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  محمد قراگوزلو

  ٢٠١۶ جنوری ٣٠
  

 !مقاومت زندگی ست
ِن چيستی يورش دولت ترکيه به کردستانييدر تب ِ ِ  

  نسل کشی

يد اين نکته است ؤجنايات جنگی و نسل کشی به سادگی مارتش ترکيه به شھرھای کردستان و ارتکاب ۀ ِيورش گسترد

 متوقف شده و الگوی نئوليبراليسم اسالمی انخاردو" حرمسرای سلطان"که پيشروی دولت ترکيه برای چراغانی کردن 

کيه و ثبات ِدست کم طی يک دھه مدافعان حزب عدالت و توسعه با استناد به رشد اقتصادی تر. به بن بست رسيده است

 می کردند که مدل جديدی از دولت رفاه در منطقه شکل بسته است که توانسته ضمن تعديل سنت غی سياسی چنين تبلينسب

از . پاسخ مقتضی دھدنرال ھا جدوران ۀ ِھای اسالمی با مدل سکوالر حکومتی به تعارض ھا و تناقض ھای الئيسيت

زی مطلق انتخاباتی دست يافت تا ده سال، رشد  جدا شد و سال بعد به پيرواربکان از اردوخان که ٢٠٠١ست اگ

عدالت "ِی مشی اردوخاناقتصادی ترکيه ھمچون چماقی به سر مخالفان فرود می آمد و اين گونه وانمود می شد که تلفيق 

 نوبخت و –اين فقط جريان روحانی . بگشايد" جھان اسالم" لفه در ؤاين دو مۀ می تواند گره از کار فرو بست" و توسعه

صالح طلبان مشارکتی و ملی مذھبی نبودند که سودای تکرار الگوی ترکيه را در سويدای سياست ايران دنبال می ا

و چنين بود که . کردند؛ حتا ليبرال ھا و سکوالرھا و سوسيال دموکرات ھای وطنی نيز مرعوب الگوی ترکيه شده بودند

ژی حزب يتاريخ سياسی ترکيه بيرون آمد و بر تارک ستراتوری عثمانی از پستوی موزه ھای تيای تجديد بنای امپراؤر

دوران افول . روی حاال به صخره خورده استيشثر از يک دھه پأِيا و تمام جاه طلبی ھای متؤاين ر!  نشستاردوخان

.  به خنس خورده استئیراه شکوفاۀ نئوليبراليسم اسالمی در ميان. دولت و حزب عدالت و توسعه فرا رسيده است

  .  و حزبش را در چند عرصه می توان ترسيم کرداردوخانع شکست اضال

 

ی ناشی از صنعت توريسم و سودآوری دالر واقعيت اين است که با وجود درآمد پنجاه تا شصت ميليارد .يک؛ اقتصادی

 - باکو ۀانتقال گاز روسيه به سينوپ از طريق بستر دريای سياه و خط لولۀ صنايع نساجی و عايدات ناشی از خط لول

اين سرمايه گذاری .  بوده است FDI تفليس، رشد اقتصادی ترکيه متکی به سرمايه گذاری مستقيم خارجی –جيھان 

 را به نحو قابل توجھی افزايش داده و به ارتقای توان خريد عمومی و صعود رفاه و GDPاگرچه توليد ناخالص داخلی 

 ۴١ تا حد  External Debtوان گفت که رشد شديد بدھی خارجی کاھش نرخ بيکاری انجاميده است اما به سادگی می ت
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واقعيت اين است که ظرف .  کرده استCABحساب جاری ۀ ترکيه را دچار کسری شديد موازنGDP درصد نسبت به 

 به دالر ميليارد ١٢٠ بالغ بر یا ھزار شرکت سرمايه گذاری غربی سرمايه ٣٠بيش از ) ٢٠١١ تا ٢٠٠٣( سال ٨

 رسيده و به دالر ميليارد ٧٣٣ به دالر ميليارد ٢٣٢در ھمين برھه توليد ناخالص داخلی از . يه وارد کرده انداقتصاد ترک

 دالر ميليارد ٣٠٨در ھمين سال بدھی خارجی ترکيه .  يافته استءھجدھم جھان ارتقاۀ  به رتبIMF و  WBگزارش 

خارجی ترکيه مبتنی بر ۀ سياست جذب سرماي.  قياس استفريقای جنوبی قابلااز اين لحاظ اقتصاد ترکيه با . بوده است

 اقتصاد ترکيه ، با اين اوصاف و به داليل پيش گفته."قوميت ندارد پول، مذھب يا مليت و" است که اردوخاناين نظر 

