
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

  
  بھزاد مالکی   

  ٢٠١۶ اپريل ١۵
  

  گرائیسرمايه داری و اسالمترکيه در چنبرۀ تضادھای 
٢  

  

  :ترکيه و ھمسايگان آن

  اسرائيل، ايران، مصر، سوريه،عراق و کردستان 

نظريه ای که خواھان وحدت ). ١(می دانند » نوعثمانی« و وزيرخارجۀ ترکيه بود، ايدئولوگ سياست موسوم به مشاور

 تغييردر يک فدراسيون دولت ھای مسلمان، از جمله ايران و سوريه زير حمايت دولت ترکيه، برای يک » امت مسلمان«

مايه داری خويش به دنبال جايگزينی برای پيوستن به ترکيه با تکيه بر ديناميسم سر. و مدرنيزاسيون صلح آميز بود

روابط  نزديک ايران و ترکيه و . در اين گشايش جديد ترکيه از اھميت زيادی برخوردار بود ايران. اتحاديۀ اروپا بود

 ٨ - ١٣١۶ ]سرطان[تير ١٧ در تاريخ و عراق پاکستانبين ايران و ترکيه و (عضويت مشترک در پيمان سعد آباد 

 بين ايران، ترکيه، عراق، پاکستان، انگلستان و ١٩۵۵ سال بروریيا پيمان بغداد که در ف( سنتو  و) ١٩٣٧ جوالی

با استقرار حکومت اسالمی .  امنيتی غرب قرار داشت-ژيک يدر زمان پھلوی ھا در مجموعۀ سترات)   برقرار شدامريکا

دو گرايش متفاوت ايدئولوژيک .  در ترکيه، اين روابط وارد مرحلۀ جديدی شد١٩٨٠ و کودتای ١٩٧٩ر سال در ايران د

ک در رقابت با ھم به ويژه پس از سقوط شوروی که منطقۀ آسيای مرکزی و قفقاز را وارد اين ستراتيژيو دو حوزۀ 

به عالوه رژيم کنان . و منازع ھم می ديدندديگر را رقيب  حوزۀ رقابت و نفوذ کرد، ھر دو طرف از ھمان زمان يک

تا مدتی پشتيبان اپوزيسيون .  در قبال جمھوری اسالمی ايران عمل می کردامريکا عمومی ستراتيژیاورن در چارچوب 

 و نگاه مشترک دو حکومت در اسالمی کردن جامعۀ اردوخانگرای با روی کار آمدن حکومت اسالم. ودسلطنت طلب ب

 اردوخان از اسرائيل، فاز جديدی در روابط دو کشور گشوده شد؛ که با سفرھای اردوخانگرفتن سکوالر و فاصله 

ترکيه در نزديکی با .  به ايران رقم خورد٢٠١١ وعبدهللا گول رئيس جمھور در٢٠١١ و ٢٠١٠، ٢٠٠۴نخست وزير در 

 و گاز ايران که به کاھش وابستگی نياز اين کشور به انرژی نفت. جو می کرد و ايران، منافع اقتصادی مھمی را جست

ترکيه به منابع روسيه ھم کمک می کرد و بازار عظيم مصرف و سرمايه گذاری ايران برای صنايع توليدی و صادراتی 

سرمايه گذاری ترک ھا در صنايع اتومبيل و پتروشيمی و ھمکاری ھای . رو به رشد ترکيه  اھميت زيادی داشت

پورت، مخابرات، بھداشت و تأسيس بانک سرمايه گذاری مشترک با ھمکاری کشور اقتصادی در زمينه ھای ترانس
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کميسيون » کريدور گاز جنوبی« ، توافق انتقال گاز ايران به اروپا از طريق ترکيه در کادر پروژۀ ٢٠١٠عراق در 

 نظامی ايران و ترکيه در -سياسی ھمکاری ھای. اروپا و ايجاد منطقۀ آزاد تجاری در ماکو در مرز ترکيه از آن جمله اند

 يکی ديگر از  PKKايران، نزديک به ) دگی آزاد در کردستانحزب زن(ک و پژاک . ک. کردستان در مقابله با پ

که با دخالت ھای ترکيه در سوريه و سرکوب کردھای سوريه از جانب ترکيه، دچار . محورھای اين نزديکی بودند

، ايران را به ٢٠١٠ نقش کليدی اش در خاورميانه، به ھمراه برزيل در ماه مه ترکيه حتی برای تثبيت. گرديده استتغيير

 در ١+۵ی اش تشويق کرد که با مخالفت غرب و شکست مذاکرات ئ ھسته ستراتيژیعقد قراردادی برای محدود کردن 

