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 Political  سياسی

  
  بھزاد مالکی   

  ٢٠١۶ اپريل ١٨

  گرائیسرمايه داری و اسالمترکيه در چنبرۀ تضادھای 

۴  

  يک گام به پيش دو گام به پس: انتخابات

 سرکوب شد و رسوائی ٢٠١٣در » پارک گزی«ه جنبش دموکراتيک و مردمی  در حالی برگزار شد کجون ٧نتخابات ا

اقتصاد ترکيه بعد از يک دھه رشد مداوم، از سال . مالی عظيمی در سطح باالی حکومتی، پايه ھای رژيم را لرزانده بود

اين .  افول شد در منگنۀ تضادھای بنيادی سرمايه داری و زير تأثير منفی بحران عمومی جھان، دچار کندی و٢٠١۴

تا بتواند . ھمه، حزب اسالمی حاکم را به سمت سياست ھای اسالم گرائی افراطی و استبداد سياسی و شخص محور کشاند

ھدف عمده ای که قدرت حاکم در اين انتخابات دنبال می کرد، کسب اکثريت مطلق در مجلس . حاکميت خود را حفظ کند

روی . نۀ قدرت بودزاختيارات رئيس جمھور و کم کردن وزن پارلمان در موا قانون اساسی در جھت گسترش تغييربرای 

 و حزب اردوخان چپ به ضد - حزب دموکراتيک خلق ھا، با برنامه ای ليبرال » پ. د. ه« آوردن مردم به حزب نوپای 

اين حزب . د، واقعۀ مھم اين انتخابات بود که سيلی محکمی به چھرۀ رھبران حزب حاکم محسوب می شو»AKP«حاکم 

 قانون اساسی و تغيير نماينده به مجلس، اکثريت حاکم را از کسب آرای الزم برای ٨٠ و گسيل ءدرصد آرا١٣با کسب 

 با رھبری مشترک فيغان يوکسک داغ از رھبران ٢٠١٣بر واين حزب در اکت. تشکيل دولت به تنھائی محروم کرد

 رنگين کمانی از گروه ھای راديکال چپ،  HDPِ. تأسيس شدو صالح الدين دميرتاش» حزب ستمديدگان سوسياليست«

 و نخست وزير اردوخانپيشروی اين حزب بار ديگر . کردھا، علوی ھا، ارمنی ھا، سبزھا و ھم جنس گراھا است

 درپی تأمين PKK که قبل از انتخابات با طرح صلح بااردوخان.  واداشتستراتيژی تغييرموقتش داود اوغلو را به 

 و مشاھدۀ افول قدرتش، جون خويش و صاف کردن جاده برای انحصاری کردن قدرتش بود، پس از انتخابات اتوريتۀ

ت در گس ا١۴ در اردوخان. تمام سعی خود را به کار برد تا دولت ائتالفی پانگيرد و انتخابات زودرسی برپا گردد

ريد يا نه، اما نظام حکومتی ترکيه به طور شما ممکن است اين واقعيت را بپذي«: اعالم کرد» RIZE«زادگاھش ريزه 

آنچه بايد انجام شود، نھائی کردن چھارچوب ھای قانونی اين وضعيت ضمنی با قانون اساسی .  يافته استتغييرعملی 

 ترکيه ستراتيژی. او به طور علنی ھدف ھای کودتای خزنده ای را که درحال انجام شدن بود توضيح داد» .جديد است

 به منظور ضعيف کردن حزب دموکراتيک PKKابات،  قطبی کردن جامعه و ازسرگيری جنگ تمام عيار با بين دو انتخ

خلق ھا و ايجاد ترس و نا امنی، برای جلب آرای عناصر متزلزل و اقشار ميانی محافظه کار از يکسو و عناصر راست 
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کر در يک ميتينگ انتخاباتی و انفجار در قتل طاھر ايلچی رئيس کانون وکالی شھر ديارب. افراطی از سوی ديگر بود

 گذاشت، انفجار دو بمب در یجاه  مجروح ب١٠٠ کشته و ٣٠شھر سوروچ در اردوی تابستانی جوانان سوسياليست که 

