
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 ١۶

  

  گرائیسرمايه داری و اسالمترکيه در چنبرۀ تضادھای 

٣  

  

 ی ترکيهئداعش حلقۀ جديدی در ستراتيژی منطقه 

جمع شده بودند، انتظار داشتند که به CNS ی روی مخالفان اسد که در شورای ملی سوريه غرب و ترکيه با سرمايه گذار

» به طور زودرس«نخستين کسانی که اين تضاد را . ًدست کادرھای جھادی اين شورا، کار اسد را سريعا يکسره کنند

مان حافظ اسد نيز به عمليات نظامی کردند، عبارت بودند از رژيم بشار و بخشی از اخوان المسلمين سوريه که در ز

ً بعدا آشکارا امريکاترکيه، عربستان، اردن، انگلستان، فرانسه و . مسلحانه به ضد او دست زدند و به شدت سرکوب شدند

با تشکيل ارتش . البته سازمان ھای اطالعاتی آنھا از آغاز اعتراضات عليه بشار، در صحنه بودند. وارد معرکه شدند

قرار رھبری يا بخشی از رھبری آن در ترکيه و درگيری ھای مستقيم ترکيه با ارتش بشار، دخالت آزاد سوريه و است

، فرانسه، انگليس، امريکاترکيه حالت مستقيم تر و فعال تری به خود گرفت و کمک ھای مالی، اطالعاتی و تسليحاتی 

در ضمن بايد .  و غيره افزايش يافتةلنصرعربستان و اردن به اين ارتش و نيز به سازمان ھای مسلح اسالمی مانند ا

ًتوجه داشت که شمار نسبتا زيادی سازمان ھای مسلح کوچک و بعضا مستقل نيز به شکل گروه ھای دفاع از خود تشکيل  ً

ً و بعدا داعش و سازمان ھای مسلح ةاما با رشد حجم و فعاليت ھای ارتش آزاد و به ويژه گسترش فعاليت ھای النصر. شد

ديگر مانند جيش االسالم، احرار الشام و غيره، سازمان ھای کوچک مسلح يا از ميان رفتند و يا در جريان ھای اسالمی 

غاز گروه ھای دفاع از آًبايد توجه داشت که سازمان ھای مسلح کوچک که بعضا در . مسلح بزرگ جذب و ھضم شدند

ارکاتی و حتی جيرۀ غذائی به سازمان ھای بزرگ مسلح خود يا دفاع از تظاھرات بودند به لحاظ مالی و تسليحاتی و تد

ھمچنين . وابسته شدند) ، احرار الشام، جيش االسالم، داعش و غيرهةًدر آغاز ارتش آزاد ترکيه و بعدا به ويژه النصر(

  .نقش ايران و روسيه در تشديد درگيری ھا را نبايد ناديده گرفت

، ادعا می کردند که تمام کسانی که عليه اسد می جنگند، از جمله  CNSيۀ رھبران اولۀبرھان غليون و ژرژ سبرا از جمل

اينھا که در ترکيه وعربستان و قطر رحل اقامت افکنده بودند، منتظر بودند که جھادی ھا کار .  انقالبی ھستندةالنصر
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اده، اينھا را به قدرت را انجام د) bon boulot(قول لوران فابيوس وزير خارجۀ فرانسه، کاراصلی ه کثيف را و يا ب

  . برسانند

ارجی، ترکيه با ارسال اسلحه، تجھيز نظامی داوطلبان جنگ در سوريه و ايجاد سھولت در رفت و آمد جنگجويان خ

رھبر » کمال قليچ داراوغلو« . می کرد  و ارائۀ خدمات پزشکی، داعش را در سوريه تقويتکمک ھای مالی و لجستيک

ه، با استناد به اسناد به دست آمده از دفتر دادستانی آدانا و مصاحبه با کاميوندارھا اظھار حزب جمھوری خواه خلق ترکي

بازرسانی که کاميون ھای پر از . داشته که سالح ھای زيادی توسط اين کاميون ھا از مرز ترکيه به سوريه اعزام شده اند

أموران امنيتی ترکيه، مجبور به رھا کردن آنھا  و تفنگ و مھمات را متوقف می کردند، با دخالت مراکتاسلحه حامل 