است به تدريج به توسعۀ اين سي.  به نتيجه نرسيد و موجب دلسردی ترکيه گرديد٢٠١٢ اپريل و ٢٠١٠ جنوریاستانبول 

» بھار عربی« حوادث موسوم به .  سياسی وسياست ھای نامتوازن ايران محدود شد-واسطۀ بروز اختالفات ايدئولوژيک 

ايران با عقد قراردادی با . و به ويژه دخالت ھای دو کشور در سوريه در دو جبھۀ مخالف، آنھا را در مقابل ھم قرارداد

از طريق عراق به سوريه و از آنجا به اروپا، پروژۀ عربستان و قطر را که به دنبال ھمين سوريه برای انتقال گاز و نفت 

نزديکی ايران به دولت عراق و . امر بودند، به عقب راند و ھمچنين پروژۀ انتقال انرژی از طريق ترکيه را نيز لغو کرد

ه گرايش پان اسالميستی ژنی ترکيه و به وي لبنان و سوريه و يمن، موجب نگرا-  عراق –تشکيل ھالل شيعی بين ايران 

در کردستان عراق نيز ايران با حمايت از جالل طالبانی و جبھۀ ميھنی در مقابل سياست . سنی گرا در منطقه گرديد

ھمۀ اينھا موجب چرخشی در سياست . ترکيه قرار گرفت که از بارزانی و حزب دموکرات کردستان پشتيبانی می کرد

  . که به آن در سطور بعدی خواھيم پرداختھای ترکيه گرديد

حسنی مبارک بايد به مطالبات «که   و اعالم اين– ٢٠١١ بروری اول ف-حمايت ترکيه از تظاھرات ميدان تحرير مصر

ترکيه با استفاده از اين . چرخشی ديگر در سياست ترکيه در منطقه، به دنبال جنبش ھای مردمی بود» .مردمش گوش دھد

ترکيه در اين بازار به دنبال .  به صحنۀ خاورميانه که در زمان عثمانی زير نفوذش بود باز گرددفرصت سعی کرد

 ُ و صعود محمد مرسی بروری ف١١سقوط مبارک در . خود و تأمين ھژمونی اش بود» مدل اسالمی «فروش 

Morsiو ٢٠١١ چ ماه مارسفر عبدهللا گول در.  اسالمی و مصر اخوانی بودۀفرصتی طالئی برای نزديکی ترکي 

 سال به مصر و کمک يک ميلياردی ترکيه به آن در راستای گسترش جبھۀ اسالمی و بديل انمبر ھماردوخان در سپت

 در اين مسير، پا در جای پای محمد اردوخان . بود...  و سوريه و اسازی برای دولت ھای در حال سقوط در تونس و ليبي

 اعالم ٢٠١٢مبر  نو٢٢موقعيتش در برابر ارتش، در  کسب قدرت و تثبيت مصر نھاد که پس از ُمرسی ھمفکرش در

او با . تی قرار داردکرد که فرامين او به مثابۀ رياست جمھور، فراتر از قوۀ مقننه، قضائی و ھمۀ دستگاه ھای نظار

 اين نمايندگان اناردوخُپارلمانی برای مرسی و  راه. مبر، خود را به فرمانروای مطلق مصر بدل ساخت نو٢٢فرمان 

مدل ترک که توسط جنبش النھضت در . اخوانی و اسالم گرا، پله ای برای کسب اختيارات مطلق و انحصاری است

چرا که اين مدل اسالمی حکومت که  ليبراليسم اقتصادی را با نوعی به . تونس ارائه می شد، مورد تأئيد غرب نيز بود

غرب به . ی توانست در راستای اھداف سرمايه داری جھانی قرار گيرداصطالح دموکراسی مذھبی ترکيب می کرد، م

 و سوريه در صدد اليم به داخل ديگ افتادند و با دخالت نظامی در ليبيح از حول امريکالمان و اويژه فرانسه، انگلستان، 

 و دخالت غرب در اط ليبيمصر و ترکيه از سقو. جلوانداختن اين جريان برآمدند که به نتايج غير قابل انتظار منجر شد

 .آنجا استقبال کردند و با شروع تطاھرات مخالفان در سوريه به دفاع از مخالفان برآمدند و خواھان سقوط بشار اسد شدند

 به ھم خورد و ترکيه نخست به دفاع اردوخان با رد کردن توصيه ھای ٢٠١١مبر رابطۀ گرم ترکيه با بشار در سپت

 جلسات مخالفان سوريه در ترکيه زير پوشش ٢٠١١ جوالی و جون. الفان او روی آوردسياسی و سپس نظامی از مخ

. در استانبول اعالم وجود کرد» شورای ملی سوريه« تشکيل شد و » مظلوم در«سازمان ھای حقوق  بشری چون 
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ک غرب و تيژيستراترکيه با وارد شدن در بازی . ھمچنين ھسته ھای اصلی ارتش آزاد سوريه در آنجا شکل گرفتند

