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 Political  سياسی

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠١٧ مارچ ١٣
  

 ! جديد در ترکيهۀآغاز يک دور

 )بخش يازدھم(

ترکيه شامگاه روز س جمھور ئي، راردوخانرجب طيب . گيرد  و ترکيه روز به روز باال میالمانتنش در مناسبات 

شده روزنامه  ، در سخنانی در استانبول، دنيز يوجل خبرنگار بازداشت١٣٩٥ ]حوت[ اسفند١٣ - ٢٠١٧ چ مار٣جمعه 

  .ناميد» المانجاسوس «را » ولت دی«

، المانک و جاسوس  ک عنوان نماينده پ به) دنيز يوجل( اين شخص« گفت اردوخانگزارش خبرگزاری آناتولی ترکيه،  به

اما . يک ماه تمام ما گفتيم او را به ما تحويل دھيد، او بايد محاکمه شود.  پنھان شده بودالمانماه تمام در کنسولگری يک 

  ».او را به ما تحويل ندادند

 استانبول معرفی پوليستبار ماه گذشته خود را به  ی ترکالماننگار  ، دنيز يوجل روزنامهالمانھای  بنابر گزارش رسانه

در غرب  (Silivri)  روز در زندان سيليوری١٣  او سپس بازداشت شد و.  در جستجوی او بودپوليس کرد، زيرا

 .متھم شده است» تبليغات تروريستی و تحريک مردم«او به . استانبول زندانی بود

 وقتی آنگال مرکل،«:  با او در باره دنيز يوجل اشاره کرد و گفتالمان به تماس صدراعظم اردوخانرجب طيب 

 را که در کشورتان ھستند به ئیھا خواھيم تروريست  به من اين را گفت به او گفتم که وقتی از شما میالمانصدراعظم 

طرف خود  ھای مستقل و بی ما اکنون به دادگاه. طرف ھستند  مستقل و بیالمانھای  د که دادگاهئيگو ما تحويل دھيد، می

  ». شوداعتماد داريم، او را تحويل بدھيد تا محاکمه

 
  ولت در استانبول  روزنامه المانی دیتبار دنيز يوجل، خبرنگار ترک
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» .ھا نخست از تحويل دنيز يوجل خودداری کردند اما بعدا به نوعی او را به ما تحويل دادند آن«:  اضافه کرداردوخان

 اتھام جاسوسی يوجل برای المانوزارت خارجه . اند  اظھارنظری نکردهاردوخان ھنوز درباره اين ادعای المانھای  مقام

  .اند خوانده» پوچ«را  المان

اين . در شھرھای گاگناو و کلن لغو شدند بينی شده وزيران دادگستری و اقتصاد ترکيه ھای پيش روزھای گذشته سخنرانی

 در آنکارا را المانوزارت خارجه ترکيه مارتين اردمن، سفير .  با واکنش تند ترکيه مواجه شدالمانھای محلی  اقدام مقام

 .ھا اعتراض کرد  سخنرانیاحضار و به لغو اين

 قانون تغييردر برابر رفراندوم «خواھد   را متھم کرد که میالماناوغلو، وزير خارجه ترکيه دولت  مولود چاووش

 المان.  برگزار شودالمانبرلين مايل نيست کمپين تبليغاتی رفراندوم ترکيه در «: او گفت» .اساسی ترکيه مانع ايجاد کند

 ».اھدخو يک ترکيه قوی نمی

 قانون اساسی اين کشور از سيستم پارلمانی به رياست جمھوری تغيير، برای اردوخان با برنامه رجب طيب المان

 . در اين کشور باشداردوخان است و مايل نيست شاھد کمپين تبليغاتی اعضای دولت  مخالف

 ترکيه ئیھای قضا  مقامئیاعتنا بول و بیدر استان» ولت دی«ی الماندر اين ميان بازداشت دنيز يوجل، خبرنگار روزنامه 

 .آلود سياسی ميان آنکارا و برلين دامن زده است نگار، به فضای تنش ھا عليه بازداشت اين روزنامه به اعتراض

ھای  معرفی و مقام» فعال کرد«چنين يوجل را  س جمھور دولت ترور و سرکوب ترکيه، ھمئي راردوخانرجب طيب 

  .اند ھا را رد کرده  اين اتھامالمانھای  مقام» .کنند از تروريسم در ترکيه حمايت می« را متھم کرد که المان

وگوی وزير دادگستری ترکيه را با  اجازه گفت«:  گفتالمانھای وزيران دولت ترکيه در   درباره لغو سخنرانیاردوخان

 المانتواند از قنديل با  ما جميل بايک میا... به وزير اقتصاد کشور نيز اجازه سخنرانی ندادند. ھموطنان خودش ندادند

 ».ھا بايد به اتھام حمايت از تروريسم بايد محاکمه شوند اين. ارتباط برقرار کرده و سخنرانی کند

دی « با روزنامه ئیوگو  مارس در گفت۵شنبه  کريستيان کرن صدراعظم اتريش، روز يک«: راديو فرانسه گزارش داد

ھای تبليغاتی برای ھمه پرسی قانون  ای عضو اتحاديه اروپا خواست که برگزاری برنامه، از کليه کشورھالمان» ولت

وی تصريح کرد که اگر کشورھای اروپائی اقدام مشترکی نکنند، ترکيه می . اساسی ترکيه را در خاک خود ممنوع کنند

  . يا ھر عضو ديگر اتحاديه اروپا را زير فشار بگذاردالمانتواند 

زمان با پخش مصاحبه مطبوعاتی وی در  شاری که صدراعظم اتريش به آن اشاره کرده است، درست ھمنخستين نشانه ف

و » لورکوزن«وزير اقتصاد ترکيه بعد از ظھر امروز در يک مرکز فرھنگی شھر » نھاد زيبکچی« آشکار شد که المان

  .کرد سخنرانی خواھد المانھای مقيم  برای ترک» کلن«ساعاتی بعد در يک ھتل شھر 

» کلن«در جنوب و » گاگناو«زيبکچی قصد داشت ھفته گذشته ميتينگی به نفع رفراندوم قانون اساسی ترکيه در دو شھر 

ھا ميان ترکيه  ھا تنش در پی لغو اين سخنرانی.  برگزار کند، اما ھر دو شھر با اين کار مخالفت ورزيدندالماندر غرب 

 المان، به زيبکچی ھشدار داده است که در سخنانی که در المانير خارجه وز» زيگمار گابريل«اکنون نيز . تشديد شد

  .کند معيارھای اين کشور را رعايت کند ايراد می

 ميليون ترک در ٤نزديک به . کنند ، ھلند و اتريش زندگی میالمانبيش از پنج ميليون از شھروندان ترکيه در سه کشور 

تبار نيز در  صدھا ھزار ترک. ھا صاحب حق رأی ھستند  ھزار نفر از آن٤٠٠ زندگی می کنند که يک ميليون و المان

دولت ترکيه مايل است آرای مثبت اين جمعيت را به نفع رفراندوم جلب . ھلند و ساير کشورھای اروپائی اقامت دارند

