
شباهت  زیادی بین ترکیه و ایتالیای بین دو جنگ جهانی وجود دارد و نتایج سیاست های کنونی ترکیه

نیز می تواند به همان میزان خطرناک گردد. چه چیزی باعث گش!ت ک!ه بخ!ت و اقب!ال س!وگلی غ!رب و

لیبرال های خاورمیانه در مدتی کوتاه برگردد؟ آیا همه چیز را می توان ب!ا ق!درت طلبی ش!خص اردوغ!ان

 ترکیه از یک رژیم اقتدارگرای نرم در دهه قب!!لشچرختوضیح داد؟ در مقاله زیر جهان توغال به بررسی 

به توتالیتاریسم سخت کنونی می پردازد.

جه!!ان توغ!!ال، اس!!تاد جامعه شناس!!ی در دانش!!گاه کالیفرنی!!ا می باش!!د. وی نویس!!نده کت!!اب «انقلب

منفعل:جذب گردنکشی اسلمی به سرمایه داری» است. او بزودی کتابی ب!ه ن!ام «م!دل ترکی!ه: چگ!ونه

  کرد.جنبش های عربی لیبرالیسم اسلمی را ساقط نمودند» را در مورد ترکیه منتشر خواهد 

رژیمترکیهازتوتالیتاریسمنرمبهسختمیلغزد
نوشته:جهانتوغال

برگردان:رضاجاسکی

۳۹۵۴تعدادکلمات:

''باید فورا اجازه رساندن کمک های بشردوستانه به غیرنظامی��ان داده ش��ود. ت��اکتیک  ''تس��لیم ی��ا م��رگ''
دقیقا  خلف قانون جنگ است'' [توئیت جان کری]

شاید هر رهبر غربی به راحتی از این کلمات برای سرزنش دولت ترکیه در گرس!!نگی دادن ب!ه ش!!هرهای

کردستان در جنوب شرقی کشور استفاده کند. اما چنین امری بسیار بعید بنظ!ر می رس!د ت!وئیت ج!ان

کری درواقع در رابطه با رژیم سوریه است، نه ترکیه.

 ''تس!لیم ی!ا گرس!نگی'' اس!د را جن!ایت جنگ!ی می دانن!د، درح!الی ک!هاس!تراتژیاما چرا رهبران آمریکا 

اردوغان را نادیده می گیرند؟

شاید به این دلیل که ترکیه متحد امریکاست چنین ریاکاری موجه بنظر برسد. اما با نگاهی به مهم!!ترین

 س!!رمقاله۲۰۱۵مطبوعات آمریکا واقعیت به مراتب پیچیده تر می گردد. مجله نیویورک ت!!ایمز  در نوام!!بر 

احساساتی ''رویای یک اتوپی در حیاط خلوت داعش'' را منتشر کرد که در آن مقاله کردس!!تان غرب!!ی را

تنها نمونه ی تحقق آرزوهای بهار عربی در کسب خودمختاری و برابری جنس!یتی معرف!ی ک!رد. تص!اویر

ر کرده بود که منعک!!س کنن!!ده ی ش!!یفتگی مطبوع!!ات زنان در حال جنگ برای روجاوا صفحات مجله را پر



عمده به چریک های زن، از زمان سربرآوردن داعش بود. 

خودمخت!!اری در غ!!رب کردس!!تان بدس!!ت بزرگ!!ترین دش!!من رژیم  ترکی!!ه، جنب!!ش چریک!!ی کردس!!تان

پ.ک.ک. و طرفداران سوری و دیگر حامیانش ایجاد شده است. چنین حمایت مشتاقانه ای از دشمنان

مسلح دولت ترکیه در هیچ جا؛ در طی پنجاه سال گذشته هیچ قرابتی ب!ا ش!یوه ی تفک!ر غ!الب آمریک!!ایی

نداشت. امروزه جریان هایی در خط فکری غالب می کوش!ند ک!ه دیپلماس!ی آمریک!ا را در جه!ت طرف!داری

بیشتر از کردها سوق دهند.

سکوت مقامات آمریکایی در مورد وحشی گری ترکیه در ش!مال کردس!تان، ن!ه فق!ط ن!تیجه دوروی!ی (ک!ه

 نیز می باشد. سردرگمیمسلم است)، بلکه به خاطر 

از آنجا که کردها تنها نیروی زمینی مؤثر در مبارزه با داعش اند و رژیم ترکیه به تغییر مواضع در جه!!ت

فاشیستی ادامه می دهد، لیبرال-کنسرواتیوهای آمریکایی کامل  در اینکه چ!!ه کس!!ی متح!!د بلن!!د م!!دت

واقعی آنهاست، سردرگم شده اند. (این سردرگمی و ریاکاری وقتی به اوج رسید که تمام دنیای غ!رب از

بمباران کردهای سوریه به جوش وخروش درآمد، در حالی که مطبوعات لی!برالی وق!تی ک!ه ترکی!ه تنه!ا

چند روز قبل از آن کردهای خود را سلخی  کرد، س!کوت اختی!ار کردن!د. (ای!ن س!ردرگمی تنه!ا حاص!ل

 س!اختاری، دینامیس!م درون!ی خاورمی!انه بگ!ونه ای درب!ه لح!اظپیچیدگی اوضاع در لحظه کنونی نیست. 

