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  بيژن نيابتی

  ٢٠١۵ نومبر ٠٨
  

   بزرگۀنام خاورميانه ترکيه و جھنمی ب
اه پيش در انتخابات مبر در ترکيه به پايان رسيد  و حزب عدالت  و توسعه  که با شکست سنگين چھارمانتخابات اول نو

 ۀدست آوردن دوباره  و از دست دادن اکثريت مطلق محتاج  به ائتالف با مخالفان سرسختش شده بود ، اينبار با بجون ٧

 در ئیشود تا چھارسال ديگر سکان قدرت را به تنھا  موفق میءاکثريت مطلق  و شکار نزديک به پنجاه درصد آرا

 آغاز کرده بود با جون ٧مار خونينی را که پس از شکست در انتخابات ان قخرجب طيب اردو. دست نگه دارد

در اين . ر می دھديي سياسی ترکيه را به نفع خود و حزبش تغۀموجود در ظرف چھارماه می برد و صحن" گفتمان"رييتغ

 نيز موفق به اين مھم ميان چپ ترکيه و نيروھای مترقی آن را که اميد بسيار به خلع يد از او داشته و درانتخابات گذشته

سادگی چپ و پيچيدگی راست جھانی يکبار ديگر خود را در اين انتخابات . جای می نشاند  مات و مبھوت بر،شده بودند 

 ما در کادر جريانات چپ و ترقيخواه ايران و ۀدرس گيری از اين روند چھار ماھه برای ھم. به اثبات می رساند

، ضادمان  ورای ھر نقصان و اشتباھی که بزرگترين تئیز بسا پر ارزش است ، ما سرنگونی نيۀ نيروھای جبھۀمجموع

ی ابله  " تقدس توده ھا"درسی برای آنان که . ھمين سادگی عنصر پيشتاز و پيچيدگی  استبداد و ارتجاع  در جھان است

  .    قدرت برايشان تبديل به اصلی مذھبی گرديده استۀو بند

 ھر نقطه عطفی به جمعبندی آنچه گذشته و آنچه که ۀزم ، آنگاه که درھر سرفصلی و در آستانوقتی به گذشته نظرمی اندا

در چشم انداز است می پردازم ، ھمواره و درھمه جا سنگينی يک پارامتر عمده را بر درک و فھمم و در تحليل و 

 ھم سايه افکنده و کوچک و عاملی که ھمچون بختکی عظيم بر سپھرسياسی سرزمينم. وضوح حس می کنمه تفسيرم  ب

ما " عدم پيچيدگی"و" سادگی"اين بختک وحشتناک در يک کالم چيزی نيست جز. بزرگمان را اسيرخود ساخته است

عدم "و" سادگی. " و علل واقعی تحوالت حيرت آوری که در پيرامون ما درجريان است در فھم مقوالت بغرنج)  ماۀھم(

سادگی درفھم ، سادگی در تحليل ، سادگی در .  و آنچه که در چشم انداز است يندهعنصرتحليلگر درنگاه به آ" پيچيدگی

  . ژیي راھکار، سادگی در تاکتيک و ستراتۀارائ

 بشری که تحت نظامند برمی گردد اگر قابل فھم باشد در رابطه ۀاين سادگی تا آنجا که به بيش از نود و نه درصد جامع

اين شايد ترجمان فاجعه ای است .  قابل فھم نيستًااساس" عنصرخارج ازسيستم" آن و مھمتر از" عنصربالنسبه آگاه"با 

  می سوزاند و خاکستر می ًاآتشی که شعله ھای  گدازان آن تار و پودمان را مستمر. که اينک بر جغرافيای ما می گذرد

  !و ما ھمچنان دوره  می کنيم  شب را  و روز  را ، ھنوز را ...  کند 
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ه مخيلآيا تا  ده ان برپاست ب ا  خطور ۀ  پانزده سال پيش حتی تصورمحشری که امروز در اين گوشه از جھ  کسی از م

تبدادی در خاورميان می ای اس اعی تحت رژيمھ ه ۀکرد ؟  آنجا که در توصيف شرايط سياسی و اجتم اده لوحان زرگ س  ب

اکم است ھست ، چند نفر از ما تصوي می پرسيديم که آيا سياھتر از اينھم متصور ه ح ر منطق ه ب ونی را ک ر دھشتناک کن

داز تغ ير ييمی ديدند ؟ خانه ھای ويران درھرطرف، اجساد متالشی درھر سو، لشکر آوارگان درھمه جا، چشم ان  چدرھ

نم . آری  می بينيم که سياھتر از آنھم متصور بود و سياھتر از اينھم! کجا  ه جھ ه ب در آن سالھای آغازين ورود خاورميان

ر اصال که اينجا و آنجا از پرده برون میئیی چند نفر از ما نسبت به طرحھا و نقشه ھاکنون ً  زد، کنجکاو بوده  و چند نف

ه بخش بزرگی از " طراحی سياست دفاعی"يا "  قرن جديدۀپروژ"را جدی می گرفتند ؟  چند نفر از ما  با  آن نئوکانھا ک

ی ئی شدن آنھاست ، آشنائیوضعيت کنونی حاصل اجرا ا حت ناختی و ي ی، ش ا تحليل ر از م د نف ات چن د ؟ در ادبي ته ان  داش

ی،مرج موجود را رقم زده اند اشاره ای به کانونھای قدرت جھانی که تقدير ھرج و رد  م شاھده ک وان م اه ، . ت سخن کوت

ه . را با ديگران کاری نيست ، نقد من در قدم اول متوجه خودم ھستن م يش ک ازده سال پ دازچشم ا"درست ي را می " ن

ايد ۀنوشتم بی ترديد از ابعاد حيرت انگيز اين وحشتی که امروزه بر منطق م ش ستم و حاال ھ دکی می دان  ما مسلط است ان

  ! فقط اندکی بيشتر

يش !  اين جنگ پايان ناپذير، در شرايطی که در ظاھرھيچ  چشم انداز مثبتی متصور نيست ۀامروز اما در ميان يش از پ ب

م شکست. ر افق می بينمرا  د" رييتغ" ا درھ درت را  در ھر کج می . بيش ازھر زمان باور دارم که می توان ساختار ق

يش نيست ، "توده ھا"اما نه با اتکاء خيالی به . توان و بايد در مقابل ظلم و بی عدالتی ايستاد ی ب ه بالھت ی  تحت نظام  ک

از ًا خويشند ، يا در يک فضای نسبتۀدنبال آب و دانه ت و ب جنايۀ که يا در قالب يک اکثريت خاموش به نظارئیتوده ھا  ب

ری ۀ قدرت و ملعبۀسياسی بند دن ھن  دست صاحبان قدرتند و يا در شرايط فروپاشی ھر نظمی جز کشتن و سوختن و دري

" توده ھا"روی بی ترديد می توان ساختار قدرت را  درھم شکست ، اما نه با سرمايه گذاری ابلھانه بر !  نه ! نه . ندارند

