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بھرام رحمانی
 ١٣مارچ ٢٠١٧

آغاز يک دورۀ جديد در ترکيه!
)بخش يازدھم(
تنش در مناسبات المان و ترکيه روز به روز باال میگيرد .رجب طيب اردوخان ،رئيس جمھور ترکيه شامگاه روز
جمعه  ٣مارچ  ١٣ -٢٠١٧اسفند]حوت[  ،١٣٩٥در سخنانی در استانبول ،دنيز يوجل خبرنگار بازداشتشده روزنامه
»دیولت« را »جاسوس المان« ناميد.
بهگزارش خبرگزاری آناتولی ترکيه ،اردوخان گفت »اين شخص)دنيز يوجل( بهعنوان نماينده پکک و جاسوس المان،
يک ماه تمام در کنسولگری المان پنھان شده بود .يک ماه تمام ما گفتيم او را به ما تحويل دھيد ،او بايد محاکمه شود .اما
او را به ما تحويل ندادند«.
بنابر گزارش رسانهھای المان ،دنيز يوجل روزنامهنگار المانی ترکتبار ماه گذشته خود را به پوليس استانبول معرفی
کرد ،زيرا پوليس در جستجوی او بود .او سپس بازداشت شد و  ١٣روز در زندان سيليوری) (Silivriدر غرب
استانبول زندانی بود .او به »تبليغات تروريستی و تحريک مردم« متھم شده است.
رجب طيب اردوخان به تماس صدراعظم المان با او در باره دنيز يوجل اشاره کرد و گفت» :وقتی آنگال مرکل،
صدراعظم المان به من اين را گفت به او گفتم که وقتی از شما میخواھيم تروريستھائی را که در کشورتان ھستند به
ما تحويل دھيد ،میگوئيد که دادگاهھای المان مستقل و بیطرف ھستند .ما اکنون به دادگاهھای مستقل و بیطرف خود
اعتماد داريم ،او را تحويل بدھيد تا محاکمه شود«.

دنيز يوجل ،خبرنگار ترکتبار روزنامه المانی دی ولت در استانبول
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اردوخان اضافه کرد» :آنھا نخست از تحويل دنيز يوجل خودداری کردند اما بعدا به نوعی او را به ما تحويل دادند«.
مقامھای المان ھنوز درباره اين ادعای اردوخان اظھارنظری نکردهاند .وزارت خارجه المان اتھام جاسوسی يوجل برای
المان را »پوچ« خواندهاند.
روزھای گذشته سخنرانیھای پيشبينی شده وزيران دادگستری و اقتصاد ترکيه در شھرھای گاگناو و کلن لغو شدند .اين
اقدام مقامھای محلی المان با واکنش تند ترکيه مواجه شد .وزارت خارجه ترکيه مارتين اردمن ،سفير المان در آنکارا را
احضار و به لغو اين سخنرانیھا اعتراض کرد.
مولود چاووشاوغلو ،وزير خارجه ترکيه دولت المان را متھم کرد که میخواھد »در برابر رفراندوم تغيير قانون
اساسی ترکيه مانع ايجاد کند «.او گفت» :برلين مايل نيست کمپين تبليغاتی رفراندوم ترکيه در المان برگزار شود .المان
يک ترکيه قوی نمیخواھد«.
المان با برنامه رجب طيب اردوخان ،برای تغيير قانون اساسی اين کشور از سيستم پارلمانی به رياست جمھوری
مخالف است و مايل نيست شاھد کمپين تبليغاتی اعضای دولت اردوخان در اين کشور باشد.
در اين ميان بازداشت دنيز يوجل ،خبرنگار روزنامه المانی »دیولت« در استانبول و بیاعتنائی مقامھای قضائی ترکيه
به اعتراضھا عليه بازداشت اين روزنامهنگار ،به فضای تنشآلود سياسی ميان آنکارا و برلين دامن زده است.
رجب طيب اردوخان رئيس جمھور دولت ترور و سرکوب ترکيه ،ھمچنين يوجل را »فعال کرد« معرفی و مقامھای
المان را متھم کرد که »از تروريسم در ترکيه حمايت میکنند «.مقامھای المان اين اتھامھا را رد کردهاند.
اردوخان درباره لغو سخنرانیھای وزيران دولت ترکيه در المان گفت» :اجازه گفتوگوی وزير دادگستری ترکيه را با
ھموطنان خودش ندادند .به وزير اقتصاد کشور نيز اجازه سخنرانی ندادند ...اما جميل بايک میتواند از قنديل با المان
ارتباط برقرار کرده و سخنرانی کند .اينھا بايد به اتھام حمايت از تروريسم بايد محاکمه شوند«.
راديو فرانسه گزارش داد» :کريستيان کرن صدراعظم اتريش ،روز يکشنبه  ۵مارس در گفتوگوئی با روزنامه »دی
ولت« المان ،از کليه کشورھای عضو اتحاديه اروپا خواست که برگزاری برنامهھای تبليغاتی برای ھمه پرسی قانون
اساسی ترکيه را در خاک خود ممنوع کنند .وی تصريح کرد که اگر کشورھای اروپائی اقدام مشترکی نکنند ،ترکيه می
تواند المان يا ھر عضو ديگر اتحاديه اروپا را زير فشار بگذارد.
نخستين نشانه فشاری که صدراعظم اتريش به آن اشاره کرده است ،درست ھمزمان با پخش مصاحبه مطبوعاتی وی در
المان آشکار شد که »نھاد زيبکچی« وزير اقتصاد ترکيه بعد از ظھر امروز در يک مرکز فرھنگی شھر »لورکوزن« و
ساعاتی بعد در يک ھتل شھر »کلن« برای ترکھای مقيم المان سخنرانی خواھد کرد.
زيبکچی قصد داشت ھفته گذشته ميتينگی به نفع رفراندوم قانون اساسی ترکيه در دو شھر »گاگناو« در جنوب و »کلن«
در غرب المان برگزار کند ،اما ھر دو شھر با اين کار مخالفت ورزيدند .در پی لغو اين سخنرانیھا تنشھا ميان ترکيه
تشديد شد .اکنون نيز »زيگمار گابريل« وزير خارجه المان ،به زيبکچی ھشدار داده است که در سخنانی که در المان
ايراد میکند معيارھای اين کشور را رعايت کند.
بيش از پنج ميليون از شھروندان ترکيه در سه کشور المان ،ھلند و اتريش زندگی میکنند .نزديک به  ٤ميليون ترک در
المان زندگی می کنند که يک ميليون و  ٤٠٠ھزار نفر از آنھا صاحب حق رأی ھستند .صدھا ھزار ترکتبار نيز در
ھلند و ساير کشورھای اروپائی اقامت دارند .دولت ترکيه مايل است آرای مثبت اين جمعيت را به نفع رفراندوم جلب
کند.
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از ميان اين مھاجران حدود يک و نيم ميليون نفر واجد شرکت در ھمه پرسی ماه آينده ترکيه ھستند .از ھمين رو ،دولت
ترکيه برنامه ويژهای برای جذب آرای شھروندان خود در اين سه کشور تدارک ديده است.
ھمزمان ،دولتھای المان ،ھلند و اتريش نسبت به برگزاری تظاھرات و متينگھای ھواداران دولت آقای اردوخان در
خاک کشورشان ابراز ناخشنودی کردهاند .علت اصلی طرح شده از سوی اين دولتھا ،داليل امنيتی عنوان شده است اما
نبايد انتقاد بسياری از کشورھای اروپائی از وقايع بعد از کودتای نافرجام سال گذشته در ترکيه را ھم در باال گرفتن
تنشھای تازه ميان آنکارا و پايتختھای اروپائی بیتأثير دانست.
صدراعظم اتريش ،در کنار طرح پيشنھاد ممنوعيت تبليغات انتخاباتی ترکيه در کشورھای عضو اتحاديه اروپا ،با اشاره
به زندانی شدن »دنيز بوجل« گزارشگر روزنامه »دی ولت« در ترکيه ،آزادی مطبوعات را »واژهای غريب« در
ترکيه دانسته و خواھان پايان مذاکرات مربوط به پيوستن ترکيه به اتحاديه اروپا شده است.
»کريستيان کرن« ،گفته است» :ما نمیتوانيم درباره عضويت کشوری مذاکره کنيم که قدم به قدم از استانداردھای
دموکراسی و اصول اوليه حکومت قانون دور شده است«.
صدراعظم اتريش ھمچنين قطع فوری  ۵/۴ميليارد يورو کمک اتحاديه اروپا به ترکيه را ضروری دانسته است .اين
کمک بايد برای انجام مقدمات پيوستن ترکيه به اتحاديه اروپا پرداخت میشد.
پوليس ضدشورش ھلند تجمع حاميان رجب طيب اردوخان را برھم زده است و مقامات ھلندی از ورود وزير خانواده و
رفاه ترکيه به کنسولگری اين کشور در روتردام جلوگيری کردند.
براساس گزارشھا مقامات پوليس ھلند سپس فاطمه بتول کايا سايان ،وزير خانواده و رفاه اجتماعی ترکيه ،را به مرز
المان برگرداندند .وی از المان به ھلند رفته بود.
قرار بود وزير خانواده و رفاه اجتماعی ترکيه ،در مراسمی برای حمايت از رای »آری« به رفراندوم ماه آينده)مورد
حمايت دولت ترکيه( در روتردام سخنرانی کند.