حال تکوین است که پ!اکس آمریکان!ا و همه ی ارزش ه!ای آن را از درون منفج!ر ک!رده اس!ت. دیگ!ر ن!ه

لیبرال ها و نه کنسرواتیوهای صلح طلب، هیچکدام رویک!رد مناس!بی ب!رای منطق!ه ندارن!د.  خاورمی!انه در

کلیت خود به سمت محافظه کاری واشکال گوناگونی از افراطی گری، خشونت یا فاشیسم-واژه ای که م!!ن

با احتیاط از آن استفاده می کنم-سوق داده می شود.

استفاده از کلمات مشتق شده از ''فاشیسم'' بدسلیقگی اطلق می شود، و فرض بر این گذاشته می شود

که از این برچسب به عنوان دشنام استفاده شده تا یک مق!وله تحلیل!ی. ام!ا ب!ا ت!وجه ب!ه اینک!ه ام!روزه

 راست افراطی در حال تغییر اند، چنی!ن ک!اربردی ن!ه تنه!ابه سمتبسیاری از رژیم  ها در سرتاسر جهان 

ممکن، بلکه لزم است تا بین رژیم هایی که پایه توده ای دارند و دیگرانی که ندارند، تمایز قائل شد.

چرخش اردوغان به سوی اقتدارگرایی با ظهور لویی-ناپلئون بناپارت مقایس!ه ش!ده اس!ت. ام!ا اگ!ر م!ا

(پولنزاس را سرمشق قرار دهیم)، می توانیم رژیم های غیرلیبرالی کاپیتالیستی را در سه تیپ ای!!ده ال

بناپارتیسم ی!ا پوپولیس!م راس!ت گرا، دیکت!اتوری نظ!امی و فاشیس!م طبقه بن!دی کنی!م. در ای!ن ص!ورت

مشابهت حزب جدید عدالت و توسعه با فاشیسم بس!یار زی!ادتر اس!ت. فاشیس!م ب!ر خلف اش!کال دیگ!ر

دیکتاتوری راست گرا، مبتنی بر حزب سیاسی با شبکه های گسترده  ی توده ای است. اگرچه بناپارتیس!!م



هم نیازمند حدی از بسیج مردمی است، اما پیوندهای ارگانیک دیکتاتور با ت!وده ای ک!ه بس!یج می کن!د،

 است. احزاب فاشیستی ایتالی!ا و آلم!ان ب!ر پ!ایه ی س!نت ط!ولنی از مش!ارکت م!دنی وضعیف  تربسیار 

بسیج توده ای، که بمراتب عمیق تر از شبکه های ضعیف جناح راست بودند، ایجاد شدند (قابل توجه این

که فاشیسم ایتالیا تلفیقی از نوکیشان سندیکالیسم و جناح چپ سوسیالیسم بود). 

 با بیشتر دیکتاتوری های بعد از جن!!گ
 
با توجه به این موارد، اما مسیر جدیدی که ترکیه طی می کند قطعا

دوم جهانی (مانند سالزار پرتغال و پست-متاکساس یونان، و همچنین پینوشه ش!!یلی )، ک!ه در درج!ه

نخست متکی بر نه!اد نظ!امی بودن!د (ه!ر چن!د ک!ه آن ه!ا نی!ز جنبه ه!ایی از تجرب!ه فاشیس!تی را تقلی!د

می کردند) متفاوت است. این تفاوت حتی شامل فرانکوی اسپانیا که ریشه های فاشیستی آن ب!ه م!رور

زمان پژمرده شد نیز می گردد.

علیرغم این مسیر کنونی حزب عدالت و توسعه را نمی توان به این سادگی با فاشیس!!م مش!!خص ک!!رد،

 شالوده جدیدی را بنا می نهد. شالوده ای ک!ه ن!ه تنه!ا ب!دلیل ویژگی ه!ای ترکی!ه،
 
چرا که این حزب قطعا

بلکه متأثر از دوره ی تاریخی کنونی نیز می باشد. تجربه فاشیسمی را که مناس!ب دوران بی!ن دو جن!گ

 تکرار کرد. انقلبات جهان سوم، مائوئیسم، و در نه!ایت انقلب اس!!لمی
 
بود را نمی توان امروز مستقیما

ایران همه وقایعی تاریخی بعد از سال های جنگ بودند، که ما ردپای آن ها را در رژی!م جدی!د ترکی!ه (ی!ا

حداقل، واکنش به آن ها را) می بینیم.

نکته مه!م ای!ن اس!ت ک!ه نئوفاشیس!م ح!زب پاس!خی ب!ه نخ نم!ا ش!دن نئولیبرالیس!م جه!انی اس!ت ک!ه

 دارد. چش!!مگیرتر۱۹۲۰دینامیسم کامل  متفاوتی در مقایسه با بی رمق شدن لیبرالیسم کلسیک در ده!!ه 

ه، عدم وجود یک چپ  سازمان یافته و نیز یک نیروی هرچیزاز   ضعیف، دال بر اینکارسازمان یافت 
 
 نسبتا

است که رژیم های پسالیبرالی امروز تحت فشارهای متفاوتی نسبت به گذشته قرار دارند.