  .کند
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از ھمين رو، دولت . ھستنداز ميان اين مھاجران حدود يک و نيم ميليون نفر واجد شرکت در ھمه پرسی ماه آينده ترکيه 

  .ای برای جذب آرای شھروندان خود در اين سه کشور تدارک ديده است ترکيه برنامه ويژه

 در اردوخانھای ھواداران دولت آقای  ، ھلند و اتريش نسبت به برگزاری تظاھرات و متينگالمانھای  زمان، دولت ھم

ھا، داليل امنيتی عنوان شده است اما   شده از سوی اين دولتعلت اصلی طرح. اند خاک کشورشان ابراز ناخشنودی کرده

 از وقايع بعد از کودتای نافرجام سال گذشته در ترکيه را ھم در باال گرفتن ئینبايد انتقاد بسياری از کشورھای اروپا

 . دانستتأثير  بیئیھای اروپا ھای تازه ميان آنکارا و پايتخت تنش

شنھاد ممنوعيت تبليغات انتخاباتی ترکيه در کشورھای عضو اتحاديه اروپا، با اشاره صدراعظم اتريش، در کنار طرح پي

در » ای غريب واژه«در ترکيه، آزادی مطبوعات را » دی ولت«گزارشگر روزنامه » دنيز بوجل«به زندانی شدن 

  .ترکيه دانسته و خواھان پايان مذاکرات مربوط به پيوستن ترکيه به اتحاديه اروپا شده است

توانيم درباره عضويت کشوری مذاکره کنيم که قدم به قدم از استانداردھای  ما نمی«: ، گفته است»کريستيان کرن«

  ».دموکراسی و اصول اوليه حکومت قانون دور شده است

اين . ميليارد يورو کمک اتحاديه اروپا به ترکيه را ضروری دانسته است ۴/۵صدراعظم اتريش ھمچنين قطع فوری 

  .شد يد برای انجام مقدمات پيوستن ترکيه به اتحاديه اروپا پرداخت میکمک با

 را برھم زده است و مقامات ھلندی از ورود وزير خانواده و اردوخان ضدشورش ھلند تجمع حاميان رجب طيب پوليس

 . به کنسولگری اين کشور در روتردام جلوگيری کردند رفاه ترکيه

د سپس فاطمه بتول کايا سايان، وزير خانواده و رفاه اجتماعی ترکيه، را به مرز  ھلنپوليسھا مقامات  براساس گزارش

  . به ھلند رفته بودالمانوی از .  برگرداندندالمان

مورد ( به رفراندوم ماه آينده» آری«قرار بود وزير خانواده و رفاه اجتماعی ترکيه، در مراسمی برای حمايت از رای 

  . سخنرانی کنددر روتردام) حمايت دولت ترکيه

  
، ساعتی پس از آن به خيابان آمده بودند ١٣٩٥ اسفند ٢١ - ٢٠١٧ مارس ١١جمھوری ترکيه روز شنبه  سئيحاميان ر

 . به کنسولگری اين کشور در روتردام جلوگيری کرد که ھلند از ورود وزير خانواده و رفاه ترکيه

 در مقابل کنسولگری ترکيه در اردوخان جمعی از حاميان طور که گزارش شده، ساعتی پس از منع فاطمه بتول کايا آن

 .ھا وارد عمل شده است  ضد شورش برای متفرق کردن آنپوليساند که  روتردام تجمع کرده
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پاش ھم  ھای آب ھا زد و ماشين ھايش به ميان صفوف آن  سوار شھر روتردام با اسبپوليسبرای متفرق کردن معترضان 

 .وطه اطراف کنسولگری دور کنندسعی کردند مردم را از مح

سوی  ھای آب به کنندگان ھم در واکنش با پرتاب بطری  ضدشورش، تظاھراتپوليسھا با وارد عمل شدن  بنابر گزارش

 .اند  پاسخ دادهپوليس

رود  به سوی روتردام رفته بود اما از والمانوزير خانواده و رفاه اجتماعی ترکيه روز شنبه، از مسير زمينی و از مرز 

  .به کنسولگری ترکيه در اين شھر منع شد

ھای اجتماعی چون   با اعتراض گسترده در شبکهالمانممانعت از ورود خانم کايا به روتردام و بازگرداندن او به خاک 

 .تر ھم ھمراه بوده استئيتو

مانده  يست و پسفاش« و ساعتی پيش از تظاھرات حاميانش در روتردام، دولت ھلند را اردوخانتر رجب طيب  پيش

 .توصيف کره بود» ھا نازی

ھا او را نگه داشته و حتی آب ھم به او   روتردام ساعتپوليسھلند گفته  NOS  با تلويزيونئیوگو فاطمه کايا در گفت

د کنن ھای ترکيه ادعا می رسانه. گردد  باز میالمانھا گفته بوده که در اولين فرصت ممکن به  اند در حالی که به آن نداده

  . ھلند محافظان خانم سايان کايا را کتک زده استپوليسکه 

 ھلند مانع ورود وزير خانواده ترکيه به کنسولگری اين کشور شد، پوليسکه  وزير ترکيه پس از آن بينالی يلديريم نخست

کسانی که «:  استشنبه منتشر شد گفته که صبح روز يک ای او در بيانيه. تھديد کرد» اقدامات شديد متقابل«ھلند را به 

زنند در اين  شوند و در ھر فرصتی از دموکراسی، آزادی بيان و حقوق بشر حرف می دوستان ما در اروپا ناميده می

 ». يک بار ديگر شکست خوردندمسأله

خود را » دوستان واقعی«کند تا بيش از پيش  وزير ترکيه، اين گونه اقدامات به اين کشور کمک می گفته نخست به

 .سردی خود را حفظ کنند  خواست تا خونالمانيلديريم در عين حال از اتباع ترکيه در ھلند و . دبشناس

توانم بفھمم که آنھا  من می«: او گفته. خوانده است» احمقانه« را اردوخانوزير ھلند، مارک روت، سخنان  نخست

 کرده که تصميم اين کشور برای لغو يدتأکوزير ھلند  نخست» .عصبانی باشند اما اين سخنان ديگر خارج از خط است

 .ھای دو مقام ترکيه تصميم درستی بوده است سخنرانی

 آوريل ترکيه را ممنوع ١۶ نيز سخنرانی چند وزير ترکيه و برگزاری کمپين تبليغاتی برای رفراندوم المانپيش از ھلند، 

ند، اين کشور را تھديد کرد که در اقدامی جمھوری ترکيه پس از ممنوعيت ورود چاوش اوغلو به ھل س ئير. کرده بود

 .متقابل مانع ورود مقامات ھلند به ترکيه خواھد شد

نه است و از مسؤوالدر چنين شرايطی سخنرانی خانم کايا در ھلند غير «: دولت ھلند در يک بيانيه رسمی اعالم کرد

تواند به ھلند بيايد اما با اين وجود  خانواده نمیھا اطالع داده شد که وزير  ھای مکرر با مقامات ترکيه به آن طريق تماس