حاميان رئيسجمھوری ترکيه روز شنبه  ١١مارس  ٢١ - ٢٠١٧اسفند  ،١٣٩٥ساعتی پس از آن به خيابان آمده بودند
که ھلند از ورود وزير خانواده و رفاه ترکيه به کنسولگری اين کشور در روتردام جلوگيری کرد.
آنطور که گزارش شده ،ساعتی پس از منع فاطمه بتول کايا جمعی از حاميان اردوخان در مقابل کنسولگری ترکيه در
روتردام تجمع کردهاند که پوليس ضد شورش برای متفرق کردن آنھا وارد عمل شده است.

afgazad@gmail.com

٣

www.afgazad.com

برای متفرق کردن معترضان پوليس سوار شھر روتردام با اسبھايش به ميان صفوف آنھا زد و ماشينھای آبپاش ھم
سعی کردند مردم را از محوطه اطراف کنسولگری دور کنند.
بنابر گزارشھا با وارد عمل شدن پوليس ضدشورش ،تظاھراتکنندگان ھم در واکنش با پرتاب بطریھای آب بهسوی
پوليس پاسخ دادهاند.
وزير خانواده و رفاه اجتماعی ترکيه روز شنبه ،از مسير زمينی و از مرز المان به سوی روتردام رفته بود اما از ورود
به کنسولگری ترکيه در اين شھر منع شد.
ممانعت از ورود خانم کايا به روتردام و بازگرداندن او به خاک المان با اعتراض گسترده در شبکهھای اجتماعی چون
توئيتر ھم ھمراه بوده است.
پيشتر رجب طيب اردوخان و ساعتی پيش از تظاھرات حاميانش در روتردام ،دولت ھلند را »فاشيست و پسمانده
نازیھا« توصيف کره بود.
فاطمه کايا در گفتوگوئی با تلويزيون  NOSھلند گفته پوليس روتردام ساعتھا او را نگه داشته و حتی آب ھم به او
ندادهاند در حالی که به آنھا گفته بوده که در اولين فرصت ممکن به المان باز میگردد .رسانهھای ترکيه ادعا میکنند
که پوليس ھلند محافظان خانم سايان کايا را کتک زده است.
بينالی يلديريم نخستوزير ترکيه پس از آنکه پوليس ھلند مانع ورود وزير خانواده ترکيه به کنسولگری اين کشور شد،
ھلند را به »اقدامات شديد متقابل« تھديد کرد .او در بيانيهایکه صبح روز يکشنبه منتشر شد گفته است» :کسانی که
دوستان ما در اروپا ناميده میشوند و در ھر فرصتی از دموکراسی ،آزادی بيان و حقوق بشر حرف میزنند در اين
مسأله يک بار ديگر شکست خوردند«.
بهگفته نخستوزير ترکيه ،اين گونه اقدامات به اين کشور کمک میکند تا بيش از پيش »دوستان واقعی« خود را
بشناسد .يلديريم در عين حال از اتباع ترکيه در ھلند و المان خواست تا خونسردی خود را حفظ کنند.
نخستوزير ھلند ،مارک روت ،سخنان اردوخان را »احمقانه« خوانده است .او گفته» :من میتوانم بفھمم که آنھا
عصبانی باشند اما اين سخنان ديگر خارج از خط است «.نخستوزير ھلند تأکيد کرده که تصميم اين کشور برای لغو
سخنرانیھای دو مقام ترکيه تصميم درستی بوده است.
پيش از ھلند ،المان نيز سخنرانی چند وزير ترکيه و برگزاری کمپين تبليغاتی برای رفراندوم  ١۶آوريل ترکيه را ممنوع
کرده بود .رئيس جمھوری ترکيه پس از ممنوعيت ورود چاوش اوغلو به ھلند ،اين کشور را تھديد کرد که در اقدامی
متقابل مانع ورود مقامات ھلند به ترکيه خواھد شد.
دولت ھلند در يک بيانيه رسمی اعالم کرد» :در چنين شرايطی سخنرانی خانم کايا در ھلند غير مسؤوالنه است و از
طريق تماسھای مکرر با مقامات ترکيه به آنھا اطالع داده شد که وزير خانواده نمیتواند به ھلند بيايد اما با اين وجود
او تصميم به آمدن گرفت«.
در ادامه اين بيانيه آمده است» :تالش برای يافتن يک راه حل معقول غيرممکن شده و حمالت لفظی مقامات ترکيه قابل
قبول نيست«.
سفارت ھلند در آنکارا و کنسولگری اين کشور در استانبول از سوی پوليس ترکيه محاصره شدهاند .وزرات خارجه
ترکيه نيز اعالم کرده که به سفير ھلند که ھماکنون در تعطيالت است برای مدتی اجازه بازگشت به ترکيه را نخواھد داد.
چاووشاوغلو ممنوعيت ورودش به ھلند را »غير قابل قبول« خوانده و گفته بود» :آيا وزير خارجه ترکيه يک
تروريست است؟«
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حدود  ۴٠٠ھزار نفر از اتباع ترکيه در ھلند زندگی میکنند و آنکارا قصد دارد رأی اين افراد را برای رفراندوم تغيير
قانون اساسی بهدست آورد.
نقطه آغاز اوج گرفتن تنش ميان اين دو کشور اروپائی لغو سخنرانی وزير امور خارجه ترکيه در شھر روتردام بود.
ساعتی پيش از سخنان اردوخان ،دولت ھلند نشستن ھواپيمای مولود چاووشاوغلو ،وزير امور خارجه ترکيه در خاک
ھلند را ممنوع کرد.
در واکنش به اين تصميم وزارت خارجه ترکيه کاردار ھلند در آنکارا را برای توضيح در اين باره احضار کرده است.
اردوخان در تجمعی در استانبول گفت» :پرواز وزير خارجه ما را ھر طورمیخواھيد ممنوع کنيد ،اما از اين به بعد
ببينيد که پروازھايتان قرار است چه طور در ترکيه فرود بيايند«.
قرار بود چاووشاوغلو ھم در مراسمی برای حمايت از رای »آری« به رفراندوم مورد حمايت دولت ترکيه سخنرانی
کند.
ھلند برگزاری اين مراسم را ممنوع کرده بود .وزير امور خارجه ترکيه گفته بود که اگر ھلند به او اجازه پرواز ندھد،
ترکيه تحريمھای سختی را عليه ھلند اعمال خواھد کرد.
وزير خارجه ھلند در پاسخ گفته است که اين تھديد چاووشاوغلو مانع پيدا کردن راه حل منطقی برای اين بحران
میشود.
رئيس جمھوری ترکيه ،ابتدا عملکرد دولتھای ايالتی المان را مشابه المان نازی خواند و حاال سياستمداران ھلندی را
باقیماندهھای نازیھا توصيف کرده است .خشم رجب طيب اردوخان از اجازه ندادن به تجمعات در حمايت از ھمه
پرسی قانون اساسی ترکيه است .گردھمائیھائی که وزيران دولت ترکيه قرار بوده در آنھا سخنرانی کنند .در تازهترين
مورد ،رتردام ھلند اجازه فرود ھواپيمای وزير خارجه ترکيه را لغو کرد .اروپائیھا میگويند دليل آنھا جلوگيری از
تفرقه بين شھروندان ترک تبارشان است .اما در عين حال ،در بعضی از اين کشورھا بهزودی انتخابات برگزار میشود
و درنظرخواھیھا احزاب ضد مھاجران دست باال را دارند .گزارش کسری ناجی را ببينيد.