علیرغم همه این تفاوت های تاریخی و ساختاری، حزب عدالت و توسعه در چرخ!ش اقت!دارگرایی خ!ود از

منابعی تغذیه می کند که می توان آن ها را با فاشیسم بین دو جنگ جهانی مقایسه کرد.

حزب در اولین دهه حیات لیبرال-کنسرواتیو اش با ته مان!ده ی پوپولیس!م اس!لمی خ!ود (مع!روف ب!ه

سیاس!ت چش!م انداز مل!ی) تس!ویه حس!اب ک!رد. برخ!ی از ای!ن تص!فیه گران در دوران ج!وانی سیاس!ت

چشم انداز ملی را به این دلیل که به اندازه کافی رادیکال نبود، م!ورد ه!دف ق!رار داده بودن!د. معه!ذا،

 بر پایه تفکر لیبرالیسم اسلمی ق!رار داش!ت. ح!زب پ!س از۲۰۰۵ تا ۲۰۰۲گفتمان تصفیه در طی سال های 

تصفیه حساب با ته مانده ی پوپولیسم اسلمی اش به بلوک قدیمی قدرت ترکیه پیوس!!ت و ض!!من ح!ذف

کمالیست ها رهبری ساختار قدرت را در دست گرفت. 



 رویک!رد ح!زب بس!یج اس!لم گرایان رادیک!ال و انقلب!ی ب!ود. دو س!ازمان سیاس!ی-۲۰۰۰از اواس!ط ده!ه 

اجتماعی که شاه کلید این بسیج بودند می توانند به درک و شناخت ما از مضمون رویک!رد جدی!د ح!زب

پس از این تصفیه ها کم!ک کنن!د. انجم!ن حق س!وز ک!ه ریش!ه در انقلب اس!لمی ای!ران دارد، بخش!ی از

نیروی ضد رژیم در حرکت ها و اعتراضات خیابانی در ده ساله اول ب!ود. نیروه!ای ای!ن جری!ان ح!ال در

حمایت از رژیم به خیابان می آیند. 

 ب!زرگ قدیمی س!ت ک!ه ب!ه انجم!ن مالتی!ا مع!روف اس!ت، آنچ!ه ک!ه
 
مهم!تر از آن ی!ک س!ازمان نس!بتا

روزنامه نگاران ب!ه عن!وان نس!خه پرول!تری اس!لم از آن ی!اد می کنن!د. انجم!ن مالتی!ا ک!ه دارای س!ابقه

ناسیونالیسم اسلمی اس!ت (ه!واداران ای!ن انجم!ن چن!ان تح!ت ت!أثیر تج!ربه ی فاشیس!م ایتالی!ا ق!رار

داشتند که وقتی در اردوگاه های شبه نظامی تمرین می کردند پیراهن ه!ای قه!وه ای ب!رای خ!ود دوخت!ه

بودن!!د و ب!!ر ت!!ن می کردن!!د)، از ناسیونالیس!!م خ!!ود ت!!وبه ک!!رده وتح!!ت ت!!أثیر انقلب اس!!لمی ای!!ران

ست های۲۰۰۰جهت گیری انقلبی اجتماعی اتخاذ کرد. اما از میانه دهه   تعدادی از اعضای انجمن مالتیا پر

مرکزی در بوروکراسی دولتی و همچنین رسانه های تفکر غالب به عه!ده گرفتن!د: ح!ال آن ه!ا ش!عارهای

انقلبی خود را در خدمت یک نظام سرمایه داری قرار داده اند.

افزون بر این ش!بکه های اجتم!اعی؛ روزنامه ه!ا، محاف!ل بح!ث، دوره ه!ای ق!رآن، ش!بانه روزی ها و غی!ره

 ض!د س!رمایه داری و ض!د غرب!ی از ش!دت۲۰۱۰می باشند که از حدود 
 
 فعالیت خود را ب!ا گفتم!انی ص!ریحا

بخشیده اند. بس!یاری از ش!اخه های زیرمجم!وعه جنب!!ش-رژیم بیش!تر ش!بیه انقلبی!ون جه!ان س!ومی

 گشته اند. تمرکز بیش از حد بر شخص رهبر، ح!تی اگ!ر ره!بر ش!باهتی ب!ا پیش!وا در۱۹۶۰–۱۹۷۰دهه های 

اینجا، و برادرزاده بناپارت در آنجا نداشته باشد. این پویایی های ساختاری که نیروی محرکه رژیم جدید

ترکیه است را مبهم می سازند.

