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AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠١٧ جنوری ٢٧
  

 !آغاز يک دوره جديد در ترکيه

 )بخش نھم(

 

ترکيه محسوب ھا که سومين حزب بزرگ در مجلس ملی  دادستانی ترکيه برای رھبران حزب مخالف دمکراتيک خلق

ھا در مجموع تقاضای » تروريست«دستی و ھمکاری با  و ھم» ک.ک.پ( اتھام عضويت در حزب کارگران شود، به می

 . سال مجازات زندان کرد٢٢۵

الدين دميرتاش رھبران مشترک حزب دمکراتيک  داغ و صالح ھای ترکيه، خانم فيگن يوکسک گزارش خبرگزاری به

 .برند شت نفر ديگر از نمايندگان اين حزب، حدود دو ماه است که در زندان به سر میھمراه ھ به) پ.د.ح( ھا خلق

تحقيقاتی را که دادستانی دياربکر در : ، گزارش دادند١٣٩٥ دی ٢٩ -٢٠١٧ ژانويه ١٨شنبه  ھای ترکيه روز سه رسانه

  . استپ شروع کرده بود، پايان يافته و کيفرخواست دادستانی آماده شده.د.مورد رھبران ح

  

 شاخه سياسی مسؤول و PKK/KCKعنوان يکی از رھبران  در کيفرخواستی که در مورد دميرتاش آماده شده، وی به

کنگره جامعه دمکراتيک  ھای مختلف نيز در تشکل موسوم به وی در دوره: ھا معرفی شده و آمده است اين سازمان
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DTKن اصلی اين نھاد، نقش آفرينی کرده مسؤوالن يکی از عنوا ک است، به.ک.گذاری پ  که در ماھيت ارگان قانون

  .است

و تالش برای مشروع نشان ) ک.ک.پ( طلب ئینفع سازمان تروريستی جدا فعاليت تبليغاتی به«چنين به  دميرتاش، ھم

  .متھم شده است» دادن فعاليت ھای تروريستی اين سازمان در جامعه

ھا و تخريب   برای ريختن به خيابان٢٠١۵ اکتبر سال ۶ – ٧ – ٨دھای تشويق و تحريک مردم در رويدا چنين به وی، ھم

  .اموال عمومی متھم شده است

در اين رويدادھا که با عنوان حمايت از مردم کوبانی سوريه در شھرھای بزرگ ترکيه و برخی شھرھای کردنشين اين 

اموال عمومی  د و خسارات زيادی به ترکيه کشته و صدھا نفر زخمی شدنپوليس نفر توسط ۵٠کشور رخ داد، حدود 

  .وارد آمد

 سال مجازات زندان ١۴٢ تا ۴٣دادستانی با اتھام تشويق و تحريک مردم به نافرمانی قانونی و ارتکاب جرم خواستار 

  .برای دميرتاش شده است

 اتھام ١٠١شت خود تبرئه شد اما ھنوز سرنو ھا از يکی از اتھامات وارد شده به س مشترک حزب دموکراتيک خلقئير

  .ديگر وی نامعلوم است

ھای  يت رسيدگی به يکی از پروندهمسؤول ميديات در استان ماردين که ئیگزارش خبرگزاری دوغان، دادگاه جزا به

 .الدين دميرتاش را برعھده داشت وی را از اتھامات وارد شده در خصوص اين پرونده تبرئه کرده است صالح

الدين دميرتاش، در خصوص حکومت نظامی سال گذشته در جزيره و عمليات  رانی صالحاين پرونده در ارتباط با سخن

حساب  نيروھای امنيتی ترکيه در اين شھر بوده است که دادستان جمھوريت ترکيه در استان شرناخ اين سخنان را جرم به

ھا پرونده تشکيل داده   خلقس مشترک حزب دموکراتيکئيعليه ر» ھای تروريستی تبليغ برای گروه«آورده و با اتھام 

 .بود

ھمراه مھمت علی آسالن، نماينده باتمان در پارلمان ترکيه  الدين دميرتاش به در اين جلسه از دادگاه، وکالی صالح

قرائت دفاعيه خود  الدين دميرتاش، از زندان اديرنه از طريق ويدئو کنفرانس در اين جلسه به حضور داشتند، صالح

وی را از » عدم اعمال مجرمانه بر اساس قوانين موجود در اين سخنرانی«دليل  ت قاضی پرونده بهپرداخت که در نھاي

  .وی وارد شده است  اتھامی است که به١٠٢الدين دميرتاش از  اين اولين تبرئه صالح. اتھامات وارد شده تبرئه کرد

 DTKنقش آفرينی و مديريت در تشکل  هوی ب«: در کيفرخواستی که در مورد خانم يوکسک داغ صادر شده، آمده است

  ».ک متھم است.ک.و يکی از رھبران سازمان تروريستی پ

تجمعات و تظاھرات  وی در مقاطع مختلف با نقض قوانين و مقررات مربوط به«: چنين آمده است در کيفرخواست وی ھم

 ٢٠١۵ - ٦-٧-٨وادث اکتبر و تشويق و تحريک علنی مردم به کين و دشمنی و ارتکاب جرم و نقش آفرينی در ح

  ».ميالدی، فعاليت داشته است

  .داغ شده است  سال برای خانم يوکسک٨٣ تا ٣٠دادستانی با اين اتھامات خواھان مجازات زندان بين 

ھمراه ھشت نفر ديگر از نمايندگان پارلمان و اعضای حزب دمکراتيک  ھای ترکيه به رھبران حزب دمکراتيک خلق

  . روانه زندان شده اند٩٥آبان ماه در ) پ.د.ح( ھا خلق

تر دستگير  اين سه نماينده پيش. ھا در حال پيگيری است تحقيقات دادستانی در مورد سه نماينده نيز بدون زندانی شدن آن

  .اند شدن، آزاد شده طور مشروط و با ممنوع خروج شده ولی به
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 توسط دادگاه و تصميم مجلس ترکيه ادامه خواھد ھا نمايندگی مجلس افراد بازداشت شده تا قطعی شدن محکوميت آن

  . نماينده، سومين حزب مجلس ترکيه است۵٩پ با .د.ح. داشت

درخواست حزب حاکم  ، به٢٠١٦پ و شمار ديگری از نمايندگان مجلس در ماه می .د.مصونيت سياسی نمايندگان ح

خاطر مخالفت با   راه محاکمه اين نمايندگان بهعدالت و توسعه و حمايت بسياری از نمايندگان احزاب مخالف لغو شد تا

  . ھموار شوداردوخانھای استبدادی  دولت و ب رنامه

پ کيفرخواست حاضر کرده، .د.نمايندگان اين حزب به درخواست دادستانی که در حق شمار زيادی از نمايندگان ح

  .اند برای حضور در دادسرا و بازپرسی جواب منفی داده

پ با حضور نمايندگان در دادسرا، دستور داد تا اين نمايندگان را با توسل به زور به .د.الفت حدادستانی در پی مخ

  .دادسرا بياورند

 ارزيابی کند، يک عمليات سياسی برای ئی و دادستانی ترکيه را بيش از اين که يک اقدام قضاپوليسپ عمليات .د.ح

  .داند سرکوب مخالفان در ترکيه می

اين اقدام واکنش نشان داده و رھبر  ترين حزب مخالف در مجلس ترکيه به عنوان بزرگ ق، بهخواه خل حزب جمھوری

شوند و بايد با رای مردم کنار  حزب کمال کليچدار اوغلو تصريح کرده است که نمايندگان با رای مردم وارد مجلس می

  . استاو روند سياسی در ترکيه را خطرناک و رو به ديکتاتوری مطلق دانسته. بروند

  

 پارلمان ترکيه

س جمھور اين کشور از ھمين حزب، پس از اين حزب دموکراتيک خلق ئيالبته حزب حاکم عدالت و توسعه ترکيه و ر

چون گذشته تشکيل دھد انتخابات  حزبی خود را ھم  نماينده وارد پارلمان شد و حزب حاکم نتوانست دولت تک٨٠ھا با 

ھا و موجی از  ھای حزب دموکراتيک خلق ھای در ميتينگ گذاری زمان بود با بمب ھماين انتخابات . جديد برگزار کردند

ک .ک.تر از ھمه حمله به پ داد و مھم رھبران اين حزب نسبت می  ھای خود به  در سخنرانیاردوخاناتھامات پوچی که 

نگ و تروريسم دولتی عليه مردم ھا و ج اما با وجود اين ھمه تبليغات دولتی عليه حزب دمکراتيک خلق. و مردم کرد بود

  . نماينده وارد پارلمان شد٥٩ک، باز ھم اين حزب با .ک.کرد و پ

حزبی خود را تشکلی داد اما توطئه و فشار بر عليه نمايندگان حزب  اين بار حزب عدالت و توسعه دولت تک

