد بايد فراخوانده شودانتخابات قانونگذاری. امتناع کرده اند، و در نتيجه احمد داووداغلو موفق به چنين کاری نشد

و از سوی ديگر نفرت بين محافظه کاران و چپ کرد، تشکيل ) اسالمگرا(با توجه به شکاف در حزب عدالت و توسعه 

اگر چنين موردی واقعيت داشته باشد، و اگر حزب عدالت و توسعه در قدرت باقی بماند، . اکثريت مشکل خواھد شد

  .ترکيه وارد جنگ داخلی خواھد شد
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