 در تشويق و اعزام نظاميان ترکيه برای اردوخانبه گفتۀ روزنامۀ جمھوريت، مقامات باالی دولتی و شخص . می شدند

رئيس سازمان امنيت ترکيه در مرکز توطئه ای قرار داشت که » ھاکان فيدان«. الحاق به داعش دخالت مستقيم داشتند

 را برای دخالت ترکيه در راکتیيميائی و کود از داخل سوريه، بھانه ھای الزم از آن جمله سازمان دادن حمالت قرار ب

و سازمان امور دينی ترکيه، مراکزی برای ) MIT(در قلب استانبول زير نظارت سازمان امنيت . سوريه فراھم کند

مارستان ھای ترکيه پذيرای بسياری از جنگجويان زخمی بي. جائی جنگجويان داعش برپاشده بوده اقامت،  آموزش و جاب

مھر پاسپورت ھای . از معاونان ابوبکر بغدادی، بوده اند»  ح- احمد ال«داعشی تا حد کادرھای باالی آنھا از جمله 

بنيادی که » عرفان کولجی«مدرسۀ . بسياری از آنھا برای عبور به سوريه توسط مرزداران ترکی زده شده است

 که به زبان Takver Haberد اوغلو از پديدآورندگان آن ھستند، مقر و مسکن آنھاست و وب سايت و و داواردوخان

بنا به نوشتۀ » ھمر گولر«وزير کشور ترکيه . ترکی اداره می شود، محل ثبت نام ترک ھا برای پيوستن به داعش است

 در جنگ عليه اسد و ةد که به جنگجويان النصری ما ايجاب می کنئمنافع منطقه «:اظھار داشت که» راديکال«نشريۀ 

PYD به آنھا کمک کنيم  ...«  

نفت عراق و سوريه از طريق کاميون و حتی . ترکيه از طريق خريد نفت داعش از اين سازمان حمايت مالی می کند

  . خطوط لولۀ غير قانونی وارد شھرھای مرزی ترکيه می شود

حضور . است که درآن، ترکيه به دخالت در نزاع داخلی آن پرداخته استيمن عرصۀ ديگری  بعد از سوريه وعراق،

ک ستراتيژي نطامی ترکيه در يمن ريشه در زمانھای دور تاريخی دارد و اين کشور از ديرباز جزئی از حوزۀ - سياسی

روع مذھب حوثی و ش) زيدی(امروز نيز بعد از سقوط صنعا به دست شورشيان شيعی . ترکيه محسوب می شده است

جنگ داخلی بين آنھا و حکومت طرفدار عربستان از يکسو و نيروھای جھادی و داعشی از سوی ديگر، ترکيه به 

اتحاديه ای ملحق شده است که توسط عربستان و پاره ای از کشورھای خليج برای دخالت نظامی در يمن برای دفاع از 

 ھواپيمای ترکی و ۴از سوريه توسط ) داعش(می عضو دولت اسال ۵٠٠ اعزام. حکومت صنعا، تشکيل گرديده است

 و استقرار آنھا در شھرھای الباب و مآرب در يمن و ايالت جنوبی عربستان، ٢٠١۵بر و اکت٢۶قطری و اماراتی در 

، يک گروه از چ مار٢٧قبل از آن در . جيزان و عصير، از آخرين اقدامات دخالت گرايانۀ ترکيه در اين منطقه است

نظاميان ترک برای . به قطراعزام شدند و به گروه ديگری که در امارات مستقر بودند، ملحق گرديدندافسران ترک 

 آموزشی و تدارکات –عاتی و در ھمکاری نزديک با عربستان، مأموريت ھای اطال» طوفان قاطع«حمايت از عمليات 

ھوری اسالمی و ترکيه، حتی در زمانی که ھشدارھا و تھديد ھای پی در پی بين رھبران جم.  را به عھده دارندلجستيک

 به ايران سفر کرده بود، تنش ھا و منازعات بين دو کشور را که در سوريه وعراق ھم درگير ھستند، باال برده اردوخان

  .است
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  ؟!و سرانجام بن بست

زيگزاگ ھای .  خاورميانه که در باال آمد، می توان به يک نتيجۀ آشکار دست يافتۀدر بازبينی سياست ترکيه در منطق