 مجروح داشت، ھمسوئی ٢۴۵ کشته و ٩٧بر که و اکت١٠راھپيمائی نيروھای چپ و کرد و دموکرات در آنکارا در 

اعالم حکومت نظامی در برخی از شھرھای .  گرا را با حکام مستقر در ترکيه نشان می دھدمخرب ترين نيروھای اسالم

 نفر از اعضای اين حزب در ۵٠٠ و سرکوب و دستگيری بيش از HDP مکان حزب ١٢٠کردستان و به آتش کشيدن 

در پی . ست يازيد اقداماتی است که حکومت ارتجاعی به منظور آشفته کردن جو جامعه بدان دۀشھر جزيره از جمل

 تن نظامی و مأموران امنيتی نيز کشته شده اند که نمايش آن توسط رسانه ھای ٢٠٠درگيری ھای اخير نزديک به 

سقوط ارزش لير در بين دو انتخابات و سقوط ارزش سھام در بازار بورس، جو . دولتی، جو سياسی را ملتھب تر ساخت

  .نا امنی و بی اعتمادی را دامن زد

  

  :يجهدر نت

 کرسی به ٨٠ درصد افت کرد و از ٢٢آرای اين حزب . رفتAKP به سمت MHPبخشی از آرای حزب حرکت ملی 

 به وجود آمده، حزبی راستگرا و پان ترکيست است، که ١٩٨٩اين حزب که در سال. ( کرسی مجلس دست يافت۴١

 سيالی با حزب عدالت و توسعه در ميان اقشار ناسيوناليسم رمانتيک ترکی را با اسالم حنفی تلفيق کرده است و پايه ھای

بخشی از بورژوازی و نيروھای محافظه کار کردستان که از پيروزی ھای .) محافظه کار شھری و بورژوازی دارد

 را ترک HDPترسيده بودند، صفوف ) روژآوا(کوبانی و سياست ھای راديکال آن مبنی بر ايجاد کانتون ھای خودکفا 

در شھرھا، کسبه و پيشه وران و بخشھای .  را از دست داد٨٠ نماينده از ٢١ درصد آرای خويش و١٨اين حزب . کردند

پائين بورژوازی که از سرگيری درگيری ھا را برای کسب و کارشان مضر می دانستند، قدرت مطلقه و امنيتی حزب 

اين حزب .  دھدتغيير AKP را به نفع اين تاکتيک ھا توانست نتيجۀ انتخابات زودرس. عدالت و توسعه را ترجيح دادند

 تغييرکه حد نصاب الزم را برای   نماينده، اکثريت را به دست آورد،  بدون آن٣١٧ وء درصد آرا۵٠با کسب نزديک به 

 که CHPاين حزب (ھا با حزب جمھوری خواه خلق  توافق حزب دموکراتيک خلق. قانون اساسی در اختيار داشته باشد

 آتاتورک است، قديمی ترين حزب ترکيه با گرايشاتی ملی گرايانه، سوسيال دموکراتيک و الئيک به نوعی ميراث دار

  . را بگيرداردوخاندر پارلمان می تواند تا حدی جلوی بلند پروازی ھای .)  می باشدء درصد آرا٣٠ تا ٢۵است که واجد 

يعنی سازمان ھای موازی و درھم » ت پنھاندول«، می توان ردپای )ھيزمت(با مشاھدۀ تصفيه ھای ارتش و جنبش گولن 

 رھبران چپ گرا و کردھا ه ، قتل ھا و ترورھائی که متوج٩٠در سال ھای دھۀ . آميختگی آنھا با دولت حاکم را نشان داد

گروه ھای مخفی و موازی، جوخه ھای ترور اولتراناسيوناليستی، . گاه توسط دولت و مقامات رسمی اعالم نشد بود، ھيچ

اين به اصطالح . ، ھزاران نفر از روشنفکران، چپ ھا و کردھا را قتل عام کردند)MIT(مت دستگاه امنيتی در خد

امروزه دوباره در ھيأت گروھھای داعشی و جھادی و شبکه ھای اولترناسيوناليستی به صحنه بازگشته » جنگ کثيف«

