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 Political  سياسی

  
  بيژن نيابتی

  ٢٠١۶ اگست ٣٠

 نگاه به شرق ، قمارسياسی تازۀ اردوخان

١  
  

  بخش اول ـ دولت موازی 

ترکيه بر آن نام اقدام به کودتا نھاده است  دور می شويم ابعاد جديدی ازآنچه که دولت ٢٠١۶ جوالی ١۵ھرچه از  

ازش به مثابه !  به تأسی از آن امام ھفت خط خودمان  "اردوخان"که رجب طيب ! واقعه مبارکه ای . روشن ميگردد

دراينجا من مشخصأ به دنبال تحليل صرف خود اين رخداد نيستم ، تبعات آنرا می خواھم . نعمت الھی نام می برد

 جوالی و پيش و پس آن ١۵بته به آن اقدام به کودتای کذائی ھم خواھم پرداخت و نظرم را در باره واقعه ال. بررسی کنم 

نيز بيان خواھم کرد اما آنچه که برای من مھم است نه خود اين واقعه که تبعات سياسی ، اقتصادی ، نظامی و مھمتر از 

 جوالی بوده ١۵راساس آماج اصلی اقدام به شبه کودتای اينھا تغييرات ساختاری در رژيم سياسی اين کشور است که د

 جھانی و منطقه ای  در رابطه با قدرتھای" ترکيه"ازھمه مھمتر تبعات ژئوپليتيک تغييرنگاه حاکميت اقتدارگرای . است

 داخلی متعاقب  و تغييرات نيز می گردد و اين بسا مھمتر از خود اقدام به کودتا" ايران" که البته شامل  ّرا مد نظر دارم

و چراغ سبز جمھوری اسالمی ،  " روسيه" با توافق  به صحنه منازعات سوريه" ترکيه"دوباره  ورود . آن می باشد

 به درگيری   و ورود "سوريه" نوين نيروھای موسوم به ارتش آزاد  و سازماندھی" عربستان سعودی"دوری از

و " جرابلس" در فاصله ميان  "نيروھای دمکراتيک سوريه"سته به  و شبه نظاميان کرد واب "پ ـ ی ـ د "  با مستقيم

 که البته در ھمين جا نيز متوقف نخواھد شد  در شمارھمين تبعات مورد ذکر می باشند" امريکا"بدون موافقت " ممبيچ"

  .اينھا ھمه اما موضوع بخش دوم مقاله خواھد بود. و روندی گسترش يابنده خواھد يافت

پس از " اردوخان" طيب   به قمار پرريسک نوشته بودم " ترکيه" چند ماه پيش در رابطه با  کهدر مطلب مفصلی 

 نوامبر ھمانسال اشاره کرده ٢ در بھم ريختن ميز سياست و اقدام به تجديد انتخابات در ٢٠١۵ جون ٧شکست انتخاباتی 

ما واضح بود که محقق شدن اصلی ترين وعده ا. اردوخان آن قمار را برد و دولت خود را به تنھائی تشکيل داد. بودم

 از خاک ترکيه نه در درازمدت که در کوتاه مدت نيز خواب "پ ک ک" انتخاباتی او يعنی استقرار ثبات و عقب راندن 

 قمار او می بايست که بھرقيمت که شده گفتمان غالب درجامعه را  درجريان آن. و خيالی بيش نمی توانست باشد

. گفتمانی که پرچمش در دستان اپوزيسيون بود. بود" گفتمان دمکراسی" جون ٧ان حاکم برانتخابات گفتم. تغييردھد

" ترکيه" کردستان   به و لشکرکشی پرريسک" پ ک ک"با به راه انداختن يک درگيری نظامی گسترده با " اردوخان"
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ترکيه آرام آرام گفتمان دمکراسی را به به قيمت ايجاد گسل قومی ويک نفرت افزايش يابنده ازترکھا درميان کردھای 

 گفتمانی که البته پرچمش  .٢٠١۵ نوامبر ٢ميشود گفتمان ھژمون درانتخابات " گفتمان ثبات"حاشيه ميراند و بدينترتيب 

  .  دردست دارد "عدالت و توسعه"را اينبار نه اپوزيسيون بلکه حزب 

ما نه تنھا موفق به ايجاد ثبات نشد بلکه با يک پروسه انزوای البته انتخابات را برد ا" اردوخان"طيب با اين ترفند