تا اين . داند تشديد شد ان و کارگران میگراھا، زن جنس ھا، ھم ھا که خود را مدافع مردم کرد، ھمه اقليت دموکراتيک خلق

 برای برآورده کردن اردوخانای شد تا   بھانهمسألهکه کودتای تحت کنرل کاخ رياست جمھوری، شکل گرفت و اين 

 ١١٠العاده در کشور اعالم کرد و ذر مدت کوتاھی بيش از  وضعيت فوقاو . روياھای بلندپروازانه خود خيز بردارد
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با توجيه ... ھا، وکال و ، کادر آموزش و پرورش، بھداشت و درمان، دانشگاهپوليسان، نيروھای ھزار نفر از نظامي

اکنون دوره سوم وضعيت . و بيش از سی ھزار نفر را نيز زندانی نمود! شرکت در کودتا را از کار بر کنار کرد

  .العاده در جريان است فوق

پروراندند که اردغان در  وقعيت امپراطوری عثمانی را در سر میھا بود که رويای برگرداندن م  و حزبش سالاردوخان

مقام رياست جمھوری جايگاه امپرطور را پيدا کند و پست رياست جمھوری از جايگاه تشريفانتی به جايگاه فرماندھی 

. اشته باشند بادش بدون اين که دولت و پارلمان قدرت دخالت دئیمطلق تبديل شود و امر او برای ھمگان اجباری و اجرا

ھا و  ک، حزب دموکراتيک خلق.ک.چنين اھداف مستبدانه، جنگ و تروريسم دولتی عليه مردم کرد، پ برای رسيدن به

ھا  انداختن رعب و وحشت با سر بريدن کودتای چند ساعته و راه ھمه مخالفين پارلمانی و غيرپارلمانی و حتی نمايش شبه

 و تحکيم ئیه و اجرائيھای نظامی، اداری و سه قوه مقننه، قضا ھمه ارگانھای وسيع در  ھا، پاکسازی گذاری و بمب

، ھمه و ھمه الزم و ...چنين نوکری پوتين و موقعيت رياست جمھوری، ورود ارتش ترکيه به خاک سوريه، عراق و ھم

  .ملزوم يگديگر بودند

 ھزار نفر از کارمندان دولت از ١١٠ز ھا حاکی است که دولت ترکيه پس از کودتای نافرجام ماه ژوئيه بيش ا گزارش

نگاران و دانشگاھيان و مقامات محلی و سياستمداران کرد و  ھا، روزنامه جمله پرسنل نيروھای مسلح، قضات و دادستان

 .اتھام حمايت از کودتا تصفيه و از کار برکنار کرده است ترک را به

  .اند ط با کودتا دستگير يا از کار برکنار شده ترکيه در ارتبائی خلبان نيروی ھوا٣٠٠تاکنون نزديک به 

ھا ھمزمان است با مداخله نظامی ترکيه در عمق خاک عراق و سوريه که تحت عنوان برخورد با گروه  اين بازداشت

 .اند ھر دوکشور سوريه و عراق خواستار خروج نيروھای ترکيه از خاک خود شده. داعش صورت گرفته است

دفاعی اين نيروھا در شھر حلب   که به استحکامات به ترکيه ھشدار داد ای متحد دولت سوريهفرماندھی ميدانی نيروھ

 سوی  فرماندھی عمليات ميدانی نيروھای متحد دولت سوريه ھشدار داد ھرگونه پيشروی نظاميان ترکيه به.نزديک نشود

 .ھمراه خواھد بود» قاطع و کوبنده«مواضع دولتی سوريه و متحدانش در شمال و شرق حلب، با پاسخ 

گزارش خبرگزاری رويترز، فرمانده نيروھای متحد دمشق، ھنگام بازديد از خطوط مقدم نبرد در شمال حلب، در  به

در اين بيانيه به نام فرمانده و مليت آن . دادای کتبی که به خبرگزاری رويترز تحويل داده شد، به ترکيه ھشدار  بيانيه

 .اشاره نشده است

 نيروھای متحد دولت سوريه تصريح شده که پيشروی نيروھای ترکيه به سوی مواضع نيروھای متحد دمشق  در بيانيه

 .خواھد بود» خطوط قرمز«در شمال و شرق حلب، عبور از 

واھيم داد که به بھانه جنگ با داعش، به سوی استحکامات دفاعی ھيچ کسی اجازه نخ ما به«: دراين بيانيه آمده است

 ».نزديک شود) دولت اسد(نيروھای متحد

گوی وزارت خارجه ايران، روز دوشنبه سوم آبان در نشست خبری ھفتگی خود در مورد فشار  بھرام قاسمی، سخن

ھر  ديگرانی که به«: گفت  )داعش( از گروه حکومت اسالمی گيری موصل عمليات بازپس ترکيه برای مشارکتش در

ھا در داخل عراق مشارکت داشته باشند بايد اين اقدام را با مجوز  مند ھستند در موضوع مبارزه با تروريست دليل عالقه

  ».دولت عراق انجام دھند

تواند بدون اجازه دولت مرکزی عراق در  ھيچ دولتی نمی«: باره افزود  بھرام قاسمی در اينگزارش خبرگزاری ايسنا، به

ًتواند نھايتا گريبانگير  اين امری ناپسند است و اگر انجام شود بدعت خطرناکی است که می. اين امر دخالت داشته باشد

 ».کسانی شود که اين موضوع را رعايت نکردند
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 تن از نظاميان خود را در پايگاه بعشيقه در نزديکی موصل ۵٠٠از دولت عراق حدود ترکيه بدون دريافت مجوز 

نظاميان سنی و کرد عراقی برای مشارکت در عمليات موصل  مستقر کرده و اين نيروھا در حال آموزش دادن به شبه

 .ھستند

اده و با مشارکت ترکيه در عمليات پيمانان ايران است به ترکيه دستور خروج از خاک عراق را د دولت بغداد که از ھم

 .رد کرده است با لحن تندی  ترکيه نيز درخواست خروج نيروھايش از خاک عراق را.کند موصل مخالفت می

ھای نزديک به حکومت  وان يکی ديگر از گروههللا لبنان به عن نظاميان شيعه عراق، حزب از سوی ديگر، پس از شبه

گزارش خبرگزاری  به. اسالمی ايران، عليه حضور نظامی ترکيه در عراق و اشغال خاک اين کشور ھشدار داده است

ھا بر سر  بعد از آن ھمه نبرد عراقی«: شنبه دوم آبان گفت هللا لبنان، يک آسوشيتدپرس، حسن نصرهللا، دبيرکل حزب

 ».ُگويد که موصل ترک است و بايد به ترکيه بازگردد آمده و میموصل، ترکيه 

  ».گويند که حلب از آن ماست نه سوريه می) ترکيه(  ھا طور؛ آن درباره حلب ھم ھمين«: هللا لبنان افزود دبيرکل حزب

: ده بودھا، بدون نام بردن از موصل افزو گيری س جمھور ترکيه، در واکنش به اين موضعئي، راردوخانرجب طيب 

  ».پرسند عراق به ما چه ربطی دارد؟ اما آن جغرافيا بخشی از روح ما است برخی افراد نادان می«

 .ھا تحت حکومت امپراتوری عثمانی بود ھای وسيعی از عراق از جمعه شھر موصل، در قديم برای مدت بخش

 گفته است که اگر ترکيه نيروھايش را از )بسيج مردمی( از جمله ھادی عامری، فرمانده نيروھای موسوم به حشد الشعبی

هللا لبنان  نظاميان حشد الشعبی در عراق مانند حزب شبه. برخورد خواھد شد» دشمن«عنوان  ھا به عراق خارج نکند، با آن

 .روابط گرمی با سپاه پاسداران حکومت اسالمی دارند

 موصل نيست،  گيری که نيازی به حضور ترکيه در عمليات بازپس گفته بود که پيشتر نخست وزير عراق در حالی

ھای کرد اقليم خودمختار  نخست وزير ترکيه در روز دوشنبه گفت که توپخانه اين کشور در شمال عراق به پيشمرگ

باران توپخانه ترکيه عليه  که آتش  کردتأکيد لدريمئيعلی  بن. کردستان عراق در نبرد با حکومت اسالمی کمک کرده است

  . عراق انجام شده است داعش به درخواست دولت اقليم کردستان

روسيه اين . د در جنگ با مخالفان ھستندهللا لبنان، شيعيان عراقی و افغان از جمله متحدان دولت بشار اس ايران، حزب

 .کند  میئینيروھا را حمايت ھوا

ه مناسبات ترکيه با اتحاديه اروپا را تيره کرده ئيگزارش رويترز، سرکوب گسترده پس از کودتای نافرجام ماه ژو به