وزير امور خارجه ترکيه ،اعالم کرد اگر بروکسل رواديد برای شھروندان اين کشور را حذف نکند ،احتمال لغو توافق
با اتحاديه اروپا وجود دارد.
به گزارش »سی .ان .ان .ترک« ،چاووش اوغلو وزير امور خارجه ترکيه گفت؛ ترکيه قصد دارد متن نھائی خود را به
بروکسل ارائه دھد .يا تمامی موارد آن به انجام خواھد رسيد و يا اينکه بهطور کلی لغو خواھد شد از جمله لغو رواديد و
توافق در مورد مھاجران.
اروپا در حال سپری کردن جدی ترين بحران مھاجرت از زمان جنگ جھانی دوم به دليل درگيریھای مسلحانه و
مشکالت اقتصادی در خاورميانه و شمال آفريقا میباشد.
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در شرايطی که تنش ميان المان و ترکيه باال گرفته المان نمايش و حمل تصوير رھبر حزب کارگران کردستان در اماکن
عمومی را ممنوع اعالم کرده است .ترکيه ھمواره رويکرد المان نسبت به پکک را غيرقاطعانه خوانده است.
سخنگوی توماس دمزير ،وزير کشور المان میگويد ،در آينده عالوه بر ديگر نمادھای حزب کارگران کردستان
»پکک« نمايش تصوير عبدﷲ اوجاالن ،رھبر زندانی اين حزب نيز در اماکن عمومی المان ممنوع شده است.
او گفت ،دستورالعمل مربوط به ممنوعيتھای نمادھای اين حزب دوم مارس به ايالتھای المان ابالغ شده است.
عبدﷲ اوجاالن ،از بنيانگذاران »پکک« در ترکيه به حبس ابد محکوم شده و از سال  ١٩٩٩در زندان به سر میبرد.
با اين حال نفوذ او در اين حزب و ھمچنين مردم کرد منطقه ھمچنان باالست.

