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   توفان–حزب کار ايران 

 ٢٠١١ سپتمبر ٢۴

  نقش نوين ترکيه در منطقه
 و ءناسب قواکه روسيه و اقمارش بر سر کار بودند، در نزاع ميان شرق و غرب، به ت وضعيت خاور ميانه تا زمانی

در يک طرف ابر قدرت امپرياليستی روسيه و در طرف ديگر ابر قدرت . توانائی ھای اعمال نفوذ آنھا وابسته بود

بعد از فروپاشی اردوگاه روسيه و کاھش نفوذش در منطقه خاور . ، با اقمارشان قرار داشتندامريکاامپرياليستی 

ه پرياليسم و صھيونيسم، جمھوری اسالمی ايران جای آنھا را بميانه، و از جمله به علت ھمدستی آشکارش با ام

. ديگر تحولی نمی تواند در منطقه صورت گيرد، که در آن نفوذ ايران به حساب نيايد. تدريج در خاور ميانه پر کرد

 ايران از نظر خويشاوندی دينی و مذھبی و سابقه طوالنی تاريخی و نزديکی فرھنگی و قدرت نظامی و سياسی و

وری اسالمی ايران يکی از جمھ. ی بدل شده استئيک قدرت منطقه ه اقتصادی و بسياری توانائی ھای ديگر، ب

 و امريکاويژه ه ثر در شکل دادن جغرافيای سياسی منطقه و مقابله با لجام گسيختگی امپرياليستھا بعوامل مؤ

برای بسياری خلقھای منطقه که . ستفريقااصھيونيسم اسرائيل از مرزھای چين تا دريای مديترانه و حتی شمال 

دورنمای سوسياليسم، حتی سوسياليسم تقلبی روسيه را از دست داده اند، رجوع به منشاء و اصل و اسالمگرائی، راه 

امپرياليستھا مدتھا نمی دانستند، که با اين نوع اسالم ايرانی چگونه بايد . برون رفت از اين بن بست ذھنی بود

 در امريکا امپرياليست ۀسياست تجاوزکاران.  از نفوذش، که موی دماغ آنھا در منطقه است، بکاھندبرخورد کنند و

حق ملت فلسطين که کليد مشکالت خاورميانه ه عراق و افغانستان و اسرائيل در لبنان و سرکوب دائمی خواستھای ب

 بود و ھست و اين سياست است، عمال در خدمت تقويت رژيم جمھوری اسالمی و افزايش نفوذش در منطقه

ی جنوبی امريکا و افريقاويژه اينکه نفوذ ايران به ه ب.  کارائی قابل انتظار را نتوانست داشته باشدامريکاامپرياليست 

  . درد سر ساز شده استامريکاھم رسيده و برای 

ختن يک اپوزيسيون خود  برای مقابله با نفوذ ايران، در کنار يک برنامه دراز مدت برای ساامريکاامپرياليست 

 عربی و کويت را به ۀ، ممالکی نظير عربستان سعودی و امارات متحدامريکا ايرانی و ھوادار تجاوز ۀفروخت

 عربستان سعودی و پاکستان برای فشار به ايران از جانب ۀعنوان جبھه ای در جنوب، برای فشار بر ايران، و جبھ

سلفيستھا و وھابيستھا نيز نتوانسته اند، اميال امپرياليستھا را آنطور که  اسالمی ۀشرق را ايجاد کرد، ولی اين جبھ

 اقتصادی، ايجاد اتحادھای ضد ۀحال ما در کنار تھديد به جنگ، محاصر. آرزو داشتند و دارند، تا کنون برآورده کند

دستھای نفوذ ايران جمھوری اسالمی در اطراف ايران و از جمله در آذربايجان و گرجستان، برای قطع شاخکھا و 
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ی و پول نقد بی ئئی ا زطريق رسانه امريکا ۀدر منطقه و ھمراه با اين اقدامات تقويت اپوزيسيون ايرانی خودفروخت

  .زبان، با اقدامات جديدی برای خنثی کردن نفوذ ايران برخورد می کنيم، که نياز فراوان به بررسی دارد