ظھور مجدد .  امنيتی روآورده است-امی برای حفظ قدرت به زوايای تاريک يک دولت و ساختارنظاردوخان. اند

 را دوباره ٩٠شعارھای ناسيوناليستی بردر و ديوار مناطق کردنشين و برپائی جوخه ھای آدمکشی، فضای سال ھای 

 که سال ھا از صحنه خارج شده بود، -  پان ترکيست- چھرۀ شناخته شدۀ مافيائی) Peker(سيدات پکر .زنده کرده است

پکر در اين ميتينگ انتخاباتی، وعدۀ .  شرکت کرده استاردوخانو در ميتينگی مشترک با امروز وارد صحنه شده 

مبر، سازمان ھای بعد از انتخابات ماه نو. ی ندھند رأAKPداد که به  به انتخاب کنندگانی می» رودخانه ھای خون«

م را  سور، نصيبين، دارگجيت، مرددر.  جمعی در مناطق کردنشين داده اندهحقوق بشر در ترکيه، خبر از کشتارھای دست
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تنبيه جمعی و نقض مداوم حقوق بشر . شان کرده اند و خانه ھايشان را بمباران نموده اندوادار به ترک خانه و زندگی 

بر طبق . به امری مداوم تبديل شده است» تيم اسدهللا«توسط گروھھای مسلح شبه نظامی فاشيست و يا جھادگرا مانند 

 غير نظامی کرد در درگيری ٢٠٠ بيش از ٢٠١۵مبر  تا دسجوالی ٢۴نابع حقوق بشری، در فاصلۀ اطالعيۀ ھمين م

بستۀ «قانون .  تن دستگيرشده اند٣٠٠٠در مجموع نزديک به . ھای بين نيروھای دولتی و چريکھای کرد کشته شده اند

ده و بھانه ای برای جلوگيری از ليس را برای ھر تجاوزی به حريم خصوصی و عمومی باز کرودست پ» امنيتی داخلی

بيش از صد گردھمائی ممنوع شده، بدون آنکه شرايط اضطراری توجيھی داشته . تجمعات مخالفان حکومتی شده است

ی ئھواخواھان حقوق بشر، رھبران سنديکائی و حزبی زير ضرب و فشار قرار گرفته اند و قتل ھای زنجيره . باشد

قريب يک ميليون و سيصد ھزار نقر از مردمی . ليس موازی ادامه داردو توسط پک. ک. والن چپ و پؤرھبران و مس

رئيس جمھور و نخست وزير ترکيه با . ًکه عمدتا در شھرھای کردستان زندگی می کنند، ھدف اين سرکوبھا قرار دارند

»  است PKK جنگجويان ھدف نابودی تمام«و يا » .کليه مخالفان خود را در سنگرھا دفن خواھند کرد« که  اظھار اين

الدين دميرتاش، رھبر حزب دموکراتيک  صالح .آمران و عامالن اين کشتارھا محسوب می شوند) ٢٠١۵مبر  دس١٧(

 دميرتاش گفته .اند ھا، نيروھای امنيتی ترکيه را متھم کرده که در مناطق کردنشين اين کشور دست به کشتار زده خلق

 نفر ۶٠ به شھر جزيره در استان شرناق حمله کردند و حداقل بروری ف٧کشنبه است که نيروھای امنيتی ترکيه روز ي

له أاند اين مس دولت ترکيه تالش کردهھای   دميرتاش گفته است که مقام.زخمی را که در ساختمانی پناه گرفته بودند، کشتند

شدگان را از محل منتقل کرده و  وران دولت اجساد کشته ھا گفته است که مأم رھبر حزب دموکراتيک خلق. را پنھان کنند

  .اند ھای مخروبه قرار داده ھای مختلف و خانه در خيابان

 بگذارد، به مراتب شرايط خطرناک تری را تداعی ٩٠ ژنرالھای دھۀ پای در جای یترکيه ای که امروزه می خواھد پا

 داعش و سقوط دولت ھای پايدار است و تضاد ھای در خاورميانه ای که دستخوش جنگ داخلی و ظھور. می کند