سمت   موج مھاجران بهولکنترتوافق رسيدند که در ازای  چند ماه قبل از اين حوادث، ترکيه و اتحاديه اروپا به. است

اروپا مذاکرات مربوط به عضويت ترکيه تسريع و شرايط برای سفر شھروندان ترکيه به اروپا بدون اخذ ويزا فراھم 

  .شود

 از اردوخان حکومت رجب طيب  گويد،  با اين حال اتحاديه اروپا از منتقدان اقدامات پس از کودتا در ترکيه است و می

هللا گولن فاقد مستندات  کند و اتھامات وی عليه طرفداران فتح ی سرکوب مخالفان خود استفاده میالعاده برا وضعيت فوق

 .و شواھد الزم است

دھد تا کارمندان بخش عمومی را  دولت اجازه می ای به طور گسترده العاده به گزارش خبرگزاری فرانسه، وضعيت فوق به

 .بنددھا و انجمن را ب ھا، نھاد اخراج کرده و رسانه

ھرچند اين . تعليق مذاکرات درباره عضويت ترکيه در اتحاديه اروپا را ی داد به ای پارلمان اروپا در قطعنامه تر پيش

وپا که نھاد مذاکره کننده با آنکاراست، ھا بر روی کميسيون ار مصوبه پارلمان اروپا الزام آور نيست اما بنا بر گزارش

 .فشار خواھد آورد
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 مانند فرانسه و آلمان طرفدار ادامه مذاکرات ھستند و معتقدند قطع اين مذاکرات ممکن ئیبا وجود اين مصوبه، کشورھا

  .خطر بياندازد  مھاجرت را بهکنترولاست توافق اتحاديه اروپا و دولت ترکيه در زمينه 

   

ای از پارلمان ترکيه خواھد خواست تا مجازات  س جمھور ترکيه، گفته است که با ارائه اليحهئي، ردوخاناررجب طيب 

 . بازگرداندئیاعدام رادوباره به قوانين قضا

 اين ئیسازی برای پيوستن به اتحاديه اروپا، مجازات اعدام از قوانين قضا  و با ھدف زمينه٢٠٠۴پارلمان ترکيه در سال 

س جمھور اين کشور، چند بار بر لزوم بازگشت اين ئياما در پی کودتای نافرجام اخير در ترکيه، ر.  کردکشور را حذف

  .مجازات به قوانين ترکيه سخن گفته است

 .کند ھدايت اين کودتای نافرجام متھم می  را بهامريکاهللا گولن، روحانی ترک مقيم  ، فتحاردوخاندولت رجب طيب 

  .اند  ھزار نفر بازداشت شده۴١تر اعالم کرده بود که از زمان کودتای نافرجام  ی آناتولی پيشچنين خبرگزاری دولت ھم

يک باشگاه شبانه در استانبول را در شب  يت حمله بهمسؤول، ٩٥ دی ١٣روز دوشنبه ) داعش( گروه حکومت اسالمی

  . نفر انجاميد٣٩٩و به مرگ  ای که توسط يک مھاجم مسلح صورت گرفت حمله. عھده گرفت سال نو ميالدی به

 

  رينا پس از حملهۀباشگاه شبان

يت اين حمله خونين را مسؤولای که در کانال تلگرام منتشر کرده،  گزارش خبرگزاری رويترز، اين گروه در بيانيه به

  .يت حمالتش استفاده کرده بودمسؤولنيز داعش از کانال تلگرام برای قبول تر  پيش. عھده گرفته است به

در ادامه عمليات مقدس حکومت اسالمی عليه کشور حافظ صليب، ترکيه، يک سرباز قھرمان «: در اين بيانيه آمده است

 ». حمله کرد شبانه که در آن مسيحيان مشغول برگزاری جشن عيد کفار بودند، معروف ترين باشگاه خالفت، به
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تر حضور داعش را در مرزھای  ھای اخير، رابطه داعش و ترکيه متشنج شده است؛ گرچه نيروھای ترکيه پيش در ماه

ترکيه از ماه اوت سال . اند يکديگر را شدت بخشيده ھای اخير دو طرف حمالت به کردند، اما در ماه خود تحمل می

 .ه آغاز کرد حمالت به نيروھای داعش را در خاک سوري،٢٠١۶

زنند مھاجم باشگاه شبانه استانبول، احتماال از کشورھای آسيای   حدس می ھای ترکيه نوشته روزنامه حريت، مقام به

 ترکيه عکس سياه و سفيد و تاری از مظنون اين حمله منتشر کرده که از پوليس. مرکزی و مرتبط با گروه داعش باشد

 .دست آمده است ھای مدار بسته به دوربين

سال . زمان با آغاز سال نو، اين کشور را بار ديگر در شوک فرو برده است حمله به کلوب رينا در تنگه بسفر، آن ھم ھم

 نافرجام ھمراه با ھزاران بازداشتی و چند حمله انتحاری خونين، ئی سالی پر از حادثه برای ترکيه بود؛ کودتا٢٠١۶

شھروندانی از عربستان، مراکش، . و آخرين آن حمله به باشگاه شبانه امنيتی پوليسوسيله يک  ترور سفير روسيه به

 .لبنان، ليبی، اسرائيل، ھند، بلژيک و فرانسه در ميان قربانيان اين حمله بودند

حمله مسلحانه  نومان کورتولموش، معاون نخست وزير ترکيه در گفتگو با روزنامه حريت، در ادامه اظھارات خود به

اين نوع . احتمال زياد اين تروريست از قرقيزستان به ترکيه آمده است به: يز اشاره کرده و گفتکلوپ شبانه رينا ن

مختلف و افراد زيادی با يک ھدف فعاليت  ھای گروه. تواند سازماندھی کند حمالت را فقط يک گروه تروريستی نمی

ھای تروريستی که با آن  گروه. ی استتری از اين حمله تروريست  مھم در نظر گرفتن تصوير بزرگمسأله. اند کرده

تمام اين احتماالت در حال ارزيابی . شايد در داخل نيز حاميانی دارند. کنند ای عمل می نھايت حرفه رو ھستيم بی روبه

 .ايم ھای اجتماعی از اين حمله مسلحانه حمايت کرده بودند دستگير و دادگاھی کرده  نفر را که از طريق شبکه٩٢. است

يک نماينده سابق پارلمان ترکيه امروز جمعه . دھنده از طرفداران داعش در ترکيه منتشر شده است  آماری تکانًاخيرا

 ھزار طرفدار گروه تروريستی داعش در اين کشور ھشدار داد و گفت که عناصر داعش با ھواپيما ۵٠٠درباره وجود 

  . سوريه رفتندشھرھای استانبول و غازی عنتاب آمدند و سپس برای نبرد به به

وگو با يک برنامه تلويزيونی  محمد شکر از نمايندگان سابق حزب خلق جمھوری ترکيه از شھر غازی عنتاب در گفت

 . ھزار طرفدار گروه تروريستی داعش وجود دارد٥٠٠در ترکيه حدود : تصريح کرد

با تدابير . ن عمليات تروريستی اجرا کردتوان در آ ھای سست تبديل شده است که می ترکيه به کشوری با بنيان: وی افزود

 .توان جلوی آن را گرفت کنونی نمی

 وی . است که تروريسم را متولد کردئیسازی جغرافيا تنھا راه جلوگيری از اين امر ھمان پاک: محمد شکر گفت

 .شد» پايان دادن فوری به تروريسم موجود در سوريه و عراق«خواستار 

 ھزار طرفدار گروه تروريستی داعش در داخل ترکيه ٥٠٠ منفی قضيه اين است که حدود بخش: اين نماينده سابق گفت

 .وجود دارند

معاون نخست وزير ترکيه، اعتراف کرده است که سياست کشورش در قبال سوريه پر از اشتباھات مختلف است و 

  .ھا در پی جبران اين خطاھا ھستند اکنون آن

 ترکيه در گفتگو با روزنامه حريت، طی اظھاراتی با اشاره به سياست خارجی نومان کورتولموش، معاون نخست وزير

مدارانی ھستم که معتقدم سياست خارجی ترکيه در قبال سوريه از ابتدا پر از  از سياست: ترکيه عنوان کرده است

 مسألهھا بر اين  روسدر مذاکرات خود با . اکنون نيز در تالش برای جبران اين اشتباھات ھستيم. اشتباھات فاحش است

ابتدا رعايت صحيح آتش بس . توان در تمام سوريه صلح ايجاد کرد کنيم که در صورت ايجاد صلح در حلب می  میتأکيد
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 موصل نيز بايد يک توافق جديد با دولت مسألهدر خصوص . و سپس چينش درست ميز مذاکرات بسيار مھم است

  .وجود آوريم مرکزی عراق به

 

