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 Political  سياسی

  
  موسوی

  ٢٠١۶ اپريل ٢۵
  

  "اردوخان"باجخواھی 
٣  

  
  :شوونيزم عظمت طلبانۀ مليت ترک

می خواھد " اسالم سياسی"رداب مۀ در پناه و استفاده از آبشخور گنديد" اردوخان"در دو قسمت قبلی ديديم که چگونه 

برای خود مقامی باالتر از انسانی که اعمالش می بايد مورد ارزيابی و نقد قرار گيرد، دست و پا کند، در اين قسمت 

با اتکاء به آن " اردوخان"خواھم کوشيد تا با اختصار ھرچه بيشتر، شوونيزم عظمت طالبانۀ مليت ترک را، که 

ن، شکنجه گاه و قتلگاه اقليت ھای ملی مبدل ساخته است، از نظر بگذرانيم، تا ھرچه زودتر جمھوری ترکيه را به زندا

  .ھدفی را که نگارش اين نوشته، تعقيب می نمايد، در ديدرس خوانندگان گرانقدر پورتال، قرار گرفته بتواند

ت در حدت و شدت قضيه، در تمام  فقط با اندکی تفاودرازنای تاريخًھمانطوری که تاريخ نشان داده است، تقريبا در 

 و به اصطالح جغرافيائی کشور ھائی که مردم آن از مليت ھای مختلف نژادی، زبانی، قومی و مذھبی تشکيل يافته اند

 حاکم که به جز ی، مليت ھارا دارند" گلستان اقوام"حيثيت " معروفی"و با تعريف زيبای استاد سخن آقای " ةکثير المل"

، مليت اکثريت و يا مدعی اکثريت اند، بر مليت ھای ديگر ستم روا می دارند، ستمی که بر تمام ابعاد برخی استثناء ھا

 يافته، حد اقل ھدف اعمال ستم، سلب ھويت کامل مليت تحت ستم و حد اکثر آن، حذف شزندگانی مليت تحت ستم گستر

  . مليتھای تحت ستم می باشد و نابود سازیفزيکی

 به وسيلۀ ترکھای جوان پايه ريزی شد، با آن که بعد از تکه پارچه شدن امپراتوری ١٩٢٢يد در ھنگامی که ترکيۀ جد

می رساند، رياليستی را پعثمانی به صد ھا ميليون انسان از قيد ستم حاکميت ترکھا که به نحوی چيزی شبيه ستم ملی ام

قليت ا. قليت ھای ملی، زبانی و مذھبی باقی ماندنداباز ھم رھائی يافتند، مگر در داخل محدودۀ جغرافيائی ترکيه جديد، 

  .ی چون کردھا، علوی ھا و ارمنی ھائھا

 می زد، مگر تاريخ نشان داد که از ی مردم جديد با آن که حين تشکل دم از سکوالريزم و حاکميت تمامۀدولت ترکي

 سرنوشت کشور و باشندگان آن می ھمان آغاز ايجاد آن حاکميت، مليت ترک که خود را اکثريت و در نتيجه حاکم بر

دارانه و مساويانه برخورد نکرد، بلکه در ادانست، نه تنھا در مواجھه با اقليت ھای ملی و اقليت مذھبی، از موضع بر

ھم زدن ترکيب ه ل سياست ھای گوناگون از حذف فزيکی گرفته تا اجبار به فرار آنھا، از باحد توان کوشيد تا با اعم
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 حاکميت بالمنازع مليت حاکم را بر ساير * تا اختالط ناخواسته و اجباری نفوسی به نفع مليت ترکنفوسی يک منطقه

  .مليت ھا تعميم ببخشد

 از شدت و حدت آن و زمانی ھم در تعميل  بيشتر اعمال می شدتاين سياست در درازنای قرن بيست که زمانی با شد

اشت، ھرچند ھيچ گذمان کارگران کردستان پای به عرصۀ وجود  که ساز٢٠کمتری کار گرفته می شد، الی اواخر قرن 

 مبرا از خونريزی خلقھا نبود، مگر باز ھم از آن جائی که به صورت عمده زمامداران آن زمان ترکيه، ھمه خود گاھی

بی علوی و  را شامل می شد و اقليت ھای مذھکردرا سکوالر دانسته، دين را از دولت جدا می دانستند، بيشتر اقليت ملی 

  .ارمنی، آماج حمالت دولت ترکيه قرار نمی گرفت

در اواخر قرن بيست به خصوص در جريان و بعد از اضمحالل و فروپاشی سوسيال امپرياليزم شوروی آنروز، که 