 ۀاين دولت اسالمی، که تالش می کند به اتحادي. ت ترکيه روبرو ھستيماز چندی پيش ما با نقش نوينی در مورد دول

 ۀترکيه به علت عوامل گوناگون، از جمله از برکت محاصر.  ناتو استۀاروپا بپيوندد، عضو پيمان تجاوزکاران

ن در  به عراق و فروپاشی روسيه، و آزاد شدن ملل ترک زباامريکاايران و جنگ تحميلی ايران و عراق و تجاوز 

قفقاز و آسيای ميانه، دستيابی به معادن نفت و گاز قفقاز و آسيای ميانه و  پيدايش ناگھانی نقش کليدی پر اھميت در 

 ۀانتقال نفت و گاز به اروپا، و نقش رابط ميان آسيا و اروپا و شرق و غرب و اسالم و مسيحيت، به يک معجز

 حتی به خاطر ھمکاری با ناتو نقش اخيراً .  در منطقه پيدا کردستراتيژيکترکيه نقش . اقتصادی و سياسی دست يافت

، ھمان وظيفه ای را به "ناتو" ضد موشکی ۀ را به وی داده اند و با نصب رادار سامانامريکاسپر دفاعی اروپا و 

 می نظره گرچه بعيد ب. عھده بگيرنده عھده ترکيه گذارده اند، که قبال قرار بود، دول لھستان و جمھوری چک ب

 اول، آنطور که ادعا می کنند، موشکھای غير ھوشمند و از نظر فنی، عقب ۀرسد، ھدف اين پايگاه نظامی در درج

مانده و نادقيق ايران باشند که ھنوز مراحل آزمايشی را کامال به پايان نرسانده اند، ولی اين عمل ترکيه از نظر 

ھر کسی تا حدودی تضادھای جھان کنونی . از اسرائيل استسياسی، اعالم آشکار دشمنی با ايران و حمايت آشکار 

 شمالی بيشتر واھمه ۀرا بشناسد متوجه می شود، که امپرياليستھا از موشکھای دقيق و ھوشمند چين، روسه و کر

 با اين کارش ھم ترکيه را در امريکاولی . دارند تا از موشکھای ايران که واقعا ھنوز نه به بار است و نه به دار

 امريکا ۀ خويش بند می کند و ھم به اسرائيل اطمينان خاطر می دھد که می توانند بر روی کمکھای فنی پيشرفتۀبھج

ھر صورت ترکيه خود را برای مقابله با نفوذ ه ، بامريکابا اين تعظيم ترکيه در مقابل امپرياليست . حساب کنند

 گل رئيس جمھور ترکيه عبدهللا. ارزشش در منطقه استسياسی ايران داوطلب کرده و در مقابل آن خواھان ارتقاء 

 تلويزيونی العربيه در پاسخ به اين پرسش خبرنگار العربيه در باره اينکه ترکيه تحرکات ۀگو با شبک و در گفت

 موشکی ناتو در ترکيه چيست، آيا اين ۀ استقرار سامانۀايران در منطقه را چگونه ارزيابی می کند و نظرتان در بار

بايد پرسيد، .". اين موشکھا ضد ايران يا کشورھای ديگر نيست: "ح ايران را ھدف قرار داده است؟ اظھار داشتطر

ئی  در ترکيه را، تنھا برای تزئين برافراشته اند؟ پس امريکا است آيا موشکھای ااگر واقعا اين طرح پوچ و بی محتو

  .  صرفنظر کند،ا ھمسايگانش استبھتر است، ترکيه از اين طرح بی فايده که موجب کدورت ب

 گل که مچش  است؟ و عبدهللايجاد توازن در منطقهآيا ترکيه قدرتی در جھت : "خبرنگار که ول کن نيست می پرسد

ترکيه روابط مستحکمی از نظر تاريخی و دوستی ! خير: "گرفته شده، سری به صحرای کربال می زند و می گويد

خوبی آگاه ه طی اين حرف از آنجا معلوم می شود، که ترکيه به نقش جديد خويش ببی رب". با کشورھای منطقه دارد

 ترکيه، پيشرفته و مدرن ۀھيچ کشوری در منطقه به انداز: "خوبی بيان می کنده است و آنرا در اين جمله کوتاه ب