  بخش شرقی حلب        

ھای  در اين ميان ترکيه به بھانه مبارزه با داعش وارد سوريه شده است اما تاکنون درباره حمالت ارتش ترکيه به کانتون

س مشترک مجلس دموکراتيک سوريه، اعالم کرده است که سياست اشغال ئي ر.روژاوا خبرھای زيادی منتشر شده است

  .و بھانه اين کشور برای مبارزه با ترور واھی استسوريه توسط دولت ترکيه گسترش يافته 

بعد از آن که منطقه از : س مشترک مجلس دموکراتيک سوريه در گفتگو با ھاوار نيوز، اعالم کردئيمنصور السلوم، ر

. شمال سوريه آغاز کرد سازی شد، ترکيه حمالت خود را به پاک) داعش( ھای دولت اسالمی عراق و شام تروريست

سربازان . توانند به مزارع خود بروند شکلی است که ديگر کشاورزان نيز نمی اين منطقه، به تش ترکيه بهحمالت ار

گرايانه  ھای اشغال ما در برابر اين سياست. دھند ارتش ترکيه ھر روز در مرزھا شھروندان عادی را ھدف قرار می

 .سر آمده است  ترکيه بهشان در برابر حمالت ارتش ملت ديگر صبر و تحمل. مانيم ساکت نمی

روز در حال پيشرفت است  به روز گرانه ارتش ترکيه با ورود به جرابلس آغاز شده بود و ھای اشغال سياست: وی افزود

اين . برد گرايانه خود را پيش می ھای اشغال بھانه مبارزه با تروريسم سياست ترکيه به. و تا باب کشيده شده است

کند؟ ما فرزندان اين سرزمين با خون خود اين مناطق را از  د که ترکيه با آنان مبارزه میھا چه کسانی ھستن تروريست

سازی تمام  ھدف ما پاک. ھا در حال اداره منبج ھستند منبج را آزاد کرديم و اکنون منبجی. ھا نجات داديم اشغال تروريست

 .ھای داعشی است سوريه از تروريست

کرد اما  نار رفتن بشار اسد از قدرت برای محقق کردن صلح در سوريه اصرار میھا پيش بر ضرورت ک ترکيه از مدت

 .گيری فوری اسد کاست روسيه، از اصرار خود بر ضرورت کناره اخيرا و با نزديک شدنش به

شکست نظامی مخالفان . گذرد، ھرگز چنين قوی نبوده است ھای سوريه می دولت اسد ظرف شش سالی که از درگيری

  .تقويت موقعيت حکومت دمشق شده است ھای اپوزيسيون منجر به لب و پراکندگی و نفاق حاکم بر گروهاسد در ح

مذاکرات صلح قزاقستان و شرکت . شود ای بين نيروھای مخالف دولت سوريه مشاھده می سابقه تشتت آرا و پراکندگی بی

شکست نظامی در حلب و . ن سوريه شده استيا عدم شرکت در آن، باعث اختالفات و چندگانگی در نيروھای اپوزيسيو

  .دنبال داشته است حال اختالف نظر بر سر مذاکرات آستانه، تضعيف بيش از پيش اين نيروھای مخالف اسد را به

وحدت نظر برسند و موفق نشدند تا مبارزه  نيروھای مخالف دولت بشار اسد ھرگز نتوانستند پيرامون سياست واحدی به

 .طور منظم و ھماھنگ با يکديگر دنبال کنند  اسد را بهخود با دولت بشار

موضوع تنھا بر سر اختالف نظر . ھای مخالف بشار اسد نيز رو به افزايش است بين پيروان اين نيروھا و گروه درگيری

 .کنند ھای متفاوتی را دنبال می ھا اھداف و سياست بلکه اين گروه. نيست
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 نظر کشور حامی تأمينکشورھای متفاوت نيز باعث آن شده که ھر يک برای  هھای مخالف بشار اسد ب وابستگی گروه

ھا دامن  از آن گذشته، اختالف نظرھای ايدئولوژيک نيز به تشتت آرا در بين آن. متفاوتی در پيش بگيرد خود سياست 

برخی مخالف . گرايان سنیکنند و برخی ديگر از اھداف جھاد ھای ناسيوناليستی پيروی می تر از ايده برخی بيش. زند می

 .گروه يا به القاعده وابستگی دارند گروه تروريستی داعش ھستند و برخی حتی به اين

در چنين شرايطی، سياستی که دولت اسد در ھماھنگی با متحدان خود در پيش گرفته نيز بر چند دستگی و پراکندگی 

 .حاکم بر اين نيروھا افزوده است

ھای مخالف اسد در جريان جنگ داخلی  بسياری از رھبران گروه. گذرد ی در سوريه میشش سال از جنگ داخلاکنون 

آخرين تالشی که در . اند ھای سياسی و نظامی بسياری پديد آمده و سپس از بين رفته سوريه کشته شده اند و ائتالف

 پس از شکست حلب آشکارا روی اپوزيسيون سوريه صورت گرفته بود، راستای ائتالف بين نيروھای جھادگرا و ميانه

 .حاصل خاتمه يافت بی

گاه چون امروز چنين قدرتمند نبوده  واقعيت اين است که دولت اسد از آغاز جنگ داخلی تا زمان پيروزی حلب، ھيچ

که حمايت  حمايت و پشتيبانی مشترک روسيه و حکومت اسالمی ايران باعث بقای دولت اسد شد، حال آن. است

ھا شده؛ ھمان  پراکندگی آن گرفت و عمال منجر به ھای متفاوت صورت می  اپوزيسيون اسد با انگيزهکشورھای متفاوت از

 .ھا را در نبرد با دولت سوريه رقم زده است پراکندگی که تضعيف جدی آن

ا بخشی اند، تنھ ھای اپوزيسيون که برای شرکت در مذاکرات صلح آستانه اعالم آمادگی کرده نمايندگان آن دسته از گروه

ھا که در چارچوب ارتش آزاد  پيوند اين گروه. کنند مخالف بشار اسد را نمايندگی می» رو ميانه«اصالح  از نيروھای به

 .جنگند، عمال بسيار ضعيف بوده است سوريه با دولت اسد می

يبانی ترکيه ھا در بخش شمالی سوريه به نبرد عليه ارتش دولتی مشغول بوده و از حمايت و پشت اکثر اين گروه

ھای ديگر که عمدتا حمايت عربستان سعودی و کشورھای غربی را داشتند در  که گروه حال آن. برخوردار بودند

 .مذاکرات قزاقستان شرکت پر رنگی ندارند

االسالم را برعھده  محمد علوش رياست دفتر سياسی جيش. ھدايت مذاکرات صلح قزاقستان برعھده محمد علوش است

گيرد که عمدتا نيروھای جھادگرای   از شورشيان و مخالفان اسد را در بر میئیھا السالم عمال ائتالف گروها جيش. دارد

 .عمده فعاليت اين گروه در مناطق نزديک به دمشق است. شوند رو تشکيل می سنی و ميانه

دولت اسد در مذاکرات عنوان سرپرست نمايندگان مخالف  انتخاب او به. کند محمد علوش خارج از سوريه زندگی می

در واقعيت امر، او از چنين . ھای مخالف دولت اسد دارد ای بر گروه خاطر آن نبوده که او نفوذ ويژه صلح آستانه به

ای که توسط  نفوذی برخوردار نيست، بلکه علت انتخاب او اين است که او عضو کميته عالی مذاکرات است، يعنی کميته

 در مذاکرات ًاين در حالی است که عربستان سعودی عمال.  شدتأسيس ٢٠١۵دی سال کشورھای غربی و عربستان سعو

  .شرکت ندارد

آيد، ولی به مذاکرات آستانه  حساب می ھای مخالف دولت اسد به ترين گروه گرچه کميته عالی مذاکرات نماينده وسيع

ھای قزاقستان گامی مھم در مذاکرات وگو کميته عالی مذاکرات ابراز اميدواری کرده است که گفت. دعوت نشده است

 .صلح ژنو باشد

روسيه ابراز اميدواری . روسيه رسما از دولت ترامپ درخواست کرده است تا در مذاکرات صلح آستانه شرکت کند

ھای  گشای حل بحران سوريه واقع شود، بلکه زمينه  مذاکرات قزاقستان نه تنھا راه  درامريکاکرده است که مشارکت 
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 از نيروھای مخالف امريکاترامپ نيز از کاھش حمايت .  و روسيه را نيز فراھم آوردامريکا در مناسبات بين ئیزدا تنش

 . خواھند شد در چنين صورت اجرا شدن چنين سياستی، نيروھای مخالف اسد به شدت تضعيف. اسد سخن گفته است

اما . مذاکرات صلح سازمان ملل در ژنو نيستروسيه اعالم کرده است که مذاکرات آستانه جايگزين و بديلی برای 