" اسالم سياسی"اشتغال داشت، به موازات آن که  ديو " کمونيزم"به جنگ عليه " کمر بند سبز"غرب به زعم خودش با 

بوتل جادوئی اعصار سر بيرون نموده، خواست به مثابۀ قدامۀ لشکر امپرياليزم خلقھای منطقه را آمادۀ استيالی کامل از 

به نحوی با ھم در پيوند قرار گرفته، در جائی " ستم ملی"روابط استعماری بسازد، جنبش ھای ضد امپرياليستی و ضد 

امپرياليزم را در قفاء داشته باشد و در جای ديگر مخالف با حرکت تاريخ که می بايد تضعيف پيشروندۀ موافق با حرکت 

 و در جھت تقويت مناسبات استعماری که ماحصلی به جز بسط نفوذ امپرياليزم نمی تواند داشته باشد، پيشروندۀ تاريخ

 . نيز وارد عرصۀ مبارزات مرگ و زندگی گرديدند

 بعد از ۀ فروپاشی سوسيال امپرياليزم شوروی و ناتوانی روسيدر ھمين جای بی مناسبت نيست بيفزائيم، اضمحالل و

 نفوذش، باعث گرديد تا امپرياليزم جھانی به سرکردگی ۀشوروی در حفظ و نگھداری مناطق مربوط به خودش و ساح

سب با امپرياليزم جنايتگستر امريکا، اشتھای سيری ناپذيرش را در بسط و توسعۀ مناطق نفوذ تا حدی علنی ساخته، متنا

 را به ستی اش نژادی، اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرھنگی مناطق جديد، چوکره ھای امپريالي-ساختار ھای قومی

  .وظايف جديدی بگماردانجام 

از آن جمله خالف اروپای شرقی که جھت ايجاد پايه ھای نفوذ بين آنھا، نه نياز به اسالم احساس می شد و نه ھم نياز به 

ی و می شد آنھا را با جادوی بازار آزاد در دام افگند که ھمان طور ھم شد، در قسمت مجموع کشور تعلق نژادی خاص

در اين کشور ھا، از يک . روی سابق جدا نموده بودند، قضيه از اساس متفاوت بودوھای آسيای مرکزی که خود را از ش

اشته باشد و از طرف ديگر معيار عقب ماندۀ جانب اسالم نمائی و اسالم گرائی می توانست بازار گرم و پر رونقی د

  .تعلق نژادی خر امپرياليزم را از پل سلطه بر آن کشور ھا به سالمت عبور دھد

 سال به ھر بھانه ای، ٧٠ که طی بيش از " سکوالريزم ترک"و اردوی محافظ " سکوالر "ۀدر چنين حالتيست که ترکي

، به يک باره در سکوت فرو رفته، تمام دست درازی ھای اخوان بودته کودتا نموده، ارادۀ خود را بر مردم اعمال داش

، ناديده و پذيرفتصورت  و باندش" اردوخان"و بعد تر " نجم الدين اربکان"جانب از بر سکوالريزم را که نخست 

  .گرفتندناشنيده 

انی که نمی توانند به قضايا اين سکوت اردوی ترکيه در مقابل نفوذ روز افزون اخوانيت بر آن کشور، ھرچند برای آن

قه و جھان را در يک پيوند طعميق نظر اندازند، تعجب آور و دور از انتظار بود، مگر برای آنانی که تحوالت من

می شد ستراتيژی منطقه ئی آن ديالکتيکی بررسی می نمايند، نه تنھا چيز تازه ای نبود، بلکه پنجره ای بود که از ورای 

  .طقه به درستی مشاھده کرد منا درامپرياليزم ر

  !"نژاد گرائی" و در کل "پان ترکيزم"با " اسالم سياسی"ستراتيژی ھمسوئی 
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ثر و ؤ بود که برای برآورده ساختن چنين ھدفی نه اردوی ترکيه با تمام تعھداتش به امپرياليزم ابزار منًکامال روش

ھا جھت تحميق خلقھای آسيای ميانه و آنھا را در زيرا آن. مفيدی بود و نه ھم شخصيت ھای به اصطالح سکوالر ترک

  .تند تا پيشکش نمايندنداش چيزی ، چنبر سلطۀ امپرياليزم در آوردن

در منطقه ايجاد شده و با مصرف ميليارد " جمھوری اسالمی ايران"گذشته از اين عامل، موج اسالم نمائی که به وسيلۀ 

