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 مقدمه

 

در  ،ایو منطقه پریالیستیماهای درگیر بودن تمام قدرت به سببوضعیت کشور سوریه 

لحظات ها . درگیر بودن این قدرتدارداهمیت دوچندانی  ،مقایسه با رخدادهای دیگر

حساسی رقم زده است که غفلت از آن و بررسی و تحلیل نکردنِ آن موجب گمراهی در 

 به تبع آن های سیاسیِ آینده و یا شوکه شدن از رخدادها وگیریتشخیص اقدامات و موضع

کنندۀ مهم و تعیین وضعیتگر بودن در آینده خواهد شد. در این مقاله، تالش شده تا به نظاره

منزلۀ آخرین لحظۀ به شرقزمانی کودتای ترکیه و چرخش ترکیه به سمت سوریه و هم

 حساس در این تالطمات توجه شود. 

درست است که وضعیت سوریه در تالطمات جهانی اهمیت دوچندان دارد، ولی در 

وضعیت  نادرست است: شانکنار آن، موضوع و رخدادهایی هستند که گذشتن از کنار

اوکراین، یمن، تنش میان چین و کرۀ شمالی از یک سو و امریکا و کرۀ جنوبی از سویی 

این  مجموع ور شدن جنگ در وسعت جهانی. تالش شده تا بهدیگر و احتمال شعله

 موضوعات در حد خالصه پرداخته شود.

عاتی اما پیش از ورود به بحث توضیحی کوتاه دربارۀ اهمیت پرداختن به چنین موضو

 خالی از لطف نیست.

 است تحلیل وضعیت موجودتحلیل وضعیت سوریه و دیگر تالطمات جهانی در حکم 

ای دارد: بدون درک هویژمنزلۀ گام نخست در تغییر وضعیت موجود اهمیت ن خود بهایکه 

ویژه منطقه، تحلیل وضعیت موجود غیرممکن است. بدون درست از تحوالت جهانی، و به

که مارکس،  -توان استراتژی و تاکتیک کمونیستی راتحلیل مناسبی از وضعیت موجود، نمی
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کار به -ورزی خود کرده بودندانگلس، لنین، رزا و دیگر بزرگان کمونیست سرلوحۀ سیاست

د. بدون مانَیایی زیبا بیش نمیؤها، تغییر وضعیت موجود به رت. بدین ترتیب، بدون اینبس

بدون تئوری »توان سیاست صحیحی اتخاذ کرد. به قول لنین: تحلیل از وضعیت موجود، نمی

.. نهضت سوسیال دموکراسی بنابر تواند وجود داشته باشد.انقالبی جنبش انقالبی نیز نمی

المللی دارد. معنای این نه تنها آن است که ما باید با شووینیسم ملی بینماهیت خود جنبۀ 

شود فقط در مبارزه کنیم، بلکه این نیز هست که نهضتی که در یک کشور جوان آغاز می

کار بندد... نقش مبارز تواند موفقیت حاصل نماید که تجربۀ ممالک دیگر را بهصورتی می

با این وصف،  1«ازی کند که تئوری پیشرو راهبر آن باشد.تواند بپیشرو را تنها حزبی می

ای تئوری انقالبی است. تحلیل وضعیت آغازگاهِ تحلیل درستِ وضعیت موجود حکم پایه

 انقالبی مستلزم تحلیل وضعیت است. ورزیِ ورزیِ انقالبی نیست، اما سیاستسیاست

  

                                                 

 چه باید کرد؟والدیمیر لنین،  -1
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 ترکیه ژئوپولتیکها و وضعیت اقتصادی و ویژگی

 

های اقتصادی و ژئوپولتیک برای شروع مناسب بحث باید در وهلۀ اول به ویژگیاما 

 2ترکیه نگاهی افکند.

اقتصاد ترکیه فقط بر مبنای گردشگری به حیاتش پندارند ای که میبرخالف تصور عده

ترکیه از نظر اقتصادی، عالوه بر گردشگری، در کشاورزی نیز قوی است. دهد، ادامه می

، رتبۀ اول تولیدکنندۀ فندق، 2002سال  در .در دنیاست کشاورزی کنندگان برتریدتول ازترکیه 

سومین  ؛دومین تولیدکنندۀ هندوانه، خیار و نخود بود ؛گیالس، انجیر، به، زردآلو و انار بود

چهارمین تولیدکنندۀ پیاز و  ؛فرنگی، بادمجان، فلفل سبز، عدس و پسته بودتولیدکنندۀ گوجه

 ؛پنجمین تولیدکنندۀ چغندر و ششمین تولیدکنندۀ تنباکو، چای و سیب بود ؛زیتون بود

هشتمین تولیدکنندۀ بادام و نهمین تولیدکنندۀ گندم و  ؛هفتمین تولیدکنندۀ پنبه و جو بود

 دهمین تولیدکنندۀ لیمو بود.

میلیارد دالر به  دهبیش از  ،2002و در سال ترین صنعت ترکیه نساجی است بزرگ

. از صنایع مهم دیگر ترکیه صنایع شیمیایی، تحادیۀ اروپا لباس صادر کرده استاعضای ا

 ،ویژه تلویزیونترین تولیدکنندۀ لوازم خانگی، بهفوالد، سیمان و خودروسازی است. بزرگ

شدۀ اریهای خریددرصد تلویزیون 22ل ترکیه است که در اروپا صنایع الکترونیکی وست

نیز سومین  (Telra-Profiloا )تلر-ای پروفیلود. شرکت ترکیهکنها را تولید میاروپایی

                                                 

مقاله فقط با ذکر کلی منبع آن آورده شده است.  منابعِ اطالعات، اخبار، و آمار و ارقام در کل -2

ها را نشان ها گرایشخبرهای جدیدتری نیز در مدت اخیر آمده است، اما از آنجا که همین داده

 ها و اخبار لزومی ندارد.دهد، جدید کردن دادهمی



- 4 - 

 

، 2002در سال  ،کنندۀ تلویزیون اروپاست. سهم ترکیه در فروش تلویزیون در اروپاتولید

 (انگلیس و ایتالیا)پس از  2008درصد بوده است. صنایع خودروسازی ترکیه در سال  پنجاه

 33، 2009هم جهان را کسب کرد. در سال دوازدم اروپا جای گرفت و رتبۀ پنجدر ردۀ 

ن جهان های مهندسی عمراسازیِ ترکیه در فهرست برترینشرکت پیمانکاری و ساختمان

ها در ؛ آنکسب کردوم را دپس از چین رتبۀ ترکیه جای گرفتند که از این نظر، در آن سال، 

 پس از امریکا و چین در رتبۀ سوم قرار داشتند. 2002سال 

از میان کشورهای  ،میلیون تن فوالد تولید شده است که 1200، 1220در سال 

اروپا فقط آلمان باالتر از ترکیه قرار دارد.  ۀاتحادی درکشور برتر،  دهتولیدکننده در لیست 

 شانزدهمیلیون تن در رتبۀ نهم و ایران نیز با  31هفتم، ترکیه با  ۀمیلیون تن در رتب 42آلمان با 

میلیون  122رفته، همچهاردهم قرار دارد. اتحادیۀ اروپا، در این سال، رویمیلیون تن در رتبۀ 

 تن تولید کرده است.

و ایاالت متحدۀ امریکا  280میلیون تن و هند با  2200پس از چین با  ،در تولید سیمان

میلیون تن مشترکاً در جایگاه چهارم تولید سیمان در  22میلیون تن، ترکیه و ایران با  83با 

 اند.قرار داشته 2014ان در سال جه

از نظر  2002سازی ترکیه نیز از صنایع برتر این کشور است که در سال صنعت کشتی

داده با کسب رتبۀ چهارم در جهان پس از چین و کرۀ جنوبی و ژاپن سفارش تعداد کشتیِ

 قرار دارد.

های براساس دادهاست.  2012 سال اروپا در ۀترکیه پنجمین شریک اقتصادی اتحادی

 1/289تریلیون و  1به ارزش  ،اروپا، سال گذشته ۀیوروستات، اتحادی ،سازمان آمار اروپا

 ادر شده است.میلیارد یورو از آن به ترکیه ص 29که  کرده استمیلیارد یورو صادرات 

دار میلیارد یورو از ترکیه واردات انجام داده و این مق 2/21اروپا همچنین به ارزش  ۀاتحادی
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تولید  ،به بعد 2000از سال  است.یافته درصدی  13، افزایش 2014به نسبت سال  ،نیز

 خارجی گذاری، سرمایه2012 سال دربرابر شده است.  3بیش از ناخالص داخلی در ترکیه 

 ،آن از پیش سال با مقایسه در ،میزان این که رسید دالر میلیارد 283/12 رقم به ترکیه در

  است. کرده رشد درصد 4/32

جنگ داخلی در اوکراین و منتفی شدن گذرِ خطِ لولۀ گاز روسیه به با از سوی دیگر، 

یش ترک»که این خطِ لوله از ترکیه بگذرد: پروژۀ  پدید آمداروپا از اوکراین، موقعیتی 

هم ، آنکردتقاضای ورود به پیمان شانگهای ، ترکیه 2013در سال  در زمان اردوغان. «استریم

ترکیه ، هاعالوه بر این های اتحادیۀ اروپا در راه پیوستن ترکیه به اتحادیه.اندازیدلیل سنگبه 

گروه بیست  G20( است. )G20عضو گروه بیست ) و همچنین، دومین ارتش بزرگ ناتوست

 82در مجموع  وکه از قدرتمندترین کشورهای جهان تشکیل شده است  است اقتصاد بزرگ

 اند.(قبضه کرده درصد اقتصاد جهان را

از نگاهِ اروپا و امریکا )و روسیه و  یژئوپولتیکبا این اوصاف، ترکیه از نظر اقتصادی و 

. به این سبب به همین صورتهرگونه تحرکِ ترکیه نیز  بنابراین، و نمایدمی ایران( کشوری مهم

کودتایی شود تواند منجر به است که حاکم نبودن بورژوازی مورد قبول غرب در این کشور می

 3برای تغییر مواضع ترکیه.