رفرنداوم ماه آينده در ترکيه در صورت رای آوردن ،به اختيارات رئيس جمھوری اين کشور میافزايد.
اليحه اصالح قانون اساسی که به خواسته اردوخان از سوی دولت به پارلمان تقديم شده بود ،شامل  ١٨اصل است که با
افزايش اختيارات اجرائی رئيس جمھور ،نظام حکومتی پارلمانی را به سيستم رياستی تغيير میدھد.
بررسی اين طرح در پارلمان ترکيه حتی در چند نوبت به درگيری فيزيکی ميان نمايندگان موافق و مخالف منجر شد اما
نھايتا با  ٣٣٩رای مثبت در برابر  ١۴٢رای منفی و  ۵رای ممتنع به تصويب نھائی مجلس رسيد تا ماه آينده به
ھمهپرسی گذاشته شود.
در پی تصويب اين طرح ،اردوخان در سخنانی در استانبول بر لزوم حمايت ھوادارانش از تغيير قانون اساسی تأکيد
کرد .به ادعای اردوخان حاال ديگر »تصميم نھائی بر عھده مردم است«.
قانون اساسی فعلی ترکيه در سال  ١٩٨٢و به وسيله نظاميان کودتاگر تصويب شده بود.
طبق قوانين ترکيه ،ھمه پرسی اصالح قانون اساسی بايد دو ماه پس از اعالم رسمی تصويب طرح مربوط در روزنامه
رسمی دولت برگزار شود.
در بعضی از موارد پيشنھادی در اصالحات قانون اساسی آمده است:
رئيس جمھور مسؤول تشکيل دولت است و عالوه بر وزيران ،معاون يا معاونان رئيس جمھور را انتخاب می کند.
بیطرفی سياسی رئيس جمھور لغو می شود و او میتواند در احزاب عضو شود.
مجلس میتواند در صورت رای نيمی از نمايندگان ،زمينه استيضاح رئيس جمھور را فراھم کند اما نمايندگان دولت در
برابر مجلس پاسخگو نخواھند بود.
رئيس جمھور از اختيارات ويژه برای نظات بر عملکرد شورای عالی قضات و دادستان ھا برخوردار خواھد شد.
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رئيس جمھور از اختيار صدور بخشنامه ھای اجرائی و وضع مقررات کشوری برخوردار خواھد شد.
دوره رياست جمھوری و نمايندگی مجلس از چھار سال کنونی به پنج سال افزايش می يابد.
تعداد نمايندگان مجلس از  ۵۵٠نفر به  ۶٠٠نفر افزايش خواھد يافت.
حداقل سن نامزدھای نمايندگی مجلس از  ٢۵سال به  ١٨سال کاھش می يابد.
منتقدان می گويند که حتی قانون اساسی مصوب دولت نظامی پس از کودتای  ١٩٨٢ھم استقالل قضات دادگستری را
بهرسميت شناخته بود ،اما با باز شدن دست رئيس جمھور در شورای عالی قضات و دادستانھا ،استقالل قوه قضائيه از
بين میرود.
از سوی ديگر ،با حزبیشدن رياست جمھوری ،رئيس جمھور در صورت در اختيار داشتن حزب اکثريت در مجلس،
ھدايت مسير پارلمان را در دست خواھد گرفت و عمال امکان نظارت مجلس و قوه قضائيه بر او از بين خواھد رفت.
اين رفراندوم مورد حمايت اردوخان که  ١۶آوريل  ٢٧ - ٢٠١٧فروردين  ،١٣٩۶برگزار میشود قرار است نظام
ترکيه را از پارلمانی به رياستی تغيير دھد.
پس از کودتای به اصطالح »نافرجام« و يا دقيقتر بگوئيم کودتای کنترول شده »خدادادی« برای اردوخان و حزبش،
در ترکيه »وضعيت فوقالعاده« اعالم شده که بر مبنای آن پوليس مجاز است دستگيرشدگان را تا  ١۴روز در زندان
نگه دارد و پس از آن دادستانی میتواند برای متھمان تقاضای ادامه حبس موقت کند.
دولت ترکيه پس از کودتای نافرجام ،ھمچنين تالش کرده ،رسانهھای اين کشور را به شدت کنترول کند و از طريق
حسابھای تقلبی شبکه اينترنتی توئيتر افکار عمومی را تحت تأثير قرار دھد.
سازمان عفو بينالملل نيز با اشاره به اتھامھای وارده شده به گزارشگر »دیولت« و حکم دادستانی مبنی بر ادامه
بازداشت موقت او ،ھشدار میدھد که »سوءاستفاده« از قانون مقابله با تروريسم برای برخورد با روزنامهنگار منتقد به
يک روال معمول در ترکيه تبديل شده است.
مطابق قوانين جاری ترکيه ،دوران »بازداشت موقت« کسانی که با اتھامفعاليت تروريستی يا تبليغ و حمايت از تروريسم
بازداشت میشوند میتواند تا پنج سال ادامه داشته باشد.
پس از کودتای نافرجام ژوئيه  ٢٠١۶در ترکيه ،پيگرد و بازداشت فعاالن سياسی و روزنامهنگاران منتقد در اين کشور
به شدت افزايش يافته و گزارشگران بدون مرز ترکيه را بزرگترين زندان روزنامهنگاران توصيف میکند.
در حالی که »گزارشگران بدون مرز« از دربند بودن  ١۵١روزنامهنگار در ترکيه خبر میدھد ،مقامات اين کشور
میگويند که از تابستان گذشته تا کنون تنھا يک خبرنگار به دليل فعاليت شغلی خود دستگير شده و در بازداشت بهسر
میبرد.