آخرين آن، گردش به راستی .  به عقب ھمراه بوده استئیی که ھربار با گام ھائ درجه ١٨٠ مواضع تغييرپی درپی و 

کرده » بھار عربی«نی اش در سوار شدن بر موج جنبش عثما- سياست نوستراتيژیاست که ترکيه بعد از شکست در 

ليسی و ودر سياست خارجی و ازسرگيری جنگ و خشونت پ) ١( و اسرائيل امريکابازگشت به دامن ناتو و . است

  .تعرض به آزادی ھا و دموکراسی شکننده و نيم بند در سياست داخلی

بش، ارتش کماليست،  بعد از موفقيت اوليه در صعود به قدرت و ايزوله کردن مھمترين رقياردوخانپ و شخص . ک. آ

پ و گولن که روزگاری از . ک. تضاد قدرت در باال بين دو گرايش اسالمی آ. سياستی انحصارگرايانه در پيش گرفت

  .  بود، به بيرون راندن ھمراھان او از قدرت انجاميداردوخانياران نزديک 

 به وسيلۀ ١٩٧٠ار پان ترکيسم، درنزديک به گرايش صوفی گری يکی از نحله ھای طرفد» gülen«جنبش مذھبی گولن 

در دوران سياه کودتا، اين . فتح هللا گولن تأسيس شد و نه تنھا در ترکيه، بلکه در بسياری از کشورھا گسترده شده است

در دوران رياست تورگوت اوزال، .  مھاجرت کردامريکاجنبش ھم مانند سايرين، توسط ارتش سرکوب شد و گولن به 

ساختارھای غير متمرکز و شبکه ھای مذھبی و ھزاران نھاد آموزشی متعلق به جنبش گولن، . ردرشد ک جنبش دوباره

 و حکومت اسالم گرای جديد و حزب حاکم قرار اردوخان در خدمت بسط و گسترش نفوذ ٢٠١٠ تا ٢٠٠٢بين سال ھای 

اين ھمکاری نه تنھا پايه ھای . ی بودپ و گولن، اسالم محافظه کار و ليبراليسم اقتصاد. ک. پايۀ مشترک فعاليت آ. گرفت

امری که پس از انجام . اجتماعی قدرت حاکم را تقويت کرد، بلکه به او کمک کرد که ارتش کماليست و نفوذ آن را کم کند

 قضائيه و رسانه ھای ليس و قوۀوطرفداران گولن با نفوذ در پ. آن، تصادم قدرت را در ميان اسالم گرايان شدت بخشيد

اولين نشريۀ » زمان«روزنامۀ . ن قدرت بدل شده بودندر، به قدرتی دردروال ميليارد د۵٠ی در حدود ي مالثروتجمعی و 

، اردوخانافشای فساد مالی عظيمی در دولت . ترک با تيراژ روزانۀ يک ميليون، به نشر ايده ھای اين جنبش می پرداخت

 درآمده و اردوخاندادگستری به مثابۀ ملک شخصی اطرافيان . دبار آوره به ويژه در ميان نزديکان او، رسوائی زيادی ب

 دست يافته بود، مجبور به فرار اردوخانکه در رأس گروه تحقيقاتی به پرونده ھای دزدی ھای اطرافيان » ذکريا اوز« 

قت اموال  به سراردوخانفرزند » بالل« وزير و فرزندانشان و ھمچنين ۴دراين تحقيقات معلوم شد که . به روسيه شد

سرانجام افشای اختالس يک مدير بانک دولتی توسط . دولتی پرداخته و مبالغ ھنگفتی در منزلشان مخفی کرده بودند

 را به اردوخان ميليون پوند را در جعبه ھای کفش پنھان کرده بود، زنگ خطری بود که ۴.۵قضات نزديک به گولن که 

در خطر است، ھزاران افسر » امنيت ملی«که  دولت با اعالم اين. تالش نھائی برای سرکوب اين جنبش وادار کرد

در خيلی موارد، جای آنھا را اعضای طرفدار . ليس و دادستان و قاضی را به جرم ھمکاری با گولن اخراج کردوپ

به دنبال آن سرکوب روزنامه نگاران و رسانه ھای طرفدار گولن .  فاشيستی پر کردند- حرکت ملی، يک گروه مذھبی