ای  ! بلکه با سازماندھی آن اقليتی که تماشاچی نيست  واره در درازن ه ھم ه ک اه  جامع ارز و آگ ان اقليت سياسی ، مب ھم

ه ۀر بوده  و ھست و مھمتر از آن آمادييتاريخ  سراسر خون و خيانت اين سرزمين خواھان تغ ز،  ن ای آن ني   پرداخت بھ

ه !  رف ماندن و با غرور زيستن حتی برای پيروزی  که برای با ش ستن ک سان زي دن  و ان سان مان در يک کالم برای  ان

  . اين خود تمامی داستان است

ست. آری می توان و بايد ساختار قدرت موجود را در ھر کجا درھم شکست ات آن متصور ني دون تحقق الزام . اين اما ب

زام صرفنظر تبعه لزوم شناخت و ترسيم پازل قدرت در ابعاد کالن  و ب  آن فھم معادالت ژئوپليتيک و ساختار قدرت ، ال

ذار " قدرت جھانی و در يک کالم ضرورت حياتی ۀناکردنی تشخيص درست دوست و دشمن و کانونھای تصميم گيرند گ

برای باز کردن چشمھای يک اقليت ميليونی که ". عنصر کيفی"برای آگاھی ھرچه بيشتر ". مداوم از سادگی به پيچيدگی

سليح تئوريک .  ايران ھم باشند باز ھم يک قلم ھفت ميليون نفر را شامل می شوندۀاگر تنھا شامل ده درصد جامع رای ت ب

ر از آن " ريي تغۀاراد"اين اقليت رزمنده، برای  صيقل زدن ھرچه بيشتر به  د"و مھمت ودن "امي ه شدنی ب ذير ب ل ناپ ی خل

جنگ جھانی چھارم ، " نوشتن کتاب ۀھمان نکته ای که انگيز! ر جھان نيزنه فقط در ايران که د. پيروزی بر قدرت فائقه

  : درمقدمه آمده بود. بود" ابزارھا و آماجھا

جنگ " با دوران ًھای آن اساسايگردد که قانونمند آغاز می" ن المللياست بيس"دی درين جنگ دوران جديبا ا" 

با ابزارھای جنگھای جھانی ًتا فيکز ين جنگ نيابزارھای ان ، يھای نوين قانونمنديمتناسب با ا. متفاوت است" سرد

خاص "  سالح"خاص خود و " ميمفاھ"خاص خود ، " فرھنگ"ن دوران ، ي اۀقرن سابق فرق دارد ، فراتر ازھم

د درکنار معماران نظم يا باين جنگ يدرا. ربودن آن استيت فراگيژگی جنگ چھارم ماھين ويعمده تر. خود را دارد 
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ان بی يگونه ای است که مدعه تعادل قوای موجود ب !  ستيراه سومی ن.  ا درمقابل آنان ينی قرارگرفت و ن جھاينو

ف و يکه خود را با ھر تعر" ئیما. "نموده  و با طرف می کند" قطب قدرت"اسی  را به سادگی جذب يس طرفی

 نيدوران نوق فعال با ين جنگ و تطبياھای يم چاره ای جز شناخت قانونمنديابی می کنيارز" طرف مقابل"اری دريمع

د نه سالح يبی ترد. م داشتيز نخواھين جنگ نابرابر را ني اۀژيسالح ون شناخت امکان استفاده از يبدون ا. م يندار

. ت می کنندي  کفائی دارند نه روشھای کھنه و نه حتی ابزارھای موجود به تنھائین دوران کارايھای سابق در ا

اسی  و يز چه  به لحاظ  سيھای معمول در جوامع  بشری را  نين جنگ، صف بنديرمتعارف اي غتيمھمترازھمه ماھ

 متفاوتی  چه در سطوح  ملی  و چه در ًھم می زند و به فعل و انفعاالت کاماله چه به لحاظ  طبقاتی  خواه ناخواه  ب

اگر خود را "  انقالبۀجبھ. " شده استدهيچيپ اريبس" ضدانقالب جھانی"صف بی انتھای .ابعاد جھانی  دامن می زند

  " !کند د که دست و پنجه نرميبا" اتي حۀادام"و " تيبحران موجود"روزی به کنار، با ي نکند پدهيچيپمتناسب  با آن  

يا صحنه را بالکل به ارتجاع . درھمه جای جھان پيش رويمان است"  انقالبۀجبھ" سال  وضعيت ١١امروز پس از 

حرکت می کند  و يا در بھترين " ضد انقالب جھانی" و به حاشيه رانده شده است، يا موازی  با خلص  واگذار کرده

به .  از توطئه و دشمنی ھای ھيستريک می باشدئیدر ميان دريا"  حياتۀادام"و " حفظ خود " تنھاحالت ، ھم و غمش 

ای جديد شکل می گيرد و آکتورھای ھئيصف آرا.  بزرگ از نو بر می خورندۀھرتقدير کارتھای بازی در خاورميان

 مھم اين صحنه دولت ترکيه و رئيس ًايکی از بازيگران نسبت. سياسی خودشان را با شرايط جديد منطبق می سازند

  .باشد ان میخجمھور آن رجب طيب اردو

  

  اھميت فھم نقش ترکيه در فعل و انفعالت منطقه

 اسالم ۀپروژ. بوده است"  بزرگۀطرح خاورميان"ازيگران مھم درترکيه ھمانگونه که ايران، از ھمان آغاز يکی از ب 

 دوم توسط طراحان طرح ۀ ليبرال دمکراسی تجويزشده برای کشورھای اسالم زده  در اواخر ھزارپوش ۀ به مثابنمدر

ال دمکراسی  ليبر شيعیۀنسخ خاتمی در ايران ۀپروژ. دنبال آن در ترکيه کليد زده می شوده  در ايران  و بءمذکور ابتدا

تفاوت ايران و ترکيه در رابطه با جايگاه حاکميت سياسی .  آن  در اين طرحند سنیۀنسخان خ اردوۀو پروژ!  اسالمی 

ودر نتيجه قابل " خودی"حاکميت سياسی در ترکيه . دراين دو کشور در کادر ساختار قدرت جھانی البته بسيار است

رغم   سنی در ترکيه علیۀبه ھمين دليل روند حاکميت نسخ. لوابل کنترو غيرق"  غيرخودی"ل است و در ايران وکنتر

ان مھار خمخالفت ارتش و کانونھای قدرت سياسی و اقتصادی متعلق  به نظم قديم با موفقيت پيش رفته و طيب اردو

  ! دست می گيرد و در ايران نه ه قدرت را ب

ی جنگ جھانی کنونی باشد که ھست، بنابراين ويژگی قابل يکی از آماجھای اصل"  برجامعهکنترولاعمال "ئیاگر توانا

آنقدرمھم که حتی بر فاکتور .  ھستستراتيژيک بودن آکتورھای عمل کننده در اين چارچوب دارای اھميت کنترول

 جنگ سرد از ۀھمان فاکتوريست که در پروس" ماھيت نيروھا. "يت داردحدئويوژيک ـ سياسی آکتورھا نيزارج ايماھيت