  

                                                 

های دههای این بخش از ویکیپدیای انگلیسی، خبرگزاری آناتولی، داآمار و ارقام و گزارش -3

 سازمان آمار اروپا و بانک تجارت جهانی گرفته شده است.
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 خورده، امریکا و دمیرتاشکودتای شکست گولن،

 

کشور دنیا  صداهلل گولن و یا جنبش حزمت )یا خدمت( در بیش از فتح سازمان

مدارس و اماکن فرهنگی و تربیتی دارد: بیش از هزار مدرسه و مرکز در سرتاسر دنیا. این 

هدف از ایجاد این مدارس پرورش  ،ای ندارند. به گفتۀ گولننامۀ رسمیمراکز هیچ اساس

دست بگیرد. )و سال ادارۀ کشور ترکیه را به پانزدهالی  دهنسل برتری است که بتواند پس از 

ویژه کشورهای اسالمی، در دستور کار این دست گرفتن ادارۀ کشورهای دیگر، بهاحتماالً به

از مناطق و کشورهایی که این سازمان در آن دانشگاه و مدارس .( و داردسازمان قرار داشته 

به آذربایجان، پاکستان، هند، ترکمنستان، ازبکستان، بوسنی، افغانستان، قزاقستان،  شوددارد می

قیزستان، مغولستان، ژاپن، سیبری، بلغارستان، داغستان، انگلستان، امریکا، آلبانی، رومانی، رق

اشاره کرد. جنبش گولن بیش از هزار مدرسه در ترکیه و دوهزار  و آلمان افریقای جنوبی

ه ویژه در کشورهای افریقایی و اسالمی، تأسیس کردمدرسه در بیش از صد کشور جهان، به

 .است

پس از کودتا از کشورهای هند، پاکستان، اقلیم کردستان )کردستان عراق(، ترکیه 

آذربایجان، اردن، کامبوج و بسیاری دیگر خواست تا از فعالیت مؤسسات و مراکز وابسته به 

 گولن در کشورهایشان جلوگیری کنند. 

، دولت تاجیکستان به سبب غیرشفاف 2012در سال دیلی صباح گزارش داده است که 

های دولت ترس از تأثیر در سیاست همچنین و جنبش گولن در آن کشورل کردن عم

 ستان این مدارس را بست.کتاجی
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مدارس گولن در کوزوو، جمهوری کنگو،  ،2012در می دیلی صباح به گزارش 

شان بسته شدند. در جمهوری قزاقستان، سومالی و ژاپن به سبب ترس از تأثیرگذاری

 دولت موازی مدارس گولن را بستند. به دلیل هراس از تشکیل، 2014آذربایجان، در سال 

ن، آموزان، معلماکنند: دانشمیلیون نفر با سازمان گولن همکاری میچهارحدود 

ها حاکی است که این نیروی اجتماعی در ترکیه ارزیابی نگاران و دیگران.بازرگانان، روزنامه

که تعداد زیادی ترک در آنجا  نیز، جنبش گولن در آلمان میلیون عضو دارد.بیش از یک

 مدارسی دارد. ،کنندزندگی می

جان کری در مورد ای به ، چند نمایندۀ برجستۀ کنگرۀ امریکا در نامه2012در فوریۀ 

اهلل گولن اند و خواستار براندازی اردوغان و واگذاری حکومت به فتحاردوغان هشدار داده

جنبشی دموکرات نام برده شده است  منزلۀبهبا صراحت از جنبش گولن  ،شدند. در این نامه

« کردهای سوریه»های اردوغان برضدّ که باید از آن حمایت کرد و از قطع کردن حمله

 اند.صحبت کرده

به  را مریکاا ۀاعضای کنگر گولن مخارج بیش از دویست سفر خارجیِجنبش 

ه است. افشای پرداخت کشورهای مختلف از جمله ترکیه و جمهوری آذربایجان پرداخت

گیری این دهندۀ جهترشوۀ جنبش گولن به نمایندگان کنگره و دولت امریکا نیز نشان

در ایالت  زمانهمطور مریکا در یک روز بهااالصل ایترکیهنوزده شهروند »جنبش است. 

ست که در ا حالی اند. این درنیوهمپشایر به بنیاد متعلق به سناتور کلی آیوته کمک مالی کرده

گاه ها هیچکنندگان این اعانهتودی مشخص شده است که پرداختایاسیو ۀتحقیقات روزنام

 .«استزن  اودانستند که اند و حتی نمیته گوش نکردههای سناتور کلی آیوبه سخنرانی

خالصه آنکه جنبش گولن نه فقط جنبشی محلی نیست، بلکه از وسعت جهانی 

های مالی کشورهایی مانند امریکا و بخشی از حمایت به سبببرخوردار است. این جنبش 
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بورژوازیِ ترکیه بُعد جهانی یافته است. جنبش گولن در بعضی از کشورها نقش جدی و 

است. بدین ترتیب،  ایفا کردههای دولتی های اپوزیسیون و سیاستتأثیرگذاری در جنبش

جدا از اینکه گولن عامل کودتا بوده است یا نه )که براساس شواهد بوده است(، کودتای 

اهلل ز شکاف عمیقی در بورژوازی ترکیه بود: از یک سو فتحخوردۀ ترکیه نشان اشکست

 اش و سوی دیگر اردوغان و حامیانش.المللیگولن و حامیان داخلی و بین

پردازیم، زیرا این ارتباط و در این بخش به رابطۀ دمیرتاش و مقامات امریکا نیز می

در ترکیه و سوریه، بازیچۀ  احزاب کردیدهد که با امریکا نشان می( PYD) دِیِپِ ارتباطِ

ای با امریکا در طور آگاهانهبه دیپها و دستِ امریکا هستند. حزب دموکراتیک خلق

 اند.ارتباط

، 2014سپتامبر  22در  ،هاالدین دمیرتاش، یکی از رهبران حزب دموکراتیک خلقصالح

 اش بودکنندهبرگزار ن()نزدیک به بنیاد کلینتو« مرکز ترقی امریکایی»در کنفرانسی کردی که 

خواه جمهوری حزب رئیس معاونِ تانریکولو در آن شرکت کرد. سزگین تانریکولوهمراه  هب

اطالعاتی استراتفور امریکاست. به گزارش -های مؤسسۀ امنیتیو از خبرچین ترکیه خلق

همچنین با نمایندگان وزارت امور خارجۀ امریکا و  2012آوریل  24در  الجزیره، دمیرتاش

 Nationalدر او ، 2012آوریل  29و  2014سپتامبر  22کنگرۀ امریکا دیدار کرده است. در 

Press Club .او با نمایندگان کاخ سفید و 2012در اواخر سال  امریکا حضور یافته است ،

دار کرد. او در کاخ سفید با مشاور اوباما در خاورمیانه، وزارت خارجۀ امریکا در واشنگتن دی

معاون وزیر امور خارجه دیدار کرد. پیش از آن، او در کنفرانسی در مؤسسۀ و رابرت مالی، 

 شرکت کرده بود. 2012دسامبر  3خاورمیانه در واشنگتن در تاریخ 

 IVLP التحصیلالدین دمیرتاش فارغصالحاین است که  ترمهم موضوع

(International Visitor Leadership Programاز وزارت امور خارجۀ امریکا )  در سال
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سازی رهبران سیاسیِ آینده در این برنامه برای آماده ،سیبیبیبه گزارش  است. 2002

، نیکوالی سارکوزی IVLPو با توجه به سایت  سراسر جهان است. با توجه به این گزارش

جمهور آلمان )از اند. یوآخیم گاوک، رئیسبوده IVLPالتحصیالن و حامد کرزای نیز از فارغ

(، ینس استولتنبرگ 1982، میخائیل ساکاشویلی )1993های فعال( در سال کمونیست ضدّ

 IVLP( از 1990(، رابرت فیکو )1993(، دونالد توسک )1992(، عبداهلل گل )1988)

سلیمان دمیرل، مولود التحصیل: از دیگر اشخاص مهمِ فارغ التحصیل شدند.فارغ

گرهارد شرودر،  فارغ شد(، 2004در سال  که وزیر امور خارجۀ ترکیه) اوغلوچاووش

اچر، انور سادات، ایندیرا گاندی، موشه هلموت اشمیت، رومانو پرودی، تونی بلر، مارگارت ت

ستان پس از انقالب رنگی جمهور قرقیزیف )رئیسبیک باقیایهود اولمرت، قربان کاتساو،

 دیلما روسف. «بانو»گل الله( و 

ها کامالً از حزب دموکراتیک خلقشدنی نیست این است که چیزی که کتمان

های تأثیرگذار امریکا هیکی از مهر ک،کبه همراه پ کند وهای امریکایی پیروی میسیاست

د نیز دیگر این رابطۀ یحتی پتر است. د از بقیه مشخصیوضعیت پ است. ترکیهدر 

طور علنی کند و حضور مداوم مشاوران نظامی امریکایی در آنجا بهانکار نمینزدیک را 

 4شود.دار میو امریکا نیز معنی دیپاز این رهگذر است که نزدیکی حزب  است.