رم نرخ تو.  از صادرات کاسته شده استدالر بيش از يازده ميليارد ٢٠١۵فقط در سال . وارد دوران افول خود شده است

کافی . اين وضعيت در سال جاری وخيم تر خواھد شد. دو رقمی شدن استۀ  درصد رسيده و بيکاری در آستان٨.١۵به 

 ترکيه در کنار ناامنی مراکز توريستی و ميزان بدھی خارجی در اين –است عوارض بحران در روابط روسيه 

اما عالوه بر تبعات اقتصادی پيش گفته .  قرار گيرد از ابھامیامحاسبات لحاظ شود تا سرنوشت اقتصاد ترکيه در ھاله 

ثر خواھد أداخلی و خارجی است که اقتصاد اين کشور را نيز متۀ در دو عرص" پ. ک. آ"مھم شکست سياسی ألۀ مس

  .من در اين جا به رئوس اين شکست اشاره خواھم کرد. کرد

 

  .شکست در سياست خارجی. دو

 آ ک پ  واردوخانار عربی در ابتدای راه و در متن نخستين تحوالت سياسی برای جنبش ھای نان و آزادی موسوم به بھ

عروج اخوان . وری نوعثمانی را ھموار کنندتمتحدانی که می توانستند مسير امپرا. متحدين قدرتمندی به وجود آوردند

 ]سنبله[ اواخر شھريور. را به مصر باز کرداردوخان پای محمد مرسیالمسلمين و قدرت گيری حزب عدالت و آزادی 

در . رجز خواندبشار اسد  ھمچون سرداران فاتح در ميدان تحرير قاھره حاضر شد و از ھمان جا برای اردوخان ١٣٩٠

دو ماه بعد خالد مشعل دست در . ھمين برھه است که حماس از سوريه کوچ می کند و به مصر مرسی نزديک می شود

 اسالم ياد" رھبر جھان" را در استانبول باال می برند و از او به عنوان اردوخاندست محمد مرسی دستان رجب طيب 

قطر نيز .  اين جمع است که ھويت خود را زير پای رھبر جديد جست و جو می کندمسعود بارزانی ھم نخود. می کنند

راشد نس حزب در تو. خريد و فروش حماس را تقبل می کندۀ در کنار اين ائتالف نيرومند سياسی ايستاده و ھزين

 می توانست به – اردوخان به زعم – بعد از قذافی ا نزديک است و تحوالت ليبيآ ک پبه قدرت می رسد که به الغنوشی 

دھی انواع م با پول عربستان و قطر و سازمان باقی مانده بود که آن ھاسدۀ تنھا سوري. ساز و کاری مشابه مصر بينجامد

اگر اين قطب قدرت با .  می بايد به بلوک جديد ملحق می شداردوخانتمام ترکيه و ِو اقسام باندھای تروريستی به اھ

 بحران ھژمونیمريکا حول مرکزيت ترکيه شکل می بست آن گاه ال و پشتيبانی ئيد تلويحی اسرائيأحمايت عربستان و ت

ری اسالمی نيز به راحتی  ترکيه يعنی جمھوئیِدر ھمين حال قدرت رقيب اصلی و منطقه . منطقه نيز فيصله می يافت

فشار تحريم ھا توان اقتصادی اش را تا حد ۀ  در جريان تنش سياسی با غرب ضعيف شده و در نتيجج ا.قابل مھار بود

بعد از سوريه البد کار عراق ھم ساخته بود و لبنان و حزب هللا ھم با قطع شريان ارتباطی شان . زيادی از دست داده بود

نرال ھای مصری بند و بساط اخوان المسلمين را جمع ج ءابتدا.  سناريو اما چنين پيش نرفت.به سرعت محو می شدند

 به دولت اليبي. س انتخابات را به سکوالرھا باختاخوان تون. کردند و ترکيه يک متحد قدرتمند خود را از دست داد

 منطقه بازگشت و مھم تر از ھمه با مريکا به سازش رسيد و بهاجمھوری اسالمی با . مطلوب ترکيه و غرب دست نيافت

  .   به ھم ريختاردوخانورود روسيه به جنگ سوريه کل معادالت 
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وقتی که .  غلط از آب در آمده استاردوخان بزرگ ترين آوردگاھی است که در آن محاسبات جنگ در سوريه بی شک 

 دانسته آ ک پ و اردوخانخارجی شکست در سوريه با شکست در کوبانی جمع شود آن گاه عمق استيصال سياست 