 و مصر در اترکيه را در عراق، سوريه، يمن، ليبي] دور و نزديک[ارتجاعی قومی، ملی و مذھبی، ھمۀ ھمسايگان 

ل تر از سابق و قرار گرفته اند، به مراتب غير قابل کنتراردوخاننورديده، ظھور گروھھای ترور که در خدمت قدرت 

  .ھستند

او پيروانش را به مرتجعانی تبديل می کند که اسير کيش .  می رود به اسالم خالفتی نزديک شوداردوخان» معتدل«م اسال

بويوک (در منظر اين ھواداران متعصب، سقوط استاد بزرگ . شخصيت و ايدئولوژی مذھبی و ناسيوناليستی می گردند

يگانه ستيز وعظمت طلبانۀ او، بازی خطرناکی است که ی ھای پرخاشجويانه، بظلفا. سقوط مذھب و ملت است) اوستا

  . دموکراسی نيم بند ترکيه را از درون در معرض خطر قرار داده است

وضعيت اقتصادی و به ويژه سياسی نامساعد ترکيه و شکست سياست ھای ارتجاعی حکومت ترکيه در منطقه که با 

،  می )١(ه راستی ديگر، در پيوند با ناتو و غرب و اسرائيل زيگزاگ ھای متعدد ھمراه بوده است، اين بار در چرخش ب

ژاندارم منطقه، با حفاظت از منافع سرمايه داری در ترکيه، جای پای خويش را نه تنھا در منطقۀ  خواھد در نقش

 را با جای خود» صفر مسأله با ھمسايگان«سياست . مديترانه و خاورميانه، بلکه در قفقاز و آسيای مرکزی محکم نمايد

پيوند منطقی آن در داخل، سرکوب کارگران و زحمتکشان، زنان و جوانان معترض . سياستی تھاجمی عوض کرده است

  .و توده ھای کرد و سازمان ھای آنھا را در دستور کار قرار داده است

 تقابلیه نموده،  دخالت نظامی امپرياليسم روسيه در سوريه و تجھيز تسليحاتی بی سابقه ای که اين کشور در منطق

ترکيه با ساقط کردن ھواپيمای روسی، وارد . خطرناک برای ناتو و ترکيه، نزديک ترين ھمسايۀ آن محسوب می شود

 که بين -  مسکو ١٩٢٢طرح دو نمايندۀ پارلمان روس، مبنی بر لغو قرار داد . معادله ای خطرناک با روسيه گرديده است
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اين قرارداد به . ھديدی ضمنی برای حاکميت ترکيه در مناطق جنوبی قفقاز است ت-بلشويکھا و آتاتورک بسته شده بود

لمان برای خروج از جنگ المان، حاوی امتيازاتی بود که روسيۀ بلشويکی به ترکيه و اھمراه قرارداد برست ليتوسک با 

ن، تھديدی آشکار عليه طرح امروزی آ. ل نرفته بودؤااول و نجات خويش در جنگ داخلی داده و تا به امروز زير س

اعالم ترکيه جھت تدارک آماده کردن نيروی زمينی به ھمراه عربستان برای مداخله در سوريه و تشديد . ترکيه است

بمباران مناطق کرد نشين سوريه، جنگی نيابتی را بين دو امپرياليسم غرب و روسيه نويد می دھد که وقوع آن ابعاد 

 .وجود می آورده طقه بفاجعه آميزتری را برای مردم من

 اردوخانی ھمگامی او با ا آيا سکوت تاکنونی ارتش ترکيه را بايد به معن:سؤالی را که می توان طرح کرد، اين است که 

 ارتش را به زير فرمان خود درآورد؟ ً توانسته کامالاردوخانکه  ی ايناو حزب عدالت و توسعۀ او دانست يا به معن

و نيز احزاب سنتی مخالف (سران ارتش : يک حالت ديگر قابل تصور است. ظر کم استاحتمال اين شق اخير به ن

 و حزب او ھستند؛ که به رغم اردوخاناز وضعيت راضی نيستند اما مترصد فرصتی برای عمل به ضد ) اردوخان