 مذاکرات آستانه خواھان دور زدن ئیبرخی از نيروھای وابسته به اپوزيسيون سوريه نگران ھستند که روسيه با برپا

  .دنبال ھدف دامن زدن به تشتت و پراکندگی در بين نيروھای مخالف اسد باشد مذاکرات ژنو و از اين طريق به

  

 لوش از حمايت عربستان سعودی برخوردار استعمحمد 

محمد عبود، يکی از اعضای کميته عالی مذاکرات معتقد است که رفتن به آستانه برای نيروھای اپوزيسيون سوريه 

دادند که به  سياسی را شکل می در ژنو، نيروھای اپوزيسيون يک جبھه«: گويد او می. تر از رفتن به ژنو است خطرناک

که در مذاکرات آستانه خيلی چيزھا ناروشن است و از آن گذشته  حال آن. شد المللی به رسميت شناخته می بينلحاظ 

 ».تواند نقش ميانجی را ايفا کند حضور روسيه مشکل ساز است، چون اين کشور، نيروی است اشغالگر و نمی

ايش پراکندگی و تشتت در صفوف نيروھای اين عضو کميته عالی مذاکرات سوريه معتقد است که اين ھمايش باعث افز

 . چنين ھمايشی باشدئیمخالف اسد خواھد شد و شايد اين موضوع خود يکی از اھداف واقعی روسيه از برپا

 دولت سوريه و با  وگوھا ميان مخالفان سوری و ھيئت کنفرانس آستانه برای صلح در سوريه، پس از دو روز گفت

ای پايانی خود را صادر  ، بعد از ظھر بيانيه٢٠١٧ ژانويه ٢٤ و ٢٣شنبه تاريخ  وز سهنظارت روسيه، ترکيه و ايران ر

  .کرد

  

ھای شرکت کنند توافق کردند که مبنای گفتگوھا در راستای بيانيه مشترک وزرای  در اين بيانيه آمده است که ھيئت

 متحد روند مذاکرات را دنبال  شورای امنيت ملل٢٣٣٦ و قطعنامه ٢٠١٦ دسامبر ٢٠خارجه خود در مسکو مورخ 

 .کنند
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ھای مخالف مسلح در شھر آستانه، برگزار شد، حمايت  ھای مشترک از مذاکرات ميان دولت سوريه و گروه ھيئت

 .کنند می

الذکر  وگوھای فوق بيانيه از حضور دی مستورا نماينده ويژه دبيرکل سازمان ملل متحد در امور سوريه و تسھيل گفت

 .کنند ر میقدردانی و تشک

عنوان  بار ديگر بر تعھد خود نسبت به حاکميت، استقالل، وحدت و تماميت ارضی سوريه به ھای مشترک يک ھيئت

 قرار گرفته تأئيدای که در شورای امنيت ملل متحد نيز مورد  فرقه کشوری دموکراتيک، چند ملتی، چند مذھبی و غير

 .کنند  میتأکيداست، 

کار نظامی قابل حل نيست و تنھا از طريق فرايندی سياسی  که بحران سوريه از طريق راهھای مشترک معتقدند  ھيئت

 .تواند حل و فصل شود  شورای امنيت سازمان ملل متحد می٢٢٥٤مبتنی بر اجرای کامل قطعنامه 

و تثبيت آتش بس دنبال تحکيم  ھا، به سه کشور روسيه، ترکيه و ايران ضمن اتخاذ اقداماتی واقعی و اعمال نفوذ بر طرف

 شورای امنيت ٢٣٣٦) ٢٠١٦( ، که در قطعنامه٢٠١٦ دسامبر ٢٩حاصله براساس ترتيبات امضا شده در تاريخ 

ھا،  بس، کاھش خشونت حداقل رساندن موارد نقض آتش سازمان ملل متحد مورد حمايت قرار گرفته است، کمک به

گونه مانعی با سرعت و مداوم در راستای  يچھای بشر دوستانه بدون ھ سازی، تضمين دسترسی کمک اعتماد

  شورای امنيت سازمان ملل متحد و حفاظت و تردد آزادانه غير نظاميان در سوريه خواھند بود؛٢١٦٥) ٢٠١٤( قطعنامه

بس، ممانعت از بروز ھر گونه اقدام  بندی نسبت به آتش جانبه با ھدف نظارت و تضمين پای برای ايجاد سازکاری سه

 .بس تصميم گرفتند  کليه شرايط آتشتعيينز و آمي تحريک

خواھند از اين فرايند سياسی با رويکرد اجرای سريع  الملل می برگزارکنندگان کنفرانس از تمامی اعضای جامعه بين

 . شورای امنيت سازمان ملل متحد حمايت کنند٢٢٥٤ھای مورد توافق در قطعنامه  تمامی گام

خاطر ميزبانی از  س جمھوری قزاقستان، نور سلطان نظربايف و کشور قزاقستان بهئيکنفرانس در بيانيه پايانی از ر

 .المللی سوريه در شھر آستانه قدردانی کردند نشست بين

که بيانيه تنھا ديدگاه سه کشور روسيه، ترکيه و ايران را بيان کرده است اعالم  از سوی ديگر، مخالفان سوری با بيان اين

  .صورت محتاطانه برخورد خواھند کرد ايج و دستاوردھای کنفرانس و بيانيه پايانی آن بهنت کردند که نسبت به

مخالفان سوری با دادن ھر گونه نقشی به ايران در «: س ھيئت مخالفان سوری در کنفرانس آستانه، گفتئيمحمد علوش ر

 ».شدت مخالفند وگوھا يا مذاکرات آينده به گفت

حلی سياسی با نظارت سازمان ملل متحد در ژنو با ھدف پايان دادن به  وری از راه کرد که مخالفان ستأکيدعلوش، 

 .کنند حکومت بشار اسد، پشتيبانی می

صورت  بس دائم در سوريه را داده و قرار است مسکو ھفته آينده به او به وی به روسيه پيشنھاد آتش«: علوش گفت

 ».مفصل جواب دھد

ای نقش جنگجوی حامی اسد عليه مخالفان سوری خارج، و به ايفای نقش ضامن ھا ديگر از ايف روس«: علوش افزود

. چنان به ايفای نقشی مخرب در روند صلح سوريه اصرار دارند  هللا لبنان ھم اما ايران و حزب. اند بس روی آورده آتش

 ».ھای روسيه شود کند مانع تالش  تالش می تھران

، وزرای خارجه ايران، روسيه و ترکيه در مسکو با ھم ١٣٩٥ آذر ٣٠ - ٢٠١٦ دسامبر ٢٠شنبه  تر نيز روز سه پيش

 . وگو نمودند ديدار کردند و درباره بحران سوريه گفت
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چه چيزی . مواضع ترکيه از ابتدای جنگ سوريه تا کنون با مواضع ايران و روسيه متفاوت و گاه حتی متضاد بوده است

تواند شروعی برای يک ائتالف باشد و آيا اين  ه است؟ آيا اين نشست میاين سه کشور را اکنون بر سر يک ميز نشاند

  ائتالف به نفع مردم سوريه خواھد بود؟

خبرھای رسيده از اين نشست حاکی از آن است که تالش سه کشور بر يافتن يک راه حل سياسی برای بحران سوريه به 

 .اسد بوده استخصوص پس از سقوط شھر حلب و تصرف کامل آن به دست نيروھای 

تصرف کامل شھر حلب به دست نيروھای بشار : اين نشست زير سايه دو رويداد اخير در سوريه و ترکيه برگزار شد

 . اسد و نيز ترور سفير روسيه در آنکارا

بشار جعفری، نماينده سوريه در سازمان ملل که رياست ھيات سوری را در مذاکرات صلح قزاقستان برعھده دارد، گفته 

  شود و  ست که اين مذاکرات تنھا بين دولت سوريه و احزاب سوری انجام میا

  . بين سوريه و ترکيه انجام نخواھد شدئیھيچ گفتگو

 

 ٢٠١٧ جنوری ١٩ تغيير قانون اساسی، ۀيه ھنگام بحث دربارزيکی نمايندگان پارلمان ترکدرگيری ف

طور که در  ھمان.  قانون اساسی استتغيير مھم در اوضاع داخلی ترکيه، مسألهای،  زمان با اين بحران عظيم منطقه ھم

 ورزيده يدتأک اين قانون و افزايش قدرت رياست جمھوری تغيير ھمواره به اردوخانھای اخير  باال اشاره کرديم در سال

  .است

س جمھور ئي رئی، پارلمان ترکيه طرحی را که بر اساس آن قدرت اجرا١٣٩٥ بھمن ٣ -  ٢٠١٧ ژانويه ٢٢روز شنبه 

