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  سياست ويرانگر
  

  .کند دايت می در داخل و خارج ھ  جنک راAKP) پ. ک. ا ( -حکومت : ترکيه با آرمان ھای سلطه طلبانه

  

 ۀتظاھر کنند. ُانقره در مناطق کرد نشين يک جنگ داخلی را به راه انداخته. محاصره، گشت زره پوش ھا، حمالت

  .تھديد می شود) دياربکير(  دسمبر در منطقه ٣١ُکردی توسط نيرو ھای امنيتی ترکيه  به تاريخ 

Foto: Sertac Kayar/Reuters  

  

ھمچنان "  Evernsel Kueltuer "ۀ ال سياسی، نويسنده، انقالبی و سردبير جريد يک فعAydin Kubukcnآيدين "

  .است) حيات( تلويزيون ۀسردبيرشبک

ت ویبروز شنبه در .  آز قيد آزاد شد١٩٩١ سال در زندان ھای ترکيه زندانی بود و در سال ١٩او  می س  نیک

و اوضاع در "  طبقاتیۀی فرھنگ در مبارزاھميت عمل" ۀ  در بارRosa Luxemburgروزا لوکسمبورگ "کنفرانس 

  .ترکيه صحبت خواھد کرد
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. ک. ا" (حزب عدالت و توسعه" حکومت. با شروع جنگ سوريه، ترکيه به کشور مشکل ساز در شرق ميانه تبديل شد

ور ھای  برای شرق ميانه و به ويژه کشًا سال قبل برنامه سياست خارجيی را توسعه داد، که دقيق١۵ً اتقريب)  AKP .پ

  .اسالمی  تنظيم شده بود

ِاما اين سياست بحران  را در خود کشور ترکيه و ھمچنان در شرق ميانه به وجود آورد، که حکومت  قادر ) پ. ک. ا( ِ

  .به کنترول آن نيست

  

  وری جديد عثمانیتيک امپرا: ھدف

. ش ھماھنگ ساخته شد ابا سياست خارجی) پ. ک. ا" ( عدالت و توسعه"ی حزب  داخلايديولوژی اسالمگرائ

وری عثمانی بودند، تدورنمای اين سياست، منسجم ساختن جميعت اسالمی  کشور ھای منطقه،  که سابق زير سلطه امپرا

  . بود) پ . ک. ا" ( عدالت و توسعه"ِ جديد  توسعه طلبی تحت رھبری ۀو ايجاد يک سلط

اسالمی را با سياست توسعه طلبانه در منطقه پيوند لوژی وخواست، که ايد می) پ. ک. ا" ( عدالت و توسعه" حزب 

ناتو، واشنگتن و برلين برای شرق ميانه به طور گسترده در " بازسازی جديد"ۀ  ترکيه با برنامۀاين برنام. بدھد

  .ھماھنگی قرار داشت

علی اين حزب  دارد که به مراتب قبلتر از زمان حکومت ف ایتاريخچه) پ. ک. ا" (عدالت و توسعه" اين نيت حزب 

، در زمان خود به حيث استاد "اسالم جديد " سياست خارجیِنخست وزير فعلی  و مھندس" وغلاحمد  داوود ا" .است

  قادر خواھد بود، -  با توجه به ميراث تاريخی خود- را تحليل و تجزيه کرده بود، که تحت آن  ترکيه یطدانشگاه شراي

  . يابدءاکه به سطح يک کشور رھبر در منطقه ارتق

 دوم، ۀدر مرحل. اعالم شد"  با کشور ھای ھمسايه-سياست عدم مشکل " اول ۀبرای رسيدن به اين ھدف، در مرحل

 سوم، تمدن اسالمی به خصوص ترکيه بتواند،  در ۀکه در مرحل تا اين" عمق تاريخی و جغرافيائی"رسيدن به يک 

  .سھم دوباره داشته باشد" پيشرفت تاريخ"

قدرت " ترتيب،  ترکيه را نه تنھا برای رھبری منطقه نامزد کرد، بلکه فراتر از آن، ترکيه بايد به يک خالصه به اين

  .مناسبات کھنه گردد" دعمييک تمدن جديد از غسل ت" قادر به بيرون آوردن تاصعود کند، " امپرياليستی جديد