کشورھای ارتجاعی عرب چون عربستان و قطر و با يک اشتباه محاسبه، روی سقوط سريع اسد مثل مبارک،  شرط 

مقاومت اسد و خشونتی که در . ً سريعا سقوط خواھد کردابست و فکر می کرد که سوريه ھم مانند تونس، مصر و ليبي

ش چون حزب هللا لبنان، ايران و روسيه، غلط  ای و جھانیئسرکوب مخالفان به کار بست و تکيه بر روی متحدان منطقه 

ريه باال ًوزن اخوانی ھا به رغم پايۀ نسبتا ضعيفشان در جامعۀ سوريه، در شورای ملی سو. بودن اين محاسبه را نشان داد

ًولی در صحنۀ جنگ داخلی سوريه، اين نيرو نيز سريعا توسط جريانات جھادی و تروريستی اسالمی به عقب رانده . بود

ی از فراکسيونھای مختلف اپوزيسيون سوری و اختالف مابين آنھا از وحدت آنھا ئحمايت اين يا آن قدرت منطقه . شدند

جھادی  ترکيه با بازکردن راھھا برای پيوستن. رای جھادی ھا بازگرديد، جاده ب)CNS(جلوگيری کرد و پس از شکست 

ھا و نيروھای القاعده به سوريه و مسلح کردن مخالفان اسد اين بار برای رسيدن به اھدافش در سوريه و شکست اسد و 

ھانه و اندکی به طور ارتش سوريه آگا. محدود کردن کردھا در ايجاد دولتی متحد در آنجا، به اتحاد با شيطان رو آورد

را ترک کرد و اين مسأله به تشکيل نيروی واقعی کرد تحت رھبری حزب  اتحاد  اضطراری مناطق شمالی کردنشين

چپگرايان   توسط٢٠٠٣است که در سال  کردستان سوريه حزبی سياسی در د -ی–پ . منجر شد )  PYD( دموکراتيک 

   .دارد حزب کارگران کردستان رابطۀ نزديک و ايدئولوژيک با  د- ی   -پ حزب. در شمال سوريه تأسيس شد کرد

ُ نظاميان مصری با استفاده از تظاھرات مردمی به ضد دولت اخوانی، مرسی را از کار برکنار ٢٠١٣ جوالیسوم 
اين امر و شکست . کردند و او را با ساير رھبران اخوان المسلمين به زندان افکندند و به سرکوب اخوانی ھا پرداختند

، شکستی برای سياست عربی ترکيه بود؛ که اين کشور را به دامن اباتی النھضت در تونس و ازھم پاشيده شدن ليبيانتخا

بار آورده ه سياستی ديگر انداخت که می توان آن را داعشی شدن ناميد که عوارض وخيمی در سياست داخلی ترکيه ب

  . است

  

  :ترکيه و مسألۀ کردھا

مانی و تقسيم متصرفاتش، استقالل کردستان که يکی از وعده ھای قدرت ھای استعماری به دنبال شکست امپراتوری عث

ترکيه در . غالب  بود، به سرعت به فراموشی سپرده شد و نطفۀ ستيز دائمی در منطقه بسته شد که تا به امروز ادامه دارد

 زير فشارجامعۀ ملل از ١٩٢۵ بر بخش مھمی از منطقۀ کردنشين مسلط شد و در ١٩٢٢مرزھای کنونی اش از 

 اجتماعی حاصل از - بن بست سياسی. مطالباتش در مورد ايالت مھم موصل در کردستان کنونی عراق صرف نظر کرد

 حق مردم کردستان و کشتار آنھا به دست حکومت کودتا به بحرانی سياسی بدل هکودتاھای متعدد و سرکوب مطالبات ب

اولين جنبش استقالل طلبانه و مسلحانۀ کردھا به . نی ترکيه را تشکيل می دھند ميليو٨۵ درصد جمعيت ٢٠کردھا . گرديد

که در مرز سوريه ترور » حقی قرار«در دوره ھای اخير، جريان کردستان انقالبی به رھبری . برمی گردد١٩٢٠سال 

 با ١٩٨۴ گست ا١۵  در-ک . ک.  پ–حزب کارگران کردستان . شد، جبھۀ جديدی را گشود که تا به امروز ادامه دارد

 ١۶ در PKKرھبر » عبدهللا اوجاالن«دولت ترکيه با ربودن . اعالم موجوديت کرد» شم دينالی«ليس وحمله به پاسگاه پ

با شناسائی دولت اقليم کردستان توسط ترکيه در . ی در سياست خود با کردھا بدھدتغييرسعی کرد که  ١٩٩٨ فبروری