ن به وجود آورده بود، با در را، آرزوی سلطه بر آن مناطق را در ذھن فرسوده و بيمار آخوند ھای حاکم بر ايھا دالر

نظرداشت جذبات ظاھری اسالمگرائی برخاسته از پيروزی خلق افغانستان بر سوسيال امپرياليزم شوروی و مصادرۀ 

رب و در رأس آن امپرياليزم جنايتگستر امريکا را بر آن ، امپرياليزم غ"اسالم سياسی"تمام دستاورد ھای خلق ما به نفع 

داشت، تا جھت تحقق ستراتيژی جديدش، ترکيه و آن نيروھائی را در ترکيه بر سرير قدرت برساند که ھم پاسخگوی 

  .باشد و ھم از لحاظ قومی و نژادی نقبی در داخل مردم منطقه زده بتواند" اسالمگرائی"ھياھوی 

از جانب امپرياليزم وظيفه می " اردوخان"و بعد تر " اربکان"ين حقيقتی است که می بينيم، نخست با در نظر داشت چن

  . گيرند تا جھت تحقق اھداف امپرياليزم روی صحنه بيايند

در ترکيه صحبت به عمل می آيد، می بينيم که " اسالم سياسی"با تأسف در اکثر تحليل ھائی که اينجا و آنجا از حاکميت 

ان به جای آن که ترکيه را به مثابۀ يک مھرۀ کليدی امپرياليزم غرب، در جھت ايجاد و بسط سلطۀ سرمايه ھای تحليلگر

امپرياليستی در منطقه ببينند، آن کشور را از کليت ستراتيژی غرب جدا ديده، در تحليل وقايع ھم خود به بيراھه می 

و باندش نه به " اردوخان"ن تحليل گرانی نمی توانند ببينند که چني.  به بيراھه می کشانندخوانندگان شان راروند و ھم 

 تا قوای ناتو ند به قدرت رسيده ا- نظامی و رسانه ئی- ی"ناتو"وسيلۀ مردم و رأی برآمده از صندوق ھا، بلکه به وسيلۀ 

" اردوخان"ت که با درک ھمين ويژگی اس.  آن کشور ھم سرحد بسازدارا به مانند غرب روسيه، از جنوب و شرق نيز ب

  و بھتر از ویکار آمد ترو بديلی بر غرب افاده می فروشد و باج می گيرد، زيرا می داند که در مقطع کنونی، نوکر 

  . در منطقه وجود ندارد،برای غرب

به وجود می آيد و از جانب ديگر بعد از سرنگونی " حزب کارگران کردستان"در چنين فضائی است که از يک جانب 

عدالت و "شناخته می شد، يک دھه بعد تر حزب " اردوخان"و ممنوع شدن حزبش که به حيث پدر معنوی " ناربکا"

" عبدهللا گل، رجب طيب اردوخان و داوود اوغلو"يعنی " مسلمان -ترک"تحت رھبری سه شخصيت اولترا " توسعۀ

   .عرض اندام می نمايد

، از ھمان آغاز ايجاد ندمردم و سرمايۀ ترکيه عرض اندام نمودايجاد اين احزاب که ھريک در پاسخ به نياز بخشی از 

در ھمان زمان می شد پيشبينی نمود، که . می توانست مؤيد تشديد و حدت تضاد ھای طبقاتی و ملی در داخل ترکيه باشد

ام  به اساس احترو رھبری آن حزب نخواھند، مشکالت ملی را" عدالت و توسعه"ھرگاه قدرت حاکم در وجود حزب 

حزب کارگران " ابزار مبارزاتی الزم را در وجود کردملل حل نمايند، مليت " حق تعيين سرنوشت"قايل شدن به 

با حذف  جھت حصول آن حق در اختيار دارد و می تواند در صورت تشديد تضاد ھا، جواب حذف فزيکی را" کردستان

  .متقابل بدھد

 توأم ه، شعار ھای مردمگرايانبا تکيه بر، "عدالت و توسعه"ب ز ، ح٢١ آغاز قرن ر است که د سياسییدر چنين فضا

قدرت کامل را به ، را ھمگانی بسازد" رفاه"مبدل ساخته، " المان"ی که ترکيه را به يمناسبات اقتصادچنان ايجاد تبليغ با 

" اسالم سياسی "ًکه قبال راجع به آبشخور اعتقادی اش صحبت نموديم و گفتيم که مرداب" اردوخان. "دست می آورد

که سياست را نه به معنای خدمت به مردم بلکه به معنای فريب مردم " اسالم سياسی"بود، به مانند تمام معتقدان به 