ر روی آکتورھای عمل  بستراتيژيک برخوردار و معياراصلی قطبھای متخاصم برای سرمايه گذاری ئیش مبنايک نق

گاه اتحاد شوروی بر روی يک نيروی معتقد به سرمايه داری سرمايه  يعنی نه ھيچ.  نقاط جھان بوداکننده در اقص

ن را در سبد يک نيروی کمونيست قرار می  می کرد و نه اياالت متحده  و ناتو   تخم مرغھايشاستراتيژيکگذاری 

راه رشد غيرسرمايه "و در طرف شوروی  روی "  سوسيال دمکراسی"  روی امريکانھايت سرمايه گذاری . دادند

 می تواند براحتی با يک نيروی انقالبی ، ضدانقالبی قدرت جھانیًاتمام" سيستم"در اينجا اما ! بود و نه بيشتر " داری

! عکس نه ه بوده و به قواعد بازی ھم مکلف باشد و ب" کنترولقابل "که نيروی مربوطه  شرط آنه ھا بتن! نيزکنارآيد 
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 آلترناتيو سياسی بالفعل آن در خارج ايران نه به خاطر ماھيت ًابودن حاکميت سياسی بالفعل در ايران و ايض" نامطلوب"

به ھمين دليل ھم بايد ھر دو طرف را . ھر دويشان است" بودنکنترولغيرقابل " دليله ارتجاعی يا انقالبی آنان که ب

ًا بگذريم که سيستمھای بسته ای که مستقيم.  شوند  و يا صحنه را واگذار کنندکنترولآنقدر زير فشار گذاشت که يا قابل 

  . شوندکنترولتوانند قابل    نمیًابه يک رھبری مطلق العنان ولی غيروابسته وصلند اساس

. ندارد" براندازی نرم"اگذاری صحنه از سوی خامنه ای  و باندش مفھومی جز تن دادن مختارانه به به ھمين اعتبار و

" سيستم" غيرخوديھا از مسير تقابل با ۀدر جبھ" حفظ خود"درجنگ کنونی ، . خوبی اشراف دارنده بر اين واقعيت آنھا ب

 اين طرف که نوبت تھاجم نظامی به ايران رسيده  به٢٠٠۵به ھمين دليل ھم ھست که از . می گذرد و نه تعامل با آن 

ن ييتع.  می آوردی زمينه ھا با تنھا ابرقدرت موجود روۀ درھم تقابلبود، حاکميت سياسی نااميد از تعامل در ايران ، به

م اول  از نوع شيعی آن در ايران اسالمی با باز کردن راه  احمدی نژاد و باندش گانتکليف کردن شعبده بازی اسالم مدر

انتقال جنگ نظامی به ...   به عراق  و سوريه و لبنان و حاال ھم يمن و بحرين وستراتيژيکبردن عمق . اين تقابل است

گامھای متعاقب بعدی .....  می و و  و تکنولوژی اتراکتی ئیبيرون مرزھای ام القراء و تالش در جھت دستيابی به توانا

  . است

.  اپوزيسيون  خارج از نظام نيستًاسی در ايران و روی کار آمدن مثالقمع حاکميت سيبه مفھوم قلع و" براندازی نرم"

 مسالمت آميز قدرت توسط باند واليت فقيه ًانسبتبه معنی واگذاری " براندازی نرم". "براندازی سخت"شود  که می اين

اين آماج کبوترھای . ج کشور است با دم و دمبالچه ھايش در خاردرون حاکميت!  معتدل ًاو اخير !  نبه اسالم مدر

آلترناتيو "عين ھمين داستان در رابطه با اپوزيسيون برانداز و. قدرت جھانی است والغير" سيستم" فعلیۀھدايت کنند

 به معنی باال رفتن ً اصالواگذاری صحنه يا از صحنه خارج کردن آنان نيز در عالم واقع. آن نيز صادق است" نامطلوب

را    ليبرال دمکراسی اسالمی از نوع شيعی  آنۀو به تبع آن نسخ" براندازی نرم  "ۀسنگينی کف! نيست  واليت فقيه ۀکف

 و معتدل دستپخت کبوترھا ، دشمن مشترک ھم واليت فقيه  و ھم ناسالم مدر. پيچيدگی را  می بينيد. دنبال دارد ه ب

يک برای نيروی بيرون حاکميت که در داخل ايران با اين تفاصيل دراين بازی تراژ! آن است " آلترناتيو نامطلوب"

ی ھمچنان معتقد به "بازھا"ماند و آنھم پريدن با  راه بيشتر نمی حضور نداشته و ازجنس  واليت فقيه ھم نباشد يک

 .   رژيم چنج استۀپروژ

حزب عدالت و .  خوديستًا از نوع سنی آن به بار و بر می نشيند ، چرا که حاکميت تمامن اسالم مدرۀدر ترکيه اما پروژ

 بزرگ ، کمتر از يکماه پيش از سياه ۀبه مثابه بخش مھمی از طرح خاورميان" اردوخانرجب طيب "توسعه به رھبری 

نجم الدين "متعلق به " حزب فضيلت" ، با يک انشعاب بزرگ از ٢٠٠١ت گس ا١۴مبر، يعنی در  سپت١١بازی 

.  به نقش سازمان سيا  در شکل گيری اين حزب اشاره می کندًاراحتاربکان بعدھا ص. شود بنيانگذاری می" اربکان

ش دريک  اتا آنجا که طی سخنرانی.  بزرگ را تکذيب نمی کندۀ خود نيز مشارکت حکومتش با طرح خاورمياناردوخان

 ما . بزرگ نيستيم ۀما ھمراه با طرح خاورميان" می گويد که ً خصوصی خطاب به سرمايه داران حاضر صراحتاتجمع

  " !خود بخشی از رھبری اين طرحيم

ق آرااردوخان ، حزب ٢٠٠٢ در سال ا کسب اکثريت مطل ات را ب ی حزب عدالت و توسعه انتخاب ه می ء يعن  در ترکي

د ده درصدی آرا. برد ل س ق درمقاب ه جز حزب جمھوری خل ه در ءتمامی احزاب سنتی ب ان ترکي ه پارلم رای ورود ب  ب

واره    Doğru Yol" راه راست" و  ANAP" مام ميھن"زب بزرگ آرای  دو ح. بيرون می مانند که تا پيش از اين ھم

زد يک دالت و توسعه  می ري ات دو . پای حکومت در ساختار قدرت سياسی بوده اند به جيب حزب ع ن انتخاب پس از اي

ھر دو در شمار نخست  اردوخانکه تا پيش از ظھور " تانسو چيللر"و " مسعود يلماز"حزب مذکور و رھبران وقت آن 
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ده می شوندۀطور کامل صحنه وزيران سابق ترکيه بودند نيز ب يه ران يھن .  سياست فعال را ترک و به حاش ام م حزب م

