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  )توفان(حزب کار ايران

 ٢٠١۵ جوالی ٢٩
  

 ؟تحوالت اخير ترکيه را چگونه بايد ارزيابی کرد
  

ود و آرزوی امپراتوری عثمانی را در سر  ترک در آميخته بۀدولت ترکيه اسالمگرائی را با ناسيوناليسم توسعه طلبان

 اقتصادی ايران و باجگيری ترکيه از ايران و عراق و صدور ۀ به عراق، محاصرامريکاتجاوز امرياليسم . می پرورانيد

کاالھای تجاری با ھزينه ھای گزاف به اين دو کشور، غارت نفت عراق در شمال آن کشور از جمله عواملی بودند که 

 . قتصادی اين کشور امکان رشد می دادندبه شکوفائی ا

 گازی از راه عراق به ۀنزديکی ايران به سوريه و نفوذ ايران در لبنان، سوريه، عراق و تالش ايران برای کشيدن لول

سوريه و دريای مديترانه و دور زدن ترکيه برای دسترسی به بازارھای اروپا، نه باب طبع دولت ترکيه بود و نه دولت 

دول لبنان، سوريه و جنبش فلسطين چون سپر بالی ايران در شرايط . امريکاتی اسرائيل و نه امپرياليسم صھيونيس

حضور پايگاه دريائی روسيه در سوريه .  و صھيونيسم اسرائيل به ايران عمل می کردندامريکاتجاوز علنی امپرياليسم 

در کنار اين عوامل پيدا شدن منابع عظيم گاز و نفت .  آمدشمار میه  دريای مديترانه بۀنيز خار چشم امپرياليسم در منطق

در آبھای بين المللی دريای مديترانه که می تواند عامل نزاع ميان قبرس، ترکيه، سوريه، لبنان و اسرائيل گردد، 

ترکيه . مجموعه ای از تضادھا را تشديد می کرد که به اتخاذ سياست جديد ترکيه در دشمنی با ايران در منطقه بدل شد

 حمايت ۀمنافع راھبردی خويش را در آن ديد که در ھمدستی با امپرياليسم و صھيونيسم دولت قانونی بشار اسد را به بھان

 سرنگون کند و نفوذ خودش را - ايران دارندۀچه شباھتی با اپوزيسيون خود فروخت -  سوريهۀاز اپوزيسيون خودفروخت

  .افزايش دھددر جھت سياست عثمانی بزرگتر در منطقه 

 ترکيه با اين انگيزه ھا در ھمدستی با امپرياليستھا، پس از شکست در سرنگونی فوری بشار اسد که مورد حمايت مردم 

 سنگين مالی اين گروه تروريستی جھانی را دولت رسمی ۀھزين. سوريه بود، به حمايت از تروريسم داعش پرداخت

 که بعدھا رسانه ھای دروغگوی غرب القاء می کردند سرمايه داران عربستان سعودی و دولت رسمی قطر و نه آنطور

اسلحه و تجھيزات آنھا از دول امپرياليستی خريداری شده از راه ترکيه به دست اين . خصوصی عرب می پردازند

لک سازمانھای امنيتی غرب اين اسالميستھای داعشی را در مما. تروريستھا رسيده و به داخل سوريه ارسال می شود

. خود پرورش داده و يا در ممالک عربی و غير عربی سازمان داده و گله گله از راه ترکيه به سوريه گسيل می داشتند

خدمات پزشکی و تدارک و تجھيزات الزم از قبيل خوراک و پوشاک و به ويژه اطالعات جنگی و تبليغاتی اين عده از 

 سياه امپرياليسم، صھيونيسم و پان ۀنايات اين وحشيان در کارنام جۀھم. مين می شدأطريق حاميان بين المللی آنھا ت

ی ئ اين جانيان بين المللی و عمال منطقه ۀولی دسيس. ترکيسم اسالمی ترکيه و ممالک عرب ارتجاعی منطقه ثبت است

  .آنان به چند دليل با شکست مفتضحانه مواجه شد
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 در منطقه مخالفت امريکا برخاستند و با سياستھای ترکيه و که روسيه، چين و ايران به حمايت از سوريه  نخست اين

 ۀ لبنان مسلح شد و به جنگ با داعش پرداخت، کردھای انقالبی سوريه که ماھيت کردھای خودفروختحزب هللا. کردند