  

                                                 

deutsche-تودی و ایاسبیست، یودیلی صباح، دیلیایسنا، های این بخش از گزارش -4

nachrichten.de-wirtschafts .گرفته شده است 
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 ترکیه و تنش با اروپا

 

سیاسی دو گرایش کلی، که در -رفته، ترکیه از نظر اقتصادیهمهای اخیر، رویسالدر 

 اند، داشته است: نزدیک شدن به غرب؛ و نزدیک شدن به شرق.تقابل با هم بوده

توان اروپا می ،های دو سوی اقیانوس اطلسبا توجه به اشتراک منافع و اهداف قدرت

 ۀو مسائل جاری در رابط هاما از آنجا که زمین ؛متحد شناسایی کرد یبلوک منزلۀرا به امریکاو 

ای دارد، ذیل دو بخش کنندههای تعیینو ترکیه با امریکا تفاوت اروپا ۀمیان ترکیه با اتحادی

 م.پردازیجداگانه به موضوع روابط ترکیه با این دو قدرت می

ترین ی پدید آمده است. از مهماروپا مشکالت حادّ ۀبین ترکیه و اتحادی ،در سال اخیر

 این مشکالت مسئلۀ مهاجران است.

توافقی شد. این توافق،  انبین ترکیه و اروپا بر سر بحرانِ مهاجر، 2012مارس  18در 

 پنج بند دارد: 

اند، از بازگرداندن همۀ مهاجران: همۀ مهاجران غیرقانونی که از ترکیه به یونان رفته -1

 مارس به ترکیه بازگردانده خواهند شد. 20روز 

گردانده در ازای هر تبعۀ سوری که از یونان باز«: یک نفر در مقابل یک نفر»اصل  -2

ود. اولویت با کسانی است که ششود، یک تبعۀ سوری دیگر از ترکیه به یونان منتقل میمی

 اند.برای رساندن به اروپا غیرقانونی مهاجرت نکرده

دست لغو روادید ورود برای اتباع ترکیه: از امتیازاتی که ترکیه در این توافق به -3

ست و ترکیه «معافیت اتباعش از اخذ روادید ورود به کشورهای عضو اتحادیه اروپا»آورد می
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شرط از شروط معافیت  22حدود  2012ن امتیاز باید تا اواخر ژوئن یابی به ایبرای دست

 اتباعش از اخذ روادید ورود به اروپا را عملی کند.

داده بود،  ، که قبالً وعدهرا میلیارد یورو سهاعطای کمک مالی به ترکیه: اتحادیه  -4

هزار مهاجرِ مقیم ترکیه به دولت آنکارا اعطا  200میلیون و دوبرای سازماندهی اوضاع 

میلیارد  سهپایبند باشد، « آفرینی برای مهاجراناشتغال»خواهد کرد و اگر ترکیه به شرط 

 به این کشور اعطا خواهد شد. 2018یوروی دیگر تا اواخر سال 

اکرات عضویت تسریع مذ»اروپا: اروپا به ترکیه وعدۀ  ۀعضویت ترکیه در اتحادی -2

کند و تهدید کرده را داده است، ولی قبرس با این وعده مخالفت می« ترکیه در اتحادیۀ اروپا

 است که مانع اجرایی شدن آن خواهد شد.

به ترکیه  میلیارد یوروی توافقی سهاز میلیارد  2/1 فقطاردوغان اعالم کرده است 

دار و مریز ترکیه کج .را عملی کندتواند تعهدات ترکیه و این رقم نمی است پرداخت شده

اروپا خواستار پایبندی ترکیه به توافق دربارۀ پناهجویان  ۀاگر اتحادی ،کهاست تهدید کرده 

ها به کشورهای عضو ایاست، باید به وعدۀ خود برای اجرای امکان سفر بدون روادید ترکیه

رمانۀ وزارت اقتصاد آلمان، نامۀ اشپیگل با استناد به سند محبراساس خبر هفته عمل کند.

 کند.آلمان خود را برای شکست احتمالی توافق پناهندگان با ترکیه آماده می

تر پیوستن ترکیه به اتحادیۀ اروپا نیز در حال حاضر از هر دورۀ دیگری تیره اندازچشم

حتی نظر گرفته است و ترکیه را فقط شریکِ بااولویت برای اروپا در اکنون اتریشهم. است

ایزوستیا به نقل از منابع موجود در محافل  ۀروزنام .داندعضویت مشروط را نیز محال می

حتی اگر ترکیه تمام شروط کمیسیون اروپا را به : »نویسداروپا می ۀسیاست خارجی اتحادی

یس ئان کلود یونکر رژتواند وارد این اتحادیه شود. زیرا اجرا درآورد، تا ده سال آینده نمی
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در پی تنش بین ترکیه و اتریش، .« ون اروپا مخالف پیوستن ترکیه به اتحادیه استیکمیس

 .ه استترکیه سفیر اتریش را احضار کرد

 .وجود آورده موجب خشم ترکیه شده استرفتارِ اروپا که شائبۀ حمایت از کودتا را به

ها گذاشته است و در رئیس پارلمان ترکیه، اسماعیل قهرمان، معتقد است که اروپا آنکارا را تن

. او معتقد است که ستا جانب ملت ترکیه را نگرفته خوردهشکستکودتای  ۀحادث

اند. کودتا اخباری جانبدارانه، زشت و نادرست منتشر کرده ۀهای غربی در ساعات اولیرسانه

شدت از رویکرد دولت در ترکیه، کشورهای اروپایی به خوردهشکستبه دنبال کودتای 

 .انددر قبال سرکوب مخالفان انتقاد کردهاردوغان 

مسئلۀ  .رابطۀ بین این دو را تضعیف کرده است حادّ بین اروپا و ترکیه شکالتم

واکنش اروپا به کودتا نیز حاکی ساز اتفاقات بعدی است. ترین اختالف و سببمهاجران مهم

الف اروپا با بخشی از دهد که اختها از کودتا بود. این نشان میهای غیرعلنی آناز حمایت

شده که اروپا در ساعات  قدری حادّبورژوازی ترکیه که اردوغان نمایندۀ سیاسی آن است به

سم ازمیر، رئیس حزب سبزهای آلمان، آنکارا را یک  کند.اولیۀ کودتا آن را محکوم نمی

زیگمار گابریل، معاون صدر اعظم  شریک همواره مشکوک برای اتحادیۀ اروپا ارزیابی کرد.

کاری دولت آلمان در دموکرات آلمان، به واکنش سرد و اهمالو رئیس حزب سوسیال

مان با ما پل ارتباطی»برخورد با کودتای نظامی در ترکیه اعتراف کرد. او همچنین گفت: 

این « ه گرفته نشود.خواهیم بشکنیم. باید مراقب باشیم که ترکیه با اردوغان اشتباآنکارا را نمی

گیریم و ترکیه را با اردوغان اشتباه نمی :کنیمدقیقاً همان چیزی است که ما نیز رعایت می

دانیم. چرخش ترکیه منظور از چرخش ترکیه به سمت شرق را چرخش بورژوازی حاکم می

 های گوناگون بورژوازی بستگی دارد.به هر سمتی به چیرگی بخش
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گوید: ای که دربارۀ تنش بین آلمان و ترکیه نوشته شده است، میلهتحلیلگر ایلنا، در مقا

اصطکاکی که میان ترکیه و آلمان رخ داده است، برگرفته از برخورد دیدگاه مرکل و »

آمده میان ترکیه و آلمان وجودبرخالف گفتۀ این تحلیلگر تنش به.« شوداردوغان ارزیابی می

 توان تا این سطحِنیست. این تنش سیاسی را نمی« غانبرخورد دیدگاه مرکل و اردو» به سبب

شود. ورود منافع بورژوازی حاکم بر دو کشور ناشی می انتزاعی تقلیل داد. این تنش از تضادِ

ها در ناتو . حتی عضویت آنرو بودروبهآلمان  تمخالف بااروپا از همان ابتدا  ۀترکیه به اتحادی

ای که در ناتو دومین ارتش بزرگ را دارد خطر یت ترکیهر کرد. عضونیز خاطر آلمان را مکدّ

ترین ارتش اروپا، ترکیه قویاتحادیۀ ورود ترکیه به  در صورتبزرگی برای آلمان است. 