انزوائی که حاصل سرکوب خونين درکردستان . روزافزون سياسی به لحاظ داخلی و بين المللی نيز شاخ به شاخ ميگردد

 در "فتح هللا گولن"و يک رقابت نفس گير با جريان مقتدر " سوريه"، سياست شکست خورده در رابطه با "ترکيه"

و مھمترازھمه نيروھای مسلح اعم از ارتش، پليس و سازمان  درون بوروکراسی اداری، اليگارشی مالی، قوه قضائيه

 و  با کمک و ھمراھی تعيين کننده آن بر سر کار آمده" اردوخان " جريانی که خود. می باشد" ترکيه"اطالعات 

  . برسرکارمانده بود

  

  "گولن"جريان فتح هللا 

البته انديشه او که .  می باشد "نورسی"سعيد   به رھبری" نور"در جوانی وابسته به جريان موسوم به " گولنفتح هللا "

" نورسی"برخالف " گولن"تفکر . ندارد" نورسی"بعدھا شکل منسجم تری به خود می گيرد انطباق چندانی با تفکرات 

در زمينه . معتقد به سرمايه داری و بازار آزاد ھست پان ترکيستی و به لحاظ اقتصادی  آغشته به ناسيوناليسم غليظ

  بعدھا در دھه شصت ميالدی" گولن. " و تحصيل و ساختن مدرسه بجای مسجد تأکيد دارد فرھنگی نيز برفراگيری علم

 خود در ميان پيروان نور و بخشھای   گسترش پايه ھای اجتماعی  به١٩۶٠در سال " نورسی"و پس از مرگ سعيد 

ھرچند که در . ندارد" نور"ه پرداخته و خود جريان جديدی را براه می اندازد، که ديگر ربطی به پيروان ديگر جامع

نيز ياد " نورسی"ً بعضا از او به مثابۀ يگانه جانشين سعيد   در ميان ھوادارانش  که بر او بسته اند، کنار القاب بسياری

  . می شود

ی گردد ، محصول يک کار فشرده ايدئولوژيک و تشکيالتی درطول معروف م" جنبش خدمت"جريانی که بعدھا به  

 ۵٠و ھمينطور کادرسازی دربيش از  "ترکيه" دوران چھل پنجاه ساله درميان ساختار سياسی ، اقتصادی و نظامی  يک

   دوران در  و "ترکيه"و کودتای نظامی متعاقب آن در " ايران"اين جريان که به دنبال انقالب . کشور ديگر می باشد

به " جناح کبوترھا" می گيرد ، با فروپاشی اتحاد شوروی توسط   شاخ و برگ و با حمايت او" ُتورگوت ازال"حاکميت 

مثابه يکی از دو کانون قدرت فراملی پسا جنگ سومی موسوم به جنگ سرد و ازپيش برندگان جنگ چھارم موسوم به 

و يارانش که در اين " اردوخان" طيب  نود ميالدی ھم او و ھمدر دھه . به خدمت گرفته می شود" جنگ عليه ترور"

سازماندھی شده اند، در خدمت نظم نوين جھانی قرار " نجم الدين اربکان" به رھبری  "رفاه"مقطع در درون حزب 

ی دريغ با حمايتھای ب" عدالت و توسعه" و پروژه تشکيل حزب   بارھا تأکيد "اربکان"براين واقعيت بعدھا خود . دارند

  .می نامد را رسمأ يک پروژه خارجی " گولن"تشکيالت 

که تمامی " ترکيه " و نه فقط" ترکيه" در ميان نسل جوان  و جنبش خدمت نفوذ ستراتژيک" گولن"مأموريت 

قرار دارند و يا مشمول طرح خاورميانه بزرگ می " روسيه"و " چين"کشورھائی است که يا در حوضه منافع ملی 

 وابسته به جنبش  زنجيره مدارس و دانشگاه ھای.  نام می نھد "نسل طالئی"نسلی که او خود بر آن . اشدشوند، می ب

  . نظم نوينی را برعھده دارند  تربيت کادرھای آيندۀ خدمت در اين کشورھا وظيفه

ساختار اداری  به درازای يک نسل ، به تدريج ھمچون غده ای سرطانی در   روند ستراتژيک و کادرھائی که در يک 

درست ھمان مسيری که پيش از . و قضائی کشورھای مورد ھدف رسوخ کرده و به فتح قلعه از درون اشتغال می يابند