afgazad@gmail.com

٧

www.afgazad.com

فشار بر نمايندگان رسانهھای خارجی در ترکيه افزايش يافته است .بنا به گفته نھادھای حقوقبشری ،اين روند که با
اخراج حسنين کاظم ،خبرنگار »اشپيگل آنالين« در سال گذشته آغاز شد ،اکنون با دستگيری دنيز يوجل ،خبرنگار
روزنامه المانیزبان »دی ولت« ابعاد گستردهتری به خود گرفته است.
حسنين کاظم ،در سال  ٢٠١۵در استانبول موفق شد با  ٣عضو جوان شبکه تروريستی »دولت اسالمی« که تونسی،
افغان و بلژيکی ھستند ،تلفنی گفتوگو و آن را منتشر کند .پس از آن کاظم از دريافت کارت مجاز ورود به مراسم
رسمی که پيششرط تمديد اجازهی اقامت او در ترکيه بود ،محروم شد .
بنا به گزارش خبرگزاریھا ،دنيز يوجل در  ١۴فوريه  ٢٠١٧در استانبول دستگير شد .اتھامھای او »عضويت در
سازمانی تروريستی«» ،انتشار تبليغات به سود تروريستھا« و نيز »سوءاستفاده از اطالعات« عنوان شده است.
يوجل پيش ازدستگيری اطالعاتی که گروه ھکر »رد ھک« در اختيار او گذاشته بود ،به چاپ رساند .اين اطالعات از
ھک ايميلھای برات البيرک ،وزير انرژی ترکيه ،که داماد رجب طيب اردوخان ،رئيس جمھور اين کشور است،
بهدست آمده بودند.
بر اساس اطالعات ھکشده ،دولت ترکيه پس از کودتای نافرجام در تابستان گذشته تا کنون کوشيده است ،رسانهھای
اين کشور را تحت کنترول گرفته و با استفاده از حسابھای تقلبی در شبکه اجتماعی توئيتر به سود سياست اردوخان
»جوسازی« کند.
تازهترين آمار »گزارشگران بدون مرز« نشان میدھد که پس از کودتای نافرجام  ١۵ژوئن  ١۴٩ ،٢٠١۶روزنامه و
فرستنده راديوئی و تلويزيونی ممنوع و کارت خبرنگاری  ٧٧۵روزنامهنگار باطل شده است .گفته میشود که اين
خبرنگاران اغلب به گروهھای طرفدار عبدﷲ گولن که اردوخان او را به بهراهاندازی کودتا متھم میکند ،و »حزب
کارگر کردستان« ) (PKKعلق دارند.
بنا بر آمار »گزارشگران بدون مرز« ،در حال حاضر بيش از  ١۵١خبرنگار ترک در زندانھای اين کشور بهسر
میبرند .اين رقم حتی از شمار زندانيان روزنامهنگار در ايران و چين ھم بيشتر است .گفته میشود که تعداد دربندان
رسانهای پس از کودتای نظامی سال  ،١٩٨٠کمتر از اين ميزان بوده است.
ترکيه از نظر رعايت موازين دموکراتيک و آزادی بيان و رسانهھا در ميان  ١٨٠کشور جھان ،در رديف  ١۵١قرار
دارد .روزنامهنگاران دربند بارھا از اين که به وکالی خود دسترسی ندارند و موارد اتھام به آنان تفھيم نشده ،به مراجع
گوناگون شکايت بردهاند.
دولت ترکيه ھمهی اين اتھامھا را رد میكند و میگويد که در ترکيه تنھا يک خبرنگار به دليل فعاليتھای شغلی خود
دستگير شده و در بازداشت بهسر میبرد.
در حال حاضر تنھا رسانهھا و روزنامهھای وفادار به سياستھای اردوخان اجازه فعاليت دارند .اغلب روزنامهنگاران
تحت فشارند يا از بيم دستگير شدن ،به خودسانسوری تن دادهاند .برخی نيز از پرداختن به موضوعھای حساس
خودداری میکنند.
روزنامه حريت شنبه با انتشار گزارشی با عنوان »ناآرامی در قرارگاه« از قول بعضی از مقامھای نظامی که نامشان
را فاش نکرد ،از نارضايتی نظاميان از روابط ميان دولت و ارتش خبر داد.
از جمله موضوعھای مورد اشاره اين روزنامه که دولت ترکيه آن را تکذيب کرده ،عدم مشورت وزارت دفاع با
نيروھای مسلح برای لغو ممنوعيت پوشش حجاب نظاميان زن است.
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اردوخان افزود» :ھيچکس حق ندارد که نھادھای حکومت را به جان ھم بندازد ،ھمه بايد جايگاھشان را بدانند .شما بی
احترامی کرديد ...ھر کسی که سعی کند ما را عليه ھم تحريک کند ،بھای سنگينی پرداخت خواھد کرد«.
علت اصلی واکنش تند مقام ھای دولت ترکيه به گزارش روزنامه حريت ،انتخاب تيتر آن است .تيتر »ناآرامی در
قرارگاه« برای ھواداران دولت يادآور فشار نظاميان بر نجم الدين اربکان ،نخست وزير اسالم گرای وقت ترکيه در شبه
کودتای  ١٩٩٧است.
اين گزارش که به وسيله ھانده فرات تھيه شده است ،از ھفت مورد نارضايتی نظاميان ارشد از روابط دولت و
فرماندھی ارتش خبر داده است.
ھانده فرات در شب کودتای نافرجام ،مجری شبکه سیانان ترک بود و با استفاده از ارتباط تصويری تلفن ھمراه ،با
اردوخان مصاحبه کرده بود.
از سوی ديگر ،المان از درخواست پناھندگی  ١٣۶شھروند ترکيه که گذرنامه ديپلماتيک دارند ،خبرداده است .اين
درخواستھا پس از کودتای نافرجام در ترکيه صورت گرفته است .به گزارش رسانهھای المانی اين درخواستھای
پناھندگی درحد فاصل اوت سال  ٢٠١۶تا ژانويه  ٢٠١٧ارائه شده است.
بهگزارش بیبیسی ترکيه ازالمان خواسته است که به ھيچ يک از پرسنل نظامی اين کشور پناھندگی ندھد .وزير کشور
المان درباره ھويت اين  ١٣۶نفر اطالعاتی نداده است .گفته شده نه تنھا اين افراد بلکه ھمسران و فرزندان آنھا ھم
پاسپورت ديپلماتيک دارند .ھنوز مشخص نيست که آيا به کسی از اين گروه پناھندگی داده شده يا خير.
در يونان ھم دو سرباز ترکيه از اين کشور درخواست پناھندگی کردهاند .گزارش شده اين دو جزو نيروھای ويژه بودند
که در کودتای نافرجام ترکيه شرکت داشتند.
در حال حاضر اين دو شھروند ترکيه در بازداشت پوليس يونان ھستند و ھفته گذشته از اين کشور درخواست پناھندگی
کردند .ماه گذشته دادگاھی در يونان با درخواست ترکيه در مورد استرداد  ٨سرباز ترک که پس از کودتا به اين کشور
گريخته بودند ،مخالفت کرد .ترکيه عليه اين حکم دادگاه درخواست استيناف داده است.
سربازانی که پس از کودتای نافرجام از ترکيه گريختهاند ،میگويند نگران ھستند که در دادگاھی ناعادالنه به پرونده
آنھا رسيدگی شود.
مقامات ترکيه از ژوئيه سال گذشته تاکنون دستکم بيش از  ١٠٠ھزار نفر از کارکنان ادارات مختلف را از کار برکنار
کردهاند .در ميان اين افراد معلمان ،نيروھای پوليس و کارکنان بخش قضائی ديده میشوند.
دهھا ھزار ھم به ظن دستداشتن در اين کودتا در بازداشت ھستند .سرکوب گسترده در ترکيه عمدتاغ افرادی را شامل
شده که مظنون به حمايت از فتحﷲ گولن ،فرد مذھبی در تبعيد ھستند .دولت ترکيه گولن را متھم کرده در اين کودتا