های بیش گذاریو با سرمایه های زیادی به آنجا سرازیرسرمایه. همچنین، اتحادیه خواهد شد

شد. وارد شدن کشوری با قابلیت باال، مانند میاز پیش کالن در این کشور، رقیبی برای آلمان 

  انداخت.خطر میترکیه، هژمونی آلمان را به

 -، حمایت اروپاخوردهشکستگیری همدالنه با ترکیه در موضوع کودتای عدم موضع

 :«هاگولنیست»از کردهای سوریه، زیر فشار قرار دادن اردوغان در بازداشت  -ویژه آلمانبه

اروپا( و  ۀای بودن تقابل آلمان )به نمایندگی از اتحادیاست حاکی از ریشهها رفتاری این

 ترکیه.

مهاجران را راهی  توافقْ کاملِ ترکیه تا شش ماه دیگر با اجرایی نشدنِ ،به احتمال قوی

تواند در اولین تنش شدید میان ترکیه و اروپا خواهد بود که می کند و این شروعِاروپا می

 2.تأثیرگذار باشدگیری جهانی و حتی شروع جنگ در وسعت جهانی جبهه

                                                 

همچنین های ایلنا، ایسنا، مهر، و فارس و اطالعات موجود در این بخش از خبرگزاری -2

 سی، رادیو فردا، و آناتولی گرفته شده است.بیهای اسپوتنیک، یورونیوز، بیخبرگزاری
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 ترکیه و تنش با امریکا

 

به ارتباط گولن با امریکا « خورده، امریکا و دمیرتاشگولن، کودتای شکست»در بخش 

خورده کودتای امریکایی بوده ه کودتای شکستپرداخته شده است. همچنین، عیان است ک

شدت است. بعد از کودتا در ترکیه و تقاضای استرداد گولن، روابط امریکا و ترکیه به

اهلل گولن را کرده است که با تاکنون چند بار ترکیه درخواست استرداد فتح تضعیف شد.

روابط  ،اگر او را تحویل ندهندکه  اعالم کرده نیزپاسخ مثبت امریکا همراه نبوده است؛ ترکیه 

دو کشور تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. اردوغان پس از کودتا خطاب به امریکا گفت که 

در کشورشان است دم از  ،که عامل کودتا بوده ،توانند زمانی که گولنها چطور میآن

یکا غرب حامی تروریسم و کودتاست. همچنین، امر و ابراز تأسف کرد کههمکاری بزنند، 

 اردوغان درهای اتمی خود را در ترکیه به کشوری دیگر منتقل کند. در صدد است سالح

باشی، رئیس گول ۀپلیس در منطق ۀسخنرانی خود در دیدار از مرکز فرماندهی نیروهای ویژ

، با این همه. کرد« گرانجانبداری از توطئه» پنتاگون را متهم به ۀبخش عملیاتی خاورمیان

آمد ودر حالی که روسیه رفت سفر به ترکیه ۀبه شهروندانش دربار هشدار آمریکا

 جالب توجه است. نیز سر گرفتهازشهروندانش را به ترکیه دوباره 

کاخ سفید و وزارت امور خارجۀ امریکا در ساعات اول کودتا واکنشی به آن نشان 

نظر در  ران از اظهارندادند. جان کری، وزیر امور خارجۀ امریکا، در پاسخ به سؤال خبرنگا

کنم که آرزو می»او بدون محکوم کردن کودتا فقط گفت:  مورد این اتفاق خودداری کرد.

 «آرامش، ثبات و تداوم به ترکیه بازگردد.



- 12 - 

 

ترکیه اخیراً سفیر امریکا را به دلیل مخالفت مقامات امریکا با عملیات سپر فرات 

های بعدی بحث شده سوریه در بخشدر مورد عملیات ترکیه در )احضار کرده است. 

 حدّ)در های نمایندگان امریکایی در مورد گولن و مخالفت شدیدشان با اردوغان نامه (است.

 گویای رابطۀ کنونی بین امریکا و ترکیه است. نیز، در کنار موارد ذکرشده در باال، براندازی(

خود بهدهد خودمی خبر« به شرق شدن نزدیک»دوستی به روسیه و ایران که از  دستِ

. جدا از این، برکناری و است« حفظ رابطه با امریکا»و « نزدیکی به اروپا»مانعی برای 

های بین دستگیری چندین نفر از سران ارتش در پایگاه اینجرلیک نیز نشان از گسستن رشته

که یکی تکه شدن سوریه، طور کامل. خواست امریکا در تکهناتو و ترکیه دارد، هرچند نه به

دلیل  بزرگوجود آوردن کردستان ها کردستان سوریه است، و هدفش برای بهاز آن تکه

خواهند سوریه اصلی حمایت از کردهای سوریه است. ترکیه، سوریه و ایران در اینکه نمی

 2اند.تجزیه شود و کردها مستقل شوند مشترک

  

                                                 

های ایلنا، ایسنا، مهر، و های بعدی از خبرگزاریاطالعات و اخبار موجود در این بخش و بخش -2

فته شده سی، رادیو فردا، و آناتولی گربیهای اسپوتنیک، یورونیوز، بیفارس و همچنین خبرگزاری

 است.
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 شرقترکیه و نزدیک شدن به 

 

دوستی به سمت  سوخوی روسیه، اردوغان دوباره دستِبعد از ماجرای شلیک به 

اهمیت است که روسیه دراز کرده است. در وهلۀ اول، همکاری این دو در مسئلۀ سوریه 

. یکی از نمایندگان حزب عدالت و توسعه در پارلمان اعالم کرده که همکاری دارد بسیاری

اقتصاد و بحران سوریه اهمیت انرژی،  ۀمیان روسیه و ترکیه حائز اهمیت است و در سه حوز

 بسیار دارد.

طور که کشورش روابط خود را با همان گفت که ،وزیر ترکیهم، نخسترُلدُعلی یُبن

. روسیه و اسرائیل بهبود بخشید، برای بهبود روابط با سوریه و عراق نیز تالش خواهد کرد

باز  پردازند،با داعش میترکیه پایگاه هوایی اینجرلیک را بر روی کشورهایی که به مقابله 

داعش بهره  صورت نیاز از آن در عملیات ضدّ تواند درمی ،و اگر روسیه نیز بخواهد کندمی

 . این خود گویای نزدیکی ترکیه به روسیه است.ببرد

یکی از معاونان هاکان فیدان، رئیس سازمان اطالعات ترکیه، وارد سوریه شد و با 

های ارشد امنیتی این کشور در دمشق دیدار کرد. محور این دیدار موضوع کردهای مقام

اسماعیل حقی تکین، ها برای اجرای طرح فدرالی شدن بود. سوریه و حمایت امریکا از آن

برگزاری مذاکرات میان آنکارا  ،کنونی رئیس حزب وطن ترکیه دیپلمات سابق ترکیه و معاون

بار به دمشق  پنجعنوان حزب وطن از ماه مه تاکنون ما به»یید کرد و گفت: أو دمشق را ت

 ،جمهوری این کشورها بشار اسد، رئیسس آنأایم و با برخی مقامات سوریه و در ررفته

کشور  های اطالعاتی دودر سطح سرویس من معتقدم دیدارها»حقی گفت:  «.دیدار کردیم
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آید. اسد قدم پیش می چهاراسد  ،اگر ترکیه یک قدم به سمت اسد پیش برود. وجود دارد

 «.شده برای اصالح روابط با ترکیه داردهای انجامدیدگاه مثبتی در مقابل تالش

 گرای وطن ترکیه اعالم کرد ترکیه تصمیمات مهمی خواهدملیرهبر حزب سوسیال

از شرکای نزدیک و مورد او  .کندگرفت و با خوشحالی به سمت ایران و روسیه حرکت می

 .اعتماد اردوغان است

 یشگاز ترک ۀگوها را به منظور ازسرگیری ساخت خط لولوترکیه و روسیه گفت

پیشنهادی است که قرار است از  ۀترکیش استریم یک خط لول ۀپروژ. )نداهاستریم آغاز کرد

روسیه و ترکیه عبور کند و پس از عبور از دریای سیاه، به یونان در جنوب اروپا برسد. قرار 

این خط لوله قرار است جایگزین . این پروژه عملیاتی شود 2012است که از دسامبر سال 

ان منتقل کند؛ مسکو که قرار بود گاز روسیه را از مسیر بلغارست شود ساوث استریم ۀخط لول

 .(اروپا منتفی کرد ۀبا اتحادی قابلشساخت ساوث استریم را دسامبر پارسال در پی ت ۀپروژ

قزاقستان از خواستۀ ترکیه در پیوستن به اتحادیۀ اوراسیا )شامل روسیه، بالروس، 

کیه ترکیه از تالش تر تیِرآسایت تیوبقزاقستان، قرقیزستان و ارمنستان( خبر داده است. 