 ».او تصميم به آمدن گرفت

تالش برای يافتن يک راه حل معقول غيرممکن شده و حمالت لفظی مقامات ترکيه قابل «: در ادامه اين بيانيه آمده است

 ».قبول نيست

 وزرات خارجه  .اند  ترکيه محاصره شدهپوليس کنسولگری اين کشور در استانبول از سوی  سفارت ھلند در آنکارا و

 .اکنون در تعطيالت است برای مدتی اجازه بازگشت به ترکيه را نخواھد داد ترکيه نيز اعالم کرده که به سفير ھلند که ھم

آيا وزير خارجه ترکيه يک «: خوانده و گفته بود» غير قابل قبول«اوغلو ممنوعيت ورودش به ھلند را  چاووش

 »تروريست است؟
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 تغييرکنند و آنکارا قصد دارد رأی اين افراد را برای رفراندوم   ھزار نفر از اتباع ترکيه در ھلند زندگی می۴٠٠حدود 

 .دست آورد قانون اساسی به

 . لغو سخنرانی وزير امور خارجه ترکيه در شھر روتردام بودئینقطه آغاز اوج گرفتن تنش ميان اين دو کشور اروپا

اوغلو، وزير امور خارجه ترکيه در خاک  ، دولت ھلند نشستن ھواپيمای مولود چاووشاردوخانان ساعتی پيش از سخن

 .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

خواھيد ممنوع کنيد، اما از اين به بعد  رجه ما را ھر طورمیپرواز وزير خا«:  در تجمعی در استانبول گفتاردوخان

 ».ببينيد که پروازھايتان قرار است چه طور در ترکيه فرود بيايند

به رفراندوم مورد حمايت دولت ترکيه سخنرانی » آری«اوغلو ھم در مراسمی برای حمايت از رای  قرار بود چاووش

 .کند

وزير امور خارجه ترکيه گفته بود که اگر ھلند به او اجازه پرواز ندھد، . ده بودھلند برگزاری اين مراسم را ممنوع کر

 .ھای سختی را عليه ھلند اعمال خواھد کرد ترکيه تحريم

اوغلو مانع پيدا کردن راه حل منطقی برای اين بحران  وزير خارجه ھلند در پاسخ گفته است که اين تھديد چاووش

 .شود می

مداران ھلندی را   نازی خواند و حاال سياستالمان را مشابه المانھای ايالتی  تدا عملکرد دولتس جمھوری ترکيه، ابئير

 از اجازه ندادن به تجمعات در حمايت از ھمه اردوخانخشم رجب طيب . ھا توصيف کرده است ھای نازی مانده باقی

ترين  در تازه. ھا سخنرانی کنند  بوده در آن که وزيران دولت ترکيه قرارئی ھا ئیگردھما. پرسی قانون اساسی ترکيه است

ھا جلوگيری از  گويند دليل آن ھا می ئیاروپا. مورد، رتردام ھلند اجازه فرود ھواپيمای وزير خارجه ترکيه را لغو کرد

شود  زودی انتخابات برگزار می اما در عين حال، در بعضی از اين کشورھا به. تفرقه بين شھروندان ترک تبارشان است

  .گزارش کسری ناجی را ببينيد. ھا احزاب ضد مھاجران دست باال را دارند و درنظرخواھی

  
وزير امور خارجه ترکيه، اعالم کرد اگر بروکسل رواديد برای شھروندان اين کشور را حذف نکند، احتمال لغو توافق 

  .با اتحاديه اروپا وجود دارد

 خود را به ئی، چاووش اوغلو وزير امور خارجه ترکيه گفت؛ ترکيه قصد دارد متن نھا»ترک. ان. ان. سی«به گزارش 

طور کلی لغو خواھد شد از جمله لغو رواديد و  که به مامی موارد آن به انجام خواھد رسيد و يا اينيا ت. بروکسل ارائه دھد

  .توافق در مورد مھاجران

ھای مسلحانه و  اروپا در حال سپری کردن جدی ترين بحران مھاجرت از زمان جنگ جھانی دوم به دليل درگيری

  .باشد مشکالت اقتصادی در خاورميانه و شمال آفريقا می
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 نمايش و حمل تصوير رھبر حزب کارگران کردستان در اماکن المان و ترکيه باال گرفته الماندر شرايطی که تنش ميان 

  . را غيرقاطعانه خوانده است ک ک  نسبت به پالمانترکيه ھمواره رويکرد . عمومی را ممنوع اعالم کرده است

 آينده عالوه بر ديگر نمادھای حزب کارگران کردستان گويد، در  میالمانسخنگوی توماس دمزير، وزير کشور 

  . ممنوع شده استالماننمايش تصوير عبدهللا اوجاالن، رھبر زندانی اين حزب نيز در اماکن عمومی » ک ک  پ«

 . ابالغ شده استالمانھای  ھای نمادھای اين حزب دوم مارس به ايالت او گفت، دستورالعمل مربوط به ممنوعيت

. برد  در زندان به سر می١٩٩٩در ترکيه به حبس ابد محکوم شده و از سال » ک ک پ «گذاران  جاالن، از بنيانعبدهللا او

  .چنان باالست چنين مردم کرد منطقه ھم با اين حال نفوذ او در اين حزب و ھم

  
  .افزايد ور میس جمھوری اين کشئيرفرنداوم ماه آينده در ترکيه در صورت رای آوردن، به اختيارات ر

اصل است که با  ١٨ از سوی دولت به پارلمان تقديم شده بود، شامل اردوخاناليحه اصالح قانون اساسی که به خواسته 

 .دھد  میتغييرس جمھور، نظام حکومتی پارلمانی را به سيستم رياستی ئي رئیافزايش اختيارات اجرا

ه درگيری فيزيکی ميان نمايندگان موافق و مخالف منجر شد اما بررسی اين طرح در پارلمان ترکيه حتی در چند نوبت ب

 مجلس رسيد تا ماه آينده به ئی رای ممتنع به تصويب نھا۵ رای منفی و ١۴٢ رای مثبت در برابر ٣٣٩نھايتا با 

 .پرسی گذاشته شود ھمه

 تأکيد قانون اساسی تغيير در سخنانی در استانبول بر لزوم حمايت ھوادارانش از اردوخاندر پی تصويب اين طرح، 

 ». بر عھده مردم استئیتصميم نھا« حاال ديگر اردوخان به ادعای .کرد

 . و به وسيله نظاميان کودتاگر تصويب شده بود١٩٨٢قانون اساسی فعلی ترکيه در سال 

ر روزنامه طبق قوانين ترکيه، ھمه پرسی اصالح قانون اساسی بايد دو ماه پس از اعالم رسمی تصويب طرح مربوط د

 .رسمی دولت برگزار شود

 :در بعضی از موارد پيشنھادی در اصالحات قانون اساسی آمده است

 .س جمھور را انتخاب می کندئي تشکيل دولت است و عالوه بر وزيران، معاون يا معاونان رمسؤولس جمھور ئير