دست داشته است ،اتھامی که از سوی گولن رد شده است.
رجب طيب اردوخان در مناقشه بر سر آزادی رواديد برای شھروندان ترک در اروپا بارھا اروپا را به فسخ قرارداد
مربوط به پناھجويان که مرکل از طراحان آن بود ،تھديد کرده است .او ھمچنين دولت المان را متھم کرده که عليه حزب
ممنوع اعالمشده کارگران کردستان)پکک( اقدامی نمیکند و دست جنبش گولن را در المان باز میگذارد.
آنکارا ،ھمچنين انتقادھای المان را در مورد وضعيت دمکراسی در ترکيه و آنچه عدم ھمبستگی برلين پس از کودتای
نافرجام مینامد ،برنمیتابد.
مرکل در سال گذشته ميالدی چند بار به ترکيه سفر کرد .يک بار در ماه فوريه برای مذاکره با دولت ترکيه درباره
وضعيت پناھجويان و ھمکاری در اين زمينه به آنکارا رفت ،بار دوم در ماه آوريل به شھر گازی آنتپ)يا غازی
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عينتاب( واقع در جنوب شرق ترکيه رفت و سرانجام در ماه مه در کنفرانس کمکھای فوری سازمان ملل در استانبول
شرکت و در حاشيه اين اجالس با اردوخان ديدار و گفتگو کرد.
سازمان عفو بينالملل در استانبول بهتازگی گزارشی درباره ترکيه منتشر کرده که بر اساس آن حدود  ۴٠٠نھاد
غيردولتی بهطور مداوم بسته شدهاند.
بهگفته عفو بينالملل ،ھمچنين يکسوم روزنامهنگاران زندانی جھان در حال حاضر در زندانھای ترکيه بهسر میبرند.
اين سازمان مدافع حقوق بشر گفته است بسياری از کسانی که در زندانھای پرجمعيت ترکيه بهسر میبرند با سستترين
داليل دستگير شدهاند.
در اين ميان ،برخورد دولت ترکيه با مردم کرد بسيار شديدتر از گذشته شده است .با وجود آنکه ُکردھا بيست درصد
جمعيت ترکيه را تشکيل میدھند ،دولت اين کشور تا سال  ١٩٩١موجوديت آنھا را انکار میکرد و آنھا را »ترکھای
کوھستاننشين« میناميد.
دولتھای ترکيه ،ھراسان از کرد بودن که آن را تھديدی عليه خود میانگارند ،جمعيت کرد اين کشور را با تبعيض،
سرکوب ،و کشتار ھمگانی مورد ستم و آزار قرار میدھند .قانون اساسی
مصوب سال  ،١٩٢٣مردم ُکرد را از
ّ
سخنگوئی ،نوشتن ،و آموختن به زبان مادری ،و ھمچنين کاربرد واژهھای »کرد« و »کردستان« منع کرد.
تالش برای نفی ھويت ُکردھا تازگی ندارد ،اما آنچه ھشداردھنده است ،رسيدن اين تالش به مرحلهای بحرانزا و
خطرناک است.
عملکرد رجب طيب اردوخان نيز که با دستگيریھای گسترده ،اعمال مقررات حکومت نظامی شبانهروزی در شھرھا،
و جابهجائی و بيرون راندن جمعی مردم کرد از بخشھای کردنشين جنگ وحشيانه و نژادپرستانه تمامعياری را عليه
خلق کرد در پيش گرفته است ،ھمان سنت و تاريخ ديرينه را دنبال میکند.
در کشتار »زيالن«)دره مغاز زيالن واقع در شمال شھر ارچيش در استان وان( در سال  ،١٩٣٠نزديک به ١۵ھزار
زن و مرد و کودک کشته شدند .جسدھای بسياری را که با رگبار مسلسل از پای در آمده بودند در رودخانهای بر روی
ھم ريختند .کردھا میگويند که خون جسدھائی که بر روی ھم انباشته شده بود تا ھفتهھا ھمچنان جاری بود .زنی که در
آن شرايط خود را به مردن زده بود و زنده مانده بود ،بعدھا گفت که او شاھد شکافتن شکم يک زن باردار و شليک
سربازان به جنين او بوده است .ھنگامی که دو روزنامهنگار در سال  ٢٠٠٧مصاحبهٔ خود با يک شاھد عينی  ٩۴ساله
در اين کشتار ھمگانی را منتشر کردند ،آنھا را به جرم نفرتپراکنی و خصومتورزی به  ١٨ماه زندان محکوم کردند.
در يک مورد ديگر ،يعنی در کشتار ھمگانی سال  ،١٩٣٨در روند برنامه تُرکسازی يا يکسانسازی که در
»درسيم«)در يکی از استانھای کردنشين( صورت گرفت ،نزديک به  ٧٠ھزار کشته به جا ماند .دولت وقت ترکيه با
گسيل نزديک به  ٢۵ھزار سرباز به اين منطقه و بمباران کردن آن ،و پاشيدن گاز شيميائی در اين استان ،به کشتار
ھزاران نفر از ُکردھائی که از تيرهٔ زازاھای علوی بودند دست زد.
يکی ديگر از نامھائی که در ياد خلق کرد حک شده است ،زندان مخوف شھر »دياربکر« است .اين زندان را
»آشويتس« کودتای نظامی سال  ١٩٨٠میدانند که در پی آن ،فعاليت اتحاديهھای کارگری و ديگر سازمانھای
اجتماعی ممنوع شد ،و دهھا ھزار نفر دستگير و بازداشت شدند .گفته میشود که زندان دياربکر ،زندانی با مقررات
حکومت نظامی ،جھنمی بوده است که افراد بسياری پشت ديوارھای آن شکنجه و کشته شدهاند .رفتار با زندانيان
ِ
توھينآميز و تحقيرکننده بوده است .ضرب و جرح با چوب ،اعدام با جريان برق ،و آويزان کردن زندانی از سقف ،کار
ھر روزه در اين زندان بوده است .زندانيان يا زير شکنجه کشته میشدند يا دست به خودکشی میزدند .در يک مورد،
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زندانی از جان گذشته در اعتراض به رفتار زندانبانان ،خود را به آتش کشيدند .در اين زندان تجاوز و آزار جنسی
چھار
ِ
فراگير بوده است .از اين عمل ددمنشانه برای تحقير و خوار کردن کردھا استفاده میشده است .چون زبان ُکردی منع
شده بود ،در بخش مالقات زندان بر تابلوئی نوشته شده بود» :ترکی صحبت کنيد ،بيشتر صحبت کنيد «.بسياری از
خويشاوندان زندانيان زبان ترکی نمیدانستند و پدران و مادران زندانيان نيز به علت ترس از واکنش خشن نگھبانان ،از
صحبت به زبان مادری خودداری میکردند .مادران در ھنگام مالقات بدون اينکه حرف بزنند ،ساکت مینشستند .چنين
بود که به نام »مادران زبانبسته« شناخته و معروف شدند.
»ِاسات اوکتای ئيلديران« فرمانده خشن و وحشی زندان دياربکر بود .او مالقاتکنندگان را وادار میکرد که در برابر
سگش »جو« سر فرود آورند و با خواری و ّ
خفت سگ را فرمانده خطاب کنند .يکی ديگر از روشھای ددمنشانهٔ
شکنجه »ئيلديران« رھا کردن سگ برای گاز گرفتن بيضهھای زندانيان برھنهای بود که چشمبند به چشم داشتند.
سالھا بعد ،آنھائی که در اين زندان مورد اذيت و آزار قرار گرفته بودند توانستند آنچه را بر سرشان آمده بود در برابر
ھيأتی از نمايندگان مجلس بازگو کنند» .عبدالرحيم ِسماوو« ،که ھفت سال را در زندان دياربکر توام با شکنجه گذرانده