 ۀ تجزياسرائيلی در عراق را نداشتند خالف انتظار ارتجاع منطقه به حمايت از سوريه پرداختند و در مقابل-ئیامريکا

و حمايت از " سوريه آزاد "ۀوجود آورده و به بھانه ب" آزاد "ۀسوريه مقاومت کردند و مانع شدند که ترکيه يک منطق

  . امپرياليستھا به رسميت شناخته می شد، به کشور سوريه حمله کنندۀ از جانب ھمًکه فورا" دولت سوريه آزاد"

 لبنان از  جھانی از آنھا، مقاومت مردم سوريه و حمايت حزب هللا کردھای کوبانه و حمايت عظيمۀ مقاومت قھرمانان

از  داعش که مورد حمايت ترکيه و بخشی ۀآنان، حمايت ايران و روسيه از آنان و ابعاد تھوع آور جنايات وحشيان

د جنايات  جنگ در سوريه و ابعاۀممالک عربی و امپرياليستھا بود وموجی از نفرت در جھان ايجاد کرده بود که ادام

 سوريه و ايجاد عثمانی بزرگ را برای ۀآنھا که با گذشت زمان ھر روز بيشتر برمال می شد شکست سياست تجزي

 آنھا ۀروشن بود که تجاوز به سوريه که به جای دو ھفته به بيش از دو سال انجاميد در محاسب. ترکيه در پيش داشت

 سوری را راھی اروپا کرد که خود بحران آفرين است، بلکه مھار منظور نشده بود و نه تنھا سيل ميليونی پناھندگان

البته ھنوز ھم ھمکاری . که ناچار به سرکوب گزينشی آنھا شدند داعش را نيز از دست آنھا خارج ساخت به طوری

تی با وحوش داعشی ادامه دارد و سرکوب آنھا فقط در جھا...  و انگلستان و ترکيه و قطر وامريکاکردھای عراقی، 

 .صورت می گيرد که مغاير منافع امپرياليسم باشد

ان منجر شده است، رشد نيروھای انقالبی کرد خپيروزی اخير نيروھای مترقی در انتخابات ترکيه که به تضعيف اردو

 بر کردھای ترکيه و پيدايش جنبشی )کوبانه"(العرب عين"ثيرات مثبت مقاومت کردھای سوريه در أويژه ته در ترکيه و ب

ان در خ دولت ترکيه در حمايت از داعش و بی آبروئی اردوۀدر حمايت از آنھا، شکست سياست تجاوزگرانه و موذيان

جھان و ترکيه که دستش در اين زمينه رو شده است، مقاومت مردم ترکيه در مقابل سياست حمايت از داعش، مقاومت 

ا از رژيم بعثی بشار اسد، بی اعتباری نفوذ ترکيه در اثر اين نقش کثيف و مخرب در دنيای مردم سوريه و حمايت آنھ

 که به ھر صورت دست ايران را در منطقه بازتر امريکای ايران با ئ ھسته ۀعرب و در نزد مسلمانان، انعقاد توافقنام

ان را در شرايطی خه، لبنان و عراق اردووذ ايران در سوريفمی کند و برای اقتصاد ترکيه خوش آيند نيست، افزايش ن

قرار داد که به مماشات بی پايان خود با تروريسم داعش مھار زند و از آنھا برای نيات شوم آتی خود به اشکال ديگر 

  .استفاده کند

ُ جوانان کمونيست، سوسياليست، دموکرات و انقالبی کرد و ترک در شھرک تجمع بمب گذاری انتحاری در  " سوروچ"ُ

اين .  نفر زخمی به جای گذارد١٠٠ نفر کشته و بيش از ٣٢" العرب عين"ترکيه در مرز مشترک با سوريه نزديک 

 با دست دولت اسالمگرای ترکيه به صورت استفاده از يک عنصر ًعمليات انتحاری تروريستی در جنوب ترکيه مسلما

اين اقدام يک اعالن جنگ علنی به . ام شده استُداعشی ترک، و با ھدايت و سياست و آگاھی کامل دولت ترکيه انج

.  سوريه استۀ تجزيۀدر مقابل دسيس." کا. کا. پ"نيروھای انقالبی درون ترکيه و به ويژه به مقاومت انقالبی کردھای 