 .تواند در احزاب عضو شود س جمھور لغو می شود و او میئيطرفی سياسی ر بی

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

 .برابر مجلس پاسخگو نخواھند بود

 .س جمھور از اختيارات ويژه برای نظات بر عملکرد شورای عالی قضات و دادستان ھا برخوردار خواھد شدئير
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 . و وضع مقررات کشوری برخوردار خواھد شدئیر بخشنامه ھای اجراس جمھور از اختيار صدوئير

 .ابديی دوره رياست جمھوری و نمايندگی مجلس از چھار سال کنونی به پنج سال افزايش م

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

 . می يابد سال کاھش١٨ سال به ٢۵حداقل سن نامزدھای نمايندگی مجلس از 

 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، س جمھور در شورای عالی قضات و دادستانئيرسميت شناخته بود، اما با باز شدن دست ر به

 .رود بين می

س جمھور در صورت در اختيار داشتن حزب اکثريت در مجلس، ئيت جمھوری، رشدن رياس از سوی ديگر، با حزبی

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

ت نظام شود قرار اس برگزار می، ١٣٩۶ فروردين ٢٧ - ٢٠١٧ آوريل ١۶ که اردوخان اين رفراندوم مورد حمايت 

  . دھدتغييرترکيه را از پارلمانی به رياستی 

 و حزبش، اردوخانبرای » خدادادی« شده کنترولم کودتای ئيتر بگو و يا دقيق» نافرجام«پس از کودتای به اصطالح 

 روز در زندان ١۴ مجاز است دستگيرشدگان را تا پوليساعالم شده که بر مبنای آن » العاده وضعيت فوق«در ترکيه 

 .تواند برای متھمان تقاضای ادامه حبس موقت کند  دارد و پس از آن دادستانی مینگه

 کند و از طريق کنترولھای اين کشور را به شدت  چنين تالش کرده، رسانه دولت ترکيه پس از کودتای نافرجام، ھم

 . قرار دھدتأثيرھای تقلبی شبکه اينترنتی توئيتر افکار عمومی را تحت  حساب

و حکم دادستانی مبنی بر ادامه » ولت دی«ھای وارده شده به گزارشگر  الملل نيز با اشاره به اتھام و بينسازمان عف

نگار منتقد به  از قانون مقابله با تروريسم برای برخورد با روزنامه» استفاده سوء«دھد که  بازداشت موقت او، ھشدار می

 .يک روال معمول در ترکيه تبديل شده است

فعاليت تروريستی يا تبليغ و حمايت از تروريسم  کسانی که با اتھام» بازداشت موقت«ين جاری ترکيه، دوران مطابق قوان

 .تواند تا پنج سال ادامه داشته باشد شوند می بازداشت می

ر نگاران منتقد در اين کشو  در ترکيه، پيگرد و بازداشت فعاالن سياسی و روزنامه٢٠١۶پس از کودتای نافرجام ژوئيه 

 .کند نگاران توصيف می ترين زندان روزنامه به شدت افزايش يافته و گزارشگران بدون مرز ترکيه را بزرگ

دھد، مقامات اين کشور  نگار در ترکيه خبر می  روزنامه١۵١بودن  از دربند » گزارشگران بدون مرز«در حالی که 

سر  يل فعاليت شغلی خود دستگير شده و در بازداشت بهگويند که از تابستان گذشته تا کنون تنھا يک خبرنگار به دل می

  .برد می
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بشری، اين روند که با   نھادھای حقوق بنا به گفته. ھای خارجی در ترکيه افزايش يافته است فشار بر نمايندگان رسانه

در سال گذشته آغاز شد، اکنون با دستگيری دنيز يوجل، خبرنگار » اشپيگل آنالين«نين کاظم، خبرنگار اخراج حس

 .تری به خود گرفته است ابعاد گسترده» دی ولت«زبان  یالمانروزنامه 

که تونسی، » دولت اسالمی« تروريستی   عضو جوان شبکه٣ در استانبول موفق شد با ٢٠١۵حسنين کاظم، در سال 

پس از آن کاظم از دريافت کارت مجاز ورود به مراسم . وگو و آن را منتشر کند ان و بلژيکی ھستند، تلفنی گفتافغ

  .ی اقامت او در ترکيه بود، محروم شد شرط تمديد اجازه رسمی که پيش

ويت در عض«ھای او  اتھام.  در استانبول دستگير شد٢٠١٧ فوريه ١۴ھا، دنيز يوجل در  بنا به گزارش خبرگزاری

 .عنوان شده است» سوءاستفاده از اطالعات«و نيز » ھا انتشار تبليغات به سود تروريست«، »سازمانی تروريستی

اين اطالعات از . در اختيار او گذاشته بود، به چاپ رساند» رد ھک«يوجل پيش ازدستگيری اطالعاتی که گروه ھکر 

س جمھور اين کشور است، ئي، راردوخان طيب  اماد رجبھای برات البيرک، وزير انرژی ترکيه، که د ھک ايميل

  .بودند دست آمده  به

ھای  شده، دولت ترکيه پس از کودتای نافرجام در تابستان گذشته تا کنون کوشيده است، رسانه بر اساس اطالعات ھک

 اردوخانه سود سياست  اجتماعی توئيتر ب ھای تقلبی در شبکه  گرفته و با استفاده از حسابکنترولاين کشور را تحت 

 .کند» جوسازی«

 روزنامه و ١۴٩، ٢٠١۶ ژوئن ١۵دھد که پس از کودتای نافرجام  نشان می» گزارشگران بدون مرز«ترين آمار  تازه

که اين شود  گفته می. نگار باطل شده است  روزنامه٧٧۵ و تلويزيونی ممنوع و کارت خبرنگاری ئیفرستنده راديو

حزب «کند، و  اندازی کودتا متھم می راه  او را به بهاردوخانھای طرفدار عبدهللا گولن که  خبرنگاران اغلب به گروه

 .  علق دارند (PKK)»کارگر کردستان

سر  ھای اين کشور به  خبرنگار ترک در زندان١۵١، در حال حاضر بيش از »گزارشگران بدون مرز«بنا بر آمار 

شود که تعداد دربندان  گفته می. نگار در ايران و چين ھم بيشتر است  رقم حتی از شمار زندانيان روزنامهاين. برند می

  .تر از اين ميزان بوده است ، کم١٩٨٠ای پس از کودتای نظامی سال  رسانه

 قرار ١۵١ کشور جھان، در رديف ١٨٠ھا در ميان  ترکيه از نظر رعايت موازين دموکراتيک و آزادی بيان و رسانه

نگاران دربند بارھا از اين که به وکالی خود دسترسی ندارند و موارد اتھام به آنان تفھيم نشده، به مراجع  روزنامه. دارد

 .اند گوناگون شکايت برده

ھای شغلی خود  گويد که در ترکيه تنھا يک خبرنگار به دليل فعاليت كند و می ھا را رد می ی اين اتھام دولت ترکيه ھمه