ه "  ُتورگوت ازال"يادگار  ق ب رل"و حزب راه راست متعل ليمان دمي ه ؤر" س ستند ک ن کشور ھ ابق اي سای جمھوری س

اگون  .  ترکيه بودندسالھا مھمترين بازيگران تئاتر سياسی در ات  گون نگين  در انتخاب اين دو حزب پس از شکستھای  س

دی  ب٢٠٠٩  در سال ًانھايت ه می ه  با ھم  يکی شده  و در قالب جدي ر ادام ی ثم ه ب اليتی البت ه فع ام  حزب دمکرات  ب ن

درصدی  آرايشان حتی مرز يک سياسی ترکيه جريان داشته و ۀ صحنۀفعاليتی که تا ھمين امروز نيز تنھا در حاشي. دھند

ات ! را نيز محقق نساخته است  ی٢٠٠٢در انتخاب بش مل ستی جن ان  MHP حزب فاشي ان و خياب واره در پارلم ه ھم   ک

راکت در  پ  و ش ات چ ه جريان ه علي ای ترکي ا دولتھ اری ب وديتش درھمک اريخ موج ل ت ته و ک ضاعف داش ضور م ح

 اردوخانز ورود به مجلس محروم و بخش بزرگی از آرای آنھا ھم نصيب جنايتھای آن گذشته است نيز برای اولين بار ا

ال ، . می شود ه پس از مصطفی کم اريخ معاصر ترکي د ت بدينترتيب حزب عدالت و توسعه با تشکيل اولين دولت قدرتمن

دن ديل ش رط ب ين ش ی اول ت  يعن رفتن درحاکمي دقرارگ ی کن ق م يچ نيرو.  را متحق یھ ی و دئ ه انقالب ان، چ ه ر جھ  چ

، محال است که تا پيش از تصاحب قدرت سياسی در يک جغرافيای مشخص تبديل  به الگو شده  و درمقام يک ارتجاعی

  . بديل جھانی بنشيند

ای  اردوخان مدل نقدرت جھانی نه فقط راه تصاحب قدرت اسالم مدر" سيستم" ر از آن بھ ه مھمت د ک وار می کنن ی را ھم

رمقابل ارتش و نيروھای امنيتی رژيم الئيک و غيرمذھبی ترکيه را نيز با بستن دست   و حفظ قدرتش دماندن درحاکميت

ردن ج ی ک اھا و خنث ا و پاش ان"نرالھ ت پنھ درت در ترکي" دول ی ق ی صاحبان واقع ی ۀيعن ال م ام و کم ه تم  معاصر، ب

ا . پردازد ار گذاشتن ميلياردھ ا در اختي راز سوی ديگر ب ار دولت ادال ذاريھای کالن  وام خارجی در اختي و و سرمايه گ

ان ۀخارجی ، شرايط ورود ترکيه به جرگ صادی جھ دG20 بيست قدرت اقت راھم می کن ه در طول دو دوره  .   را ف ترکي

دھمين ۀ يک کشور جھان سومی بی ارزش و فقير به مرتبۀ، از مرتب٢٠١٠حاکميت تکی حزب عدالت و توسعه  در   ھف

ه چيز برای تکثير ليبرال دمکراسی اسالمی به رھبری اخوان المسلمين با الگوی ھم. قدرت اقتصادی دنيا صعود می کند

  . نفوذ ھالل شيعی فراھم استۀ  و البته  در خارج از حيطسنی ۀحزب عدالت و توسعه در خاورميان

ل چشمان حيرت زد.  توسط کبوترھا کليد می خورد٢٠١١ در سال ئی بھارعربی کذاۀپروژ ونس در مقاب اۀت وده ھ ی   ت

 و اليبي. دنبال آن ديکتاتوری مبارک است که دراز می شوده ب. می شود! ھم زدنی تسليم توده ھا ه  چشم باناباور عرب ب

يش می رود ه  بًاھمه چيز ظاھر. سوريه به نوبت در صف اخوان المسلمين می ايستند ا!  "خوبی پ وده ھ ه "ت ی عرب  ب

ونس و ه تا اينجای کار ب. انداخت  ! چشم می بينند که می شود ديکتاتورھا را بسادگی وار غزه ، ت ه و قطر  و ن جز ترکي

  .   و سوريه نيز در راھندامصر ھم  در کف با کفايت اخوان المسلمين قرار گرفته و ليبي

  

  گسست اردوخان از کبوترھا  و پيوستن به جناح بازھا

 عربی با الگوی ترکيه ۀملی در خاورميان انقالب مخۀ ، سال افول پروژامريکا ھمزمان با انتخابات ٢٠١٢سال 

 نيروھای ۀ بازھای شکست خورده به صحنه در شرايط عقب نشينی مرحله به مرحلۀی  و  سال بازگشت دوباراردوخان

 جديد نئوکانھا به خاورميانه ومالقات او با رھبران گروھھای ۀسفر جان مک کين مھر.  از خاورميانه می باشدامريکائی

سال پيش  يک. دنبال دارده  و سوريه از جمله ابوبکر البغدادی ، ورود يک آکتورجديد به صحنه را بجھادی در عراق

ازاين ، تصميم باراک اوباما در خاتمه دادن به شعبده بازی علم کردن القاعده توسط بازھا با ازميان برداشتن اسامه بن 

داعش از اين به بعد به جای . کرده است" خلع نماد! "، اين جناح را درجنگش عليه ترور٢٠١١الدن در دوم ماه مه 

  . گيرد را برعھده می" جنگ عليه ترور" القاعده نشسته ونقش نماد
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 بزرگ ۀ ھمزمان با شروع  دور دوم  رياست جمھوری  باراک اوباما ، برگھای بازی سياسی در خاورميان٢٠١٣سال 

 با بسياری از کانونھای انفجار در منطقه  و مشخص شدن  ن تکليف در رابطهيياينسال سال تع. از نو  بر می خورند

سياست جديد بازھا درمقابله با اوباما و .  اوباما درکاخ سفيد استۀسمت و سوی تحوالت در چھارساله حضور دوبار

 ئیاسوريه اولين آوردگاه اين زورآزم. اروپای متمايل به کبوترھا ، ھدايت خاورميانه به سمت شرايط ھرج و مرج  است

دراينسال فشار بازھا به سردمداری اسرائيل به دولت اوباما برای تھاجم نظامی به ايران اوج بيسابقه ای می . جديد است

دولت حرامزاده با بسيج البی خود در اياالت متحده از يکسو و تھديدھای مستمر مبنی بر تھاجم نظامی به ايران . گيرد

رژيم مزدور سعودی نيز در يک تفاھم غيرعلنی آسمان عربستان . تری می بخشد به اين فشار شتاب بيشامريکامستقل از 

  .  اسرائيلی در اختيار می گذاردۀرا برای عبور جتھای جنگند

 داعش در سوريه  و اعالم  ۀھنوز سه ماه از شروع دور دوم رياست جمھموری اوباما نگذشته که تھاجم گسترده و بيسابق