در نهایت، برآم!د س!لفی گری در سراس!ر جه!ان را بای!د ب!ه عن!وان ع!املی وی!ژه در نظ!ر گرف!ت ک!ه مه!ر

خودویژه ای بر نئوفاشیسم ترکیه می زند. چرخش تند و تیز ترکیه به سمت اقتدارگرایی را نمی ت!وان ب!ه

دور از سمت گیری بین المللی نوین جنبش اسلمی تجزیه و تحلیل کرد. در ن!!تیجه شکس!!ت لیبرالیس!!م

اسلمی در ترکیه و کاستی های انقلب اسلمی در ایران؛ جهادیسم سلفی به عنوان تنه!ا گزین!ه پوی!ایی

خ نمود. که می تواند انرژی های ضد-سلطه گری اسلمی را کانالیزه کند، رر

دی!ن ب!ه عن!وان مح!ل تلق!ی هم!ه ای!ن عوام!ل از ن!ژاد و ملی!ت س!بقت گرفت!ه و رش!ته اص!لی فرآین!د

اقتدارگرایی رژیم  (و متحدانش) می باشد.

با این وجود، پیوستگی با فاشیسم تاریخی را نباید کامل  کم اهمیت جلوه داد. بند نافی که نئوفاشیسم



ترکیه را با فاشیسم سال های بین دو جنگ جهانی پیوند می دهد، بسیج دوباره ی گرگ ه!!ای خاکس!!تری

است.سازمان  پارلمانی ناسیونالیستی راست گرا که به گرگ ه!ای خاکس!تری مع!روف ان!د، در مب!ارزه ب!ا

 مؤثر بودند. سازمان و ایدئولوژی این نی!رو بط!!ور مس!تقیم ب!ر۱۹۷۰برآمد پرخروش چپ ترکیه در دهه 

 گرگ های خاکستری را به دو جناح اس!!لمی۱۹۸۰اساس مدل فالنژهای اسپانیایی بود. کودتای نظامی 

و کمتر اسلمی تقسیم کرد. حزب اقدام ملی در طی سه دهه گذشته موفق به متفرق ک!ردن جن!اح کم!تر

 که اکنون خود بخ!ش پرجمعی!!ت آن اس!!ت. (ائتلف ب!!زرگبه گونه ایاسلمی گرگ های خاکستری شد، 

 شامل و در برگیرنده ی شخصیت های جدا شده ی جناح لیبرالی اقدام۲۰۰۰حزب توسعه و عدالت در دهه 

ملی بود). 

یکی از موفقیت های استراتژیک و خیره کننده حزب عدالت و توس!عه در ط!ی چن!د س!ال  گذش!ته ان!رژی

دوباره بخشیدن و بسیج ه!ر دو جن!اح می باش!د. ج!دا ک!ردن آن ه!ا از احزابش!ان؛ و ایج!اد س!ازمان های

کالری) ب!!ویژه
ر
کالری و الپرن ا

ر
خشونت گرا به نام  قلوب عثمانی بر پایه بقایای سازمان های آن ها (اوکو ا

 است. این سازمان های عوام س!اختمان ح!زب کردس!تان را ب!ه آت!ش کش!یدند و ب!ه۲۰۱۵پس از ژوئن 

رد حمله ور شدند. معترضان کر

یکی دیگر از جلوه های روآوردن حزب عدالت و توسعه به سنت راست افراطی را نی!!ز می ت!!وان در اتح!!اد

رهبران مافیایی برجسته ونیروهایشان با این حزب دید. یکی از این شخصیت ها، سدات پکر است که به

سل در خون اشان'' تهدید نمود.
ر
تازگی استادان دانشگاه را که خواهان پایان جنگ بودند را با اعلم  ''غ

 م!رز بی!ن آن ه!ا و نیروه!ای امنی!تی
 
ردها تنها نیستند و ظ!اهرا این نیروهای شبه نظامی در مبارزه با کر

 نیروهای نظ!امی ترکی!ه و پلی!س در محاص!ره چن!د ش!هر کردس!تان هنگ!ام
 
رسمی محو شده است. اخیرا

کشتن شبه نظامیان هم از آیه ه!ای ق!رآن و ه!م ش!عارهای ناسیونالیس!تی افراط!ی اس!تفاده می کردن!د

ردی در دهه   وجود نداشت.۱۹۹۰''روحیه ی پایین به بال'' که در دوران جنگ ضد کر
 
 تقریبا

همانگونه که اشاره کردم، تغییرات ساختاری رژیم جدید ترکیه و ظهور داع!ش ب!ا ه!م تق!اطع دارن!د. م!ن

می خواهم سه مورد از چنی!ن تق!اطعی را ک!ه بی!ن رویک!رد جدی!د رژی!م ترکی!ه و تش!دید بس!یج عم!ومی

جهادیسم-سلفی در عرصه ی بین المللی وجود دارد؛ که من در سطور بال ب!ه آن اش!اره اکن!ون ک!ردم، را

برجسته کنم.