 .برد سر می تگير شده و در بازداشت بهدس

نگاران  اغلب روزنامه.  فعاليت دارند  اجازهاردوخانھای  ھای وفادار به سياست ھا و روزنامه در حال حاضر تنھا رسانه

ھای حساس  برخی نيز از پرداختن به موضوع. اند تحت فشارند يا از بيم دستگير شدن، به خودسانسوری تن داده

 .ندکن خودداری می

شان  ھای نظامی که نام از قول بعضی از مقام» ناآرامی در قرارگاه«روزنامه حريت شنبه با انتشار گزارشی با عنوان 

  .را فاش نکرد، از نارضايتی نظاميان از روابط ميان دولت و ارتش خبر داد

شورت وزارت دفاع با ھای مورد اشاره اين روزنامه که دولت ترکيه آن را تکذيب کرده، عدم م از جمله موضوع

 .نيروھای مسلح برای لغو ممنوعيت پوشش حجاب نظاميان زن است
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شما بی .  ھمه بايد جايگاھشان را بدانند کس حق ندارد که نھادھای حکومت را به جان ھم بندازد، ھيچ « : افزوداردوخان

 ».پرداخت خواھد کردھر کسی که سعی کند ما را عليه ھم تحريک کند، بھای سنگينی ... احترامی کرديد

ناآرامی در «تيتر . علت اصلی واکنش تند مقام ھای دولت ترکيه به گزارش روزنامه حريت، انتخاب تيتر آن است

برای ھواداران دولت يادآور فشار نظاميان بر نجم الدين اربکان، نخست وزير اسالم گرای وقت ترکيه در شبه » قرارگاه

 . است١٩٩٧کودتای 

ه وسيله ھانده فرات تھيه شده است، از ھفت مورد نارضايتی نظاميان ارشد از روابط دولت و اين گزارش که ب

 .فرماندھی ارتش خبر داده است

ان ترک بود و با استفاده از ارتباط تصويری تلفن ھمراه، با  ان ھانده فرات در شب کودتای نافرجام، مجری شبکه سی

 . مصاحبه کرده بوداردوخان

اين .  شھروند ترکيه که گذرنامه ديپلماتيک دارند، خبرداده است١٣۶ از درخواست پناھندگی مانالاز سوی ديگر، 

ھای  ی اين درخواستالمانھای  به گزارش رسانه. ھا پس از کودتای نافرجام در ترکيه صورت گرفته است درخواست

  . ارائه شده است٢٠١٧ تا ژانويه ٢٠١۶پناھندگی درحد فاصل اوت سال 

وزير کشور .  خواسته است که به ھيچ يک از پرسنل نظامی اين کشور پناھندگی ندھدالمانسی ترکيه از بی  بیگزارش به

ھا ھم  گفته شده نه تنھا اين افراد بلکه ھمسران و فرزندان آن.  نفر اطالعاتی نداده است١٣۶ درباره ھويت اين المان

  .سی از اين گروه پناھندگی داده شده يا خيرھنوز مشخص نيست که آيا به ک. پاسپورت ديپلماتيک دارند

گزارش شده اين دو جزو نيروھای ويژه بودند . اند در يونان ھم دو سرباز ترکيه از اين کشور درخواست پناھندگی کرده

  .که در کودتای نافرجام ترکيه شرکت داشتند

 گذشته از اين کشور درخواست پناھندگی  يونان ھستند و ھفتهپوليسدر حال حاضر اين دو شھروند ترکيه در بازداشت 

 سرباز ترک که پس از کودتا به اين کشور ٨ماه گذشته دادگاھی در يونان با درخواست ترکيه در مورد استرداد . کردند

  .ترکيه عليه اين حکم دادگاه درخواست استيناف داده است. گريخته بودند، مخالفت کرد

گويند نگران ھستند که در دادگاھی ناعادالنه به پرونده  اند، می  ترکيه گريختهسربازانی که پس از کودتای نافرجام از

  .ھا رسيدگی شود آن

 ھزار نفر از کارکنان ادارات مختلف را از کار برکنار ١٠٠کم بيش از  مقامات ترکيه از ژوئيه سال گذشته تاکنون دست

  .شوند  ديده میئینان بخش قضا و کارکپوليسدر ميان اين افراد معلمان، نيروھای . اند کرده

سرکوب گسترده در ترکيه عمدتاغ افرادی را شامل . داشتن در اين کودتا در بازداشت ھستند ھا ھزار ھم به ظن دست ده

دولت ترکيه گولن را متھم کرده در اين کودتا . هللا گولن، فرد مذھبی در تبعيد ھستند شده که مظنون به حمايت از فتح

 . اتھامی که از سوی گولن رد شده استدست داشته است،

 در مناقشه بر سر آزادی رواديد برای شھروندان ترک در اروپا بارھا اروپا را به فسخ قرارداد اردوخانرجب طيب 

 را متھم کرده که عليه حزب المانچنين دولت  او ھم. مربوط به پناھجويان که مرکل از طراحان آن بود، تھديد کرده است

  . گذارد  باز میالمانکند و دست جنبش گولن را در  اقدامی نمی) ک ک پ( شده کارگران کردستان ممنوع اعالم

چه عدم ھمبستگی برلين پس از کودتای   را در مورد وضعيت دمکراسی در ترکيه و آنالمانچنين انتقادھای  آنکارا، ھم

 .تابد نامد، برنمی نافرجام می

يک بار در ماه فوريه برای مذاکره با دولت ترکيه درباره .  ترکيه سفر کردمرکل در سال گذشته ميالدی چند بار به

يا غازی ( وضعيت پناھجويان و ھمکاری در اين زمينه به آنکارا رفت، بار دوم در ماه آوريل به شھر گازی آنتپ
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لل در استانبول ھای فوری سازمان م واقع در جنوب شرق ترکيه رفت و سرانجام در ماه مه در کنفرانس کمک) عينتاب

 .گو کرد  ديدار و گفتاردوخانشرکت و در حاشيه اين اجالس با 

 نھاد ۴٠٠تازگی گزارشی درباره ترکيه منتشر کرده که بر اساس آن حدود  الملل در استانبول به سازمان عفو بين

 .اند طور مداوم بسته شده غيردولتی به

 .برند سر می ھای ترکيه به اران زندانی جھان در حال حاضر در زنداننگ سوم روزنامه الملل، ھمچنين يک گفته عفو بين به

ترين  برند با سست سر می ھای پرجمعيت ترکيه به اين سازمان مدافع حقوق بشر گفته است بسياری از کسانی که در زندان

 .اند داليل دستگير شده

ُبا وجود آنکه کردھا بيست درصد .  شده استدر اين ميان، برخورد دولت ترکيه با مردم کرد بسيار شديدتر از گذشته

ھای  ترک«ھا را  کرد و آن ھا را انکار می  موجوديت آن١٩٩١دھند، دولت اين کشور تا سال  جمعيت ترکيه را تشکيل می