  ).تکيه ھمه جا از توفان است"( امروز اين کشور منبع الھام بخشی شده استنيست و

 ۀ، در حمل"ترکيه روابط مستحکمی از نظر تاريخی و دوستی با کشورھای منطقه دارد: "يه که مدعی استدولت ترک

ما با رژيمھای استبدادی ھمراه نيستيم، ما : "آشکار به رژيم بشار اسد در سوريه، در ھمسايگی ترکيه می گويد

.  گل به در گفتن تا ديوار بشنود استاين سخنان عبدهللا". خواھان کشور و مردمی قدرتمند در ھمسايگی خود ھستيم

وی سپس ھم ايران و ھم سوريه را .  کوتاه مورد خطاب قرار گرفته استۀرژيم جمھوری اسالمی نيز در اين جمل

.". دخالت آشکار در امور سوريه ممکن است زمينه برای دخالتھای بعدی را به وجود آورد: "تھديد کرده و می گويد
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داخل خاک عراق نيز ه می زند  که خلق کرد را در ترکيه سرکوب کرده و برای نابودی آنھا باين حرفھا را رژيمی 

  .   می کندأترکيه اکنون نقش جديد خويش را ايف. نيروی نظامی می فرستد، و به حريم ملی آن کشور تجاوز می کند

ان در ترکيه به وقوع پيوست، روی کار آمدن رژيم اسالمی در ترکيه، که در شرايط اقتصادی  و ورشکستگی و بحر

ش آمد، تا اقتصاد ترکيه را شکوفان ساخته و سطح زندگی  اياریه اين بخت و فرصت مناسب را به اردوغان داد و ب

ئی در امريکا سياسی با مخالفت از استفاده از پايگاھھای نظامی ۀدولت اردوغان در عرص.  دھدأمردم را ارتق

 در صد مردم ترکيه بود، و يا  با پادرميانی خويش، ھمراه با  ٩۶مورد مخالفت ترکيه، برای تجاوز به عراق، که 

برزيل، در شورای امنيت، برای پيدا کردن راه حلی، برای غنی سازی اورانيوم در ايران، و يا حمايت جنجالی از 

 به نفوذی معنوی و  نوار غزه، مخالفت با آدمکشی اسرائيل در لبنان،ۀکشتيھای آذوقه رسانی به مردم محاصره شد

رژيم ترکيه ديگر . ويژه در ميان ملل مسلمان دست يافت، که با نفوذ ايران برابری می کرده سياسی در تمام جھان ب

ويژه که در اين اواخر ه  محسوب نمی شد، بامريکا ۀدر نزد ملتھای مسلمان و تحت ستم، رژيمی دست نشاند

وی شبکه ھای پنھانی ترور و کودتا و تخريب را که از دوران .  آمدياری اشه اختالفات با ارتش کماليستی نيز ب

. سر آمده بود، تصفيه کرده در ترکيه ايجاد شده بود و حال تاريخ مصرفشان ب" سيا"جنگ سرد توسط سازمان 

 اين اين شبکه در بسياری از.  و بسياری ممالک متحد غرب صورت گرفته بودالمانکاری که قبال در ايران، ايتاليا، 

تدريج رژيم ه ب. کشورھا حتی سرخود عمل می کرد و به صورت ابزار يک مافيای اقتصادی و قاچاق در آمده بود

، ھم اسالمی برای "ھم از توبره می خورد و ھم از آخور"اسالمگرای ترکيه که به مصداق ضرب المثل معروف 

ھاست، به درآمدی از اين بابت  رای توريست لختيھا بۀھاست و ھم توريستی با سواحل ويژ ھمکاری با اسالميست

 ۀ اقتصادی رشد کرد و در عرصۀترکيه در اين زمان در عرص. دست يافت، که با درآمد نفت ايران مقابله می کند

  .سياسی از احترام و نفوذ معنوی در منطقه برخوردار شد

 که به علل افريقاالبات در ممالک شمال با رشد انق.  اقتصادی ترکيه با معجزه سياسی آن کامل می شودۀاکنون معجز