جمهور یسئاردوغان در دیدار با ر»و نوشت:  خبر داد «شانگهای»برای پیوستن به پیمان 

این .« روسیه به وی پیشنهاد کرده که ترکیه نیز به عضویت سازمان همکاری شانگهای درآید

که در یک برنامه تلویزیونی به  ،نخست وزیر ترکیه ،اردوغان»نوشت:  سایت همچنینوب

پیوستن ترکیه به این  دراروپا  ۀهای اتحادیاندازیداد، به سنگخبرنگاران پاسخ میاالت ؤس

کشی است و تاکنون اروپا در قبال ترکیه در حال وقت ۀاتحادی”اتحادیه اشاره کرد و گفت: 

منتشر شده  2013فوریۀ در ین خبر ا «“ت.ای در این راستا انجام نداده اسکنندهنیز اقدام قانع

اردوغان و نظربایف، حضور ترکیه در پیمان  از کودتا نیز در نشست خبریِپس  .است

 هااین شانگهای مطرح شد و نظربایف از دفاع تمام قد از ترکیه در پیوستن به آن خبر داد.
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و بالفاصله پس از کودتا نیز  طور ناگهانی اتفاق نیفتادهخش بهبدین معنی است که این چر

 ترکیه در این فکر بوده است.بورژوازی حاکمِ بلکه از چند سال پیش  ،وجود نیامدهبه

کودتای امریکایی در ترکیه، تقابل ، 2013تقاضای عضویت در پیمان شانگهای در سال 

 :تر جناح اردوغان با اروپا و امریکا، درخواست دوبارۀ عضویت در پیمان شانگهایجدی

و از شکافی عمیق در بورژوازی  کندشخص میها لزوم کودتای ترکیه و ماهیت آن را ماین

 .سوق داده استکه کشور را به سمت شرق حکایت دارد ترکیه 
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 وضعیت کنونی و آیندۀ سوریه

 

اصلی تالطمات جهانی در زمان کنونی بزنیم. بعد از آزادی  باید سری هم به میدانِ

ترکیه رسماً اظهار نگرانی کرد. درگیری بین ارتش سوریه و  ،کردهای سوریه به دستمنبج 

ک و کردهای سوریه بیم دارد، کهم پیوستن پکردها نیز بر این نگرانی افزود. ترکیه از به

به تجزیۀ سوریه و  سوریه مستقلِ ها برای استقالل کردستان و تشکیل کردستانِزیرا تالش آن

، امریکا به ی مسلحاز درگیری ارتش سوریه و کردها پسبه تبع آن ترکیه خواهد انجامید. 

ترکیه با  ،سوریه و روسیه هشدار داد که با نیروهای ائتالف درگیر نشوند. دو سه روز بعد

اش به خاک سوریه وارد شد و به کمک نیروی هواییبه نیروهای ویژه و چندین تانک و 

شی ترکیه به کردهای سوریه شهر جرابلس لشکرکشی کرد و آنجا را گرفت. در این لشکرک

شدیداً حمله کرده است. برخالف اظهارات رسمی مقامات ایرانی و روسی و سوری، ترکیه 

ها حاکی از زنیبرخی گمانهکم با اطالع مقامات روس و ایران وارد سوریه شده است. دست

حمله  دربارۀ که تا به حال ،های روسیه و ایران بوده است تا امریکاکه این از نقشه این است

توان گفت نمی ،. با این همهشودبسته و تا حدودی دست غافلگیر ،به کردها هشدار داده بود

کند سیاست نزدیکی به شرق و با اینکه ترکیه سعی می ترکیه کامالً از غرب بریده است.

در عملیات همکاری با غرب را پیش ببرد و در این مسیر توانسته است که با کمک از امریکا 

نزدیک  ۀشک در آیندبیولی را به پس براند،  های مسلحکردسپر فرات وارد سوریه شود و 

)با وجود همکاری باالجبار امریکا با ترکیه  همکاری کند. تواند با یکی از دو طرففقط می

 در عملیات سپر فرات، امریکا به ترکیه در مورد حمله به کردها هشدار داده است.(
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کنند که از مانورهای بین مانند ایران، ترکیه، مصر و حتی یونان سعی میکشورهایی 

ها همیشه امکان چرخش به دو سمت را حفظ شرق و غرب بیشترین استفاده را ببرند. آن

ِ المللی به معنای وجود کارگزارهای داخلیکنند. در اصل وجود این دو جبهه در سطح بینمی

ند. به این سبب نکمی عملبرای چرخش  طبقۀ حاکمهای مکانمثابۀ ااین دو جبهه است که به

، تدریجییا  چه ناگهانی -به سمتی بچرخنداست که این کشورها )مانند ترکیه( اگر بخواهند 

اهمیت این چرخش در شوند. رو میبا دخالت جناح دیگر روبه -و یا دائمی و چه مقطعی

ه در تأثیری است که در وضعیت سوریه و مقطعی بودن آن نیست، بلک تدریجی یا ناگهانی یا

 به تبع آن، در بازآرایی این دو جبهه دارد.

ویژه در آموزش نظامی نیروهای ارتش به -ورود رسمی چین به منازعات سوریه

یقیناً چرخش وضعیت را بیش از پیش  ،همانند روسیه و ایران ،اشو حتی مداخله -سوریه

الوقوع بشار اسد به چین در روزهای اخیر، خبرها حاکی از سفر قریب سریع خواهد کرد.

. احتمال اینکه سوریه به درخواست چین مبنی بر دسترسی به پایگاه دریایی جواب است

 مثبت دهد نیز بسیار قوی است.

ارتش آزاد تجاوز نظامی ترکیه به سوریه را محکوم  از یهایگروهجالب اینجاست که 

 وجود آمده است.رسد دو دستگی میان ارتش آزاد بهظر مین. بهنداهکرد

طبیعی است که نظام سوریه در این »گوید: وزیر ترکیه، میکورتولموش، معاون نخست

این « حضور داشته باشد و بر میز مذاکرات بنشیند. [گوهای صلحوگفت]ها گووگفت

انداز جدیدی در سوریه است. اش حاکی از چشمچرخش ترکیه در پیوند با عملیات نظامی

در اما  ،از مشارکت ترکیه در مقابله با داعش در سوریه تقدیر کرد وزیر امور خارجه فرانسه

کردهای سوریه  ۀلئداخله در مسسوق یافتن احتمالی ترکیه به سمت حل و فصل و م مورد

ارتش ترکیه به  ۀحمل ۀدربار ،آلمان ۀوزیر خارج ،فرانک والتر اشتاین مایر. هشدار داد
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اما در امریکا، برت مک گورک، نمایندۀ ویژۀ  .کردهای سوریه به آنکارا هشدار داد

. پیتر ها را غیرقابل قبول خواندداعش، این درگیری جمهور امریکا در ائتالف ضدّرئیس

کوک، سخنگوی پنتاگون، اعالم کرد که درگیری میان ترکیه و نیروهای کرد غیرقابل پذیرش 

است. بن رودز، مشاور امنیت ملی امریکا در حوزۀ ارتباطات استراتژیک، با تحرکات ترکیه 

مخالف است. همچنین، اشتون  دیپنیروهای  در شمال سوریه و انجام عملیات برضدّ

شده تا در ماجرای سوریه با  اع امریکا، اعالم کرد که از ترکیه خواستهکارتر، وزیر دف

درگیر نشود. فکری ایشیک، وزیر دفاع ترکیه، اعالم کرد که ترکیه به مسکو،  دیپنیروهای 

طرح عملی که توسط ارتش آزاد سوریه و با حمایت ارتش ترکیه »واشنگتن و تهران دربارۀ 

اروپا در دولت  ۀکرده است. عمر چلیک، وزیر امور اتحادیرسانی اطالع« شوداجرایی می

کس حق ندارد برای ترکیه تعیین تکلیف کند و بگوید که چه گروهی هیچ»ترکیه، گفت: 

 .«تروریستی است که با آن بجنگد

انتقاد امریکا از حملۀ ترکیه به شمال سوریه موجب واکنش ترکیه و  ،در چنین وضعیتی

 است. احضار سفیر امریکا شده

های درگیر در امور سوریه، از جناح»: گفت، معاون نخست وزیر ترکیه، کورتولموش

ها اطالع اند. روسیه نیز به آنجمله دولت سوریه نسبت به عملیات سپر فرات اشراف داشته

 .«داده بود و ما نسبت به آن اطمینان داریم

اختالف در بین ارتش آزاد نشان  ،به احتمال قویاند و ترکیه و دمشق به توافق رسیده

از نیروهای مانده در قطعِ حمایت  اینْهاست. احتماالً از قطع حمایت ترکیه از بخشی از آن

خواهد تر ارتش سوریه را آسان به دستحلب است و بدین ترتیب، ترکیه تسخیر حلب 

ترکیه  ،احتمال قوی. از سوی دیگر، با کنار کشیدن ارتش سوریه از منازعه با کردها، به کرد
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ایفا خواهد کرد و این جز در توافق با دمشق میسر کردها  از پیشرویِ را کنندهنقش ممانعت

 .شدنمی

نیروی قابل  یگانه، احتمالی آندو دستگی در ارتش آزاد و رو به اضمحالل رفتن  با

 .بوداتکای امریکا کردهای سوریه خواهند 
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 روژآوا« انقالب»ها و د، چپیپ

 

 :حملۀ ترکیه به کردها نگاهی بیفکنیم در برابرو رفتار چپ ایران  دیپاما به 

 سمبل [شد کشته آنجا در و رفت کوبانی به مشهد از که آقایی امیر]یعنی  او»

 «.ماند خواهد و بود روژآوا انقالب بودن جهانشمول

در روژآوا نشانۀ  را کسی از مشهد یا ترکیه و... حضور ،نویسندۀ این جمله، مشخصاً

داند. به این متفکر بزرگ باید گفت که کسانی از می« انقالب روژآوا» بودنِ« جهانشمول»