  .ناميد می» نشين کوھستان

کشور را با تبعيض، انگارند، جمعيت کرد اين  ھای ترکيه، ھراسان از کرد بودن که آن را تھديدی عليه خود می دولت

ُ، مردم کرد را از ١٩٢٣ّقانون اساسی مصوب سال . دھند سرکوب، و کشتار ھمگانی مورد ستم و آزار قرار می

 .منع کرد» کردستان « و» کرد«ھای  چنين کاربرد واژه ، نوشتن، و آموختن به زبان مادری، و ھمئیگو سخن

زا و  ای بحران ه ھشداردھنده است، رسيدن اين تالش به مرحلهچ ُتالش برای نفی ھويت کردھا تازگی ندارد، اما آن

 .خطرناک است

روزی در شھرھا،  ھای گسترده، اعمال مقررات حکومت نظامی شبانه  نيز که با دستگيریاردوخانعملکرد رجب طيب 

عياری را عليه  ھای کردنشين جنگ وحشيانه و نژادپرستانه تمام  و بيرون راندن جمعی مردم کرد از بخشئیجا و جابه

 .کند خلق کرد در پيش گرفته است، ھمان سنت و تاريخ ديرينه را دنبال می

ھزار ١۵، نزديک به ١٩٣٠در سال ) دره مغاز زيالن واقع در شمال شھر ارچيش در استان وان( »زيالن«در کشتار 

ای بر روی  ه بودند در رودخانهجسدھای بسياری را که با رگبار مسلسل از پای در آمد. زن و مرد و کودک کشته شدند

زنی که در . چنان جاری بود ھا ھم  که بر روی ھم انباشته شده بود تا ھفتهئیگويند که خون جسدھا کردھا می. ھم ريختند

آن شرايط خود را به مردن زده بود و زنده مانده بود، بعدھا گفت که او شاھد شکافتن شکم يک زن باردار و شليک 

 ساله ٩۴ٔ مصاحبه خود با يک شاھد عينی ٢٠٠٧نگار در سال  ھنگامی که دو روزنامه. او بوده استسربازان به جنين 

 . ماه زندان محکوم کردند١٨ورزی به  پراکنی و خصومت در اين کشتار ھمگانی را منتشر کردند، آنھا را به جرم نفرت

سازی که در  سازی يا يکسان رکُ، در روند برنامه ت١٩٣٨در يک مورد ديگر، يعنی در کشتار ھمگانی سال 

دولت وقت ترکيه با . ھزار کشته به جا ماند ٧٠صورت گرفت، نزديک به ) ھای کردنشين در يکی از استان( »درسيم«

 در اين استان، به کشتار ئیھزار سرباز به اين منطقه و بمباران کردن آن، و پاشيدن گاز شيميا ٢۵گسيل نزديک به 

 .ٔ که از تيره زازاھای علوی بودند دست زدئیُھزاران نفر از کردھا

اين زندان را . است» دياربکر« که در ياد خلق کرد حک شده است، زندان مخوف شھر ئیھا يکی ديگر از نام

ھای  ھای کارگری و ديگر سازمان دانند که در پی آن، فعاليت اتحاديه  می١٩٨٠کودتای نظامی سال » آشويتس«

شود که زندان دياربکر، زندانی با مقررات  گفته می.  ھزار نفر دستگير و بازداشت شدندھا اجتماعی ممنوع شد، و ده

رفتار با زندانيان . اند  افراد بسياری پشت ديوارھای آن شکنجه و کشته شده ِحکومت نظامی، جھنمی بوده است که

آويزان کردن زندانی از سقف، کار ضرب و جرح با چوب، اعدام با جريان برق، و . آميز و تحقيرکننده بوده است توھين

در يک مورد، . زدند شدند يا دست به خودکشی می زندانيان يا زير شکنجه کشته می. ھر روزه در اين زندان بوده است
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در اين زندان تجاوز و آزار جنسی . ِچھار زندانی از جان گذشته در اعتراض به رفتار زندانبانان، خود را به آتش کشيدند

ُچون زبان کردی منع . شده است از اين عمل ددمنشانه برای تحقير و خوار کردن کردھا استفاده می.  استفراگير بوده

بسياری از » .تر صحبت کنيد ترکی صحبت کنيد، بيش«:  نوشته شده بودئیشده بود، در بخش مالقات زندان بر تابلو

دانيان نيز به علت ترس از واکنش خشن نگھبانان، از دانستند و پدران و مادران زن خويشاوندان زندانيان زبان ترکی نمی

چنين . نشستند مادران در ھنگام مالقات بدون اينکه حرف بزنند، ساکت می. کردند صحبت به زبان مادری خودداری می

 .شناخته و معروف شدند» بسته مادران زبان«بود که به نام 

کرد که در برابر  کنندگان را وادار می او مالقات. اربکر بودفرمانده خشن و وحشی زندان دي» لديرانئيِاسات اوکتای «

ٔھای ددمنشانه  يکی ديگر از روش. ّسر فرود آورند و با خواری و خفت سگ را فرمانده خطاب کنند» جو«سگش 
 .بند به چشم داشتند ای بود که چشم ھای زندانيان برھنه رھا کردن سگ برای گاز گرفتن بيضه» لديرانئي«شکنجه 

 که در اين زندان مورد اذيت و آزار قرار گرفته بودند توانستند آنچه را بر سرشان آمده بود در برابر ئیھا ھا بعد، آن لسا

، که ھفت سال را در زندان دياربکر توام با شکنجه گذرانده »ِعبدالرحيم سماوو«. ی از نمايندگان مجلس بازگو کنندھيأت

ِترين عملی که وادار به انجام آن شده بود، خوردن گوشت  ولی پست. ه حمام برودبود گفت که تا سه سال نتوانسته بود ب
ھای  من متوجه الشه يک خرموش در يکی از ظرف«:  نمايندگان مجلس گفتھيأتاو به . بود) ئیموش صحرا( َخرموش

نبان مرا وادار به خوردن اما زندا. بوی گنديده آن آزاردھنده بود و من از خوردن آن سرپيچی کردم. غذای زندانيان شدم

 ».آن کرد

روز جھانی حمايت از قربانيان شکنجه و جان «ای به مناسبت  مھدی زانا، شھردار پيشين شھر دياربکر که در برنامه

خواستيم؟ حق سخن گفتن به زبان خود، آموختن آن  مگر ما چه می«: کرد گفت  سخنرانی میامريکادر » دربردگان به

خواھيم مثل يک انسان کامل با احترام به  ما می. اشتن روزنامه و راديو و تلويزيون به زبان کردیزبان در دبستان، و د

کنند، و  اندازند، شکنجه می ھاست که ما را به زندان می به اين دليل. مان زندگی کنيم کرامت، شخصيت، و ھويت

ھای تناسلی و  ھای برق به اندام سيم. ش شداش دادند تا بيھو قدر کتکش زدند و شکنجه او شرح داد که آن» .کشند می