 شناخته شده است، در آغاز رسيدن به حاکميت "صفات الھی"به مثابۀ " مکر"و " خدعه"شان " مذھب"فھميده اند و در 
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کيه، کوشيد زير نام تالش به خاطر رسيدن به يک صلح با اقليت ھای ملی،  اردوی ترنمودنبا تعقيب سياست مھار

نمايد و از طرف ديگر " دگر سازی"، از يک جانب اردوی آن کشور را در جھت حفظ قدرت خود و حزبش مذھبی

  . مذھبی، پايۀ مادی مستحکمتری جست و جو نمايد- برای دولتش با خريدن بخش ھائی از منسوبين اقليت ھای ملی

ضمن جذب سرمايه ھای امپرياليستی در ترکيه، نه تنھا در ھمه جای می " اردوخان"در چنين زمانيست، که می بينيم 

را در شأن اسالم " مليتی"خواھد خود را بزرگترين مصلح اجتماعی جھان اسالم وانمود ساخته، موجوديت اختالف 

 تظاھر به تقابل با اسرائيل را نيز پيشه نموده در حدی نداند، بلکه جھت رفع ضرورت ھای منطقه ئی، به اجازۀ ارباب

  .که برايش مجاز بود، صدايش را عليه اسرائيل نيز بلند نمود

ھمزمان با کسب موفقيت ھای چندی در تعميل اين نمايش، و رشد اقتصادی معينی که در کل اقتصاد ترکيه بدان دست 

ر قفاء احساس می نمودند، با اجرای شعبده بازی ھای چندی و حزبش که حمايت ارباب قدرت را د" اردوخان"يافت، 

پذيرفتند " داوود اوغلو"و " اردوخان"و شخص " عدالت و توسعه"، حزب "برتری نژادی ترکھا"و " اسالم سياسی"بين 

 به در ھر جائی که يک نفر ترک نژاد وجود دارد و يا ھم يک مسلمان، آنھا  به نمايندگی از امپرياليزيمدکه می باي

  .قيموميت آنھا صدا بلند نمايند

کشور ھای عربی و شمال افريقا نيز تعبير شود، " ترکيه سازی"که در واقع می تواند به " بھارعرب"به ھمين منظور 

که از جانب امپرياليزم امريکا و شرکاء با سوءاستفاده از خيزش ھای مردمی به راه انداخته شد، فرصتی بود برای 

ش تا خود را ھرچه بيشتر نمايان ساخته، از موضع قدامۀ لشکر ناتو، به ھر سو تاخت و تاز آغاز و باند" اردوخان"

  .دننماي

 است و يا گذاشتهطلبانه به مثابۀ قدامۀ لشکر ناتو پای به ميدان اوخود چنين تصميمی گرفته و د" اردوخان"يا آدر اين که 

را وادار نموده تا در قتلگاھی که به وسيلۀ امپرياليزم " دوخانار"، "وبوتلفقار علی ذوا"اين که سرنوشت افرادی چون 

در حکم تاريخ مبتنی را  تغييری، ھيچ به مثابۀ يکی از جالدان ايفای نقش نمايدامريکا و شرکاء در منطقه به وجود آمده، 

  .باعث نمی گردد" اردوخان"بر جنايتکار دانستن 

  ادامه دارد

  

  :پينوشت

، ترکھا زير عنوان حمايت از مقاومت افغانستان عليه سوسيال امپرياليزم ١٩٨٩ الی ١٩٨٠ وقتی بين سالھای -*

ديگر را از پاکستان و " ترکنژاد" خانواده و بعد ھا به ھزاران فاميل ۴٠٠" قزل اياق"شوروی آنروز در آغاز با خلفيۀ 

  :ی نمودندايران به ترکيه انتقال دادند، به صورت  عمده دو ھدف اساسی ذيل را  تعقيب م

  . اسکان آنھا در مناطق کرد نشين، به غرض به ھم زدن ترکيب نفوسی آن مناطق عليه کردھا-١

کاری که بعد ھا دولت پاکستان نيز رويدست گرفته، به .  افغانستان به ترکيهلاز شما" قالين بافی" انتقال صنعت -٢

در دراز مدت بزرگترين ضربت را بر اقتصاد ه ، اين شاخصۀ توليدی کشور ما را ربود"انجو"کمک غرب و صد ھا 

  .کشور ما که بدون آنھم به اساس جنگ ويران شده بود، وارد نمودند

  موسوی

 

 

 