تبادل بازرگانی کردستان وعراق با ترکيه افزايش زيادی » فر مسأله با ھمسايگانص«زمان داود اوغلو و در پی سياست 

در . ر رسيد که بخش عمدۀ آن با اقليم کردستان بودال ميليارد د١٣.٢ مبادلۀ بازرگانی ترکيه با عراق به ٢٠١٢در . يافت

ترکی، عامل » Gemel enerji« کمپانی  .اين ميان، نفت و گاز کردستان، عامل مھمی در گسترش اين روابط است

اصلی در اجرای پروژه ھای نفتی در کردستان است و انتقال نفت از طريق احداث سومين لولۀ نفتی بين کرکوک و بندر 
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 PDKيکی از اھداف ترکيه در نزديکی به حزب دموکرات کردستان  .سيحان در ترکيه، در قلب اين پروژه قرار دارد

.  در سوريه استPYD در ترکيه و PKKحزاب کردستان به منظور محدود کردن استفاده از رقابت موجود بين ا

چرا که گسترش نفوذ اين دو سازمان با .  در محدود کردن اين دو دارای منافع مشترک ھستنداردوخانبارزانی و 

لح مسلم رھبر صا. ايدئولوژی مخالف و تأثيرشان بر گروه ھای مخالف اقليم کردستان، آنھا را به وحشت انداخته است

 يکی از احزاب کرد سوريه، آشکارا خواستار برپائی يک حکومت انتقالی در حوزۀ PYDحزب اتحاد دموکراتيک مردم 

تأسيس کانتون ھای خود مختار و شيوۀ اداری دموکراتيک . کردستان سوريه، در چھارچوب يک راه حل فدراليستی است

ان ھمۀ رھبران سياسی ترکيه ربوده و زيگزاگ ھای پی درپی اين در مناطق تحت نفوذ، شبحی است که خواب از چشم

  . کشور را دربارۀ کردستان توضيح می دھد

 خود در برابر ستراتيژی تغييربار ديگر به  در مقابل واقعيت ھای جديد در صحنۀ سياسی سوريه و عراق، ترکيه يک

عبدهللا اوجاالن از زندان خود، مذاکرات صلح و .  روی آوردPYD مھمترين متحد PKKکردھا پرداخت و به مذاکره با 

 و دادن امتيازاتی PKKترکيه اميدوار بود که درعوض خريد صلح با . ھدايت می کرد ) ٢٠١٣ چاز مار(آتش بس را 

 سياسی به آن، حزب اتحاد دموکراتيک را در سوريه محدود کند و با جلوگيری از وحدت اين دو حزب، - فرھنگی 

اما اين .  به ترکيه دعوت شد٢٠١٣ت گس در اPYDصالح مسلم رھبر . انه اش را در آنجا ادامه دھدسياست توسعه طلب

نتوانست نتايج مورد نظر » پارک گزی« به واسطۀ وخامت اوضاع در داخل ترکيه بعد از حوادث اردوخانتاکتيک 

  .ترکيه را برآورده کند

 ادامه دارد

 

  :نوشت ھايپ

 اند، وقتی  ترکيه گفت که صد و ده سال پيش يمن، ارزروم و بنغازی يک کشور بودهۀارجاحمد داوود اغلو وزير خ) ١ (

، »تابناک«به گزارش خبر گزاری . يم به ما می گويند که ترکيه به دنبال نو عثمانی گری استئما اين مطلب را می گو

اين را نسبت نمی دھند و آنان را  ترکيه اضافه کرد چرا به کسانی که اروپای واحد را تشکيل داده اند ۀوزير خارج

گر امپراتوری روم نمی دانند؟ چه اشکالی دارد که ترکيه به دنبال ايجاد جغرافيای واحد خاورميانه باشد؟ داوود اغلو ءاحيا

که طمع به سرزمين ھای ديگران داشته  که ترکيه وارد جنگ با کشوری شود و بدون اين ھمچنين معتقد است بدون اين

 .  قوت ماستۀاو می گويد اين نقط. اند يک بار ديگر سارايوو را به دمشق و دمشق را به باتوم متصل کندباشد می تو

 و بنغازی يک کشور بودند اگر چه امروزه کشورھای   ترکيه اضافه کرد که صد سال پيش يمن و ارزرومۀوزير خارج

اما چشم طمع به سرزمين ھيچ . ی عثمانی و ايوبیما افتخار می کنيم به گذشته و امپراتور. متفاوتی به نظر می رسند

   متھم به عثمانی گری می کنند؟  ، واحد استۀکه به دنبال خاورميانرا چرا ترکيه . کشوری نداريم

(http://www.irdiplomacy.ir/fa/page/1913597) 

 