 .شد کردند که در نتيجه تمام بدنش بر اثر عبور جريان برق دچار تشنج می مقعدش وصل می

کنند يا کاری  ھا پشتيبانی می  که از آنئیھا گران، و دولت شکنجه«: او در سخنانی که بيانگر اوضاع کنونی است، گفت

ھای آبرومند دموکراتيک در  آنھا چشم اميد به دولت. کنند ِشما و قاضی من حساب میبه کار آنھا ندارند، روی سکوت 

و سرکوب و شکنجه . ھا را بپذيرند ھای آن بھانه. ھا را بپذيرند و به آن گردن بگذارند سراسر دنيا دارند که توجيه آن

ٔوظيفه شماست که به احترام و . نيدسکوت نک. اجازه ندھيد که چنين شود. قلمداد کنند» امری داخلی«مستند شده را 
اجازه ندھيد خوی . ھا گرفته شده است صدای خود را بلند کنيد شان آسيب ديده يا از آن ھواخواھی از آنانی که زندگی

 ».توان شود انسانی شما به دست خودتان يا خاموشی دولتتان زدوده و کم

 که در آن حزب دموکراتيک خلق ٩۴ابات سراسری خرداد پس از انتخ. چنان ادامه دارد ُاذيت و آزار مردم کرد ھم

الدين دميرتاش و فيگن  صالح« کرسی در مجلس به دست آورد، دو تن از رھبران حزب، يعنی ٨٠توانست 

پس از اينکه دولت .  آبان امسال به ھمراه ھشت نفر ديگر از نمايندگان اين حزب، بازداشت شدند١۴روز » داغ يوکسک

گرد قانونی نمايندگان مجلس را لغو کرد، اين دو نفر بازداشت شدند و اکنون در زندان به سر حق مصونيت از پي

  .برند می
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داغ، رھبران  الدين دميرتاش و فيگن يوکسک  دی ماه، دادستان برای صالح٢٨شنبه  ھای ترکيه، روز سه گزارش رسانه به

ھا  شود، به اتھام عضويت آن ی ترکيه محسوب میّھا که سومين حزب بزرگ در مجلس مل حزب مخالف دموکراتيک خلق

  . سال مجازات زندان کرد٢٢۵، در مجموع تقاضای »ھا تروريست«و ھمدستی و ھمکاری با . ک.ک.در پ

و شمار ديگری از نمايندگان مجلس در ارديبھشت ماه گذشته به » ھا حزب دموکراتيک خلق«مصونيت سياسی نمايندگان 

و حمايت بسياری از نمايندگان مجلس لغو شد تا راه محاکمه اين نمايندگان به »  و توسعهعدالت«درخواست حزب حاکم 

  .ھموار شود. ک.ک.اتھام ھمکاری با پ

 ارزيابی کند، عملياتی ئی و دادستانی ترکيه را بيش از اين که اقدامی قضاپوليس، عمليات »ھا حزب دموکراتيک خلق«

 .داند کيه میسياسی برای سرکوب کردن مخالفان در تر

ترين حزب مخالف در مجلس ترکيه است، به اين اقدام واکنش نشان داده و رھبر آن  خواه خلق، که بزرگ حزب جمھوری

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

 اما اين حزب در مقابل تعرات .ه را خطرناک و رو به ديکتاتوری مطلق دانستاو روند سياسی کنونی در ترکي. بروند

با حزب حاکم در » حرکت ملی«کند اما حزب فاشيستی   و حزبش به حقوق بشر، پاسيو برخورد میاردوخانوحشيانه 

 .کند جنابنه می ھا به ويژه عليه مردم کرد ھمکاری ھمه ھمه زمينه

 کارمند باالرتبه طرفدار حق و حقوق ٣٠۵١ شھردار کرد، و ۶۴ب دموکراتيک خلق،  نماينده حز١٢کم  تا کنون دست

 .اند  شھر را در دست گرفته۴۶ان ترک اداره بيش از مأمور. اند مردم کرد بازداشت شده

برند و دولت اجرای  روز زير مقررات حکومت نظامی به سر می ھای شبانه شھر و شھرستان ترکيه در ھمه ساعت ٢٢

 مانند سور و ئیھا ھا و منطقه ھای عادالنه و دموکراتيک مردم کرد، در ناحيه بود کردن اعداف و سياستطرح نا

 .دھد چنان ادامه می  مانند سيرناک را ھمئیدياربکر و شھرھا

اند، عده زيادی از قضات و وکالی  ھای منتقد بسته شده ھا و انتشاراتی اند، روزنامه ده ھا نفر زندانی شدهتاکنون 

 . کند  با مشت آھنين حکومت میاردوخاندر ترکيه … اند دادگستری برکنار شده

: باره گفت ، در اين١٣٩٥ بھمن ١٣ - ٢٠١٧تبار حزب سبزھا روز چھارشنبه يکم فوريه  اوزجان موتلو، نماينده ترک

 بشر، ديگر به ھای گسترده، نبود آزادی مطبوعات و آزادی بيان، لغو واقعی تفکيک قوا و نقض حقوق دستگيری«

  ».صدر اعظم بايد اين وضعيت بد را روشن و واضح مورد انتقاد قرار دھد. اند اموری عادی در ترکيه تبديل شده

داری   در بوندستاگ نيز مرکل را از خويشتنالمانتبار حزب سوسيال دمکرات  تپه، نماينده ترک خانم جانسل کيزيل

گيری کند که در   موضعمسألهمرکل بايد درباره اين «: ارا پرھيز داد و گفتشنبه خود به آنک ديپلماتيک در سفر روز پنج

 ».ای دارد پرسی اصالح قانون اساسی و تھديد دموکراسی پارلمانی در ترکيه چه ارزيابی مورد ھمه

 و عضو حزب سوسيال دموکرات نيز به روزنامه المان امور حقوق بشر دولت فدرال مسؤولباربل کوفلر، 

اين اشتباه است «: گفته است در مورد حاکميت قانون و حقوق بشر نبايد سازشی صورت گيرد» تر روندشاوفرانکفور«

اين اشتباه . اين اشتباه است که آزادی مطبوعات و آزادی بيان نقض شوند. ھای بدون اتھام صورت گيرد که دستگيری

بيرکل حزب دمکرات مسيحی، حزب مرکل، در با اين حال مانفرد پنتس، د» .است که مجازات مرگ دوباره ممکن شود

گوی دو جانبه مثبت بين دو کشور  ، پس از سفر دو روزه خود به ترکيه با وجود ھمه انتقادھا، از گفتالمانايالت ھسن 

اميدوارم در سفر صدر اعظم نيز اين پيام منتقل … مذاکرات نبايد قطع شوند«:  گفتالماندفاع کرد و به خبرگزاری 

 ».شود
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 چنين موقعيتی، سازمان ملل متحد ترکيه را به نقض فاحش حقوق بشر و تخريب و خشونت گسترده در عمليات عليه در

 نيروی کرد را در ٧١زمان ترکيه اعالم کرده که  ھم. نظاميان کرد در جنوب شرقی اين کشور متھم کرده است شبه