بر اساس آن اختيارات رجب طيب  رای مخالف تصويب کرد ١۴٠ رای موافق و ٣٣٩ابد، در دور دوم با ئيافزايش م

کم برای ده سال آينده رھبری اين کشور را در اختيار  تواند دست میابد و او ئيس جمھوری ترکيه افزايش مئي، راردوخان

  .داشته باشد

عدالت و «حزب اسالمی . الزم است)  رای٣٣٠( پنجم نمايندگان پارلمان  قانون اساسی در ترکيه رای سهتغييربرای 

کسب » حرکت ملی«ال فاشيست گفته ناظران آراء اضافی را از حزب ناسيون دارای اين تعداد نماينده نيست و به» توسعه

  .کرده است

نوشته روزنامه والستريت ژورنال، حزب حاکم   به.پرسی گذاشته شود ھمه اين اليحه، قرار است که در بھار امسال به

در صورت پيروزی در . آورد حساب می  بهاردوخاندولت  عدالت و توسعه اين ھمه پرسی را يک رای اعتماد مردم به

  .س جمھوری ترکيه باقی بماندئي ساله ديگر ر۵ دوره ٢ می تواند برای وخاناردپرسی،  اين ھمه

س جمھوری اين است که اصالح قانون اساسی بھترين راه برای برقراری ثبات در ترکيه است، در ئيتوجيه ھواداران ر

ھای کودتای ماه  امدزمانی که اين کشور با چالش رکود اقتصادی، عمليات تروريستی در داخل و مرزھای اين کشور و پي

 .روست ژوئيه گذشته روبه
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ترين   يکی از موفقاردوخان انتخابات را در اين کشور برگزار کرده و ٩ تا کنون ٢٠٠٢حزب عدالت و توسعه از سال 

 .ھای بازارمدار را در اين کشور رونق دھد رھبران در تاريخ جمھوری ترکيه است که توانسته سياست

س جمھوری ترکيه اجازه صدور فرمان، اعالم وضعيت اضطراری، انتخاب وزيران و ئيربر اساس اصالحات جديد، 

 .تواند که در عين حال رھبر حزب حاکم ھم باشد چنين می او ھم. ه را خواھد داشتئي بر قوه قضاکنترول

حه ين الي اوخاناردب ياى، پس از اين که به تصويب پارلمان رسيد احتماال در روزھاى آتى رجب ط  ماده١٨ن قانون يا

حه در ين الي روز بعد از انتشار ا٦٠شود كه رفراندوم  خاطرنشان مى. رفراندوم گذاشته شود را امضاء كند و سپس به

   .ه برگزار خواھد شديخبرگزارى رسمى ترك

زمانى كه ، يعنی ١٩٢٣استى از سال ي نظام حكومتى از نظام پارلمانى به رتغييره و ي در قانون اساسى تركتغييرپروژه 

   .ه شكل گرفت توسط حزب عدالت و توسعه مطرح شده استيجمھورى ترك

ى ياست جمھورى قدرت اجرايى خواھند شد، به ري اجرا٢٠١٩ در رفراندوم از سال تأئيدن اصالحات كه در صورت يا

  .م وزرا را انتخاب كنديطور مستق دھد و او قادر خواھد بود كه بهيترى م شيب

نيروھای اپوزيسيون اعالم کردند .  قانون اساسی موجی از انتقادات داخلی را برانگيختتغييرکيه با موافقت پارلمان تر

پرسی خواھند   را مردم در يک ھمهئیتصميم نھا. مبارزه خواھند کرد» خودکشی سياسی«که برای جلوگيری از اين 

 .گرفت

س کانون وکالی ترکيه ابراز نگرانی ئير. استخوانده » سلطانی« را اردوخانکانون وکالی ترکيه، نظام مورد نظر 

دمکراسی در  بينجامد و به» سلطانی« قانون اساسی، به نظام تغيير برای اردوخانکرد که اصالحات مد نظر رجب طيب 

  .بين است مقاومت مردم در برابر اين اصالحات خوش او اما به. ترکيه پايان دھد

، در ١٣٩٥ دی ٢٩ - ٢٠١٧ ژانويه ١٨ی ترکيه، شامگاه چھارشنبه س کانون وکالئياوغلو، ر پروفسور متين فيضی

» سلطانی«س جمھوری ترکيه، شبيه به نظام ئي، راردوخاننظام رياست جمھوری مد نظر رجب طيب «: آنکارا گفت

  . سال در اين کشور حاکم بوده است۶٠٠است که 

پرسی اکثريت را  ات قانون اساسی نتواند در ھمهرتغييبينی کرد که  س کانون وکالی ترکيه، در عين حال ابراز خوشئير

 .»اين مردم خودکشی نخواھند کرد«: اوغلو گفت فيضی. به دست آورد

پرسی و برخالف انتظار او، اصالحيه قانون اساسی اکثريت  چه در جريان ھمه س کانون وکالی ترکيه گفت، چنانئير

  .در ترکيه خواھد بود» ين انتخابات آزادپرسی آخر گاه اين ھمه آن«دست آورد،  آرای مردم را به

  

 اوغلو، رئيس کانون وکالی ترکيه پروفسور متين فيضی

قانون اساسی را  ترکيه از طريق اصالح ئی بر دستگاه قضااردوخانتر  خصوص تسلط ھر چه بيش اوغلو، به متين فيضی

ی تغييرگفت، چنين » خواھند تفکيک قوا را کامال از ميان بردارند می«که  او ضمن اشاره به اين. مورد انتقاد قرار داد

  .خواھد شد» ثباتی و ھرج و مرج بی«در نظام سياسی باعث 
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 ديدار با اولريش او سخنان خود را پس از.  کانون وکال در سراسر ترکيه قرار دارد٧٩اوغلو، در راس  فيضی

اش را اعالم کرد و نگرانی  برگ نيز ھمبستگی خود با ھمکار ترک شلن. س کانون وکالی آلمان، بيان کردئيبرگ، ر ِشلن

 .ه ترکيه را ابراز داشتئيخطر افتادن استقالل قوه قضا خود از به

س جمھوری ئيزمان ر کند و ھم تر می ، او گستره قدرت خود را وسيعاردوخاندر صورت تصويب اصالحات مورد نظر 

 .شود س دولت ترکيه میئيو ر

 روسای تعيينھا از جمله نيروھای مسلح،  س جمھور بر بسياری از نھادھا و ارگانئيوزيری، تسلط ر حذف پست نخست

ستند اتی ھتغييرھای عالی توسط او، از جمله   نيمی از روسای دادگاهتعيينچنين  س جمھوری و ھمئيھا با حکم ر دانشگاه

 .اند که در اصالحيه قانون اساسی گنجانده شده

 قانون اساسی اجازه خواھد داشت عضويت خود در حزب مورد نظرش تغييرس جمھور در صورت ئيچنين شخص ر ھم

 .باشد» طرف بی«س جمھور ترکيه موظف است، از لحاظ سياسی ئيدر حال حاضر ر. را حفظ کند

ترکيه، در جمع خبرنگاران اعالم کرد که رای مثبت » خواه خلق جمھوری « نهکمال قليچدار اوغلو، رھبر حزب چپ ميا

س جمھور تالش ئياست و حزب او برای جلوگيری از گسترش اختيارات ر» خيانت« قانون اساسی تغييرپارلمان به 

  .خواھد کرد

» کنند واگذار می«ھور س جمئيرا به ر» حوزه قدرت خود«که اکثر اعضای پارلمان بخشی از  قليچدار اوغلو از اين

 .» سيستم است و با آن مخالف ھستيمتغييراين «:  کرد و گفتتأسفابراز 

دست يک شخص  چنين اظھار داشت، سپردن قدرت مطلقه به ترين حزب اپوزيسيون پارلمانی ترکيه، ھم رھبر بزرگ

  .است»  فاجعه«

  

 ترکيه» خواه خلق جمھوری«روی  کمال قليچدار اوغلو، رھبر حزب چپ ميانه

.  قانونی اساسی رای نخواھند دادتغييررا جبران خواھند کرد و به » اشتباه«او در ادامه گفت، اطمينان دارد که مردم اين 

ی چنين  خرج خواھد داد تا مردم را از پيامدھا تمامی تالش خود را به» خواه خلق ریجمھو«گفته قليچدار اوغلو حزب  به

 .رويدادی آگاه سازد

که از حقوق زنان، کارگران، ھم جنس گراھا و اقليت ھای » حزب دموکراتيک خلق«طور که در باال اشاره کرديم  ھمان

اما رھبران و .  قانون اساسی مخالف استتغييرکند نيز با  یويژه کردھا دفاع م ھا، به ھا، ارمنی ملی و مذھبی مانند علوی