سفانه به آتش بس بدل شد، و درجای خود درجا می زنند و به پيش نمی روند، بحث دورنمای حکومتھای أگوناگون مت

 عامل عربستان سعودی و يا القاعده و يا اخوان ترس از کسب قدرت توسط سلفيستھایِ . آتی اين ممالک طرح شد

مراتب غير ه البته سياست اسالمی رژيم جمھوری اسالمی ب. در ھمه جا به چشم می خورد... المسلمين بنيادگرا و

 ايران در مقابل نمونه ۀباره از نمونه ورشکست يکه افراطی تر از گرايشات بر شمرده است، ولی تبليغات جھانی ب

.  ترکيه به عنوان حکومتھای مناسب و متناسب برای کشورھای اسالمی، سخن به ميان آوردامبخشالھموفق و 

 نظری در ميان سازمانھای سياسی و انديشمندان امپرياليستھا و عمالشان در گرفته است و می ۀاکنون يک مبارز

حران کنونی در خاور ميانه، گوئيا  گمشده، برای تبليغات و برونرفت از بۀآن حلق. خورد مردم دھنده خواھند آنرا ب

 اعالم ۀاز آن تاريخ نقشی را که به ترکيه واگذار کرده بودند و شايد از گذشته واگذار کرده بودند و حال زمين. پيدا شد

 ترکيه به ادر زمان تجاوز به ليبي. مناسبش را می ديدند، رسميت بخشيدند و قبای جديدی برای اندام ترکيه دوختند

 يکه  پيمان ناتو، به عنوان کشور مسلمان مخالفت خويش را در بدو امر ابراز داشت و در طی زمان بعنوان عضو

 و تجاوزکاران ناتو که کارشان به بن اباره مدعی شد، که حاضر است به عنوان ميانجی ميان دولت قذافی حاکم ليبي

  . بست رسيده بود، وارد ميدان شود

خاذ کرده بود و مبنی بر آن، سعی داشت اختالفاتش را با ھمسايگانش از جمله ترکيه که يک سياست جديد خارجی ات

نه جنگ "ايران و ارمنستان و بلغارستان و يونان و آذربايجان و عراق و سوريه و قبرس حل کند و به اين وضعيت 

شمگيری کسب موجود از ھمان بدو پيدايشش در آسيای ميانه خاتمه دھد، در اين عرصه موفقيتھای چ" و نه صلح
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وی با آغاز درگيريھای اپوزيسيون مخالف بشار اسد در سوريه، . کرد و به آرامش منطقه کمک فراوانی نمود

تدريج به ه مرزھای خويش را برای اين اپوزيسيون باز کرد و دستش را برای تبليغات در ترکيه آزاد گذاشت و ب

ياستش را در اين زمينه با امپرياليستھا و صھيونيستھا دخالت آشکار و تھاجمی در امور داخلی سوريه پرداخت و س

حد اکثر، و تضعيف دولت جمھوری ه اين سياست در خدمت تضعيف دولت سوريه ب. ھماھنگ و متناسب ساخت

  . اسالمی در تحليل نھائی بود

ست، که امريکا امپرياليست ۀدولت سومالی، دولت دست نشاند. عھده گرفته استه  بافريقاتر کيه وظيفه ای ھم در 

ئی و سازمان ملل در سومالی، که به مردم عادی تجاوز می کردند و امريکاموريت سربازان أپس از شکست م

ولی اين کسب قدرت ناشی از . اسرای سياھپوست و معترض را بر روی آتش کباب می نمودند، بر سر کار آمد

، بلکه با ياری تجاوز قوای خارجی و ارتش خواست مردم که از جمھوری اسالمی سومالی دفاع می کردند، نبود

از آن تاريخ موج ناامنی و دزدی و راھزنی سراسر سومالی را . ، بر سر کار آمدامريکا ۀدولت اتيوپی و آنھم با اشار

 جمع شده اند، که چند ساعت ھم امريکا ھوادار ۀدور اين دولت دست نشانده ھمه آدمکشان و دزدھا ب. فراگرفته است

که  جرج بوش با سياست اسالم ستيزی و از ترس اين. د بر روی پای خود، بدون دخالت خارجی بايستدنمی توان