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

و جنبش صھيونيستی در ميان تماميت سياسی ، اقتصادی ، " سرمايه متمرکزيھود" ميالدی،٢٠ و ١٩اين در قرون 

  . ند و نتايج ھولناکش امروز پيش چشم ھمه قرار دارد طی کرده بود  و مالی اياالت متحده امريکا حقوقی

. عالوه برکشورھای مورد ھدف، جنبش خدمت در نزديک به صد و چھل کشورجھان نيز حداقل يک مدرسه دارد

ًبسياری از کادرھای اين جنبش در غالب معلمان مدارس مذکور بويژه در کشورھای حوزه قفقاز اساسا مأموران مستقيم 

  "چھره خندان شيطان"کتاب   نويسندۀ  latif Erdoğan" لطيف اردوخان" بنا به ادعای .  بوده و ھستند"سيا"سازمان 

بوده و از مدتھا پيش درجناح مقابل او " گولن"بسياری را با جنبش و شخص  و روزنامه نگار مشھور ترک که سالھای 

، "اردوخان"بجز لطيف !  تعليم قرار داده است  سالگی تحت١۶را نيز از سن " گولن"ِخود " سيا"قرار دارد، سازمان 

" گولن" سال با جنبش ٢۵ که به مدت   و روزنامه نگار ديگری "ارتش امام"نويسنده کتاب   Ahmet Şık" ِاحمد شک"

 جنبش  کار می کرده و بعدھا از آنھا جدا شده است نيز درکنار مسائل ديگر، ادعاھای مشابه ای را در رابطه با ارتباط

  . مطرح کرده است" سيا"با سازمان " گولن"ور و شخص مذک

 به  جدا می شوند و) ھرکجای دنيا که باشند(اگرچه من خود ھمواره با ادعاھای عناصری که از يک جريان سياسی 

 ادعاھای روزنامه  ضديت با آن می پردازند با ترديد و احتياط برخورد می کنم با اينحال جدا از ميزان صحت و سقم

از دوران نوجوانيش، دربکارگرفته شدن جنبش او در چارچوب " گولن"ان مذکور در رابطه با بکارگيری فتح هللا نگار

يک طرح ستراتژيک حداقل از اواخر دھه ھشتاد و دردوران پيش و پس از فروپاشی اتحاد شوروی اما ترديدی وجود 

  . می باشد" گولن"ش ھم البته از فعاالن جنب" اردوخان"دراين مقطع خود طيب . ندارد

 با موفقيت به  "ترکيه" مرحلۀ نخست نفوذ در ساختار سياسی ، نظامی ـ امنيتی و اقتصادی  با پايان دھه نود ميالدی 

با حمايت ھمه " عدالت و توسعه"حزب . پايان می رسد و شرايط برای ارائه يک الترناتيو سياسی مقتدر فراھم می گردد

از اين به بعد .  بدست می گيرد  در ترکيه  و قدرت را   شده  پايه گذاری "گولن"بش  و مشارکت مستقيم جن جانبه

 و باالی   تصميم گيرنده  و تعميم نفوذ به بخشھای  تکميل برای" ترکيه" بوروکراسی اداری ، پليس و ارتش  درھای

از . کل سيستم خيز برمی دارنددست در دست ھم برای به اشغال درآوردن " اردوخان"و " گولن. " باز می گردد نظام،

پنج سال پس   . در دستور کار ھردو اينھا قرارمی گيرد از کماليستھا" ترکيه"اين مقطع به بعد پاکسازی ارتش و قضائيه 

 به نظم قديم با پوش کشف و افشای  ، اولين تھاجم٢٠٠٧ در  به حاکميت" اردوخان ـ گولن"از ورود دوگانه 

دستگيری و محاکمه . بوده اند کليد می خورد" اردوخان"اھرأ در تدارک کودتا عليه دولت  ظ که" دولت پنھان"عناصر

ُارگنه کن" به  و يا عضويت در تشکيالتی موسوم صدھا نفر به جرم مشارکت " ارگنه کن"تشکيالت . آغاز می گردد" َ

در دھه ھای " ترکيه"سياسی اگرچه يک جريان واقعی بجامانده از جنگ سرد بوده و اعضای آن ھمواره در تحوالت 

نقش داشته اند با اينحال در اين " دولت عمقی"يا " دولت پنھان" به ويژه در دھه نود ميالدی در قالب  شصت به بعد