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١۵

در حال حاضر . عام ندارند اعضای بلندپايه اين حزب زير فشار شديد ھستند و امکانات زيادی برای اظھار نظر در مالء

 .برند سر می  نماينده پارلمان وابسته به اين حزب در زندان به١١

 تغيير«، بارھا اعالم کرده بود که برای جلوگيری از »حزب دمکراتيک خلق«الدين دميرتاش، يکی از رھبران  صالح

ھای پارلمانی در اين باره را نيافت، زيرا در ماه نوامبر  اما او حتی امکان شرکت در بحث. تالش خواھد کرد» سيستم

 .داغ، يکی ديگر از رھبران حزب دستگير شد ھمراه فيگن يوکسک  به،٢٠١۶

 قانون اساسی ترکيه اعالم تغييردر توئيتی موضع خود را درباره » جمھوريت« پيشين روزنامه جان دوندار، سردبير

  ».تسليت. پارلمان ما خودکشی کرد«: او نوشت. کرد

نظر  دادگاه تجديد او به. پنج سال و ده ماه زندان محکوم شده است به» اسرار محرمانه«اتھام انتشار  دوندار در ترکيه، به

 .کند چند ماه است که در آلمان زندگی میشکايت کرده و 

س کانون وکالی ترکيه ھشدار داده بود که نظام ئياوغلو، ر پيش از تصويب طرح در پارلمان، پروفسور متين فيضی

 سال در اين کشور حاکم بوده ۶٠٠نظام سلطانی شباھت دارد که  س جمھوری ترکيه، بهئي، راردوخانمدنظر رجب طيب 

 .است

 قانون تغيير برای .س جمھور موافقت نخواھند کردئيين است که مردم با گسترش اختيارات قانونی رب او نيز خوش

 درصد شھروندان ترکيه ۴۵ھا حدود  بر اساس برخی نظرسنجی. درصد مردم رای مثبت بدھند ۵٠کم  اساسی بايد دست

 .موافق ھستند» عدالت و توسعه« و حزب اردوخانات مورد نظر تغييربا 

س ئي، راردوخانپرسی گذاشتن اصالحات قانون اساسی در ترکيه، رجب طيب   طرح به ھمهئیتصويب نھادر پی 

 . نظام حکومتی رای دھندتغيير پرسی پيش رو به جمھور اين کشور، از مردم خواسته در ھمه

پرسی  ترکيه، ھمه طبق قوانين .وسيله نظاميان کودتاگر تصويب شده بود  و به١٩٨٢قانون اساسی فعلی ترکيه در سال 

 .اصالح قانون اساسی بايد دو ماه پس از اعالم رسمی تصويب طرح مربوط در روزنامه رسمی دولت برگزار شود

 ھم استقالل قضات دادگستری را ١٩٨٢منتقدان می گويند که حتی قانون اساسی مصوب دولت نظامی پس از کودتای 

ه از ئي استقالل قوه قضا ھا، مھور در شورای عالی قضات و دادستانس جئيرسميت شناخته بود، اما با باز شدن دست ر به

  .رود بين می

س جمھور در صورت در اختيار داشتن حزب اکثريت در مجلس، ئياز سوی ديگر با حزبی شدن رياست جمھوری، ر

 .خواھد رفته بر او از بين ئيھدايت مسير پارلمان را در دست خواھد گرفت و عمال امکان نظارت مجلس و قوه قضا

 که نگران افزايش اردوخان منتقدان .شود پرسی به احتمال زياد در ماه آوريل برگزار می ھای دولت، اين ھمه گفته مقام به

گويند برقرار بودن وضعيت اضطراری در اين کشور امکان برگزاری يک کارزار تبليغاتی موثر را  قدرت او ھستند می

 آوريل ١٩در ترکيه که پس از کودتای نافرجام تابستان گذشته برقرار شده، تا  وضعيت اضطراری .دھد ھا نمی آن به

  .تمديد شده است

  :بعضی از موارد پيشنھادی در اصالحات عبارتند از

 س جمھور را انتخاب می کند؛ئي تشکيل دولت است و عالوه بر وزيران، معاون يا معاونان رمسؤولس جمھور ئي ر-

 تواند در احزاب عضو شود؛ شود و او می ر لغو میس جمھوئيطرفی سياسی ر  بی-

س جمھور را فراھم کند اما نمايندگان دولت ئيتواند در صورت رای نيمی از نمايندگان، زمينه استيضاح ر  مجلس می-

 گو نخواھند بود؛ در برابر مجلس پاسخ

 ھا برخوردار خواھد شد؛ تانس جمھور از اختيارات ويژه برای نظات بر عملکرد شورای عالی قضات و دادسئي ر-
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  و وضع مقررات کشوری برخوردار خواھد شد؛ئیھای اجرا س جمھور از اختيار صدور بخشنامهئي ر-

 ابد؛ئي دوره رياست جمھوری و نمايندگی مجلس از چھار سال کنونی به پنج سال افزايش م-

 . نفر افزايش خواھد يافت۶٠٠ نفر به ۵۵٠ تعداد نمايندگان مجلس از -

 . سال کاھش می يابد١٨ سال به ٢۵ حداقل سن نامزدھای نمايندگی مجلس از -

ھای وابسته بدان و دادن اختيارات  وزيری و تمام ارگان ات قانون اساسی ترکيه حذف سمت نخستتغييرترين  مھم اما

ب است که طبق قانون  جال شود و  تشکيل کابينه میمأمور ئیتنھا جمھور به سئير. جمھور است سئيتر به ر بسيار وسيع

جمھور ديگر بدون  سئيکه، وزرای انتخابی ر تر اين عجيب. ھای دولتش به مجلس ندارد ارائه برنامه جديد وی نيازی به

نام رای اعتماد وجود  بدين ترتيب، ديگر چيزی به. نياز به رای اعتماد از مجلس اين کشور مستقيما روی کار خواھند آمد

  .نای تضعيف قدرت نظارت و رسيدگی پارلمان اين کشور بر دولت استمع اين به. نخواھد داشت

جايگاه فرماندھی کل قوای اين کشور در کنار اختيارات اشاره شده، قدرتی فراتر از تمامی روسای جمھور  يابی به دست

 کمال مصطفی«ھای   خواھد داد؛ چرا که اين اختيارات حتی در طول دوران حساس جنگاردوخاناين کشور را به 

  .صورت قانونی به وی تنفيذ نشده بود جا و به گذار نظام جمھوريت در ترکيه نيز يک بنيان» آتاترک

» عدالت و توسعه«و حزب حاکم » دولت باغچلی«رھبری  به» حرکت ملی«در حال حاضر حزب ناسيونال فاشيست 

دموکراتيک «و حزب » خواه خلق جمھوری«اما حزب . اند توافق رسيده  قانون اساسی اين کشور بهتغييرترکيه بر سر 

  .ات ھستندتغييراز مخالفان سرسخت اين » ھا خلق

ترکيه، که در ارتباط با اصالحات قانون اساسی با يکديگر » حرکت ملی«و حزب » عدالت و توسعه«حزب حاکم 

  . کرسی پارلمان ترکيه را در اختيار دارند٣٥٦  اند، در مجموع ائتالف کرده

 

: اعضای پارلمان اين حزب اعالم کردند برند، در پيامی به سر می که در زندان به» دموکراتيک خلق «رھبران حزب

ھا در پارلمان، شعار  چنين اعضای حزب دموکراتيک خلق ھم» .در ھر شرايطی به مبارزه خود ادامه خواھيم داد«

 .اند سر داده» کنيم ايستادگی می«

ارزش پول رايج ترکيه از زمان کودتای ناموفق . چنان ادامه دارد ر ترکيه، ھمدر چنين وضعيت بحرانی، سقوط ارزش لي

  .خروج سرمايه از ترکيه نيز به شدت ادامه دارد.  درصد کاھش يافته است٣٠ حدود ٢٠١۶در اين کشور در ژوئيه 

قوط کرده و سرمايه ای س سابقه شکل بی ھای سياسی و ترورھای متعدد در اين کشور به ارزش لير ترکيه در پی ناامنی

در چنين شرايطی ناباوری در قبول اجرای . کنند ھای خود را به سرعت از اين کشور خارج می داران سرمايه

  .ابدئيس جمھوری ترکيه، افزايش مئي، راردوخانھای عظيم اقتصادی رجب طيب  برنامه
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ھای اين کشور جلوی سقوط لير  سط بانک تودالراين بانک در ابتدا کوشيد با فروش . بانک مرکزی ترکيه مستاصل است

گويد اين راھکاری نادقيق و  آلمان می» کومرتس بانک«ُترکيه را بگيرد، اما آن گونه که تاتا رزه، يکی از کارشناسان 