. داعش دراين شرايط پشتش به يک حامی قدرتمند تازه گرم است. گيرد ورت می ص٢٠١٣ اپريلدولت اسالمی در

ُ که در رابطه با بی عملی اوباما در قلع  و قمع  اخوان المسلمين درمصر و کودتا عليه محمد مرسی اردوخاندولت طيب 
 جدی پيدا کرده  و آرزوی تبديل ۀن تکليف بشار اسد ازسوی ديگر با اوباما زاوييي و تعئی ھمين سال از سوجوالیدر 

بيند، روند گرايش به سمت بازھا را کليد زده و حمايت از   سنی را نقش بر آب میۀشدن به الگوی تحوالت در خاورميان

  . دھد داعش را در دستور قرار می

اه جناح ش به اوباما، بازگذاشتن ر ا پاتک جمھوری اسالمی در تقابل با فشار دولت اسرائيل و بازھای حامی

 دنبال سوراخ کردن حاکميت واليت امريکادولت . ھمانسال است ) ٩٢خرداد ( جون  درانتخابات امريکاطرفدارتعامل با 

اينکار در انتخابات قبلی . فقيه است ، خامنه ای سوراخ  روحانی ـ رفسنجانی را برای حفظ کل نظام برايشان باز می کند

در آنجا بازشدن کوچکترين . نی بر باالی سر کل نظام در پرواز بود  و امروز نهامکان پذير نبود چرا که تھديد سرنگو

در اينجا اما ،  صرف پذيرش . زاويه و ريزترين سوراخی در رژيم راه  به انفجار اجتماعی و فروپاشی رژيم می برد

ت ھم که شده تھديد پيشروی طورموقه حداقل ب! سوراخ  از سوی خامنه ای اين پيام را ھم در خود دارد که نظام مقدس 

با اين پاتک تھديد تھاجم نظامی و طرح رژيم چنج ھم حداقل برای . آلترناتيو به کنار، ترس از انفجار اجتماعی ھم ندارد

  چھارساله از روی سر رژيم جمھوری اسالمی برداشته  و از فشار طاقت فرسا بر روی  دولت اوباما نيز ۀدور يک

 سياستھای خود به ئی حجتی بر کارآۀواند سوراخ شدن حاکميت جمھوری اسالمی را به مثابت او می. کاسته می شود

 يھود به بلوکه کردن توافقات متعاقب بعدی بر ۀ دست ساز کالن سرمايۀنه سنا و نه کنگر.  بفروشد و می فروشدءرقبا

  .می با ارتجاع حاکم بر ايران می شوندو اتۀسر معامل

 جوالی ٣ بازھا در تھاجم نظامی به ايران ، با يک شبه کودتا  در مصر در ۀه شدن برنامھم ريخته اندکی بعد از ب

 پايان گذاشته شده  و حاکميت  جديد مصر نيز دوباره به آغوش بازھا انداخته ۀ به حاکميت اخوان المسلمين نقط٢٠١٣

ی ئتوازن موجود ميان قدرتھای منطقه ا که شود چر  به سوريه منتقل میًاازاين نقطه به بعد مرکزثقل تقابل تمام. می شود

 اوباما ۀخط سرخ اعالم شد. در سوريه در دستور کار بازھا قرار می گيرد" رژيم چنج. "ھم می خورده دراين کشور ب

با يک صحنه سازی مشکوک ! اينکار انجام می شود .  در سرکوب مخالفانش ھستئیيمياک رژيم اسد از سالح ۀاستفاد

آنھم درست در زمانی که . وی آنتن برده می شودر بشار اسد به مردم بيگناه  در سطح  وسيعی برئیيمياک ۀخبر حمل

ت گساواخر ا!  گزارش درھمين رابطه در سوريه حضور دارد ۀ به منظور تحقيق و تھيءت سازمان ملل از قضاأھي

ن می ييه ھا روز تھاجم نيز تعدر برخی از رسان.  شمارش معکوس برای تھاجم نظامی به سوريه آغاز می شود٢٠١٣
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ن شده در سوريه  می کنند، امری که خود يي بر روی اھداف از پيش تعامريکا راکتھایحتی صحبت از قفل شدن ! گردد 

  .به مفھوم شروع بازگشت ناپذيرعمليات نظامی است

روسيه در رابطه با خلع رح  ط.  نود نقش بر آب می شودۀاما اين طرح ھم با چرخش ناگھانی باراک اوباما در دقيق

 ۀ  و سوريه قرار می گيرد و بشار اسد با تن دادن به امحاء زرادخانامريکا رژيم  مورد پذيرش دولتھای ئیيمياکسالح 

باتالق يک   ماجرا اما فرورفتن کشور درۀادام. ش خطر يک رژيم چنج  حتمی را از سر خود دورمی کند ائیيمياک

از اين نقطه به بعد . نيست م در آن مثل ھميشه ازھيچ جايگاه  و اعتباری برخوردارجنگ فرسايشی است که منافع مرد

سوريه تبديل به .  وارد دورانی  می گردد که درآن ديگرھيچ سگی صاحبش را نمی شناسداسوريه نيزھمچون ليبي

نام ه  مقوله ای بی  يعنی ايران ، ترکيه و عربستان می شود وئ ميان سه قدرت رقيب منطقه ئیمرکزثقل زورآزما

 يادگار دوران جنگ سرد که دير زمانی از فرھنگ  سياسی رخت بر ۀبه مثاب" جنگھای وکالتی"جنگھای به جانشينی يا 

  .  بسته بود ، دوباره وارد ادبيات سياسی می شود

 سمت  گسست دولت ترکيه از جناح کبوترھا  و رفتن بهۀچرخش اوباما  در سوريه  و بی عملی او در مصر نقط

 که تا ھمين يکی دوسال پيش با کليد خوردن انقالبات مخملی موسوم به بھارعربی ، اردوخانرجب طيب . بازھاست

ديد، او   امپراتوری عثمانی میئیدوران طاله خود و حزبش را  در راستای تبديل شدن به يک بديل جھانی وبازگشت ب

 سوری بازگذاشته  ۀوی  صدھا ھزار پناھندر مرزھای ترکيه را  برکه با يقين به نابودی قريب الوقوع  رژيم بشار اسد ،

 ھزينه کرده بود ، اينک تنھا و شکست خورده  در سياست خارجی  و شکل گيری  يک مخالفت افزايش دالرو ميليونھا 

م زدن ھه سرکوب اعتراضات مدنی در پارک گزی ، ب.  داخلی ، شليک مستمر به ساق پای خود را آغاز می کندۀيابند

ه اينک مرزھای ترکيه ب. يکی پس از ديگری  از راه می رسند...  کرد، حمايت از داعش  و ألۀميز راه حل سياسی مس

از اين به بعد .  داعش  به سوريه  در ابعاد کالن باز می باشدئیطور معکوس  برای  ورود ھواداران ترک و اروپا

 ايجاد ھرج  و مرج  در ھر کجا که ۀ در پيشبرد سياست جنايتکارانترکيه نيزھمچون مصر و عربستان  جوالنگاه  بازھا