سرتاسر اروپا تا امریکا و افریقا و... در جنبش داعش حضور دارند. آیا جنبش داعش 

های مثبت است؟ جهانشمول است؟ آیا جهانشمول بودن داعش لزوماً نشانۀ پیشرفت و سویه

)بر فرض جهانشمول « انقالب روژآوا» چرا به جهانشمول بودنِپس  ،گونه نیستایناگر 

لۀ شما ؟ البته که برای امثال شما جای افتخار هم دارد. در مخیّکنیدبودنش( افتخار می

چیز به جهانشمول بودن سرمایه و چیز است. پس بهتر است قبل از هرجهانشمول بودن همه

 .دروژآوا، بنازی« انقالب»به فرزند خلفش نیز،  دتوانیپس از آن می ،دداری افتخار کنیسرمایه

های فرانسوی در دهکده»گوید: چاکِ کوبانی چنین میاز عاشقان سینه دیگر یکی

ها پیش از سلطنت میجی، در شورش دوران انقالب کبیر فرانسه، در قیام دهقانی ژاپنی

اکنون در میان مردم قهرمان کوبانی علیه های سرخپوست دهقانی پرو علیه مالکان و جماعت

های مردم برای مقابله با اشغالگران و جانیان داخلی دشمنان گوناگون خارجی، حرکت توده

کرده است: کل جماعت با همسران، کودکان، از یک رسم و راه پیروی می و خارجی، تقریباً

آمدند. در زمانی هم می رمه و سازوبرگشان، به همراه طبل و شیپور و ادوات موسیقی گرد

کردند شدند، حصارها را پاره میهمگی از خط مرزی قلمرو رد می -دمعموماً سپیده -معین
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های اش بودند. مردم با بهترین لباسرفتند که مدعیو به سمت حد و مرز قلمرویی پیش می

سنت تمامی  روند. کوبانیخود، با ابزار و آالت موسیقی خود، صبح زود به پیشواز دشمن می

در سنت چنین !« شورشیان دویست سال گذشته را یکجا و به تمامی ارائه کرده است

کنند. این شورش ها از هر شورشی دفاع میچیز است. آنهمه« شورش»هایی، آنارشیست

، در ایران 88تواند انقالب مخملی در اوکراین باشد و یا تالش برای انقالب مخملی سال می

ها هم به نام دموکراسی آن :ها در اوکرایناند مانند شورشِ فاشیستشورشها دوستدار آن

تواند ؛ این شورش حتی میآتش کشیدند و جزغاله کردندرا به بسیاریشورش کردند و 

 .باشداعتراض بازار طالفروشان به افزایش مالیات بر ارزش افزوده هم 

ست که در پنج سال ا حلیهمان راهحل ترکیه اکنون راه»بهرام رحمانی نیز گفته است: 

هایی از کردستان ترکیه نیز تجربه های اخیر در بخشوا تجربه شده و در ماهآگذشته در روژ

جامعه « ملت و دولت»شورایی با رد  ۀهم خودمدیریتی دموکراتیک و ادارشده است و آن

رضایت قلبی  رضا ثقفی هم از نقشۀ امریکا )باجالب اینکه حتی کسانی چون علی.« است

با این حال، خودمدیریتی دموکراتیک  !کردهای سوریه( در کردستان سوریه خبر دارند

 همچنان خریدار دارد.

)به قول  که -روژآوا« انقالب»اما دربارۀ انقالب روژآوا و خودمدیریتی دموکراتیک: 

البی بودن تهی از ماهیت انق الکلچربی و آبجوی بیئین، خامۀ بیفکاقهوۀ بی مانندبه ژیژک(

ای آغاز شد. )برای با خروج نیروهای دولتی از مناطق کردنشین بدون هیچ عمل انقالبی -بود

وضعیت، فرض کنید در ایران نیروهای دولتی و سپاه و ارتش ایران برای مقابله با  درکِ

توانیم با حرکت کنند، بدین ترتیب ما می اصفهان یا شیرازاز تهران به  حمالت گروهیْ

بلکه انقالبی  ،هم نه انقالب خشک و خالیانقالب کنیم آنشکستن تخمه در خانه 

کارانه بدین ترتیب، انقالب بدون عمل انقالبی شروع شد و با موضع محافظه«.( جهانشمول»
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که روژآوا با پیروی از تئوری  آمدنظر میبه روژآوا ادامه یافت. ی«هاانقالبی» ۀو سالوسان

دست یافته است. با « خودمدیریتی دموکراتیک»کمونیست( به « ضدّ»)آنارشیست  بوکچین

بود برای  «مجبور»ب کوبانی هم شکست. خُطرف دره کوبانی ژست انقالبیِ بیداعش ب ۀحمل

موجب  «اجباری» همکاری کند. این همکاری« داعش ائتالف ضدّ»زنده ماندن با امریکا و 

بود، یک دل نه صد دل عاشق  ککپ، که کپی برابر اصل دیپحزب شد که کوبانی و 

 «مجبور»امریکا شود. پس از نجات یافتن از شرّ داعش برای اینکه مدت بیشتری زنده بمانند 

شدند به ارتش سوریه حمله « مجبور»ها حتی آن شان را ادامه دهند.اریکشدند با امریکا هم

سپس برای  کمیتشان را گسترش دهند.بودند که اراضی تحت حا« مجبور»کنند، زیرا 

شان را تنگاتنگ کنند تا با امریکا همکاری شدند« مجبور»گسترش اراضی تحت حاکمیتشان 

ترین انقالب گونه بود که بزرگجایی که به بازیگر اصلیِ امریکا در سوریه تبدیل شدند. این

 رقم خورد! «باالجبار» دویست سال اخیر

 ۀمستقیم سیاست سالوسان ۀشان، نتیجژآوا و انقالب اساطیریترکیه به رو« تجاوزِ»این 

در این اواخر در  دیپ ۀتجاوزگران ۀها در نداشتن تنش با ارتش آزاد سوریه است. روحیآن

چرخش و پس از  ع ارتش سوریه نیز مزید بر علت شد تا با تهدید امریکا،حمله به مواض

امریکا  و دستانه وارد جنگ شودامی پیش، ترکیه در اقدسمت شرقترکیه به بیش از پیش 

 شود. بستهو دست غافلگیر

های احزاب کردی در طول تاریخ خود، همیشه، تن به پذیرش حمایت قدرت

اند. چه داده -که عبارت از تشکیل کردستان بزرگ است -امپریالیستی برای پیشبرد اهدافشان

 در ایران، چه در ترکیه، سوریه و عراق.

 مانندبهکند به انقالبی حال، در چنین زمانی بهرام رحمانی مردم ترکیه را دعوت می

روژآوا،  مانندبهبیند. یقیناً اگر در ترکیه، شان را نیز در آن میروژآوا و یگانه راه رهایی
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وقوع به -کندکه امریکا با کنترل از راه دور آن را مدیریت می -خودمدیریتی دموکراتیک

توان حتی کورسوی امیدی به رهایی یافت. فقط در آن زمان است که دیگر نمی بپیوندد،

توان با قاطعیت رفتی برای وضعیت سوریه پیشنهاد داد، اما میسادگی نتوان راه برونشاید به

اعالم کرد یگانه راهِ مرگِ انقالبْ پروژۀ فدرالیزه کردن سوریه و راه بهرام رحمانی برای 

کمونیستی است که « هر»کند. وظیفۀ ه پازل کردستان بزرگ را هژمون میترکیه است: راهی ک

 مبارزه و آن را افشا کند.« امپریالیستی»با این راه و روشِ خودمدیریتی دموکراتیکِ 

ویسندگان، ن»بیانیۀ نیز بودیم: « های قانونیمارکسیست»ۀ بیانی منتظر ،در این گیر و دار

در جایی از این بیانیه «. همبستگی با مقاومت روژآوا»در « روشنفکران و کنشگران سیاسی

روزهایی را به یاد داریم که شاهد مقاومت تکین  ۀخوبی خاطرما به ۀهم»آمده است که 

این .« داعش و متحدانش بودیم ۀجانبکوبانی و فداکاری مردمش در مقابل هجوم همه

تر های چون نویسنده، روشنفکر و از همه جالبکه هیچ ندارند و از قبل برچسب -بدبختان

« دانش مارکسیستی»خورند و در مؤسسات رنگارنگ به تدریس کنشگر سیاسی نان می

را به یاد ندارند. یادشان رفته « خوبی خاطرۀ آن روزهابه»برخالف گفتۀ بیانیه  -پردازندمی

« باالجبار»بلکه با قبول  ،دست نیامدبا فداکاری مردمش به است که این مقاومت در کوبانی

 دست آمد.شان بهمشاورانهای امریکایی و حضور طلب جنگندهیّر و صلحکمک نیروهای خَ

« همبستگی با مقاومت روژآوا»از زبان گالیله به نویسندگان بیانیۀ  زندگی گالیلهبرشت در 

داند و آن را که حقیقت را میآن است. اما  نادانفقط داند، آن که حقیقت را نمی»گوید: می

بخش وژآوا، این نام نمادین الهامر»اند که در ادامۀ دُرافشانی گفته .«تبهکار است کندانکار می