ترکیه به خاک حاصلخیزی برای رشد و نم!و داع!ش تب!دیل ش!ده اس!ت. داع!ش در دو انفج!ار عظی!م در

 نفر را قتل عام کرد. نکته قابل اهمیت این ک!ه در انفج!ار دوم۱۳۶، در مجموع ۲۰۱۵ماه های ژوئیه و اوت 

پلیس با گاز اشگ آور به بازماندگان حمله ک!رد و راه آمبولنس ه!ا را س!د ک!رد. مهم!تر از هم!ه ای!ن ک!ه،



شیفتگان فوتبال در یک بازی ملی یک دقیقه سکوتی را که برای احترام به قربانیان اعلم ش!!ده ب!!ود را

هو کردند. مطبوعات بین المللی توجه چندانی به این رویداد نکردند، تا اینکه طرفداران فوتبال بار دیگر

در ماه نوامبر لحظه سکوت برای قربانیان پاریس را هو کردند. در طی هر دو بازی، یک دقیقه سکوت ن!!ه

فقط با هو کردن بلکه همچنین با شعارهای اسلمی قطع شد. 

 رژی!م اس!ت،
 
این نشانه چه چیزی است؟ فرایند استبدادی اخیر در ترکیه به مراتب فرات!ر از تغیی!ر ص!رفا

بلکه نشان از بسیج توده ای به نفع ایده های رادیکال راست است. 

تشکیل رژیم توتالیتر در ترکیه در مقایسه با استقرار فاشیسم در آلمان و ایتالیا مسیر ک!!امل  متف!!اوتی را

دنبال کرده اس!ت. ج!الب اینک!ه هم!ان ح!زب ابت!دا ی!ک نظ!م لی!!برال-کنسرواتیو (ب!ر اس!اس الگ!وی

امریکایی) را با دست های خود ساخت، و س!پس هم!ان سیس!تم را از طری!ق پاکس!ازی عناص!ر لی!برال و

محافظه ک!!ار خلق درون ح!!زب را (مهم!!تر از هم!!ه ج!!امعه محافظه ک!!ار گ!!ولن و روش!!نفکران لی!!برالی را ک!!ه

توتالیتاریسم نرم حزب را در دهه نخست رهبری کرده بودند ) تخریب نمود. 

تفاوت قابل ملحظه دیگر آن با سال های بین دو جنگ، شدت بس!یج مردم!ی ک!ه توتالیتاریس!م حزب!ی

هنوز با آن مواجه است. وقتی تروتسکی و گرامش!ی فاشیس!م را ب!ه عن!وان جنب!ش خرده ب!ورژوازی در

تنگنا قرار گرفته بین طبقه کارگر ستیزه جو و طبقه سوداگر انحصارگر تئوریزه نمودند، در مورد ی!!ک عنص!!ر

کامل  اشتباه کردند: فاشیسم بین دو جنگ از خاکستر ''سال های سرخ'' (خیزش ه!!ای انقلب!!ی در اروپ!!ا

) س!ر ب!ر آورد. مهم!ترین س!هم و نق!ش خرده ب!ورژوازی در ای!ن برآم!د تحکی!م۱۹۱۹–۱۹۲۱در س!ال های 

بلوک های قدرت پراکنده و آشفته بود تا اینکه فرونشاندن جنبش کارگری و کمونیسم، که در آن موق!!ع

در بسیاری از بخش های اروپای مرکزی و غربی در حال نزول بود. 

 مش!!ابه ب!!ردوش ب!!ورژوازی ت!!ازه ب!!ه دوران رس!!یده در اتح!!اد ب!!اب!!ه ص!!ورتیح!!زب ع!!دالت و توس!!عه 

خرده بورژوازی ظهور کرد و بلوک قدرت ترکیه را از تکه  تکه شدن نج!ات داد. ول!ی ش!باهت در همی!ن ج!ا

خاتمه می یابد. شاید بتوان گفت، جنبش کردستان یکی از ق!وی ترین دوران اش در ک!ل ت!ارخ را از س!ر

می گذراند. این فاشیسم عجیبی است که در وس!ط ی!ک جن!گ داخل!ی ج!اری و دائم!ی در ح!ال تک!وین

است.

از آنجا که رژیم فرانکو نیز از طریق یک جنگ داخلی مس!تقر ش!د، می ت!وان ترکی!ه را ب!ا اس!پانیا مقایس!ه

نمود. اما جنگ داخلی اسپانیا بسیار شدید بود، کل جامعه را در بر گرفت، و فقط سه س!ال ط!ول کش!ید.

شکست ناپذیری جنبش کردستان (و گسترش پایگاه کردی و ترکی آن) توتالیتاریسم ترکیه را به ش!دت

از تمام توتالیتارهای بین دو جنگ جهانی، که مدعی قوی مانند پ.ک.ک. نداشتند، متمایز می س!ازد.



با وجود این، مقاومت منطقه ای و قومی پ.ک.ک. تنها یک وقفه جزیی در تکمیل س!!اخت و س!!از کام!!ل

فاشیسم در ترکیه است. 