گوشت
بود گفت که تا سه سال نتوانسته بود به حمام برود .ولی پستترين عملی که وادار به انجام آن شده بود ،خوردن
ِ
َخرموش)موش صحرائی( بود .او به ھيأت نمايندگان مجلس گفت» :من متوجه الشه يک خرموش در يکی از ظرفھای
غذای زندانيان شدم .بوی گنديده آن آزاردھنده بود و من از خوردن آن سرپيچی کردم .اما زندانبان مرا وادار به خوردن
آن کرد«.
مھدی زانا ،شھردار پيشين شھر دياربکر که در برنامهای به مناسبت »روز جھانی حمايت از قربانيان شکنجه و جان
بهدربردگان« در امريکا سخنرانی میکرد گفت» :مگر ما چه میخواستيم؟ حق سخن گفتن به زبان خود ،آموختن آن
زبان در دبستان ،و داشتن روزنامه و راديو و تلويزيون به زبان کردی .ما میخواھيم مثل يک انسان کامل با احترام به
کرامت ،شخصيت ،و ھويتمان زندگی کنيم .به اين دليلھاست که ما را به زندان میاندازند ،شکنجه میکنند ،و
میکشند «.او شرح داد که آنقدر کتکش زدند و شکنجهاش دادند تا بيھوش شد .سيمھای برق به اندامھای تناسلی و
مقعدش وصل میکردند که در نتيجه تمام بدنش بر اثر عبور جريان برق دچار تشنج میشد.
او در سخنانی که بيانگر اوضاع کنونی است ،گفت» :شکنجهگران ،و دولتھائی که از آنھا پشتيبانی میکنند يا کاری
قاضی من حساب میکنند .آنھا چشم اميد به دولتھای آبرومند دموکراتيک در
به کار آنھا ندارند ،روی سکوت شما و
ِ
سراسر دنيا دارند که توجيه آنھا را بپذيرند و به آن گردن بگذارند .بھانهھای آنھا را بپذيرند .و سرکوب و شکنجه
مستند شده را »امری داخلی« قلمداد کنند .اجازه ندھيد که چنين شود .سکوت نکنيد .وظيفهٔ شماست که به احترام و
ھواخواھی از آنانی که زندگیشان آسيب ديده يا از آنھا گرفته شده است صدای خود را بلند کنيد .اجازه ندھيد خوی
انسانی شما به دست خودتان يا خاموشی دولتتان زدوده و کمتوان شود«.
اذيت و آزار مردم ُکرد ھمچنان ادامه دارد .پس از انتخابات سراسری خرداد  ٩۴که در آن حزب دموکراتيک خلق
توانست  ٨٠کرسی در مجلس به دست آورد ،دو تن از رھبران حزب ،يعنی »صالحالدين دميرتاش و فيگن
يوکسکداغ« روز  ١۴آبان امسال به ھمراه ھشت نفر ديگر از نمايندگان اين حزب ،بازداشت شدند .پس از اينکه دولت
حق مصونيت از پيگرد قانونی نمايندگان مجلس را لغو کرد ،اين دو نفر بازداشت شدند و اکنون در زندان به سر
میبرند.
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بهگزارش رسانهھای ترکيه ،روز سهشنبه  ٢٨دی ماه ،دادستان برای صالحالدين دميرتاش و فيگن يوکسکداغ ،رھبران
سومين حزب بزرگ در مجلس ملی ترکيه محسوب میشود ،به اتھام عضويت آنھا
حزب مخالف دموکراتيک خلقھا که ّ
در پ.ک.ک .و ھمدستی و ھمکاری با »تروريستھا« ،در مجموع تقاضای  ٢٢۵سال مجازات زندان کرد .
مصونيت سياسی نمايندگان »حزب دموکراتيک خلقھا« و شمار ديگری از نمايندگان مجلس در ارديبھشت ماه گذشته به
درخواست حزب حاکم »عدالت و توسعه« و حمايت بسياری از نمايندگان مجلس لغو شد تا راه محاکمه اين نمايندگان به
اتھام ھمکاری با پ.ک.ک .ھموار شود .
»حزب دموکراتيک خلقھا« ،عمليات پوليس و دادستانی ترکيه را بيش از اين که اقدامی قضائی ارزيابی کند ،عملياتی
سياسی برای سرکوب کردن مخالفان در ترکيه میداند.
حزب جمھوریخواه خلق ،که بزرگترين حزب مخالف در مجلس ترکيه است ،به اين اقدام واکنش نشان داده و رھبر آن
حزب ،کمال کليچدار اوغلو ،تصريح کرده است که نمايندگان با رای مردم وارد مجلس میشوند و بايد با رای مردم کنار
بروند .او روند سياسی کنونی در ترکيه را خطرناک و رو به ديکتاتوری مطلق دانست .اما اين حزب در مقابل تعرات
وحشيانه اردوخان و حزبش به حقوق بشر ،پاسيو برخورد میکند اما حزب فاشيستی »حرکت ملی« با حزب حاکم در
ھمه زمينهھا به ويژه عليه مردم کرد ھمکاری ھمهجنابنه میکند.
تا کنون دستکم  ١٢نماينده حزب دموکراتيک خلق ۶۴ ،شھردار کرد ،و  ٣٠۵١کارمند باالرتبه طرفدار حق و حقوق
مردم کرد بازداشت شدهاند .مأموران ترک اداره بيش از  ۴۶شھر را در دست گرفتهاند.
 ٢٢شھر و شھرستان ترکيه در ھمه ساعتھای شبانهروز زير مقررات حکومت نظامی به سر میبرند و دولت اجرای
طرح نابود کردن اعداف و سياستھای عادالنه و دموکراتيک مردم کرد ،در ناحيهھا و منطقهھائی مانند سور و
دياربکر و شھرھائی مانند سيرناک را ھمچنان ادامه میدھد.
تاکنون ده ھا نفر زندانی شدهاند ،روزنامهھا و انتشاراتیھای منتقد بسته شدهاند ،عده زيادی از قضات و وکالی
دادگستری برکنار شدهاند… در ترکيه اردوخان با مشت آھنين حکومت میکند.
اوزجان موتلو ،نماينده ترکتبار حزب سبزھا روز چھارشنبه يکم فوريه  ١٣ - ٢٠١٧بھمن  ،١٣٩٥در اينباره گفت:
»دستگيریھای گسترده ،نبود آزادی مطبوعات و آزادی بيان ،لغو واقعی تفکيک قوا و نقض حقوق بشر ،ديگر به
اموری عادی در ترکيه تبديل شدهاند .صدر اعظم بايد اين وضعيت بد را روشن و واضح مورد انتقاد قرار دھد«.
خانم جانسل کيزيلتپه ،نماينده ترکتبار حزب سوسيال دمکرات المان در بوندستاگ نيز مرکل را از خويشتنداری
ديپلماتيک در سفر روز پنجشنبه خود به آنکارا پرھيز داد و گفت» :مرکل بايد درباره اين مسأله موضعگيری کند که در
مورد ھمهپرسی اصالح قانون اساسی و تھديد دموکراسی پارلمانی در ترکيه چه ارزيابیای دارد«.
باربل کوفلر ،مسؤول امور حقوق بشر دولت فدرال المان و عضو حزب سوسيال دموکرات نيز به روزنامه
»فرانکفورتر روندشاو« گفته است در مورد حاکميت قانون و حقوق بشر نبايد سازشی صورت گيرد» :اين اشتباه است
که دستگيریھای بدون اتھام صورت گيرد .اين اشتباه است که آزادی مطبوعات و آزادی بيان نقض شوند .اين اشتباه
است که مجازات مرگ دوباره ممکن شود «.با اين حال مانفرد پنتس ،دبيرکل حزب دمکرات مسيحی ،حزب مرکل ،در
ايالت ھسن المان ،پس از سفر دو روزه خود به ترکيه با وجود ھمه انتقادھا ،از گفتگوی دو جانبه مثبت بين دو کشور
دفاع کرد و به خبرگزاری المان گفت» :مذاکرات نبايد قطع شوند… اميدوارم در سفر صدر اعظم نيز اين پيام منتقل
شود«.