 که حاصل دراختيار گذاشتن بی حد و مرز پول توسط  ئیفرو رفته تا گردن در قرضھا.   می گردد،ضرورت داشته باشد

  .   در يکدھه گذشته است"  صندوق بين المللی پول"و "  بانک جھانی"

  

  اتفاقات پارک گزی

 ماه ٢٨ انتخاب روحانی در ايران ، شبه کودتا در مصر و چرخش اوباما در سوريه يعنی از ۀ سه ماھۀدرست در فاصل

بول به منظور ن اعتراضاتی دررابطه با قطع درختان يک پارک در مرکز شھراستاۀ ، مجموع٢٠١٣ت گس ا٣٠ تا یم

 به اين اعتراضات شکل و ماھيت ًتاليس دفعو ساختمانی آغاز می گردد که دخالت خشونتبار نيروی پۀاجرای يک پروژ

 مسالمت ًتاشورشی نسب.  نخست وزير وقت ترکيه را می دھداردوخان طيب ۀيک شورش عليه حاکميت اقتدارگرايان

ً ا  خود به شکلگيری يک بلوک سياسی از نيروھای مختلف و بعضۀ روند سه ماھۀآميزبا ابعادی فزاينده که در ادام

. اردوخان مشترک دارند ، مخالفت با حاکميت اقتدارگرای رجب طيب ۀشود که تنھا يک نقطمتضاد با يکديگر تبديل می 

َی ترک  بر اردوخاندر پارک گزی است که حاکميت .  عطف استۀبه لحاظ سياست داخلی اعتراضات گزی  يک نقط

گون سياسی ، قومی و رنگين کمانی از طيفھای گونا.  شکل گيری يک بلوک ناھمگون عليه اوستۀاينجا نقط. می دارد

از اين نقطه . ی موجود نيست"آلترناتيو" درمقابل او ھنوزاگرچه .   و حزب متبوعشاردوخانعقيدتی عليه  رجب طيب 

شود و از  ر میييبه بعد است که نخست وزير محاصره شده در ميان انبوه تضادھای داخلی و بين المللی مجبور به تغ
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در .  دارندستراتيژيک حتی خصلت ًاراتی که بعضييتغ.  زمينه ھا آغاز می گرددۀرمشی درھمييھمين جاست که روند تغ

  .  در کادر صف بنديھای جھانی استئیجاه رات جابييرأس اين تغ

تنھا يک " جناح بازھا"و نزديکی و متعاقب آن پيوست کامل به " جناح کبوترھا" از اردوخان طيب ئیروند جدا

دربعد .  بودگفتمان فريبگفتمان قبلی . تمام عيارھم ھست" گفتمان"تغييرن يک فراتر از آ. جھتگيری سياسی نيست

سياست خارجی خود را درھمراھی با  جنبشھای مردمی عرب در تقابل با ديکتاتورھا به طورعام و سوار شدن برنفرت 

می کرد و دربعد  بزرگ نسبت به اسرائيل و دفاع ازحقوق فلسطين به طور خاص تعريف ۀحق توده ھای خاورميانه ب

. را  پرچم کرده بود"  کردألۀمس"سياست داخلی  شعار دفاع از حقوق اقليتھای قومی و مذھبی و تالش در راستای حل 

 رژيم چنج در سوريه متمرکز و دربعد سياست ۀ است که در بعد سياست خارجی بر مقولگفتمان شمشيرگفتمان کنونی  

يعنی قلع و قمع رقبای سياسی و کانونھای قدرت نظم قديم  با " سرکوب نرم" داخلی بريک ناسيوناليزم غليظ و سياست

  .  کنونی استۀاين تصوير ترکي.   و دستگاه اطالعاتی  سوار می باشدئیاتکاء به حکم محاکم قضا

ان به طورخاص نيز که خطورعام  و متمايل به اردوه جھت کلی ، رسانه ھای نزديک به دولت بتغييرمتناسب با اين 

 فلسطين از خواب بيدار می شدند و با جنايتھای پايان ناپذيراسرائيل به ألۀزمانی در رقابت با احمدی نژاد با مس

  سوريه میألۀجای آن مسه رود وب رختخواب می رفتند، جھت عوض کرده واندک اندک معضل فلسطين به حاشيه می

رغم اختالفات عميق با عربستان سياست نزديکی  وعلیاز قاطعيت اوليه درمقابل شبه کودتا درمصرکاسته شده . نشيند

سياست به صفر رساندن مشکالت با کشورھای ھمسايه به سياست . به رياض و دوری ازتھران درپيش گرفته می شود

 حل ناشدنی قبرس و اختالف ألۀتقابل با دولتھای سوريه و عراق و رقابت با ايران در اين دو کشور و با يونان بر سر مس

  .  مبدل می گردد...    کريمه به آنکشور و ۀروسيه در به رسميت نشناختن الحاق شبه جزيربا 

 که شيادانه اردوخان.  کردھاستألۀمس" راه حل" موسوم به ۀچرخش بزرگ در مسائل داخلی  در رابطه با پروس

را ھدف گرفته بود ، در اين ايزوالسيون سياسی پ ک ک و قرار دادن نيروھای ليبرال و سازشکار کرد در مقابل آنھا 

نه تنھا با اين " عبداله اوج آالن"گوی  و پ ک ک و رھبری بی گفت. رو می شوده زمينه نيز با شکستی سخت روب

ويژه ه  ھشيارانه از شرايط موجود به راديکاليزاسيون ھرچه بيشتر نيروھا بۀسياست منزوی نمی شوند که با استفاد

  . يزانھا از کوه به شھر فرود می آيند و به سازماندھی قيام  می پردازندپارت. درشھر نيز دامن می زنند

 قدرت را در ۀ معادل٢٠١۵ جون ٧انتخابات . در اين شرايط است که ترکيه وارد يک انتخابات سرنوشت ساز می شود

رسد و حزب  یسيزده سال حاکميت بی شريک و بی آلترناتيو حزب عدالت و توسعه به پايان م. ھم می زنده ترکيه ب

دست آوردن يک اکثريت چھل و يک درصدی مجبور به تقسيم قدرت با يکی از سه حزبی می شود ه رغم ب مذکور علی

  .که از سد ده درصدی انتخابات گذشته و وارد پارلمان ترکيه گرديده اند

به پارلمان  HDPخلقھا  حزب جديد التأسيس دمکراتيک ۀ يک ويژگی جديد دارد و آن  ورود غيرمترقبجون ٧انتخابات 

گذشتن اين حزب از سد ده درصدی که يادگار قانون اساسی دوران پس از کودتای .  می باشدءبا کسب سيزده درصد آرا

 بود اردوخانقوت خود باقی ھست تنھا امکان سلب حاکميت تک حزبی ه  بوده و ھنوزھم ب١٩٨٢مصوب " ِکنان اورن"

. ارلمانی به سيستم رياستی و تمرکز ھرچه بيشتر قدرت در دست خود می باشددنبال تبديل حکومت په که ديری است ب