 بھترين  اما در اين شرايط. بازی نکرده و تھديدی بشمار نمی آيد" ترکيه"مقطع زمانی نقش چندانی در معادالت سياسی 

ُارگنه کن"به عبارت ديگر .  آن می توان نظم قديم را نشانه گرفتمحملی است که در پوش بھانه بود، اين نظم قديم " َ

  .است که بايد نشانه می رفت

ُارگنه کن"محاکمات مربوط به    آغاز می گردند ، بعد از نزديک به دوسال در روند خود ٢٠٠٨ًکه رسما از جوالی " َ

از " طرف" روزنامه ٢٠١٠درجنوری . تکميل می گردد" پتک"به معنی " زباليو"با يک پرونده مشابه ديگر موسوم به 

منتشر می " اردوخان"، انبوھی اسناد در ارتباط با يک توطئه کودتای ديگر عليه دولت "گولن"زنجيره مديای متمايل به 

ُارگنه کن. "اسنادی که بيشتر بر اساس شنود تليفونھای متھمين تنظيم شده است. کند نه بود اما حداقل ريشه در اگرچه بھا"َ

در چارچوب اين عمليات سيل دوم . ًيک واقعيت عينی داشت ، باليوزاما تماما يک توطئه برنامه ريزی شده بود
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در ھمه جا به جای " گولن" وابسته به تشکيالت  دستگيری و محاکمه و تصفيه عناصرغيرخودی آغاز شده و آدمھای

 از  با اين پرونده که در پوش دفاع. را ھدف قرار می دھد" کماليستھا"کس البته که اين تھاجم بيش ازھر. آنان می نشينند

 درمقابل او  ساخته و پرداخته می شود به جز تصفيه و جايگزينی نيروئی ، کماليستھا را ھم" اردوخان"دولت و شخص 

  . يعنی با يک تير دو نشان زده می شود. و حزبش راديکاليزه تر می کند

صبر رھبری اقتدارگرا در پذيرش يک رقيب قدرتمند در ميان حزب و . البته به تمام ماجرا واقف است" اردوخان"

در پشت صحنه اندک " اردوخان"و " گولن"از اين مقطع به بعد است که جنگ قدرت ميان . جامعه رو به پايان است

و حزبش در سه انتخابات مجلس " دوخانار" رجب طيب  پی در پی پيروزی ھای . اندک ابعاد تازه ای به خود می گيرد

با کسب اکثريت آرای مردم ترکيه به شمول بخش مذھبی ـ سنتی کردھای اين کشور تحمل يک دولت موازی را برای او 

 و بر  با شروع بھارکذائی عربی" اردوخان" که ٢٠١١ھر روز دشوارتر از پيش می کند، به ويژه در مقطع سال 

خود را در يک " ترکيه"در " عدالت و توسعه"با الگوی حزب " مصر"و " تونس"ن درسرکار آمدن اخوان المسلمي

.! گرفته است" جناح کبوترھا"قدمی تشکيل يک امپراتوری نوين شبه عثمانی نيزمی بيند که قولش را سالھا پيش از 

  .ت شده اس "بار"نيست، ديرزمانی است که ديگرتبديل به " يار" ديگر" گولن"ساختار تشکيالتی 

و تشکيالت جھنميش اگرچه ديگر امکانپذير نيست، با اينحال کارچندانی ھم در اين مقطع از دست طيب " گولن"تحمل 

بر تمامی ساختار نظامی ـ " کبوترھا"سايۀ سنگين تشکيالت ساخته و پرداخته و مورد حمايت . بر نمی آيد" اردوخان"

" خواجه افندی"فکنده شده و اليگارشھای وابسته و يا ھمبسته با و مديای تحت تسلط آن ا" ترکيه"اطالعاتی و قضائيه 

 و ادامه جنگ به دور از  چاره ای جز دندان قروچه کردن. چنگالھای خود را بر گلوی ساختار مالی نيز محکم کرده اند

بتھای پشت  الزم است تا تضادھا و رقا  زمان زيادی . و سياست صبر و انتظار نيست  و افکار عمومی انظار مردم

  .  بارز و جنگ قدرت آشکار گردد صحنه

 رويای بنای يک  در اين سال او نااميد از تحقق. ِدر تمامی ابعاد، ممکن است" اردوخان" سال چرخش ٢٠١٣سال 

و عقب نشسته ازعراق ، منزوی " سوريه"امپراتوری نوين بر روی خرابه ھای امپراتوری عثمانی ، شکست خورده در 