زير کنترل ه دست اسالميستھا بيفتد، می خواست اوضاع سومالی را به  دريای سرخ بۀمبادا، باب المندب در دھان

يوپی به سومالی و تاراندن حکومت با تجاوز ات. خود در آورد و در اين راه از کمک دولت اتيوپی برخوردار شد

اسالمی، آنھم حکومتی که توانسته بود امنيت را در ميان باندھای دزد و راھزن در سومالی با قلع و آنھا ايجاد کند، 

شکست سياست جرج بوش و اتيوپی عامل . وجود آمده استه سامان و متشنجی در سومالی به اوضاع ناب

شدت نفرت ه مشھود است، و مردم سومالی از سياست جنگ صليبی جرج بوش بکلی ه امپرياليستھا، در سومالی ب

اخيرا اردوغان . کاری را که اتيوپی غير مسلمان نتوانست انجام دھد، حال بايد ترکيه مسلمان به انتھا برساند. دارند

ھا قصد دارند از آن.  دولت ترکيه، وارد سومالی شده استۀ کابينیھمراه با اعضای فاميل و بخش بزرگی از اعضا

فرودگاه تا پايتخت سومالی يعنی موگاديشو يک بزرگراه بسازند، بيمارستان بنا کنند، به دولت سومالی کمکھای مالی 

 ترکيه به استانبول برگشت تا در کنفرانس ممالک اسالمی که در آنجا برگزار می ۀوزير امور خارج. و فنی بنمايند

 کمکھائی به مبلغ ۀدر اين کنفرانس وی موفق شد وعد. الی جمع آوری نمايدشد، شرکت کند و برای سومالی کمک م

 ميليون يورو را دريافت کند، که گرچه نقد نيست، ولی از نظر تبليغاتی به نفع دولت ترکيه است، و تائيد نامه ٢۵۴

ی دول اسالمی داده  و سخنگوافريقاای از جانب ممالک اسالمی است، که اين نقش را به دولت ترکيه برای نفوذ در 

  .اند

 سال است که تالش می کند ۶البته دولت ترکيه .  اردوغان وعده داد که سفارت ترکيه در موگاديشو را مجدد باز کند

رئيس جمھور . عدد رسانده است٢٢عدد به ١٢ نفوذ کرده و تا کنون تعداد سفارتخانه ھای خويش را از افريقادر 

نظر ه البته گرچه اين ادعا گزافه گوئی ب. ستافريقارد که ترکيه بزرگترين کارفرمای  ُگل اعالم کترکيه آقای عبدهللا

وی ھمچنين . ی مسلمان پرده بر می داردافريقا دولت ترکيه مسلمان در ۀمی رسد، ولی از انگيزه ھای توسعه طلبان

فعاليتھای دولت ترکيه ". استسر رسيده ه ما در گذشته فقط مشغول ھمسايگان خود بوديم، اين دوران ب: "اضافه کرد

وی واگذار شده نشان می دھد که ترکيه بايد به عنوان قدرت منطقه در ه  و در ممالک اسالمی و نقشی که بافريقادر 

 نيز در مقابل نفوذ جمھوری اسالمی ايران قد افريقاترکيه بايد در . خاورميانه رشد کند و در مقابل ايران قرار گيرد

از يک طرف سلفيستھا، .  ايران باشدۀکيه بايد گزينشی در تحوالت آتی منطقه در مقابل نمون ترۀنمون. علم کند
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وھابيستھای عربستان سعودی و القاعده بايد با اسالم بنيادگرا، جمھوری اسالمی را تحت فشار بگذارند و از جانب 

  .  ديگر ترکيه با مدرنيسم اسالمی خويش

امپرياليستھا می توانند از اين . عھده اين کشور می گذارده وظايف جديدی را نيز ب افريقاالبته افزايش نقش ترکيه در 

ترکيه بايد در . بعد در پوشش يک کشور اسالمی به نفت سودان و يا نيجريه و ساير مناطق دست پيدا کننده ب

 دولت مرکزی و تقويت يک" راھزنان دريائی"سرکوب نيروھای شبه نظامی اسالمی الشباب در سومالی و سرکوب 