عمق "تحت عنوان " داوود اغلو  "ۀبر نوشمبتنی ست ) پ. ک. ا" ( عدالت و توسعه" سياست خارجی حزب ۀاين برنام

  ".کيژيتسترا

بعد از  . را عملی کند" اسالم باز " حکومت ترکيه کماکان موفقانه کوشش کرد، تا سياست ھای " بھار عربی" تا آغاز 

ء در قدم اول با اتکا. ھدف تسلط  بر منطقه را تعقيب می کرد) پ. ک. ا( ِسقوط  ديکتاتوری در تونس و مصر، حزب 

  . باالی گروه ھای اخوان المسلمين و به خصوص در مصر

يای ؤگيرد، که ر  سرچشمه می Neoosmanismus"عثمانی جديد"از يک ايديولوژی ) پ. ک. ا(فلھذا، اھداف سياست 

 کارگر جزء اين ۀھمزمان، سرکوب خواسته ھای دموکراتيک طبق. کند  وری عثمانی را بيان  میت امپراۀاحيای دوبار

  .بود] تسياس[

َلقات ميانه رو يا ليبرال يک ح،  به خصوص )پ. ک. ا" (عدالت و توسعه"ِدر سال ھای اول به قدرت رسيدن حزب  ِ
 اين حزب از ھمان آغاز ۀگرايش ھای سرکوب گرايان. ازين حزب داشتند"  اسالمی-نيروی ديموکراتيک "ِبرداشت 

  .شد ناديده گرفته می
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موکراتيک را به خاطر ادغام بعضی پيشرفت ھای د] اين حزب[عمل چه برنامه و  که، گرنخواستند درک کنندی انکس

  .  جديد از سرکوب بودۀ اروپا دنبال می کرد، اما اين فقط آمادگی برای يک دورۀدر اتحادي

ِرفرندوم(  بود، که  حکومت در يک نظر سنجی عمومی ی يکی از عوامليتھمين عدم ديد شفاف ر در قانون يجھت تغي) َِ

ی أر) صددرت صش( چيزی کمتر از ٢٠١٠بعد در سال  و) صددرت صش( باالتر از ٢٠٠٧ در سال ءساسی، ابتداا

موکراتيک را به يک زندگی سياسی د ی دھندگان از طريق اين نظرسنجی ھا اميد شانأاکثريت ر. موافق مردم را گرفت

  .بيان کردند

ِتايج اين نظر سنجی ھا را به عنوان يک دستاورد اعتماد ن" انخاردو"به خصوص ) پ. ک. ا" ( عدالت و توسعه"حزب  ِ
  .ِ جھت مشروعيت بخشيدن به آرمان ھای قدرت طلبی خود استفاده کردند،مردم تعبير، و از آن

  

  ستراتيژی تنش

   

  

را به ) آ کا پ(روش حزب /اين نسخه . َترس و اضطراب برافروز،  بعد به عنوان ضامن امنيت و ثبات ظاھر شو

 Umit: عکس از ) پيروان حزب در ھمان شب در انقره. (ی در انتخابات اول نومبر کمک کردپيروز

Bektas/euters  

 بولن  در استا می٢٨به تاريخ .  اين حزب محافظه کار اسالمی اولين پيام نزولش را دريافت کرد٢٠١٣در سال 

ِ در مجاورت با پارک  معروف ًايمکه مستق" گيزی"ِ پارک ۀ تعميراتی در محوطۀتظاھرات ھا عليه يک برنام " تقسيم"ِ

به .  به خشونت انجاميد٢٠١٣ می ٣١ قھرآميز پوليس به تاريخ ۀاين اعتراض در اثر مداخل. غاز گرديدآقرار دارد، 

  . ترکيه به وقوع پيوستديگر تعقيب آن اعتراضات و تظاھرات  در چندين شھر بزرگ 

اين تظاھرات ھا تا ماه . و حدود سه ميليون انسان  در آن شرکت کردند فته واليت توسعه يا٧٣به "  گيزی–قيام " 

  . تبديل گرديد) پ. ک. ا( ِ دوام کردند و تا آنزمان به بزرگترين جنبش اعتراضی عليه حکومت ٢٠١٣سپتمبر 