يه، وضع می توان گفت در بررسی چشم انداز آيندۀ ترک. ريزش آرای آن، ھنوز بزرگترين حزب رسمی ترکيه است

اقتصادی اين کشور و از آن مھم تر نارضائی توده ھا از سياست پان اسالميستی، پان ترکيستی، شووينيستی و عظمت 

 اجتماعی و سياسی طبقۀ کارگر ترکيه –، حدت يابی مسألۀ کردھا و به ويژه خواست ھای اقتصادی اردوخانطلبانۀ 

  .اھميت خاصی دارند

 ميانه، راه برون رفت از اين بن بست و بحران، اتحاد کارگران و زحمتکشان ترک با در اينجا ھم مثل ھمه جای خاور

کارگران ترکيه با سنت سنديکائی و تشکيالتی و مبارزاتی خويش جای مھمی در اين . مردم زحمتکش کردستان است

انند راھگشای اين اتحاد و اتحاد دارند و با گذر از گرايش ھای ناسيوناليستی، پان ترکيستی و پان اسالميستی، می تو

   . باشنداردوخانمبارزه عليه  رژيم سرمايه و جھل 

  

  

 :پينوشت

رغم چرخشی که ترکيه بعد از وقايع بھار عربی، در نزديکی به کشورھای عرب مسلمان کرد، به واسطۀ منافع  علی) ١(

مبادلۀ تجاری ترکيه و اسرائيل از . اقتصادی عظيمی که با اسرائيل دارد، روابط مھم تجاری اش را با آن حفظ کرد

تی مانع از آن نشد که در سردی روابط، ح. ر رسيدال ميليارد د۴ر به ال ميليارد د١.٣و از .  سه برابر شد٢٠٠٧ تا ١٩٩٧

را )   کيبار-ال(ی سوريه ئ ھواپيماھای اسرائيل از حريم ھوائی ترکيه عبور کنند و تأسيسات ھسته ٢٠٠٧مبر  سپت۵-۶

به ترکيه ارسال کرد که در جنگ عليه کردھا ) drone( ھواپيمای بدون سرنشين ١٠در ازای آن اسرائيل . ايندبمباران نم

 که خواھان حفظ پايگاه ھای مطمئن خود در خاورميانه است، اين دو متحد نزديک امريکازير فشار . به کار گرفته شد

 خود به اسرائيل، نخست وزيراسرائيل را وادار ٢٠١٣ چاراوباما در سفر ماه م.  به بھبود روابط خود پرداختندامريکا

ناو (کرد که مراتب عذر خواھی خويش را از بابت کشتن ناوی ھای ترک درجريان حمل کمک ھای انسانی به غزه 

و لوياتان ) Tamar(در پی کشف نفت و گاز در مناطق دريائی تامار. ابراز کند و متعھد پرداخت غرامت گردد) مرمره

)Leviathan ( کيلومتری حيفا در ١٣در سواحل مديترانه نزديک به لبنان، قبرس، اسرائيل، فلسطين، مصر و ترکيه در 

، ترکيه در عين رقابت برای دست يافتن به اين منابع، اميدوار است که باکمک وھمکاری با اسرائيل، نقش مھمی ٢٠١٠

حدود اين حوزه ھای نفتی و گاز بين کشورھای ساحلی سوژۀ  تعييناختالف بر سر. در ارسال اين گاز به اروپا بازی کند
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 ميليارد متر مکعب گاز طبيعی در  ٧٠٠. جديدی برای تشنج در اين منطقه ای است که  موضوع مورد مجادله کم ندارد

اوھای اسرائيل از ھم اکنون با فرستادن ن. اين حوزه ھا و استخراج آن، اسرائيل را از واردات انرژی بی نياز می کند

. جنگی به منطقه وعقد قرارداد امنيتی با قبرس به سرعت، بخش قابل مالحظه ای را مورد بھره برداری قرار داده است

بايد اضافه و تأکيد کرد که مسألۀ انرژی در مبارزۀ کنونی، بين ايران و ترکيه و عربستان و اسرائيل، پيش زمينه ای 

  .سی و مذھبی گره خورده انداست که در بستر آن تمام اين تضادھای سيا
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