دولت ترکيه با حمايت بی پرده و مستقيم و عملياتی و ھمه جانبه از داعش تمام تالش خود را برای تالشی . خواھد آمد

 دستهبه راستی حماسی ۀ مقاومت رزمندگان کوبانی به عمل آورد و از ھيچ کوششی در اين راه مضايقه نکرد اما مبارز

تبعات پيروزی مقاومت مردمی در کوبانی به .  و حزبش را در ھم شکستاردوخانم آمال ھای ھای مدافع خلق تما

 به يک مفھوم از عروج حزب اتحاد دموکراتيک خلق ھا. سياست داخلی ترکيه اثر گذاشتۀ سرعت در عرص

نعقاد قرار داد که گمان می زدند با ا" آ ک پ" و اردوخان. دستاوردھای درخشان مقاومت در کوبانی محسوب می شود

ضد استبدادی مردم زحمتکش بکاھند و اين گرايش را سازشکار جلوه ۀ  توانسته اند از راديکاليسم مبارز PKKصلح با 

کردستان  (باکورِدھی و خود مديريتی دموکراتيک در شھرھای ئی و سازمانديگری از مقاومت توده ۀ دھند با جلو

 بود اين بار در تعامل با کانتون ھا به مکانی برای استقرار بطئی روژآواشق  که زمانی سر مباکور. مواجه شدند) ترکيه

 در ھمدستی آ ک پبدين سان . ثر کندأ را نيز متباشورچنين الگوی درخشانی می توانست . دموکراسی مستقيم تبديل شد

در واقع . شروع کردندجنگ عليه مردم زحمتکش کرد را ) دولت اقليم و حزب ضد انقالبی بارزانی(آشکار با پارتی 

  . در سوريه و کوبانی استاردوخاناين جنگ ناشی از شکست 

  

پس از يک سلسله " آ ک پ"بعد از يک دھه قدر قدرتی نخستين شکاف و تزلزل در .شکست سياست ھای داخلی. سه

قابل قياس با آن اعتراضات اگر چه . شکل بست) ٢٠١٣ست مه و اگ ( ميدان تقسيمو  پارک گزیاعتراضات گسترده در 

عميق اما به ھنگام ۀ رخن. قدرت حاکم پنجه می کشيدۀ حوادث منتھی به ميدان تحرير قاھره نبود اما به ھر حال بر چھر

 و کل تشکيالتش در اردوخانبرای اولين بار اقتدار و مشروعيت و ثبات سياسی .  به وجود آمد٢٠١۵ جون ٧انتخابات 

 که آمده بود با کسب اکثريت مطلق پارلمان قانون اساسی را به سوی يک  ک پآ. متن يک شکست انتخاباتی ترجمه شد

 ۴١ر دھد ناگھان به سد بلند حزب دموکراتيک خلق ھا برخورد و در رقم ييديکتاتوری تمام عيار و مادام العمر فردی تغ

ش از رقيب و در حد دشمن  که بي–رقمی که تنھا می توانست در يک ائتالف ناگوار با رقبای سياسی . درصد متوقف شد

در نتيجه کثيف . بار چنين ائتالفی نخواھد رفتاردوخان زيربه وضوح پيدا بود که .  به تشکيل دولت جديد بينجامد-بودند

ترين تمھيدات سياسی به شکلی تبھکارانه و جنايتکارانه در دستور قرار گرفت مگر اقتدار درھم شکسته با انتخاباتی 

 فقط حامی آ ک پ به وضوح نشان داد که مبر و اول نوجون ٧وقايع حد فاصل دو انتخابات  .زودھنگام جبران شود

گی  و به غايت خشن دولتی را نمايندتروريست ھای داعش و النصره و ارتش آزاد نيست بلکه خود يک تروريسم عريان

ع ترفندھا را به کار بستند و از ظرف چھار ماه ارگان ھای نظامی و امنيتی حزب عدالت و توسعه انوا. وھدايت می کند

  :از جمله. ھيچ جنايتی دريغ نکردند

 در جون ٢٠ در جريان تظاھرات مسالمت آميز جوانان عضو حزب سوسياليست ستمديدگان در تاريخ انفجار بمب*

  . انسان شريف که برای بازسازی کوبانی جمع شده بودند٣۴ نزديکی مرز سوريه و کشته شدن سوروچشھرستان 

يورش  نفر و متعاقب آن ١٠٢بر و کشته شدن و اکت١٠ در ميان تظاھر کنندگان بلوک صلح در آنکارا در تاريخ فجاران*