بعد دیگری نیز وجود دارد که نباید کم اهمیت جلوه دهیم. من قبل  به تمایز اصلی اس!!پانیا ب!!ا ایتالی!!ا و

آلمان اشاره کردم -دیکتاتوری نظامی مستقر در اسپانیا مدت کوتاهی روی بسیج وس!یع توده ه!ا تکی!ه

کرد، اما ابزار مدنی وسیاسی که بتواند این بسیج را تداوم بخشد، را در اختیار نداشت (و اشتیاق اش را

هم نداشت). در نتیجه، برخلف آلم!ان و ایتالی!ا، بط!ور م!داوم ب!ا توده ه!ای بس!یج ش!ده م!واجه نب!ود.

فاشیست های آلمانی و ایتالیایی قدرت خود را از این توده ه!ا کس!ب می نمودن!د، ام!ا هم!ان ق!درت در

نهایت به ضد خود و نیروی!ی ویرانگ!ر تب!دیل ش!د: عط!ش و آرزوه!ای توده ه!ای بس!یج ش!ده در درون

مرزه!!ای س!!!رمایه داری،قابل ارض!!ا ء نب!!ود. تنه!!ا راه ارض!!اء و فرونش!!اندن چنی!!ن عطش!!ی توس!!عه طلبی

امپریالیستی بود که به نوبه خود به این رژیم ه!ا امک!ان می داد ک!ه ب!روز نارض!ایتی توده ه!ا را بتعوی!ق

انداخته و منحرف کنند (که چنی!ن رویک!ردی علیرغ!م دیس!کورس ضدس!رمایه داری فاشیس!م مض!مونی

سرمایه داری داشت). با وجود آن که این رژیم ها انگیزه شدیدی در جهت گیری جنگی داشتند، اما بسیج

توده ای دائمی ضد سرمایه داری  فشار ساختاری را در پی داش!ت ک!ه تلش ه!ای امپریالیس!تی آن ه!ا را

 ش!د. ب!دیهی اس!!تیبیش از پیش به چالش کشید و باعث بی نظمی و هرج و مرج غیرقاب!!ل پیش  بین!!

اسپانیای پس از جنگ با چنین مشکلتی مواجه نشد، و به رژیمی بدل گش!!ت ک!!ه س!!رمایه داری جه!!انی

می توانست آن را تحمل نماید.

حزبعدالتوتوسعهدرحالبنانهادننسخهایخلقوتجدیدنظرشدهازفاشیسم

رژی!!م جدی!!د ترکی!!ه برعک!!س، بس!!یج ت!!وده ای را ش!!دت بخش!!یده اس!!ت. مطبوع!!ات رژی!!م ب!!ه گفتم!!انی

روآورده اند که هر روز بیش از پیش رنگ و لعاب ض!د س!رمایه داری بخ!ود می گی!رد. جنگ طل!بی ایج!اد

شده در روحیه توده ها و رژیم موجب بروز نگرانی قدرت های غربی شده است.

در عین حال رژیم ترکیه بص!ورتی پارادوکس!ال، تلش دارد غ!رب را متقاع!د س!ازد ک!ه به!ترین ش!انس

سرمایه داری جهانی برای صلح در خاورمیانه است، هرچند که رژیم برعکس چند سال پیش از این جه!ت

چندان قانع کننده به نظر نمی رسد. اما چنین تمایلی نشان می دهد که رابطه اش با سرمایه داری جه!!انی

بسیار متفاوت از فاشیسم بین دو جنگ است. همچنین رژیم ترکیه چم!!اق غ!رب در مقاب!!ل پناهن!!دگان



خاورمیانه است. به ویژه اتحادیه اروپ!ا ک!ه ب!ه ترکی!ه ب!رای جل!وگیری از جری!ان مه!اجرین نی!از دارد و از

همین رو انواع سواستفاده در آن کشور را نادیده می گیرد. 

 آلم!ان ه!تیلری ه!م نیس!ت. ق!درت پ.ک.ک. و رواب!ط
 
اگر رژیم ترکیه اسپانیای فرانکو نیس!ت، دقیق!ا

پیچیده ترکیه با غرب را می توان به عنوان دو دلیل اصلی در نظر گرف!ت ک!ه چرخ!ش ب!ه توتالیتاریس!م

سخت را متزلزل و غیر قطعی نموده است.

خلصه، حزب عدالت و توسعه در حال برپایی یک نسخه بسیار خلق و تجدیدنظر شده از فاشیسم اس!!ت.

لزم است تا بر خصوصیات استثنایی این حزب تمرکز نمائیم: حزبی است که توسط یک حزب لی!!برال-

کنسرواتیو قبلی که زمانی عزیز غرب و لیبرال های خاورمیانه بود، ساخته شد. چرا این دگرگونی اتف!!اق

افتاد؟

روایت های متداول و غالب کماکان دو دوره اول حاکمیت حزب عدالت و توسعه (حداقل دوره اول آن)

را به عنوان یک موفقیت خیره کننده در نظر می گیرند. اقتصاد ش!کل و ش!مایل ع!الی داش!ت. آزادی ه!ا

افزایش یافتند. سپس، نخست وزیر قدرت بیش از ح!دی ان!دوخت. ق!درت فاس!د می ش!ود. (ب!ه عن!وان

فاکتور های جانبی، تفکر غالب معتقد است که انسداد روند اروپا و بهار عربی نی!ز ب!ه پن!دارهای بیه!وده

وی اضافه شدند). 