جناح "گسستن از.  درداخل ، بناگاه به يک واکنش ابلھانه دست ميزند و مواجه با يک مخالفت فزاينده  در خارج

و ھم بسياری از دولتھای " امريکا" دولت  آنھم در شرايطی که کبوترھا ھم" جناح بازھا"و پيوستن آشکار به " کبوترھا

  .قالنيت سياسی داشتاتحاديه اروپا را در اختيار دارند، ھرچه بود کمتر نشانی از ع

 بر روی شخص او   سياسی ، ديپلماتيک و اجتماعی يکی پس از ديگری وارد شده و فشارھا  ضربه ھای از اين به بعد

" ترکيه" پليس تحت فرمان او جامعه   و فاشيستی  و واکنش سرکوبگرانه رويداد پارک گزی با. متمرکز می گردند

دراين راستا پروژه ھای .  به شدت پوالريزه می شود٢٠١۵رمقطع انتخابات  و د اندک اندک به سمت قطبی شدن رفته

در قالب ارتش آزاد " بشار اسد"و حمايت و سازماندھی اپوزيسيون ميانه رو " مسألۀ کرد"کبوترھا ازجمله حل 

و " جبھه النصره"و حمايت از " داعش"به کنار گذاشته شده و پروژه بازھا يعنی ھمکاری با ... و " سوريه"

به لحاظ .  و آدمخواران ديگر در دستور کار حکومت اقتدارگرای اردوخان قرار می گيرد  و جيش السالم احرارالشام

بناگھان . و عربستان نيز محقق ميگردد  از ايران و روسيه و نزديکی به دولت بازھا در اسرائيل   نيز دوری منطقه ای

وابسته و يا ھمبسته با دولت  وعليه جنايات دولت حرامزاده در رسانه ھای بمباران تبليغات احمدی نژادی به نفع فلسطين 

  . و حزب دمکراتيک خلقھا درجای ھدف نشانده می شوند پ ک ک  متوقف شده و بجای آن

به سمت خلع يد از " ترکيه"و " امريکا"با اتکاء به شکاف ميان دولتھای " گولن"از اين نقطه به بعد است که تشکيالت 

 است ٢٠١٣ دسمبر ٢۵ تا ١٧نقطه اوج اين روياروئی جريانات . می رود" عدالت و توسعه"رفدارانش در حزب او و ط
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در اين روياروئی پته معامالت حکومت ترکيه با جمھوری اسالمی در .  شبه کودتا می نھد بر آن نام" اردوخان"که 

، ھمچنين "اردوخان" برخی از اعضای دولت  سازمان ملل و رشوه ھای دريافتی توسط  تحريمھای راستای دور زدن

و پسرش بالل در رابطه با پنھان کردن پولھای " اردوخان" ازجمله مکالمه ميان شخص  نوارھای شنود مکالمات آنھا

 و   تمامأ بر روی آب ريخته می شود "ترکيه"در دستگاه اطالعاتی " گولن" دار و دسته  توسط! موجود در خانه 

 و سه نفر از آقازاده ھايشان و   وزير کابينه۴ برعليه  دادستان کل  Celal Kara" جالل کارا "متعاقب آن از سوی

فشارھا آنچنان است که . حتی برای دستگيری پسر اردوخان نيزخيز برداشته ميشود. بسياری ديگر اقامه دعوا می شود

  !صيل راھی ايتاليا ميشودچھار وزيرمذکور مجبور به استعفا شده و بالل اردوخان نيز به بھانه تح

 ۀ النصره يعنی ھمان شاخةتريلی ھای حامل سالح برای جبھ.  وارد می شود٢٠١۴ جنوری بعدی بالفاصله در ۀضرب 

 جنوری ٢٩و حاتای  درشھرجنوریالقاعده در سوريه که توسط نفرات سازمان امنيت ترکيه ھمراھی می شوند ، اول 

ندارمھا متوقف و متعاقب آن عکس و خبر واقعه به تفصيل به روی آنتن برده می  به حکم دادستانی و توسط ژاآدانادر 

 کماليستی جمھوريت خبر و عکسھای تريلی ھای حامل سالح برای القاعده سوريه را در ابعاد وسيع ۀروزنام. شود

ن يا ھمان به قول او ًاردوخان بر اين کار نيز مارک جاسوسی می زند و اينبار ديگر رسما تشکيالت گول.  کندمنتشرمی