  . در آنکارا و ستانبولبه دفاتر حزب دموکراتيک خلق ھا

  . و دامن زدن به تحرکات قومی و ھويتی و ناسيوناليستی کرد–دو قطبی و ترک  تشديد فضای* 

 عليه پيشمرگان و ئی و سپس آغاز يک سلسله حمالت زمينی و ھواحمله به قنديل و  PKK آتش بس با شکستن* 

  .شھرھای کردنشين
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مبر متعاقب اين حوادث به دست آمد و گرچه به ايجاد يک دولت به اصطالح نو در انتخابات اول ئیکذا" پيروزی"

  . خبر نباشداگی اين دولت بجاميد اما کيست که از عمق شکننديکپارچه ان

کشتار در دياربکر و ساير شھرھای کردستان که ) جزيره(شھرھا ۀ ر مجموع يورش وحشيانه به کردستان، محاصرد

 و داعش صورت PKKمبارزه با ۀ حتا صدای بی رمق سازمان ھای حقوق بشری را ھم در آورده؛ اگر چه به بھان

 و کاربست سالح ھای سنگين عليه مردم  و قطع آب و برق و سوخت و داروپاکسازی قومی و نسل کشیگرفته است اما 

 و شکست در عرصه ھای اقتصادی و سياست آ ک پ و اردوخان ۀغير نظامی و بی دفاع بيانگر بن بست ھمه سوي

سوی ديگر عروج چھره ھا و شخصيت . اين واقعيت يک سوی حوادث جاری در ترکيه است. داخلی و خارجی است

 و محبوبيت روزافزون تيپ ھای ميليتانت در ميان مردم زحمتکش داغ کسکفيگن يو و دميرتاش مانند ئیھای توده 

ديگری روی خواھد آورد و به جنگ عليه ۀ  برای عبور از اين بحران به تالش ھای مذبوحانآ ک پبی شک . است

مھيدات ت. ساکنان مناطق کرد نشين و يورش به نھادھای مدنی و دموکراتيک و ترور رھبران سياسی بسنده نخواھد کرد

 چنين اين که ترکيه در پيشبرد.  از مدت ھا پيش آغاز شده استHDPو توطئه ھای الزم به منظور غير قانونی کردن 

ۀ تجرب. اين بحث بيرون استۀ گی به عوامل مختلفی دارد که ارزيابی آن ھا از حوصل بست،سياستی موفق شود يا نه

ردم می توان در برابر ھارترين سازمان ھای تروريستی و دولت ھا توده ھای مۀ  نشان داد که با تکيه به ارادکوبانی

 روی دولت روسيه حساب زياد PKK و ھم HDP ھم ئیواقعيت اين است که در صف بندی ھای جديد منطقه . ايستاد

  از قديم و نديم با دولت ھای روسيه و ايران و سوريه ارتباط دور و نزديک داشته است و از PKK. باز کرده اند

در حال حاضر چنين سياستی اگر به شکلی يک سويه و با چشم .  بھره برده استئیشکاف ميان قدرت ھای منطقه 

داشت به قدرت ھای پيش گفته پی گرفته شود می تواند در تقسيم بندی ھای امپرياليستی به راحتی جنبش مقاومت 

کنار . کافی متکی به فاکت و تاريخی پرپيشينه استۀ کردستان از اين منظر به انداز. زحمتکشان کردستان را قربانی کند

 و ساير سازمان ھای سياسی نظامی کرد از مذاکرات صلح سوريه با اصرار ترکيه و غر و لند بی ارزش HDPگذاشتن 

 ھيج جای مناسبی برای احقاق حقوق کردھا ئیروسيه نشان می دھد که روی ميز مذاکرات قدرت ھای جھانی و منطقه 

 به سادگی اين است که  لهأ مسHDP و  PKKاز سوی ديگر با وجود عمق گرايشات ناسيوناليستی در . ستمتصور ني

در . خواه ھدف تعرض بربريت و فاشيسم قرار گرفته استِو اين سازمان ھا انسانيت آزاديدر نبرد جاری ميان ترکيه 

از مقاومت مردم زحمتکش کرد عليه يورش  از ناسيوناليسم در اين سازمان ھا حمايت یانتيجه با وجود ھر درجه 

وری تدوران افول امپرا. خواه و سوسياليست استآزاديبی تخفيف برای مردم ۀ ليس ترکيه يک وظيفوارتش و پۀ وحشيان

َترک برداشته ترکي توده ھای زحمتکش پيروز خواھد ۀ مقاومت در کردستان با تکيه به اراد.  آغاز شده استاردوخانۀ َ

  .شد

  کرج]دلو[. بھمن ٩جمعه 
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