  ساخت،  و از جانب ديگر به با خصلت طبقاتی آن برمالن توده ئی عظيمی را ا مخالفۀاين اعتراض ھا از يک طرف پاي

  .ِتجربيات مھم در رابطه به طريقه ھای جديد  سازماندھی و مبارزه افزوده شد

 و با وضع. به ھر حال، حکمروايان در مواجھه با اين قيام وحشتزده شدند و بيشتر از روش حمله و خشونت کار گرفتند

  .سترش داده شدقانون ھای جديد، قدرت دستگاه دولتی به طور قابل توجھی گ
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سه ] انخاردو[حکومت .  شدبرمال] دولتی[رسوائی بزرگ فساد  ٢٠١٣، در ماه دسمبر " گيزی-قيام" چند ماه پس از 

در ضمن . بر موضوع خاک بپاشانند/ در غير آن کوشش کردند، از حوصله کار بگيرند. وزيرش را برکنار ساخت

شد،  ھنگامی که در نھايت آپارتمان پسرش بايد بازرسی می. تنيز وجود داش"  انخاردو"اتھامات رشوه خوری عليه 

 .اين رسوائی به يک بحران عميق سياسی منجر شد

  . ِبه تعقيب آن، خشونت پوليس و سرکوب رسانه ھا و شبکه ھای تلويزيون  مخالف دولت، به تشديد مشکالت افزود

  . بار ديگر به پيروزی مھمی نائل شد٢٠١۴چ در انتخابات محلی مار"  توسعه   عدالت و"اما با وجود آن حزب 

  .ن دولت تشديد بخشيدا، بار ديگر حمالت خود را عليه مخالفوانهُ با اين پشت

  .ِ طوری وانمود کردند، که گويا در حل آن به پيشرفت ھا و توافقات دراز مدت دست يافته اندًاُ کرد ھا ظاھرألۀدر مس

  . ھمراه  داشت) پ. ک.ا" ( توسعه و عدالت"ِول ديگری را برای حزب  پيام نز٢٠١۵ جون ٠٧انتخابات پارلمانی 

ن ا مخالفۀحميات گسترد] پارلمانی[  در انتخابات HDP) حزب ديموکرات خلق ھا(ُيک حزب مربوط به کردھا به نام 

حد "  [صدیدر – ده –حد "و توانست که . به وجود آمده بود، از آن خود کرد"  گيزی–واقعات "دولت را که در زمان 

  . ترکيه راه يابد" مجلس ملی" کرسی به ۵۵٠ ۀ کرسی از جمل٨٠را بشکند و با تصاحب ]  نصاب در پارلمان

ِدر پارلمان شد و در عين زمان انتظارات را نيز بين ) ا ک پ(حزب حاکم " اکثريت" اين نتيجه باعث از دست دادن 
  .موکراسی خواھد بوددنو ز يک موج  ا ایمردم به وجود آورد، که گويا اين نتيجه،  نشانه

با . کردند انتخابات را قبول نۀمی خواستند، به ھر قيمت در قدرت بمانند و نتيج"  انخاردو"اما حزب حاکم و رھبر آن 

ِاستفاده از چندين بند از قوانين زمان  دولت نظامی،  به منظور دستيابی به تکرار ر ِ ی گيری، کشور را ھرچه عميق تر أِ

ُی را که چندی قبل در رابطه به مسائل کرد ھا ئتمام توافق ھا" انخاردو"در  عين زمان . ان سياسی فرو بردنددر بحر

  .را دشوار تر ساخت] تفاھمات[ اعالم کرد، که اين خود جبھات ميان تھیگرفته بود، پوچ و 

 بعضی دولت ھا را به خاطر "يژی تنشتسترا] "دو  قطبی[اين .   جامعه شدی شدنقطبدو باعث " انخاردو"کرد عمل

  .  ناتو، در سال ھای ھفتاد و ھشتاد به ياد می آورد-جلوگيری از ايجاد

ِيک بم گذار انتحاری " سوروچ" در شھر ٢٠١۵ جوالی ٢٠به تاريخ  تن از جوانان  ٣۴] داعش" [دولت اسالمی"َ