  . ھيچ سالمی بی طمع نيست. در سومالی با امکان اعمال زور دولتی شرکت کند

ايران که ادعای قدرت منطقه را حتی از زمان رژيم گذشته داشت، دارای اين ظرفيت و توانائی چه از نظر سياسی، 

 و اسرائيل امريکايگان حامی می باشد، تا موجبات نگرانی ھمسا... اقتصادی، نظامی، فرھنگی، تاريخی و علمی و 

حال به جائی نرسيده است و لذا کارت ترکيه يکی از ه تالشھای جھانی برای مھار کردن ايران تا ب. را بر آورد

  . کارتھائی است، که امپرياليسم برای مقابله و انفراد ايران با آن بازی می کند

 افريقای برای دخالت در مناقشات منطقه و در ئنطقه امپرياليستھا در تالشند از دولت ترکيه مسلمان، يک قدرت م

ايجاد کنند و از نقش ايران در عمل بکاھند و کنترل بيشتری بر روی سياستھای ايران اعمال کرده و جمھوری 

. اسالمی را به انزوای کامل بکشانند، آنھا تالش دارند نفوذ جمھوری اسالمی را در ممالک اسالمی به حداقل برسانند

 سياسی و اقتصادی که حتی در ميان ملت خودش نيز بی اعتبار است، ۀيک ايران بی نفوذ و در محاصره  باً طبيعت

جمھوری اسالمی طبيعتا . يک ايران متکی بر مردم و دموکراتيکه بھتر می شود فشار آورد و يا تجاوز کرد، تا ب

اده کند، زيرا رژيمی که به مردم کشورش نمی تواند از فرصتھا و بختھائی که در اختيارش قرار می گيرد، استف

ھر خفتی ه متکی نيست و از مردم کشورش بيشتر واھمه دارد، تا دسيسه ھای جھانی، برای بقاء خود حاضر است، ب

  . تن در دھد، تا در انزوای خود خفه شود

نظر ه اين نقش ب.  نقش دارد ترکيه در توازن قوای منطقهمسلماً . بعد بايد نقش ترکيه را با دقت دنبال کرده از اين ب

.  راه انداخته است با ھدف ياری به مردم فلسطين باشدافريقا سفر به ۀرغم جنجالی که ترکيه در آستان نمی رسد، علی

ِصرِف عضويت در ناتو و ھمدستی با امپرياليسم در منطقه، که ھمه شاھد آن ھستند، مغاير آن چيزھائی است که 

  .   ين و بی پشتوانه، تنھا بر زبان جاری می کنددولت ترکيه با احساسات آتش

و در ضمن فراموش نکنيم که با کشف مخاذن بزرگ گاز در آبھای بين المللی دريای مديترانه که اسرائيل می خواھد 

 آنھا را خود تصاحب کند و سھم ترکيه و لبنان و سوريه و فلسطين و مصر را ندھد، مزيد بر علت شده تا ترکيه ۀھم

 "کلنر شتات آنسايگه"ی المان ۀروزنام. عنوان عامل فشار استفاده کنده رت فلسطين برای پيشبرد مقاصد خود باز کا

 در مورد اختالفات ترکيه و اسرائيل از قول طيب اردوغان نخست وزير ترکيه در ٢٠١١مبر  ماه سپت١١ تا١٠در 

ن کشتيھائی مجددا ھدف حمالت اسرائيليھا قرار ما اجازه نمی دھيم، که چني: "مصاجبه با تلويزيون الجزيره نوشت

ترکيه اين حق را برای خويش محفوظ می دارد مناطق آبی شرقی دريای مديترانه را کنترل : " و ادامه داد" گيرند

 استفاده از منابع طبيعی منطقه، به تنھائی آنکارا می خواھد کاری کند که جلو: " آقای اردوغانۀ اساس گفتهب." کند

اين وضعيت جديد ھم، بياری ترکيه آماده است، که ھم خود را حامی فلسطين و لبنان .". سرائيل گرفته شودتوسط ا

  . بشناساند و ھم از اسرائيل حق و حساب بخواھد و ھم در ميان مردم ترکيه و مسلمانان در منطقه محبوبيت کسب کند
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