جمله از حزب جمھوری خلق که يادگار مصطفی کمال آتاتورک   مناردوخانبه ھمين دليل ھم بخش بزرگی از مخالفان 

شکل گيری .  درصدی می باشد ، به حزب دمکراتيک خلقھا رأی دادند٢۵و بزرگترين حزب اپوزيسيون با يک آرای 

قلمداد می شود گفتمان سياسی را در PKK   شاخه سياسی حزب کارگران کردستان ۀاين حزب که در واقع به مثاب

 نه در اردوخان می دھد ، چرا که اين حزب برای اولين بار در طول سيزده سال حاکميت بی رقيب تغيير ترکيه ۀجامع
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.  سياسی ترکيه ارائه می کندۀخود را به صحن" آلترناتيو"يک  حزب موجود که در قامت ٢٨ت حزبی ديگر در کنار أھي

 منافع ، چتری سياسیۀت حزبی فراگير که به مثابأ حزبی کردی ھمانند احزاب پيش از خود بلکه درھيۀنه به مثاب

مشترک خلقھای درون جمھوری ترکيه اعم از کردھا و ترکھا، اقليتھای مذھبی ھمچون علويان و ارمنيھا ، زنان ، 

جوانان  و اقليتھای جنسی و قومی مانند الزھا ، چرکسھا ، رومانھا ، بوشناکھا و ده ھا اقليت قومی بازمانده از فروپاشی 

  . امپراتوری عثمانی را نمايندگی می کند

 تمامی ليست نامزدھای حزب شامل يک رنگين کمان کامل از. اين ادعاھا تنھا درکادر شعارھای انتخاباتی باقی نمی ماند

 متحدان ۀ قھرآميز ترک به مثابۀنامزدھای گوناگون متعلق به طيفھای مختلف سياسی از چپ راديکال  و متمايل به مبارز

 کرد که در گذشته بخشی از پايه ھای اجتماعی حزب عدالت و ۀطبيعی پ ک ک تا محافظه کاران مذھبی درون جامع

اين حزب به انضمام فراکسيون پارلمانی و ھدايت تشکيالت از تمامی ارگانھای . توسعه را تشکيل می دادند ، می باشد

رھبری .   زن  و مرد  تشکيل شده  و از بيشترين تعداد نامزھای زن در پارلمان برخوردار استۀيک رھبری دونفر

فيگن " ، ترکو يک زن متعلق به طيف چپ راديکال " ِصالح الدين دميرتاش" ، کرد کاريسماتيک ۀحزب را يک چھر

  . برعھده دارندESPرھبر سابق حزب سوسياليست ستمديدگان ترکيه " سک داغيوک

 امکان دستيابی حزب عدالت و توسعه به يک اکثريت پارلمانی به جون٧پيروزی حزب دمکراتيک خلقھا در انتخابات 

 اردوخانشود که  اين مھم باعث می.  می سوزاندًامنظور تبديل ترکيه ازيک حکومت پارلمانی به سيستم رياستی را تمام

رغم امکان تشکيل يک دولت ائتالفی در دسترس با حزب جمھوری  ميزبازی سياسی را به ھم بريزد  و ترکيه را علی

 کليد فرو رفتن اردوخان طيب ،با تصميم به برگزاری يک انتخابات ديگر. خلق به سمت يک انتخابات ديگر ھدايت کند

ھيچ تضمينی وجود ندارد که . اين يک قمار بزرگ است. ه را می زند شدکنترولترکيه در يک شرايط ھرج و مرج 

نتايح تغييرراه . زند  گز نکرده و بی گدار به آب نمیاردوخاناما . دنبال داشته باشده انتخابات بعدی نتيجه ای متفاوت ب

رديده و راه غلبه  تھديدی است که متوجه دمکراسی ترکيه گجون ٧گفتمان . گفتمان حاکم در جامعه استتغييربعدی 

ھدف دولت تبديل اين گفتمان در انتخابات . براين تھديد نيزفقط گذشتن حزب دمکراتيک خلقھا ازسد ده درصدی آراست

 با اردوخانبدينترتيب قمارخونين . باشد" گفتمان ثبات"مبر بايد در يک کالم گفتمان اول نو. فتمان دلخواه استبعدی به گ

  .  آغاز می شود، سياسی و اقتصادیۀ شدکنترولوقت دريک وضعيت ھرج و مرج طورمه ھدف فروبردن ترکيه ب

  به سمت نامزدھای ءآرا!  گفتمان انتخابات و ھدايتتغيير شده يکی از عواملی است که برای کنترولھرج و مرج 

ر شرف از د! به عبارتی نوعی مھندسی انتخابات در شرايطی است که حاکميت دمکراتيک . خودی  استفاده می شود

 مھمترين نقطه ای که بايد اردوخانبديھی است که درنظر طيب . دست دادن دولت و واگذاری قدرت به رقبايش می باشد

موفقيت در اين طرح نياز به ھمراھی طرف .  جنوب شرقی آناتولی يعنی مناطق کردنشين استۀبی ثبات گردد منطق

 مقاومت کردستان را نيز وارد اين بازی ۀه  سازمان رھبری کنند که شدیترتيب ھره بايد ب. مقابل يعنی پ ک ک دارد

  !   پ ک ک به اين دعوت لبيک گفته و وارد دام  می شود . و جنايت کرد کثيف خون

.  می گردد تعيين شروع طرح ، انفجار بمب در ميان  اعضای شاخه جوانان حزب سوسياليست ستمديدگان ترکيه ۀنقط

آنھا که برای کمک به بازسازی .   حزب دمکراتيک خلقھا استۀم از احزاب تشکيل دھنداين حزب چنانکه اشاره کرد

 روز بعد از انتخابات ١٣ يعنی درست جون ٢٠ديکی مرز سوريه آمده اند در روز زکوبانی به شھرستان سوروچ درن

 از صد زخمی حاصل  کشته و بيش٣۴. ھدف يک بمبگذاری انتحاری  قرار می گيرند که گفته می شود کار داعش است

انتظاری . فاعل ھرکه باشد ، انتظارعمل متقابل از سوی پ ک ک را درمحاسباتش منظور کرده است.  اين جنايت است

. ليس ترک را  در خانه  و در رختخوابشان به گلوله می بنددوپ ک ک دو پ. که چندان ھم دور از واقعيت نيست
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ارتش ترکيه به اين . شود  توسط  داعش ھدف قرار گرفته و کشته میًاھمزمان يک سرباز ھم در مرز با سوريه ظاھر

.   خود به مناطق کردنشين  و پايگاھھای پ ک ک  را با ھدف مبارزه با ترور آغاز می کندۀبھانه تھاجم نظامی گسترد

ولی . شود خلق را ھم شامل می ئی حزب رھاۀدر کنار آن  پ ک ک و جبھ!   اصلی البته داعش ھست ۀھدف اعالم شد

 نظامی گسترده ارتش  واکنش ۀحمل. ھر کودکی می داند که داعش مورد حمايت و ھمکار ترکيه بھانه ای بيش نيست