. اما تعادل قواء ھنوز به نفع او نيست.  قاطعانۀ آن می گيرد را ھدف گرفته و تصميم به قلع و قمع" دولت موازی"

    . او و ھم برای تشکيالت گولن يک انتخابات تعيين کننده است  ھم برای٢٠١۵ جون ٧اتنخابات در راه يعنی اتنخابات 

ين اساس شکل گرفته که حيطه تشکيالت گولن ، کادرھا و اليت سياسی ـ اقتصادی ترکيه و تا اينجا تعادل نيروئی برا

به عبارت ديگر موضوع کار .  می باشد  روستائی  اجتماعی و توده ھای  بدنۀ حزب و نيروھای حيطه قدرت اردوخان

. الت و توسعه می باشد جامعه و بدنه حزب عدپائين جامعه و حزب و موضوع کار اردوخان باالیتشکيالت گولن 

 به دنبال  طيب اردوخان.  از ھر دو سو برھمين اساس شکل می گيردً  نيز دقيقا  جون ٧ستراتيژی مبارزات انتخاباتی 

در اين .  می رود و فتح هللا گولن با تمام قواء به تشکيل يک بلوک وسيع و متنوع عيله او ھمت می گمارد بسيج توده ھا

 را حول خود بسيج کند و بالتبع عقب مانده  ی شود که تماميت ارتجاع سياسی ، مذھبی و قومیمسير اردوخان مجبور م

فرھنگ حاکم بر مبارزات انتخاباتی او ھيچگاه اينچنين ارزان ، . ترين اقشار و طبقات اجتماعی را مخاطب قرار دھد

نيمی از جامعه ترکيه يعنی . است" اسیگفتمان دمکر" انتخابات  گفتمان حاکم بر اين.  نبوده است ارتجاعی و مھوع

 و خالصه ھر آنکس که نشانی  کردھا ، علويھا ، کماليستھا ، سوسيال دمکراتھا ، چپھا ، اقليتھای سياسی ـ مذھبی ـ قومی

 رئيس جمھور اقتدارگرا متحد و  از ترقيخواھی در او وجود دارد را می توان و بايد در مقابل تھديد ادامه حاکميت يک

    . ديگر جامعه تا اين مقطع به دنبال اردوخان و حزبش ھست نيم.  کردبسيج

بخش مذھبی ، سنتی . جلوگيری از موفقيت اردوخان در کسب اکثريت مطلق بدون آرای کردھای ترکيه امکانپذير نيست

عدالت و توسعه بوده اين جامعه نيزبه دليل عدم وجود يک آلترناتيو مقتدر و مؤثر، تا کنون آرايشان ھمواره از آن حزب 

حزبی که نه تنھا . شکست پروژه کسب اکثريت مطلق توسط حزب مذکور تنھا در توان يک حزب آلترناتيو است. است

حزبی که نه فقط يک قوم يا يک مذھب و يا حتی .  ويزيون سياسی ـ اجتماعی نيز باشد قدرتمند که برخوردار از يک

 و مرزش   و چند بعدی ترکيه را مخاطب قرار داده می بخشھای جامعه متنوعيک طبقۀ معين را نمايندگی کند بلکه تما

حزبی که ده . اين ويژگی تنھا در يک حزب سياسی وجود دارد . را تنھا از ميان ارتجاع و ترقيخواھی عبور داده باشد

حيات سياسی ،  پا به عرصه ٢٠١٢ يعنی در سال   دوگانه گولن ـ اردوخان سال پس از تصاحب قدرت سياسی توسط

  . خلقھا حزب دمکراتيک. اجتماعی ترکيه گذاشته است
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. جمع می شوند" ھا ـ د ـ پ" به زير پرچم  تماميت چپ ترقيخواه ترکيه ، اقليتھای قومی و مذھبی و جنبش روشنفکری

ی کرده است  را نمايندگی م  ک پ ـ ک ـ   ضد امپراتوری رسانه ئی تشکيالت گولن نيز اگرچه ھمواره تمايالت غليظ

در اين نقطه تھديد اصلی اما ھيچ نيست جز تھديد ورود .  برمی خيزد ھا ـ د ـ پِاما درمقابل اردوخان به حمايت از 

حزب دمکراتيک خلقھا به پارلمان ترکيه و تبديل آن به يک پارلمان چھارحزبی که امکان تشکيل يک دولت متکی به 