. حالت خواب با ضرب گلوله کشته شدنداندکی بعد، دو افسر پوليس ترکيه در آپارتمان شان در . ُسوسياليست را کشت

  .  به حيث مسؤولين اين کشتار معرفی شدPKKُ حزب چپی کرد ھا ًاطبع

 نيز به راه PKKُ، بلکه عليه حزب چپی کرد ھا "داعش"  نظامی را نه تنھا عليه ۀدولت به تعقيب آن، عمليات گسترد

 . را ھدف قرار داد] ُکرد ھا[دومی انداخت و عمليات ھوائی را آغاز کرد، که به طور عمده مواضع 

ُحمالت عليه فعاالن سياسی کرد جزء اين جنک بود  و . در ترکيه به راه انداخت  PKK عليهحزب حاکم  جنگ را 

  .ھنوز ھم است

کار، "  را برای یتجمع   که ھزار ھا نفر یدر ميدان.  ديگری در انقره شدۀمرتکب حمل" داعش "  اکتوبر١٠به تارخ 

 انسان که برای پايان دادن ١٠٢. َبه راه انداخته بودند، دو انتحاری بمی را با خود منفجر ساختند"  موکراسیصلح و د

   .کردند، جان شان را از دست دادند  مظاھره میPKKُدرگيری ھا بين دولت ترکيه و حزب چپی کرد ھا 

مجلس "را برای تصاحب کرسی ھا در سنگين باعث شد، که احزاب مخالف دولت، مبارزات انتخابی خود ۀاين حمل

  .  تظاھرات ھای  برنامه ريزی شده را لغو کنندۀ متوقف سازند و ھماول نومبربه تاريخ ] پارلمان ترکيه" [ملی

وجود آمده بود، به طور ناگھانی نابود ه ب) ھفت جون( را که بعد از انتخابات ی اعتمادۀ جنگ ، ھمۀاين فضای ايجاد شد

ذھنيتی را خلق .  ھمان انتخابات استۀ فعلی نتيجۀ از جامعه  تلقين شد، که وضيعت شکنندیرگ بزِبه بخش . ساخت
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 صلح که جھت حل مشکالت  ۀپروژ.  سامان خواھد بودوضاع نا بکه گويا تکرار انتخابات يگانه راه خروج ازين اکردند 

  . ُکرد ھا آغاز شده بود، از جانب انقره لغو شد

، باعت از دست دادن ] حد نصاب در پارلمان"[صددر  – ده –حد "  که با شکستن HDP" ُموکرات کردب دحز"عليه 

" صددر – ده –حد " حزب حاکم در پارلمان شده بود، حمالت وحشيانه شروع شد، تا باشد که دوباره زير" ِاکثريت"

  .قرار گيرد

از طرف .  حزب حاکم متمرکز شودبيشتر باالی" راست گرايان"ی رأ اين ستراتيژی وحشت و خشونت باعث شد، که 

  را به ھمراه یَانتخابات نو نتايج . ايجاد کردديگر،  ترديد ونشانه ھای از ھمپاشی را بين  گروه ھای مخالف دولت 

  .کرده بود" کار"بااليش به قدر کافی )  پ. ک. ا(داشت، که حزب حاکم 

و اين باعث شد، .  ترس و شک را بين مردم ايجاد کرداين سياست خشونت آميز ھمراه با پروپاگند ھای ملی و اسالمی،

  را ءدر انتخابات بار ديگر اکثريت آرا) پ . ک. ا"  (توسعه و عدالت"که ھمه به دور حزب حاکم جمع شوند،  و حزب 

  .تصاحب گردد

 به سوريه، در رابطه:   فضای ايجاد شده و جنگ عليه داخل و خارج،  راه بازگشت را به سياست قديمی ھموار ساخت

باالی جنگ بايد پافشاری کرد، گروه ھای جھادی را بايد کمک کرد، و برنامه ھای ستراتيژی  " با وجود ھمه چيز"

  .ُمداخالت نظامی را عليه مردم کرد بايد عملی ساخت

  

  جنگ و فاشيزم

  بقيه در روز ھای بعد

  :لينک مقاله
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