 ۀمبارزه برای آزادی، کرامت انسانی و عدالت اجتماعی، امروز از هر طرف در محاصر

ی ارتجاعی و غیردموکراتیک قرار های مستبد و نیروهااقتصادی حکومت-سیاسی-نظامی

خوار روسیه و های خونرفقا! درست است که از همه طرف در محاصرۀ دولت «.گرفته است
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جمهوری اسالمی )و از نظر اینان نه ایران( قرار گرفته است، اما به لطفِ  ترکیه و سوریه و

 تاناسیهای مختلف، که بخش اعظم کنشگری سیهمّت شما روشنفکران و امضای پتیشن

فخیمۀ امریکا در « بسیار دموکراتیک»و « کامالً مترقی»و « غیرمستبد»بوده است، دولت  تاکنون

اعضای که  -کنار شیرزنان و شیرمردان کرد با پشتیبانی ارتش سازمان پیمان آتالنتیک شمالی

نون اک»مقاومِ کوبانی آمده است.  «مردم»به یاری  -اندهای جهانترین حکومتآن از متمدن

الفتح یا بیش از هر زمانی بر همگان روشن شده که دشمن روژآوا، نه تنها داعش و جیش

ای هستند که همچون همیشه راهی جز های جهانی و منطقهالنصره، بلکه تمام قدرت

روژآوا قسم که « انقالب»به « شناسندها نمیسدکردن دموکراسی مردمی و غارت ثروت آن

ها الفتح یا النصره دشمنانتان نیستند، آناید: داعش و جیشکردهاین یک مورد را اشتباه 

اند که دوشادوش شما برای آزادی سوریه از رزمانتانهمهمان ها اند، آنبرادران و خواهرانتان

تی است که مروّجنگند. بیدستِ حکومت مستبد، ارتجاعی و غیردموکراتیکِ بشار اسد می

 ید.گونه از خود برانها را اینآن

ترین و در این هنگامه، کسانی از گوشه و کنار جهان خود را به این میدان نبرد آزاده»

همبستگی در کمون  ۀرسانند، تا به یادمان آورند خاطرهای جهان با پلیدترین دشمنان میجان

... را؛ اسپانیا، فلسطین، چیاپاس مکزیک وپاریس، مقاومت ویتنام، نبرد الجزایر، نبرد 

است در  “انسان” ۀای را که عظمتش در تجلی کلمبرای شکوه زیستن لحظههمبستگی 

را حدس بزنیم « و...»چیاپاس مکزیک؟! بیایید  در کنارِکمون پاریس .« آزادوارترین شکل آن

از چیاپاس مکزیک باید به انقالب  پس. خُب احتماالً نام ببریمرا دیگر  هایو خودمان آن
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مخملی اوکراین و دست آخر به -های دموکراتیکبه انقالب سپس، سبزمخملی -مردمی

 اشاره کنیم.  2مقاومتِ هواداران مرتضی پاشایی

                                                 

امروز ما، با مختصات  ۀهایی مانند سوگواری در مرگ فالن خواننده یا هنرپیشه را در جامعپدیده» -2

پیوند نامقدس »درستی سیاسی ـ فرهنگی ـ ایدئولوژیک غریبی که دارد از یک سو شاید بتوان به

 .سبک زندگی است ۀای از مقاومت در عرصسویهخواند اما از سوی دیگر « دولت ـ ملت

]منظور یوسف اباذری است که پس از مرگ پاشایی در مراسمی در این مورد  وقتی سخنران»

و به هراس بعدی و متقابل حاکمان و محکومان از  88آمیز، به اتفاقات ولو اغراق ،سخنرانی کرد[

های خواسته گیری آن اعتراض وگیرد بخش مهمی از دالیل شکلکند، نادیده مییکدیگر اشاره می

سبک زندگی تعلق داشت، با این حال، توانست  ۀمعترضان در بسیاری از سطوح به مطالباتی در مقول

دشمنِ »)پرویز صداقت،  «.را به خود بگیرد حتی گاه رادیکالسرعت شکل یک جنبش شهری و به

 .(1393آذر  22، سایت میدان، «مردم

را با تضادهایی جدی، از جمله حضور ناسیونالیسم دست راستی و گرایش  خيزشی مردمیاوکراین »

 .است به نولیبرالیسم، تجربه کرده

ترین رویدادهای سال و پیامدهای آن، هم از نظر ذهنی و هم از نظر عینی، یکی از مهم قيام اوکراین»

دگی نهایی قدرت دولتی و شکنن های در جنبشقيام خالقيتِ تودهزد. از نظر ذهنی، گذشته را رقم 

های فاشیستِ اوکراینی که با یقیناً جز توده« های در جنبشتوده»]منظور اندرسون از  ...را نشان داد

آتش کشیدن ها یقیناً خالقیت در بهآن« خالقیتِ»تأمین مالیِ غرب پا گرفتند نیست؛ و منظور او از 

 در نوع کشتار است.[« قیتخال»و هر نیروی مترقی دیگر و « اودسا»ها در کمونیست

مدار نولیبرال کرد، دو سیاستاهداف مشابهی حمایت می را که از 2004-2با اینکه انقالب نارنجی »

جنبش  بلوغ ۀدهندنشانای بود. این به گونه بدون رهبرتقریباً  2013-14رهبری کردند، خیزش 

 بود. 2013-14 ها[]فاشیست دموکراتيک

زمان قدرت و طور کلی رویدادی مثبت بود، رویدادی که همقيام اوکراین بهها رغم این تضادبه»

 .ای عليه حکومت استبدادی را نشان دادخالقيت یک جنبش توده
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، خُب.« امروز دفاع از انقالب روژآوا عیار سنجش تعهد به انسانیت و رهایی است»

ناتو از نظر تعهد به انسانیت و رهایی پرعیارتر از کنشگرانِ سیاسی و روشنفکران  ،سالمتیبه

جای داستان سرهم کم بهاست، دست «همبستگی با مقاومت روژآوا»بیانیۀ  و نویسندگان

ما امضاکنندگان این بیانیه »کند. آوا حمایت میروژ« انقالب»هایش از کردن دارد با جنگنده

های سایر قدرت ۀطلبانهای فرصتضمن محکوم کردن تجاوز ترکیه به این منطقه و سیاست

آید، نخست شیرمردان و شیرزنان کارتان میاگر محکوم کردن به...« اشغالگر در سوریه

                                                                                                                

رغم تضادهای یادشده در باال، ، بهگذشته ۀميراث متأخر مردم اوکراین در بيش از دو ده»

گذشته، اشتیاق برای  ۀمردمی در ده دموکراتیکِ. مردم اوکراین با دو خیزش نویدبخش آینده است

 .اندترین معنایش نشان دادهرا در وسیع دموکراسی مردمیو  خودمختاری

اوکراین بیاموزیم و  جاتِ فاشیستی[]بخوانید دسته ، باید از مردمباورهای انسانمارکسيستعنوان به»

برای دموکراسی  ها[]یعنی فاشیست آنان ۀ ]منظور قتل و غارت و آتش زدن نیروهای مترقی[از مبارز

زمان صادقانه به حمایت کنیم، در عین اینکه هم ]منظور پیوستن به غربِ متمدن[ و رهایی ملی

. ]یعنی زا هستند، اشاره کنیمها دروناز آن ها وجود دارد، که برخیتضادها و موانعی که در مقابل آن

ی ی روسیهاوکراین: خیزشی مردمی در سایه»سون، )کوین اندر« هم به نعل بزنیم، هم به میخ[

 .(1393اردیبهشت  28، راجی فرزانه ۀترجم، سایت نقد اقتصاد سیاسی، «پوتین

پروفسور کوین اندرسون مرجع فکری و از خداوندگارانِ حلقۀ مشخصی از مترجمان و 

 د.انحضور داشتههای چپ ایرانی است که از قضا در این نامۀ مربوط به روژآوا هم آکادمیسین

 حل واقعیِ دموکراتیزهیگانه راه ]سبز[ اکنون به مدد این جنبش ...اندپا خاستهمردم ایران بار دیگر به»

ها )و توان آن را در تقابل با تصویر سیاه رسانهرود و میشمار میاسالمی از درون به ۀشدن خاورمیان

استثنای خیر، تجسم زنده و مشهود سیاست جشنواره پسند( یگانه « هنری»های ها و فیلمرمان

پنج »)مراد فرهادپور، .« شمول، و کلید صلح منطقه یا حتی صلح جهانی دانستبخش جهانرهایی

 .(1388رخداد، مرداد مجلۀ اینترنتی ، «چیزی که باید درباره این جنبش بدانیم

 و پررنگ کردن کلمات به نشانۀ تأکید از من است. اضافاتِ در قلّاب
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های سیاست» باعث و بانیِشان «طلبانههای فرصتسیاست»روژآوا را محکوم کنید که با 

 شده است.« های اشغالگر در سوریهسایر قدرت ۀطلبانفرصت

نسانی جهت های ابر آنیم که راهی جز حمایت جمعی و فراگیر از روژآوا و آرمان»

طلبان جهان باقی نمانده است. ما خواهان آنیم که حل این بحران، برای آزادیخواهان و صلح

ترین شکل ممکن خود را با این انقالب پیوند تمامی باورمندان به این ضرورت، به ملموس

ترین شکل رسیدیم به مرحلۀ عمل. پس تا به اینجا قرار بر این است که به ملموس« بزنند

ن خود را با این انقالب پیوند بزنیم. اما ورود به روژآوا و جنگیدن دوشادوش ممک

، «با سرودن شعر»، «با کمک مالی»ترین شکل است؟ مانند امیر آقایی؟ نه! ملموس« انقالبیان»

ترین شکل ممکن پیوند است. شما حتی ها همان ملموسو غیره. این« با ساختن فیلم»

های سخنرانی و صفحۀ های پرسش و حضور در جلسهستوانید با شرکت در کالمی

روشنفکران و کنشگران سیاسی که همگی نویسنده هم « محفل دودآلود»فیسبوک و یا در 

 هستند با انقالب و انقالبیان پیوند بخورید.