عليه اين تھديد عاجل نه تنھا حزب عدالت و توسعه که خود . زبش می گيرداکثريت مطلق پارلمانی را از اردوخان و ح

ً که قاعدتا بايد فراحزبی باشد ، خود را تمام عياربه ميدان افکنده و  رئيس جمھوری. طيب اردوخان نيز بسيج می شوند

ه صالح الدين دميرتاش را  به ويژ با موھن ترين الفاظ و کثيفترين افتراءھا حزب دمکراتيک خلقھا و رھبری مشترک آن

    .ًمستقيما ھدف قرار می دھد

حزب .  به نظام رياستی اش می باشد اما حاصل انتخابات يک شکست خفت آور برای او و رؤيای تبديل نظام پارلمانی

 و حزب عدالت و   وارد پارلمان شده  ده درصدی دمکراتيک خلقھا با يک درصد آرای شکننده بسا بيشتر از حد نصاب

توسعه نيز اگرچه با کسب يک اکثريت نسبی اما برای تشکيل دولت نيازمنديک ائتالف اجباری با احزاب ديگربرجا می 

بقيه ماجرا را درمقاله قبلی به تفصيل بيان . امکان تحقق نظام رياستی نيز با اين ترکيب پارلمانی ديگر وجود ندارد. ماند

اسی با حزب جمھوری خلق در دسترس و نگاه نخست وزير داوود اوغلو علی رغم آنکه امکان يک ائتالف سي. کرده ام

 را خودکشی ناميده و ميز را به ھم می ريزد و با استقبال ازيک جنگ  کامأل مثبت است با اينحال اردوخان ائتالف

  . انتخاباتی ديگر می رود داخلی خود خواسته به سراغ

   

     فشارد ؟چرا اردوخان اينچنين بر نظام رياستی پای می 

 طيب اردوخان در طول سالھای گذشته تسلط بر ارتش و تحت کنترول  به باورمن مھمترين و کليدی ترين ھدف رجب 

اگر اين نکته کليدی فھم شود ، فھم . درآوردن کل نيروھای مسلح و تشکيالت اطالعاتی و امنيتی اين کشور می باشد

در . ت داخلی و منطقه ئی دولت ترکيه و شحص او نيز آسانتر می شودبسياری ديگر از تحرکات سياسی و فعل و انفعاال

در نظام رياستی ايده آل اردوخان مھمترين . رأس تمامی اين فعل و انفعاالت نيز ھمين اقدام به کودتای اخير قرار دارد

! ی خودمان فاکتور مقام قرماندھی کل نيروھای مسلح کشوری است که سلسله مراتب آن درست مثل ارتش شاھنشاھ

پاکسازی ساختار سياسی و بوروکراسی اداری و قضائيه ترکيه از کادرھای . ًمستقيما به اياالت متحدۀ امريکا وصل است

  .  ناتو و امرای وابسته به آن امکانپذير نيست بدون حاکميت برارتش تحت کنترول" جنبش خدمت"وابسته به 

 در تمامی ده ھای اخير  ارتشی که.  بر فرازگردن او در انتظار استاردوخان می دانست که شمشير آختۀ ارتش ھمواره 

   ارتشی.  بوده و حرف اول را زده است   تعادل قواء  در حفظ  پارامتر اصلی چه در دوران جنگ سرد و چه پس از آن

، ١٩٩٧ی  فبرور٢٨ در  اين ھمان ارتشی است که يکبار.  و ھرچه ھست به او وصل نبوده و نيست  بوده که ھرچه

 تنھا با   را نه با استفاده از زور که "نجم الدين اربکان"حزب و رھبر سابقش يعنی حزب رفاه و نخست وزير وقت 

با اين تفاصيل بديھی بود که ھرگونه مداخله او در چارچوب .  کتبی وادار به استعفاء کرده بود  اخطاريۀ صدور يک

به اين اعتبار زدن .  با تھديد مداخله ارتش روبه رو خواھد شد ايش اداری و قضائيه ترکيه از رقب تصفيه دستگاه

مھار ارتش اما نيازمند يک تصفيه کامل در سيستم فرماندھی آن می . تشکيالت گولن از کانال مھار ارتش می گذشت

وی اردوخان الگ. تصفيه ای که البته بدون خونريزی امکان تحقق ندارد. ًسيستمی که تماما وصل به خارج است. باشد 

 بلکه در  نه فقط در اين مورد.  پس از انقالب سياسی در ايران است در اين رابطه تصفيه امرای وابسته ارتش شاه