آنچه که این روایت نادیده می گی!رد دو تاس!ت: س!رکوب علوی!ان، ک!ارگران اعتص!ابی، طرف!داران محی!ط

زیس!!ت، سوسیالیس!!ت ها، و گ!!اهی اوق!!ات کرده!!ا در ط!!ی اولی!!ن دو دوره ح!!زب ع!!دالت و توس!!عه؛ و

حمایت ه!!ای گاهگ!!اهی جه!!ان غ!!رب و لیبرال ه!!ای ترکی!!ه از ای!!ن س!!رکوب اس!!ت. این ه!!ا هم!!ه قبل  در

توتالیتاریسم نرم، آن جایی ک!ه ه!ر ن!وع سیاس!!ت های ضد-سیس!!تمی ب!ه عن!وان غیرمنطق!ی و ''غی!ر

دموکراتیک'' درک می شد (و در سکوت با آن برخورد می شد)، جمع شده بودند.

 نم!ونه ای از تحلی!ل لی!برالی معض!ل ترکی!ه۲۰۱۴عنوان یکی از س!رمقاله های فاینش!یال ت!ایمز در س!ال 

است: ''تکبر مدل ترکیه را تباه می کن!د''. طب!ق نظ!ر طرف!داران پ!ر و پ!ا ق!رص پیش!ین ح!زب ع!دالت و

توسعه، مشکل واقعی این است که حزب عدالت و توسعه به اندازه کافی حزب ع!!دالت و توس!!عه نب!!ود:

حزب بخش زیادی از فرهنگ سیاسی و ایدئولوژیک (عمدتا ناسیونالیسم ترکی) را که از رژیم ق!!دیمی تر

به ارث برده بود، حفظ کرد.

من یک قدم جلوتر رفته توض!یح ب!دیل دیگ!ری را اق!امه می کن!م: لی!برالیزه ک!ردن (برداش!تن کن!ترل

 اش!کال وی!ژه غیرفاشیس!تی ص!نف باوری وبه ج!زدول!تی) س!رمایه داری نق!اط تن!ش را تک!ثیر می کن!د (

کورپوراتیسم که بگونه ای طراح!ی و ش!کل داده ش!ده اند ک!ه بتوانن!د چنی!ن گره ه!ای تنش!ی را تحم!ل



کنند). [نمونه ه!ای فاشیس!تی آن اس!پانیا، پرتغ!ال و غی!ر فاشیس!تی مانن!د دموکراس!ی های س!وئد و

 که به اندازه کافی قوی اند که می توانند تنش ه!!ای ایج!!اد ش!!دهدارنداتریش. م] تنها چند کشور وجود 

 را فرونش!انده و ی!ا ج!ذب کنن!د. م!ن معتق!دم ک!ه ریش!ه س!قوط اخی!ر ترکی!ه ب!هنئو] لیبرالیس!م [توس!ط

توتالیتاریسم اقتدارگرا در مکانیزم های کامل  عامی نهفته است تا شخصیت اردوغان و یا فرهنگ ترکی. 

اما این مکانیزم ها کدام اند؟ لیبرال دمکراسی بر علیه دشمنان لیبرال دموکراسی مب!ارزه می کن!د. ک!ه

چنین امری اصل  قابل تعجب نیست. بنابراین، هم غرب و هم لیبرال ه!ای ترکی!!ه از س!!رکوب نیروه!!ای

مخالف بازار آزاد در دو دوره ی اول (ح!اکمیت) ح!زب ع!دالت و توس!عه حم!ایت کردن!د (و ب!رای چنی!ن

حمایتی یا بهانه تراشیدند و ی!ا آن را نادی!ده گرفتن!د). آنچ!ه ک!ه آن ه!ا را غ!افلگیر ک!رد، چرخ!ش ای!ن

ماشین سرکوب برعلیه خودشان بود.

رژیم حزب عدالت و توسعه در طول چند سال گذشته از توتالیتاریسم نرم به توتالیتاریسم سخت تغییر

کرده است. چنی!ن ته!اجمی (ک!ه اکن!ون بط!ور علن!ی و ب!ا افتخ!ار انج!ام می ش!ود) از علوی!ان؛ ک!ارگران

اعتصابی، طرفداران محی!ط زیس!ت و سوسیالیس!!ت ها ب!ه لیبرال ه!ا و ج!امعه گ!ولن (ی!ک گ!روه اس!لمی

لیبرال) گسترش یافته است. (دلئل مقطعی معینی برای چنین تهاجمی وجود داش!!ت). ب!!رای نم!!ونه،

معلوم شد معضل اسرائیل چالش اصلی در ارتباط با جامعه گ!ولن ب!ود. از قب!ل مب!ارزه ای بی!ن ج!!امعه

گولن و کادرهای قدیمی اس!لمی در رابط!ه ب!ا چگ!ونگی تقس!یم مزای!ای ق!درت در جری!ان ب!ود. چنی!ن

مبارزه ای هرگز از کنترل خارج نشد تا اینکه روابط اردوغان با اسرائیل دچار تنش ش!د. بع!د از آن نقط!ه،

دو مولفه رژیم سابق حزب عدالت و توسعه بتدریج از هم فاصله گرفتند. 