  .سوريه کشته است

  
 تا کنون نيروھای امنيتی ترکيه در عمليات عليه کردھای حزب کارگران ٢٠١۵ جوالیگويد، از  سازمان ملل متحد می

» تخريب گسترده، کشتار و ديگر موارد شديد نقض حقوق بشر«ھای نزديک به آن دست به  و گرو) ک ک پ( کردستان

  .اند زده

 ديگر موارد نقض حقوق بشر در جنوب شرقی ترکيه از سوی سازمان ملل خواستار تحقيق در مورد کشتار وسيع و

 .دولت اين کشور شده است

اند و تمامی   در گزارش زيد رعد الحسين، کميسر عالی حقوق بشر سازمان ملل آمده است، حدود دوھزار نفر کشته شده

ر نفر که اکثرشان کرد ھزا ۵٠٠ تا ٣٣۵بين . شکنجه و خشونت عليه زنان اعمال شده است. منطقه ويران شده است

 .اند ھا در حمالت ويران شده شود که خانه ای ديده می عالوه، در تصاوير ماھواره به. اند ھستند آواره شده

ان تحقيق خود را به منطقه بفرستد بايد برای ارزيابی خود به منابع مأمورجا که اجازه نيافته  سازمان ملل متحد از آن

 در اين گزارش، از ساير رويکردھای نيروھای امنيتی ترکيه نيز سخن به ميان . کند تکيهئیمختلف و تصاوير ويدئو

ھای   نفر بدون غذا و دارو در زيرزمين١٩٠ در شھر جزيره حدود ٢٠١۶طبق اين گزارش، در اوايل سال . آمده است

 .ھا کشته شوند خود محبوس شدند، قبل از آن که در درگيری

سپر «را در ھفته گذشته در عمليات » ھای مدافع خلق يگان«ھای  تن از نيروی ٧١ که زمان ارتش ترکيه اعالم کرد ھم

 .در سوريه کشته است» فرات

ترکيه در . بودند) ک ک پ( و حزب کارگران کردستان) گ پ ی( ھای مدافع خلق ھای يگان ه گفته ترکيه، اين افراد از گرو به

) داعش( »دولت اسالمی«خواھد نيروھای گروه  گويد، می ت و میاين عمليات از حمايت شورشيان سوری برخوردار اس

 .را از اين مناطق بيرون براند

 نمايش و حمل تصوير رھبر حزب کارگران کردستان در اماکن المان و ترکيه باال گرفته الماندر شرايطی که تنش ميان 

 . را غيرقاطعانه خوانده است ک ک  نسبت به پالمانترکيه ھمواره رويکرد . عمومی را ممنوع اعالم کرده است

گويد، در آينده عالوه بر ديگر نمادھای حزب کارگران کردستان   میالمانسخنگوی توماس دمزير، وزير کشور 

  . ممنوع شده استالماننمايش تصوير عبدهللا اوجاالن، رھبر زندانی اين حزب نيز در اماکن عمومی » ک ک  پ«

  . ابالغ شده استالمانھای  ھای نمادھای اين حزب دوم مارس به ايالت نوعيتاو گفت، دستورالعمل مربوط به مم
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ھای آن  شود و فعاليت حزب کارگران کردستان در کشورھای عضو اتحاديه اروپا سازمانی تروريستی محسوب می

 ١٩٩٩و از سال در ترکيه به حبس ابد محکوم شده » ک ک پ «گذاران  عبدهللا اوجاالن، از بيان. ممنوع اعالم شده است

 .چنان باالست با اين حال نفوذ او در اين حزب ھم. برد سر می در زندان به

 با تصاوير اوجاالن را به ھمراه ئیھا و پالکاردھا  اغلب پرچمالماندر تظاھرات خود در » ک  ک پ«کردھای طرفدار 

 .دارند

خورده تلقی  جمھور ترکيه شکست سئير، اردوخان از سوی رجب طيب ٢٠١۵وگوھای صلح با اين حزب در سال  گفت

ک را .ک.کند و مواضع پ از آن زمان به بعد، ھمواره تروريسم دولتی در مناطق کردنشين کشتار می. شد و قطع گرديد

 .کند بکمياران می

ر تصديقی بر اين ناميد که تا کنون د«س کميسيون حقوق بشر پارلمان ترکيه اين اقدام را تنھا ئيمصطفی ينراوغلو، ر

 ».رابطه با اين سازمان تروريستی به اندازه کافی جدی عمل نشده است

 بايد پيش از ھمه المانشود چندان مھم نيست، دولت  ينراوغلو گفت، اين که نمايش تصاوير اوجاالن ممنوع می

 .در اين کشور را منحل کند ک  ک ساختارھای سازمانی پ

 ٢٠١۶در ترکيه، درآمد اين کشور از بخش گردشگری در سال در پی کودتای نافرجام و چندين حمله تروريستی 

  .شدت کاھش يافت به

، اعالم کرد که درآمد حاصله از صنعت گردشگری در اين ٢٠١٧ ژانويه ٣١شنبه  ه آمار ترکيه، سهمؤسساستات،  تورک

 ميليارد ١/٢٢(و  ميليارد يور٧/٢٠ درصد کاھش داشته و به حدود ٣٠ نسبت به سال قبل از آن ٢٠١۶کشور در سال 

 .رسيده است) امريکادالر 

 بيش از ھر کشور ديگری به ٢٠١۶ ماھه نخست سال ١١ ميليون نفر در ٧۶/٣ی با المانبر اساس اين آمار، گردشگران 

 .تر بوده است  ميليون نفر کم٧/١ی نسبت به سال قبل از آن حدود المانبا اين حال اين شمار گردشگر . ترکيه سفر کردند

 ميليون نفر گردشگر خارجی از ترکيه ١/٢۴ تقريبا ٢٠١۶ گردشگری ترکيه گفته است از ماه ژانويه تا نوامبر وزارت

 .تر است  کم٢٠١۵ درصد نسبت به سال ٣١اين تعداد حدود . اند ديدار کرده

ای که  ترکيهاند و مابقی آن توسط شھروندان   کردهتأمين درصد درآمد توريستی ترکيه را ٧٣گردشگران خارجی حدود 

 . شده استتأمينکنند  در خارج زندگی می

چنين حمالت تروريستی متعدد، از جمله در ماه ژانويه به منطقه توريستی استانبول و   و ھم٢٠١۶کودتای نافرجام ژوئيه 

شمار  چنين حمله به فرودگاه آتاتورک اين شھر در ماه ژوئن از عوامل مھم در کاھش گردشگری در ترکيه به ھم

 .روند یم

ھای   نفر از مليت٣٩در آخرين اقدام تروريستی در ترکيه که شب کريسمس در يک کلوب شبانه در استانبول رخ داد 

 .مختلف کشته شدند

  ٢٠١٧ چ دوازدھم مار– ١٣٩٥ ]حوت[شنبه بيست و دوم اسفند يک

  

  .ادامه دارد

 

 