 .ناکافی برای مبارزه با سقوط ارزش لير ترکيه بود

 سقوط  دودرصدی ارزش لير در يک روز .سقوط خود ادامه می دھد چنان به  ھم،٢٠١٧ارزش لير ترکيه از آغاز سال 

ترين سطح در  نئي، ارزش لير به پا١٣٩٥ دی ٢٢ – ٢٠١٧ ژانويه ١١شنبه  روز چھار.  نيستئیديگر امری استثنا

  .تاريخ خود رسيد

 

در تابستان گذشته اما ارزش يک يورو . در حال حاضر شھروندان ترکيه برای دريافت يک يورو بايد چھار لير بپردازند

 .اين اوضاع در شرايطی است که اميدی به تثبيت نرخ ارز در ترکيه وجود ندارد. برابر با سه لير ترکيه بود

نشانی از تثبيت يا باالتر رفتن ارزش «: گويد ايالت بايرن آلمان در اين باره می»  بانکالندس«مانوئل شيم، کارشناس 

گذاران در سال جاری ميالدی نيز عالقه  بينی کرد که سرمايه اين کارشناس در ادامه پيش» .لير ترکيه وجود ندارد

 .چندانی به لير ترکيه نشان ندھند

ھا در ارتباط با تحوالت سياسی  ان ھمواره زير فشار بود، اما اکنون نگرانیلير ترکيه گرچه پس از کودتای ناکام نظامي

 . است گيری يافته و خروج سرمايه از اين کشور را تشديد کرده در ترکيه افزايش چشم

.  بحرانی شده است٢٠٠٩ برای نخستين بار پس از سال ،٢٠١۶در واقع اقتصاد ترکيه در سه ماھه سوم سال 

خصوص بخش کليدی گردشگری در ترکيه دچار  اند و به تصادی در اين کشور قرمز اعالم شدهھای رونق اق شاخص

  .مشکالت متعددی است

خاطر حمالت  کردند، به جا سپری می ھا با عالقه تعطيالت خود را آن  که آلمانیئیترين کشورھا اينک يکی از مھم

رشد اقتصادی کاھش يافته . اند ھای ترکيه خالی شده ھتلبسياری از . تروريستی در ترکيه با کمبود گردشگر مواجه است

 .درصد کاھش يابد ۶/۴کند که نرخ رشد از پنج درصد به  بينی می و دولت ترکيه پيش

اند که اين کشور تا دو سال  اش، ھمه سيبب شده ای و ديپلماتيک ھای داخلی ترکيه و منطقه ھمه اين عوامل، يعنی بحران

زده تبديل شده  يک کشور بحران  و ھم سياسی يکی از کشورھای نستبتا امن منطقه بود اکنون بهلحاظ اقتصادی پيش ھم به

  .است

نشريه فارين پاليسی، ترکيه را به . قرار گرفت»  منطقه خطرناک دنيا١٠«ترکيه؛ در ليست : طبق اعالم فارين پاليسی

  . اعالم کرد٢٠١٧عنوان دومين منطقه خطرناک جھان در سال 

 را اعالم ٢٠١٧ منطقه خطرناک دنيا در سال ١٠ای   روزنامه جمھوريت ترکيه، نشريه فارين پاليسی در مقالهگزارش به

 . منطقه خطرناک جھان قرار دارد١٠کرده است که بر اساس اين مقاله ترکيه در رديف دوم اين 

 :شرح زير است اسامی ده نقطه خطرناک جھان به
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  عراق/ سوريه           -

  ترکيه          -

  يمن          -

  منطقه صحرای بزرگ آفريقا و حوزه رود چاد          -

  جمھوری دموکراتيک کنگو          -

  سودان جنوبی          -

  افغانستان          -

  ميانمار          -

  اوکراين          -

  مکزيک          -

وجود آمده صورت گرفته  چرا در اين مناطق درگيری بهدر اين مقاله تحليل ھای عميق و اساسی در خصوص اين که 

  .تمام جھان است ھا اشاره به گسترش ابعاد جنگ داخلی سوريه به است که يکی از اين تحليل

 ٣٥٠) کودتای نافرجام در ترکيه( ٢٠١٦ جوالی ١٥وجود آمده از  ھای به درگيری: ترکيه آمده است در بخش مربوط به

ک در .ک. که ميان نيروھای حکومتی و نيروھای پئیدر حين درگيری ھا. رار داده است قتأثيرھزار نفر را تحت 

ھا در خصوص   ھزار نفر از کار شد و بحث١٠٠جريان بود، رخ دادن کودتای نافرجام در اين کشور باعث اخراج 

شدن اين کشور به  و نزديک امريکاروی گردانی ترکيه از . ھا افزود اين تنش سيستم رياست جمھوری در ترکيه به

  .ھا کم نکرد روسيه نيز از اين تنش

مراتب   سيستم پارلمانی به سيستم رياست جمھوری بهتغيير از اردوخاناين نتيجه رسيد که ھدف  توان به در پايان، می

 نه بر مسند رياست جمھوری نشستن، بلکه بر مسند خالفت نشستن است  اردوخانھدف . تر از اصل اين طرح است مھم

کند که باالتر از مقام رياست جمھوری برای خودش يک مقام معنوی و رھبری تعريف کند و   تالش میاردوخان و

جا عالوه بر  نوعی با خالفتی که با مدرنيزه گره خورده برای خودش يک جايگاه خاص و معنوی تعريف کند و در آن به

 که قبال جزو ئیند در منطقه و بر برخی از کشورھاکه مردم ترکيه را با تصدی رياست جمھوری ھدايت کند بتوا اين

ھای اخير نشان   در سالاردوخانھای مختلف  اعمال و رفتار و کنش. امپراتوری عثمانی بودند اعمال نفوذ داشته باشد

دنبال دموکراتيزه  ی که ظاھرا بهاردوخان کرده و تغييراش،  ھای دوران نخست وزيری داده که افکار او بر خالف سال

ھای ملی و مذھبی بتوانند آزادانه خواسته و مطالبات خود را  ھای سياسی و شرايطی که تمام اقليت کردن ترکيه، آزادی

طوری که او رسما و آشکارا، حتی از ھيتلر و حاکميت  خواھی تبديل شده به يک اقتدارگر و تماميت بيان کنند بود االن به

  .قطبی کردن جامعه ترکيه است دنبال تک  امپراطور شدن داشته و بهاو تعريف و تمجيد کرده و آرزو ھيتلرشدن و

طور  نشان داد که دولت دارای ماھيت و ذھنيتی مشترک با گروه داعش است و به» باشگاه شبانه رينا«چنين حمله  ھم

گر ترکيه، يعنی نتيجه حاصله آن است که نيمه دي. اند پوشی کرده  از اين حمله چشماردوخانضمنی بسياری از طرفداران 

ھای ترکيه ھدف حمله ھای مداوم   ھمراه کردھا و علوی اند بلکه مردم سکوالر ترکيه، نه تنھا جزء گروه اقليت شده

ھای اکثريت جامعه تشويق  شان از سوی گروه اند و حتی مرگ و مير و درد و رنج ھای تروريستی نيز قرارگرفته گروه

  .شده است

حسن جمال، . شود تر می تر و سخت روز سخت به ھار نظر مخالفان دولت ترکيه روزبدين ترتيب، شرايط برای اظ

 چه که در سال را متوقف کرده است؛ چون از آن) ٢۴در سايت تی ( نويسی نگار برجسته، اعالم کرده که ستون روزنامه
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  در» نورای مرت«ام ن نگار ديگر به با اين حال يک روزنامه.  ممکن است برسر ترکيه بيايد در ھراس است٢٠١٧

ھای مخالف دولت  ، يکی از روزنامه»جمھوريت«. ھای آتشين خود ادامه داده است نوشتن ستون روزنامه جمھوريت به

خانم نورای مرت، در . اند  زندانی شدهاردوخاناست که تقريبا نيمی از خبرنگاران و مديران ارشد آن توسط دولت 

شود و  ھا متھم می حمايت از تروريست  کشوری که حزب مخالف دولت بهدر«: آخرين ستون خود چنين نوشته است

 که ھرکس عليه دولت و ئیدر جا... شود  دوست و ھمکار ما احمد سيک در آخرين روزھای سال به زندان محکوم می

  »توان از اتحاد و ھمبستگی دم زد؟ شود، چطور می ھمراھانش سخن بگويد، گرفتار تھديد و ارعاب می

ھا و بحران سياسی بر حيات اقتصادی، سياسی، اجتماعی و  توان گفت کودتا، ترور، موج دستگيری ين، میبنابرا

 . منفی گذاشته استتأثيرفرھنگی ترکيه، عميقا 

  ٢٠١٧  جنوری بيست و ششم– ١٣٩۵ ]دلو[شنبه ھفتم بھمن پنج

 .ادامه دارد

  

 

 

 