در اینجا ام!ا دینامیس!م گس!ترده تری نق!ش آفری!ن ب!ود. لی!برال دمکراس!ی همیش!ه دش!منان خ!ود را

سرکوب می کند ( کافی است به وحشت سرخ در آمریکا نگاه کنید). جهان پیشرفته، می توان!!د ب!!ا چنی!!ن

استثناهایی زندگی کند. اما در ''بازارهای نو ظهور (در ح!ال رش!د)'' دش!منان متع!ددی ب!رای س!رکوب

وجود دارند و مک کارتیسم دیر یا زود رها خواهد شد. 

دموکراسی آمریکایی توانست با وجود س!رکوب س!!نگین سوسیالیس!!ت ها و ک!ارگران رادیک!ال همچن!ان

چون یک لیبرال دمکراسی باقی بماند. ولی در بسیاری از نقاط اروپا این نیروها آنقدر ق!!وی بودن!د ک!!ه

دستگاه سرکوبگر دولتی توانست به طور نامحدودی گسترش یابد و وقتی که باز ب!ه ان!دازه ک!افی م!ؤثر

واقع نشد، غیرنظامیان بسیج شدند و فاشیسم زاده شد. 

آنچه که روشن است با توجه به پیشینه ی ترکیه این است ک!ه در کش!ورهای از نظ!ر س!اختاری ض!عیف تر؛

 نئولیبرالی، و دموکراسی نمی توانند برای مدتی طولنی دست در دست همبه  شیوهبرداشتن کنترل 



ر بار توانست بسیاری از گروه ه!!ای اجتم!!اعی را راض!!ی نگ!!ه پیش روند. زمانی مزایای یک مدل نیمه-پر

 بتدریج مبنای نقدی رضایت حزب ع!!دالت۲۰۰۸دارد، تا اینکه رکود اقتصادی اقتصاد جهانی پس از سال 

و توسعه را منفجر کرد. در چنین صحنه جدید جهانی، حزب مجبور بود برای حفظ پایگاه بسیج خود بیش

از پیش با کادرهای اسلمی درآمیزد، اما درست همین کادرها رژیم را به تصادم با اسرائیل، روشنفکران

لیبرال و برخی از منافع سرمایه داری (داخلی و خارجی) سوق دادند.

در نتیجه افزایش فشار کادرهای جسارت یافته (این فرصت توسط بهار عربی فراهم گشت)، جاه طلبی ه!!ای

ب!ه نظ!رامپریالیس!تی  کم رن!گ ح!زب بیش!تر تق!ویت گش!ته و در نه!ایت از کن!ترل خ!ارج ش!د. در ابت!دا 

می رسید راه حل فوق العاده مشکلت ک!اهش رش!د اقتص!ادی اس!لمی ش!دن بیش!تر باش!د، ام!ا چنی!ن

گزینه ی سیاسی نتیجه معکوس داد.

در این که شباهت هایی بین رژیم ترکی!ه و ایتالی!ای بی!ن دو جن!گ وج!ود دارد، ج!ای ش!ک و ش!بهه ای

نیست. در ابتدا ''رهبر'' طبقات تکه تکه ایتالیا را متحد نمود و سرمایه داری راکد ایتالیا را، نه فقط از طری!ق

سیاست های از بال به پایین، بلکه با بس!یج سوسیالیس!ت های آزاد، سندیکالیس!ت های گذش!ته، افس!ران

پیشین و قشر میانی در مسیر کارآمدی قرار داد. به همان س!یاق توانمن!دی کادره!ای اس!لمی در ط!ی

 را بازس!!ازی نم!!ود. در ابت!!دا؛۱۹۸۰ توسط حزب توسعه و عدالت، رژیم لیبرال-کنسرواتیو  پسا-۲۰۰۰دهه 

 آغ!!از ک!!رده۱۹۸۰لیبرالیسم اقتصادی، کنسرواتیسم فرهنگی و استبداد سیاسی که رژیم نظامی در ده!!ه 

 «دموکراتیک» گشت. با وجود شور و شوق۱۹۸۰) در دهه ANAPبود توسط حزب لیبرال-کنسرواتیو (

 لیبرال کنسرواتیسم اقشار گسترده ای را نیز بیزار کرد. ۱۹۹۰اولیه مردم، در دهه 

کنشگران نئولیبرال تنها در صورت همگرایی با دشمنان ق!دیمی خ!ود می توانس!تند جهت گی!ری ترکی!ه

کتورهای از رمق افتاده را به ارث گرفتند و آن۱۹۸۰پسا-  را نجات دهند. اسلمگرایان بسته کامل این آ

را با سیاست ها و گفتمان های رادیکال اصلح نمودند. بتدریج معلوم گشت که ن!!تیجه آن ب!رای حامی!ان

سابق خودشان به همان اندازه مرگبار است که فاشیسم ایتالیا بود. 
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