 ھوائی ۀبه کشورھای عراق و سوريه حمل" دفاع از خود"دولت ترکيه اين وضعيت را بھانه ای قرار داده است تا به نام 

سياستی که ترکيه در انجامش با دست . کند و خود را برای دخالت زمينی و تجاوز و اشغال اين کشورھا آماده گرداند

  . سرکوب داعش دوباره مورد آزمايش قرار می دھدۀداعش ناموفق بود، حال به بھان

 وی عليه تروريسم ۀمبارز. کند دولت ترکيه ترور داعش را بھانه می کند تا مخالفان خود و کردھای انقالبی را سرکوب 

ليسی در ترکيه، دولت وقت به سمتی می رود تا از وبا ايجاد فضای سرکوب پ. مبارزه عليه نيروھای انقالبی است

 درصد نمايندگان مجلس ترکيه را نيروھای مترقی دارند، جلوگيری کرده و به انتخابات مجدد ١٣تشکيل دولت جديد که 
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ترکيه به سمت يک کودتای حکومتی . ان را حاکم گرداندخاء دست بزند و استبداد آقای اردو آرۀبا دخالت روشن درنتيج

  .ان را فراھم آوردخپيش می رود تا امکان تثبيت رژيم متزلزل اردو

 و ی پناھنده که در ترکيه وجود دارند و صدھا ھزار نفر از آنھا در جستئ تجاوز به سوريه با توجه به ميليونھا سوريه 

داعش نيز که مھار کاملش از دست ھمه . ار به شھرھای بزرگ ترکيه سفر کرده اند، کار مخاطره آميزی استجوی ک

 به صنعت ًکسانی که با تروريسم قمار کردند و می کنند در رفته است، حال در پی اقدامات تالفی جويانه است که مسلما

 در بن بستی که خود برای خويش ايجاد کرده است به ان چھار نعلخاردو. توريسم در ترکيه صدمات فراوان خواھد زد

نظارت بر .  کيلومتر ميان ترکيه و سوريه بکشند٩٠٠آنھا می خواھند يک ديوار مرزی به طول . سمت ديوار می تازد

د که دولت ترکيه به اين بھانه قص گذشته از اين. ِاين ديوار به اين طويلی کار آسانی نيست و بسيار ھزينه بر می دارد

  .ُ کشور ترکيه کند و جلوی نفوذ کردھای سوريه در ترکيه را بگيردۀدارد بخشی از خاک سوريه را ضميم

ی به ايران، بخت نزديکی آنھا را در حل ئ و روسيه در مورد تحميل قرار داد ھسته امريکا از اين گذشته نزديکی 

اين نزديکی به .  دولت روسيه بر زبان آورداين خواست را جان کری با تشکر از. بحران سوريه افزايش داده است

البته بحران در منطقه طول عمر اسرائيل را افزايش داده و دشمنان وی را تضعيف کرده است . ضرر دولت ترکيه است

  .و آنھا اين امر را مديون ترکيه و عربستان سعودی و قطر ھستند

 در اين کالف سر درگم است که کشورھای ًاتفاقا. شد بغرنجی اوضاع خاورميانه محصول اين منافع متضاد نيز می با

منطقه بايد از حق حاکميت ملی و تماميت ارضی ممالک منطقه حمايت کنند و دست صھيونيسم اسرائيل را در منطقه 

  .کوتاه کنند

سازش  البته نبايد فراموش کرد که امپرياليستھا ممکن است در وضعيت جديد منطقه به خاطر توازن قوای سياسی به 

ئی ھا بخشی از داعشی ھا را ھمراه با تروريستھای چچن و تاتارھای کريمه بسيج کرده، امريکابرسند ولی از ھم اکنون 

ويژه امپرياليسم ه امپرياليستھا و ب. در اوکرائين آموزش نظامی می دھند و به مقابله با مخالفان دولت کيف می فرستند

قه و تزلزل در جمھوری ھای مسلمان آسيای ميانه از طريق نفوذ ترکيه و رخنه  به اين مھره ھا برای ايجاد تفرامريکا

  .            تروريسم ھميشه متحد امپرياليسم است. داعش تا امپرياليسم زنده است زنده می ماند. گری در چين نياز دارند

  

  )توفان(حزب کارايران

١٣٩۴ ]اسد[ مرداد۵دوشنبه   
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