afgazad@gmail.com

١٢

www.afgazad.com

در چنين موقعيتی ،سازمان ملل متحد ترکيه را به نقض فاحش حقوق بشر و تخريب و خشونت گسترده در عمليات عليه
شبهنظاميان کرد در جنوب شرقی اين کشور متھم کرده است .ھمزمان ترکيه اعالم کرده که  ٧١نيروی کرد را در
سوريه کشته است.

سازمان ملل متحد میگويد ،از جوالی  ٢٠١۵تا کنون نيروھای امنيتی ترکيه در عمليات عليه کردھای حزب کارگران
کردستان)پکک( و گروھای نزديک به آن دست به »تخريب گسترده ،کشتار و ديگر موارد شديد نقض حقوق بشر«
زدهاند.
سازمان ملل خواستار تحقيق در مورد کشتار وسيع و ديگر موارد نقض حقوق بشر در جنوب شرقی ترکيه از سوی
دولت اين کشور شده است.
در گزارش زيد رعد الحسين ،کميسر عالی حقوق بشر سازمان ملل آمده است ،حدود دوھزار نفر کشته شدهاند و تمامی
منطقه ويران شده است .شکنجه و خشونت عليه زنان اعمال شده است .بين  ٣٣۵تا  ۵٠٠ھزار نفر که اکثرشان کرد
ھستند آواره شدهاند .بهعالوه ،در تصاوير ماھوارهای ديده میشود که خانهھا در حمالت ويران شدهاند.
سازمان ملل متحد از آنجا که اجازه نيافته مأموران تحقيق خود را به منطقه بفرستد بايد برای ارزيابی خود به منابع
مختلف و تصاوير ويدئوئی تکيه کند .در اين گزارش ،از ساير رويکردھای نيروھای امنيتی ترکيه نيز سخن به ميان
آمده است .طبق اين گزارش ،در اوايل سال  ٢٠١۶در شھر جزيره حدود  ١٩٠نفر بدون غذا و دارو در زيرزمينھای
خود محبوس شدند ،قبل از آن که در درگيریھا کشته شوند.
ھمزمان ارتش ترکيه اعالم کرد که  ٧١تن از نيرویھای »يگانھای مدافع خلق« را در ھفته گذشته در عمليات »سپر
فرات« در سوريه کشته است.
بهگفته ترکيه ،اين افراد از گروهھای يگانھای مدافع خلق)یپگ( و حزب کارگران کردستان)پکک( بودند .ترکيه در
اين عمليات از حمايت شورشيان سوری برخوردار است و میگويد ،میخواھد نيروھای گروه »دولت اسالمی«)داعش(
را از اين مناطق بيرون براند.
در شرايطی که تنش ميان المان و ترکيه باال گرفته المان نمايش و حمل تصوير رھبر حزب کارگران کردستان در اماکن
عمومی را ممنوع اعالم کرده است .ترکيه ھمواره رويکرد المان نسبت به پکک را غيرقاطعانه خوانده است.
سخنگوی توماس دمزير ،وزير کشور المان میگويد ،در آينده عالوه بر ديگر نمادھای حزب کارگران کردستان
»پکک« نمايش تصوير عبدﷲ اوجاالن ،رھبر زندانی اين حزب نيز در اماکن عمومی المان ممنوع شده است.
او گفت ،دستورالعمل مربوط به ممنوعيتھای نمادھای اين حزب دوم مارس به ايالتھای المان ابالغ شده است.
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حزب کارگران کردستان در کشورھای عضو اتحاديه اروپا سازمانی تروريستی محسوب میشود و فعاليتھای آن
ممنوع اعالم شده است .عبدﷲ اوجاالن ،از بيانگذاران »پکک« در ترکيه به حبس ابد محکوم شده و از سال ١٩٩٩
در زندان بهسر میبرد .با اين حال نفوذ او در اين حزب ھمچنان باالست.
کردھای طرفدار »پکک« در تظاھرات خود در المان اغلب پرچمھا و پالکاردھائی با تصاوير اوجاالن را به ھمراه
دارند.
گفتوگوھای صلح با اين حزب در سال  ٢٠١۵از سوی رجب طيب اردوخان ،رئيسجمھور ترکيه شکستخورده تلقی
شد و قطع گرديد .از آن زمان به بعد ،ھمواره تروريسم دولتی در مناطق کردنشين کشتار میکند و مواضع پ.ک.ک را
بکمياران میکند.
مصطفی ينراوغلو ،رئيس کميسيون حقوق بشر پارلمان ترکيه اين اقدام را تنھا »تصديقی بر اين ناميد که تا کنون در
رابطه با اين سازمان تروريستی به اندازه کافی جدی عمل نشده است«.
ينراوغلو گفت ،اين که نمايش تصاوير اوجاالن ممنوع میشود چندان مھم نيست ،دولت المان بايد پيش از ھمه
ساختارھای سازمانی پکک در اين کشور را منحل کند.
در پی کودتای نافرجام و چندين حمله تروريستی در ترکيه ،درآمد اين کشور از بخش گردشگری در سال ٢٠١۶
بهشدت کاھش يافت.
تورکاستات ،مؤسسه آمار ترکيه ،سهشنبه  ٣١ژانويه  ،٢٠١٧اعالم کرد که درآمد حاصله از صنعت گردشگری در اين
کشور در سال  ٢٠١۶نسبت به سال قبل از آن  ٣٠درصد کاھش داشته و به حدود  ٢٠/٧ميليارد يورو ) ٢٢/١ميليارد
دالر امريکا( رسيده است.
بر اساس اين آمار ،گردشگران المانی با  ٣/٧۶ميليون نفر در  ١١ماھه نخست سال  ٢٠١۶بيش از ھر کشور ديگری به
ترکيه سفر کردند .با اين حال اين شمار گردشگر المانی نسبت به سال قبل از آن حدود  ١/٧ميليون نفر کمتر بوده است.
وزارت گردشگری ترکيه گفته است از ماه ژانويه تا نوامبر  ٢٠١۶تقريبا  ٢۴/١ميليون نفر گردشگر خارجی از ترکيه
ديدار کردهاند .اين تعداد حدود  ٣١درصد نسبت به سال  ٢٠١۵کمتر است.
گردشگران خارجی حدود  ٧٣درصد درآمد توريستی ترکيه را تأمين کردهاند و مابقی آن توسط شھروندان ترکيهای که
در خارج زندگی میکنند تأمين شده است.
کودتای نافرجام ژوئيه  ٢٠١۶و ھمچنين حمالت تروريستی متعدد ،از جمله در ماه ژانويه به منطقه توريستی استانبول و
ھمچنين حمله به فرودگاه آتاتورک اين شھر در ماه ژوئن از عوامل مھم در کاھش گردشگری در ترکيه بهشمار
میروند.
در آخرين اقدام تروريستی در ترکيه که شب کريسمس در يک کلوب شبانه در استانبول رخ داد  ٣٩نفر از مليتھای
مختلف کشته شدند.
يکشنبه بيست و دوم اسفند]حوت[  – ١٣٩٥دوازدھم مارچ ٢٠١٧
ادامه دارد.
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