 !«امریکا»بژی بژی کوردستان، بژی بژی 
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 سوریه و دیگر تالطمات جهانی

 

اروپا نخواهند پذیرفت. در صورت پذیرفتن چرخش به سمت شرق را امریکا و 

شود و احتمال غرب در منطقه و سرتاسر جهان کمتر می شکست در سوریه نیز، هژمونی

رود. به این سبب، در تنش اوکراین و روسیه و همچنین در جنگ یمن نیز می غائلهری ذاواگ

بسیار باالست. تر از جانب غرب های خطرناکدر صورت نپذیرفتن شکست، احتمال دخالت

سوریه در پیشروی به سمت مواضع  مسلح کودتای ترکیه و حمایت و تحریک کردهای

هر صورت خنثی شده دولت سوریه از این دست اقدامات خطرناک است که تا به اینجا به

 است؛ ولی قابلیت پیچیده شدن وضعیت نیز بسیار باالست. 

باال گرفته است. اوالند خواستار جلوگیری از تنش دوباره تنش میان روسیه و اوکراین 

مرداد به همۀ  21جمهور اوکراین، در تاریخ پروشنکو، رئیسمیان طرفین شده است. 

جزیرۀ کریمه دستور داد در باالترین حالت  های نظامیِ این کشور در نزدیکی شبهیگان

سرویس امنیتی فدرال  باش در حالی صورت گرفت کهاین آماده .باش قرار بگیرندآماده

شدۀ سازمان ریزیای اعالم کرد حملۀ برنامهمرداد با انتشار بیانیه 20روسیه در تاریخ 

کریمه خنثی کرده است. در بیانیۀ مقامات  ۀدفاعِ اوکراین را به شبه جزیر اطالعاتِ وزارت

درال روس آمده بود که در جریان این عملیات، یک سرباز و یک مأمور سرویس امنیتی ف

دستور داده شده برای بسیج  نیروهای اوکراین ۀبه همدر این حین، . روسیه کشته شدند

ای در خصوص هفتمین خدمات اجباری ارتش دستورات محرمانه ۀکمیتند. فوری آماده باش

 باش را تکذیب کردند.البته مسئوالن اوکراینی اعالم آماده .بسیج نیرو دریافت کرده است

ای به هسته ۀحمل برای حتی آمادگیو های ناتو در نزدیکی روسیه زمایشاعالم آمادگی و ر
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نیز از باال بودن میزان تنش حکایت و اخیراً اعالم رزمایش روسیه در اطراف کریمه روسیه 

 کند.می

جمهوری سابق لی عبداهلل صالح، رئیسسوریه ملتهب است. ع مانندبه هموضعیت یمن 

با روسیه  احتماالً ،در یمن تشکیل شده است که اخیراً ،شورای حکومتی که یمن اعالم کرد

 ۀهمکاری یمن با روسیه از طریق استفاد. مبارزه با تروریسم همکاری خواهد کرد ۀدر زمین

. باید دید خواهد بود ممکنها و بنادر این کشور های نظامی، فرودگاهطرف مقابل از پایگاه

در آنجا چه شرایطی مستقیماً وارد خواهد شد یا نه و امریکا که روسیه به درگیری در یمن 

 وجود خواهد آورد.به

حامیان این  اروپا تشکیل دهد. از ۀاروپا در تالش است تا ارتش مشترک در اتحادی

این ممکن است  .اندوزیر مجارستانوزیر چک و نخستوزیر لهستان، نخستنخستارتش، 

مد، هرچند احتمال تشکیل این ارتش ضعیف است، حکایت به تنش میان اروپا و ناتو بینجا

با مخالفت برخی کشورها از جمله آلمان با آن، این منافع  از منافع متقابل کشورها دارد.

 توان مشاهده کرد.متقابل در اتحادیه را می

از سوی دیگر، تنش میان کرۀ شمالی و چین از یک طرف و کرۀ جنوبی و امریکا از 

 ۀشمالی و برنام ۀگوید برای مهار کرجنوبی می ۀدر حالی که کررفته است. گ طرف دیگر باال

ای شمالی اعالم کرده است حمله ۀموشکی بالستیک این کشور به تاد نیاز دارد، کر

چین نیز  ،ذکر است . شایانجویانه در صورت استقرار این سامانه انجام خواهد دادتالفی

تنش در  .استجنوبی ابراز نگرانی کرده  ۀموشکی تاد و استقرار آن در کر ۀسامانۀ دربار

 نیز موجب شده تا چین و روسیه رزمایشی مشترک انجام دهند. چینجنوبی دریای 

؛ تنش بین اوکراین و روسیه باال گرفته است؛ و همچنان ادامه دارد جنگ در سوریه

تا شش ماه دیگر که ترکیه مرزهایش را  قوی،به احتمال  -اروپا و ترکیه ۀتنش بین اتحادی
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به باالترین سطح خود خواهد رسید. این سه  -گذاردبرای ورود مهاجران به اروپا باز می

عالوه بر این سه مسئلۀ مبرم و  در وسعت جهانی دارد.تنهایی قدرت ایجاد جنگی سئله بهم

راست افراطی  قدرت گرفتنیورو و  ۀخروج بریتانیا از حوزموارد دیگر که در باال ذکر شد، 

 .دارد اهمیت بسیارنیز در اروپا 
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 اهمیت تالطمات جهانی

 

 از سه جنبه اهمیت دارد: تالطمات جهانی

 گام نخست در تغییر وضعیت موجود منزلۀبه تحلیل وضعیت موجود -1

 طور خالصه به این پرداخته شد.به« مقدمه»در قسمت 

 وسعت جهانیجنگ در وقوع احتمال )حتی ضعیف(  -2

وقوع چنین جنگی گریبان تمام کشورها را خواهد گرفت و اتخاذ تصمیم درست در 

برای این باید تاریخ جنگ جهانی اول و کننده خواهد بود. چنین وضعیتی بسیار مهم و تعیین

الملل دوم ورزی طیف چپ و راست را، دالیل انشقاق در بیندوم را مطالعه کرد و سیاست

 -ها راهای سوسیال دموکرات را، و علل شکست کمونیستها از چپنیسترا، تفکیک کمو

شناخت. مسلماً  -هازمانی، برای برقراری صلح از طریق اتحاد پرولتاریایی ملت ۀدر آن باز

با اکنون تفاوت  1939و  1914وضعیتِ قدرت سیاسی، تحزب، و بسیاری موارد دیگر در 

 دارد. 

فراتر از آن در جهان، وظیفۀ نیروهای کمونیست در در چنین اوضاعی در منطقه و 

ایران چیست؟ با احتمال درگرفتن جنگی در وسعت جهانی، وظیفۀ نیروهای کمونیست در 

 و چه باید کرد؟ سطح جهانی چیست

، در به این نیز ها مسلماً از حیطۀ این مقاله خارج است، اما در آیندهجواب به این سؤال

 پرداخته خواهد شد. رت،صورت امکان و البته ضرو

 ارتباط مسائل جهانی با ایران -3
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های جهانی )غرب و شرق( تقابل ۀعمد ۀتر اشاره شد، گرایش به دو جبهکه پیشچنان

 .بورژوایی در کشورهایی مانند ایران است سیاست ۀدهنده به صحنهای شکللفهؤیکی از م

ای و سیاست ایران ند توافق هستههای مشخصی مانتوان در زمینهاین تقابل عمده را می

های محدوده چه موقعیت واقعیْگرمشاهده کرد.  ،ویژه در سوریهبه ،ایدر جدال منطقه

کند، در همین محدوده زدایی را بر هر دو جناح تحمیل میتنش مقاومت و سیاستِ سیاستِ

مواجهه با مسائل و میزان همکاری با غرب و شرق در جریان  ۀنیز تقابلی جدی بر سر نحو

ای شود دید: نامهاستفادۀ روسیه از پایگاه نوژۀ همدان میبندی را در مسئلۀ . این جناحاست

اند )از جمله مطهری و هفت هشت نفر طلب بودهکه تعداد زیادی از امضاکنندگان آن اصالح

اند و در دادن پایگاه به غیرعلنی داده ۀری جلساز نمایندگان تهران( و درخواست برگزا

حظات سیاسی آینده بندی مجدداً خود را در لاند. این جناحروسیه ابراز نگرانی شدیدی کرده

 نماید.می