بسياری از تاکتيکھائی که در اين رابطه اتخاذ می کند نيز ھمه جا پراتيک ارتجاع حاکم بر ايران را مورد استفاده قرار 
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مساجد به مثابه پايگاھھای بسيج مردمی در شب اقدام به کودتا و سازماندھی غيررسمی از جملۀ اينھا استفاده از. می دھد

نيروئی که نقشی تعيين ". نيروھای عمليات ويژه"نيروی ويژه ای شبيه سپاه پاسداران درميان نيروھای رسمی موسوم به 

شتن ريش در ميان ارتش و اين نيروھا علی رغم ممنوعيت سفت و سخت گذا.  جوالی بازی کرده بود١۵کننده در 

  . بازوبندھائی با آيتی از سورۀ انفال را بر بازو دارند ًپوليس ترکيه اکثرا ريش داشته و

  
  :تمعنای آي .َآيی از سورۀ انفال بر بازوبند يک عضو نيروھای عمليات ويژۀ وابسته به اردوخان

  در رابطه با جنگ بدر ! "د خدا قاتل آنان بو! اين شما نبوديد که آنان را به قتل رسانديد "

 و به جنگ نيروھای   ھزاران نفر از نيروھای عمليات ويژه راھی کردستان ترکيه شده٢٠١۵ دو انتخابات ۀدر فاصل 

ھدف تبديل آنھا به يک نيروی رزم .  ميروند،مقاومت مردمی که توسط حزب کارگران کردستان سازماندھی شده اند

. ھيچ جنايتی فروگذار نمی کننداين نيروھا در مناطق کردنشين از انجام . پيش رو می باشدديده و قابل اتکاء در تقابالت 

 نقشه اردوخان برای رو در رو قراردادن نيروھای نظامی ناتو و روسيه با ھوشياری کشور مذکور نقش ٢٠١۵مبر نو

عکس از ه ظامی نشان نمی دھد، بروسيه به انتقام ساقط شدن ھواپيمايش توسط جتھای ترکيه واکنش ن. بر آب می گردد

 را در سوريه مستقر کرده و ترکيه را در پشت ۴٠٠دست آمده استفاده کرده و سيستم دفاعی پيشرفته اس ـ ه فرصت ب

 سوريه توسط روسيه ممنوع اعالم شده  از اين به بعد پرواز ھواپيماھای ترکيه در مرزھای. مرزھايش زمينگير می کند

ويژه که نيروی ھوائی روسيه ضمن افشای ه ذاری اين کشور نيز متمايل به صفر می گردد ، بو بالتبع توان تأثيرگ

ھمکاريھای تنگاتنگ ترکيه با داعش بمباران ستونھای متعدد کاميونھای حامل نفت دولت اسالمی به آدرس بالل 

     .ل می کند و پرمنفعت را نيز گ شدت پيگيری کرده و درب اين تجارت پر رونقه اردوخان را نيز ب

در المان که ھمواره رابطه خوبی با دولت ترکيه داشته ، پارلمان آن .  ديگر کبوترھا وارد می شودۀ ضرب٢٠١۶بھار  

   يرغم  حساس اتھام نسل کشی ارامنه در جريان جنگ جھانی اول را به يکباره بر روی ميز آورده و علدلۀکشورمس

 تأئيد کليه احزاب موجود در پارلمان اتھام نسل کشی را وارد  عانه و با قاطجون ٢ ترکيه در  خط و نشان کشيدنھای

 ناتو ترکيه را درمقابل روسيه تنھا گذاشته بود و خود اوباما نيز در سفر  پيش از اين. دانسته و به آن رأی مثبت می دھد

 ۀ و اجاز قات با او نشدهغيررسمی اردوخان به امريکا برای شرکت در مراسم تدفين محمد علی کلی ، حاضر به مال

بدينگونه . طيب ھم سفرش را ناتمام گذاشته و دو روز زودتر به ترکيه بازگشته بود. سخنرانی نيز به او داده نشده بود

ديگرزمان ورود طيب اردوخان به بزرگترين . بود که مدار ايزوالسيون سياسی دولت ترکيه ھر روز بسته ترمی گرديد

  . بر ترکيه فرا رسيده بودقمارسياسی تاريخ حکومتش

  ١٣٩۵] سنبله[ شھريور٨پايان بخش اول ، 

   

  

 

 
 