 خبرنگار و کارمند رسانه ھا بازداشت و روزنامه ھای وابسته به آنان از جمله روزنامۀ زمان، دو کانال ٢٠. آغاز شد

رئيس شبکۀ تلويزيون و » ھدايت کاراجا« . تلويزيونی بوگون تی وی و کانال ترک با حملۀ مأموران دولتی بسته شد

 ۀ ترکيه در زمينۀسازمان گزارشگران بدون مرز نيز رتب. دندروزنامه نگار و نمايش نويس دستگيرش» اکرم دومانلی«

ايران در گزارش .  اندکی تا رتبه جمھوری کنگو داردۀ تنزل داد که تنھا فاصل١٨٠ ۀ به رتب١۴٩آزادی مطبوعات را از 

  . قرار دارد١٧٣ ۀ ميالدی اين سازمان در رتب٢٠١۵سال 
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 :جنبش پارک گزی

ر ميدان تقسيم استانبول، برای مقابله با خراب کردن پارک گزی و ساختن يک مرکز  مردم د٢٠١٣ ی ماه م٢٧در روز 

اين اعتراض که می رفت مانند ساير تظاھرات محدود ميدان تقسيم، تحليل . تجاری به جای آن، دست به اعتراض زدند

 در صد مردم ١۶ه شده، طبق آمارھای ارائ. ليس و سرکوب آن، به اعتراضات وسيع تبديل شدوبا برخورد خشن پ. رود

اعتراضات محيط زيستی با پيوستن گروھھای چپ گرا و کارگران، مضمون . استانبول در اين تظاھرات شرکت کردند

  .مطالباتی پيدا کرد

لی، اعتراض به دخالت مأموران به رابطۀ حاعتراض به قانون جديد برای محدود کردن فروش و مصرف مشروبات الک

 در زندگی خصوصی مردم، آزاد AKPمراکزعمومی، اعتراض به دخالت ھای حزب و روھا دخترھا و پسرھا در مت

 ٨۵ و کشته شدن Hatayشدن و دخالت بيشتر احزاب قانونی مخالف و باالخره روشن شدن علت انفجار معدن شھر

ی جھادی و جنبش ھم چنين با طرح دخالت ترکيه در سوريه به نفع داعش و گروھھا. معدنچی و مجازات عامالن آن

 در ٢٠١٢مبر  دس١٨قبل از آن در .  سؤال کشانداعتراض به آن، تمامی سياست ھای دولت و حزب حاکم را به زير

 نخست وزير وقت از دانشگاه صنعتی خاورميانه در آنکارا که فضائی چپ گرا دارد، دانشجويان با اردوخانبازديد 

ليس و تعقيب واز اواستقبال کردند که با سرکوب پ» نشگاه بروطيب جنگ طلب، امپرياليست، دشمن علم، از دا« شعار 

 دانشگاه و ٢٠٠ترکيه ھم اکنون (در اين جنبش عالوه بر دانشجويان . رو شده دانشجويان تا کالسھای درس آنان روب

، و جوانان و اقشار متوسط شھری.)  افزايش چشمگيری داشته است٢٠٠٨ ميليون دانشجو دارد که از سال ۴پيش از 

جبھۀ خلق، حزب کمونيست، حزب کمونيست کارگری، . (کارگران و نيروھا و سازمان ھای چپ نيز حضور داشتند

مانند ھمۀ جنبش ھای مشابه، نقش اينترنت و شبکه ھای اجتماعی ).  ل کمونيست- اتحاد کمونيستھای انقالبی و حزب م 

 درصد شرکت کنندگان از ۶٩طبق نظر سنجی ھا بر . در رساندن آگاھی و سازماندھی تظاھرات اھميت مھمی داشت

 در صد معترضان شھروندان عادی بودند و تعداد زنان از ٩٣طريق شبکه ھای اجتماعی به تظاھرات جلب شده اند و 

بزرگی به فاشيسم » نه«اين جنبش کاتاليزوری برای يک جنبش مقاومت و مخالف گرديد و با گفتن . مردان بيشتر بود

 سولماز - گروه پروسه. (کل گيری، زنگ خطر را برای رژيم اسالم گرای ترکيه به صدا در آوردمذھبی در حال ش

  )٢٠١٣ جون - بھرنگ
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