  . دنبال دارده  پ ک ک را بۀمسلحان

آالن  در زندان  را بگيرد ، عبداله اوجاردوخانتنھا کسی که می تواند جلوی  ورود پ ک ک را به جنگ مورد نظر 

ت أآالن با بيرون و از جمله تماسھای روتين با ھيکليه تماسھای اوج. ار را می گيرد اينکلوما دولت جا. ايمرالی است

تھاجم نظامی . ت ايمرالی قطع  و جلوی رسيدن پيام آپو به بيرون گرفته می شودأحزب دمکراتيک خلقھا موسوم به ھي

شدت زير نفوذ پ ک ک است ، ضررش کم ه بارتش به کردستان و شروع  درگيری مسلحانه در مناطق کردنشينی که 

 حزب عدالت و توسعه به عدم واکنش دولت و ۀاعتراض بخشی از ناسيوناليستھای ترک در بدن! و منافعش بسيار است 

قوای مسلح  به پيشروی پ ک ک  که درانتخابات اخير چھاردرصد بر آرای حزب جنبش ملی افزوده بود پاسخ گرفته و 

ليس ويژه در شھرھای مختلف و  سربازان  و نيروھای پۀ ھر روزۀع جنازييتش.  حزب برخواھد گشت دوباره بهءاين آرا

 را عليه پ ک ک و حزب دمکراتيک خلقھا و به تبع آن کردھا به صفت جمعی شورانده  و فاشيستھای حزب ءفضا

 به ميان جامعه ، اردوخانه به ُبرده شدن تضاد کرد ـ ترک توسط مديای وابست. جنبش ملی را به خيابان خواھد کشاند

ذھبيان محافظه کار کرد را که را ھم درميان ترکھا و ھم  در ميان کردھا به وحشت می اندازد و آرای م" اقشارميانی"

 با انگيزه ھای ناسيوناليستی جذب حزب دمکراتيک جون ٧ به حزب عدالت و توسعه رأی می دادند و در انتخابات ًقبال

مبر گرگھای خاکستری را به  سپت٨اين طرح نتيجه می دھد و در . دوباره  به اين حزب بر می گرداند ،خلقھا شده بودند

بسياری از مغازه ھا  و رستورانھای  شھروندان کرد درشھرھای غيرکردنشين درکنار دفاتر حزب . خيابان می کشاند

رھبرحزب . ه آتش کشيده می شونددمکراتيک خلقھا در برخی شھرھا توسط اوباشان وابسته به حزب جنبش ملی ب

بيشترين آرای . خودش بيايد و اعالم برائت کند با سر وارد دام پھن شده می شوده ھم تا ب" دولت باغچه لی"مذکور 

  .مبر متعلق به اين حزب فاشيستی استان در اول نوخبازگشته به حزب اردو

 ١٠انفجار دھشت انگيز . ب دمکراتيک خلقھاست آخرطرح بستن فضای برگزاری امن ميتينگھای انتخاباتی حزۀمرحل

 اخير  در تاريخ  معاصر ۀ سياسی سدۀ خونين ترين فاجعۀدرآنکارا به مثاب" بلوک صلح"بر در ميان تظاھرکنندگان واکت

 کشته و صدھا زخمی حزب دمکراتيک خلقھا را وادار به برچيدن ١٠٢. ژی  خونبار استيسترات  اين ۀترکيه آخرين پرد

ِيونس امره "جالب اينجاست که يکی از عوامل عمليات انتحاری در آنکارا يعنی . بارزات انتخاباتی می کندبساط م
اين " عامل. "عامل انتحاری در جنايت سوروچ  می باشد" شيخ عبدالرحمان آالگوز" برادر بزرگتر ًاتصادف" آالگوز

درجه اول نشانه " آمر" به مثابه اردوخانجب طيب جنايت اما ھر که باشد انگشت اتھام به سمت حکومت اقتدارگرای ر

  . می رود

کنار گذاشتن .  بی ثبات شودًابازارھم بايد به موازات خيابان موقت.  اقتصادی استۀيک عامل بی ثباتی ديگردر زمين

کند و ھم وليت اقتصاد ترکيه را بيش از ھرکس ديگر بر عھده دارد ، ھم ھدف باال را محقق می ؤکه مس" علی بابا جان"

قدرت جھانی را نسبت به کنار زدن تدريجی عواملی " سيستم" است تا واکنش بازار و به طبع آن اردوخانتستی برای 

احمد داوود "و "  ھاکان فيدان"در کنار " علی بابا جان. " را بسنجد،که مستقيم و بالواسطه به سيستم وصل ھستند

" سيستم" بزرگ وصل به ۀ در طرح خاورمياناردوخانرجب طيب  قدرتمندی ھستند که مستقل از ۀسه مھر" اوغلو

وليتھای کليدی ھدايت اقتصاد ، دستگاه اطالعاتی  و سياست خارجی را بر عھده داشته و ؤاين سه به ترتيب مس. ھستند
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درون  است که در ئی در تحقق حاکميت اقتدارگرا در ترکيه حذف آن نيروھااردوخان ۀيکی از مشغله ھای آيند. دارند

رئيس جمھورسابق  " عبداله گول"تا ھمين حاال ھم از سه نفر بنيانگذاران اصلی حزب يعنی . حزب مستقل عمل می کنند

ه ب.  استاردوخانرئيس مجلس و معاون نخست وزير سابق ، تنھا کسی که در قدرت باقی مانده خود " بولنت آرنچ"و 

اتی سياسی به يکباره بھای ارز  را باال برده تا آنجا که مرز سرخ  در متن بی ثب" علی بابا جان"ھر حال کنار گذاشتن 

  بابا جان است که به بازار  آرامش داده  و بھای ۀتنھا بازگشت دوبار.  را نيز درمی نوردددالرسه لير در مقابل يک 

  . ارز را دوباره به مرزھای قبلی بازمی گرداند

بدون .  و نيم درصد آرای ريخته شده به صندوق می برد۴٩با کسب  اردوخانقمار پرريسک انتخابات را  رجب طيب 

ھارماھه ، نتايج انتخابات اول  چۀدخالت فعال پ ک ک  و طرح مناطق خودمختار در کردستان ترکيه در اين فاصل

 ويژه در سوريه ، پس ازه پس از موفقيتھای چشمگير در عراق و ترکيه و ب. مبر بی ترديد آنی نمی بود که شدنو

 محافظ خلق در کوبانی ، عدم پيچيدگی پ ک ک  در مقابله با حاکميت گلوباليستی قطعات  و پ ی د ۀمقاومت قھرمانان

 ترکيه توسط ۀاستفاده از تجرب. ژی  و تاکتيک را الزام آور می کنديدر ترکيه نياز به يک بازبينی عميق در سترات

  . خالی از منفعت نخواھد بودًازوير  در سرزمينمان نيز مسلمنيروھای انقالب مردم ايران در برخورد با حاکميت ت
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