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 Political  سياسی

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠١٧ مارچ ٣٠

 ! جديد در ترکيهۀآغاز يک دور

 )بخش سيزدھم(

ھا اقتصادی، سياسی،  ن سبب شده است که بحرااردوخانای  المللی و منطقه ھای داخلی و بين رفتار و اھداف و سياست

ديدگان، محرومان  ھا نيز بر سر مزدبگيران، ستم اجتماعی و ديپلماتيک ترکيه بيش از پيش تشديد شود و آوار اين بحران

اردغان شمشير نئوعثمانی و فاشيستی خود را از رو بسته و فعال . ريزد طلبان جامعه می ی خواھان و برابر و آزادی

 بازی شطرنج سياسی روسيه و پوتين به ويژه در رقابت با اتحاديه اروپا و منطقه تبديل شده ھای اصلی يکی از مھره به

عربستان سعودی و ھمکاری با حکومت اسرائيل نيز حساب باز » سخاوتمندانه«ھای مالی  چنين روی کمک او ھم. است

  .شده استعالوه اکنون خبر ھمکاری داعش و دولت ترکيه در ليبی نيز منتشر  به. کرده است

  
 قانون اساسی از تغييرای مقيم خارج از کشور در مورد  گيری از اتباع ترکيه ھا گزارش دادند که کار رای خبرگزاری

ھای خارجی ترکيه آغاز  گيری مستقر در نمايندگی  حوزه رای١١٩ در ٢٠١٧ مارس ٢٧ صبح روز دوشنبه ٩ساعت 

پرسی قانون اساسی شرکت خواھند  اجد شرايط مقيم خارج در ھمه ميليون و٣ھا، قريب به  طبق اين گزارش. شده است

ھای  گذرد تالش ھر چه زمان می. گيرد  فروردين انجام می٢٧ آوريل مطابق با ١٦ھمه پرسی در داخل ترکيه روز . کرد

که  عنوان نمونه در حالی به. گيرد تری به خود می  برای جلب آراء مردم ترکيه محتوای مضحکاردوخانتبليغاتی 

دنبال اين شکست بود که مناطق تحت  خوردگان اصلی جنگ جھانی اول است و به امپراطوری عثمانی از شکست
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ھای فرانسه و   دولتکنترولھمگی به » سايکس پيکو«، مطابق قرارداد )به جز ترکيه کنونی(  دولت عثمانیکنترول

در ! گيرد تش انگيس در يکی از نبردھا را جشن می پيروزی امپراطوری عثمانی بر اراردوخاناما . بريتانيا درآمدند

 ١۶فعال رفراندم «: او گفت. ھايش برای بازگرداندن قانون مجازات اعدام خبر داد  از تالشاردوخانھمين مراسم بود که 

شود و پس از آن پارلمان قانون مجازات اعدام را تصويب  س جمھور برپا میئيآوريل برای گسترش اختيارات ر

  » .کند می

ما به « نيز بازگرداندن مجازات اعدام را به خواست مردم نسبت داد و گفت اردوخانبينالی يلدرم نخست وزير 

  ».کنيم و آنرا اجرا خواھيم کرد توجھی نمی درخواست مردم بی

د  مجازات اعدام رسما در مور٢٠٠٤ تاکنون ھيچ حکم اعدامی در ترکيه اجرا نشده است و از سال نيز ١٩٨٤از سال 

در قدرت بوده است، اين » عدالت و توسعه« که حکومت اسالمی حزب ئیھا اما طی سال. کليه جرائم ملغی شده است

ترور . ھای ديگری دست به عمليات تروريستی و حذف فيزيکی مخالفان و فعاالن سياسی زده است حکومت از راه

ھای تروريست اسالمی يا  ط عوامل ميت و يا گروهنگاران در داخل ترکيه و خارج کشور توس فعاالن سياسی و روزنامه

، از جمله اقدامات اردوخانمنفجر کردن بمب در تجمعات جريانات سياسی نيروھای چپ از جانب عوامل حکومت 

  .کارانه ديگر در جھت از ميان برداشتن مخالفان سياسی بوده است جنايت

زوری مصونيت برخی نمايندگان   نيز زير پا گذاشت به، ھمين قانون اساسی کنونی رااردوخانحزب حاکم به رھبری 

  . ھا لغو کرده و نمايندگان و رھبران آن را به زندان افکنده است پارلمان از حزب دمورکاتيک خلق

 خود، دولت ترکيه را متھم به کشتار وسيع مردم کردستان ٩٥کميسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، در گزارش اسفندماه 

در يک سال گذشته با لشکرکشی دولت به شھرھا و روستاھای کردستان دو ھزار نفر کشته شده «رد که نمود و اعالم ک

ھزار نفر از ساکنان منطقه  ۵٠٠سان شده است و  اند و بخش وسيعی از اين منطقه با خاک يک و ھزاران نفر ناپديد شده

  ».اند نيز آواره شده

 رسانه، دستگيری و زندانی ١٦٠ھا و ممنوعيت انتشار بيش از  هھا، روزنام يورش به دفاتر حزب دموکراتيک خلق

نگاران، نويسندگان،  ھا ھزار نفر و برکناری و اخراج بيش از صدھزار نفر از کارکنان دولت شامل روزنامه کردن ده

 اردوخانت ھا، کادر درمانی و ارتشيان، بخش ديگری از اقداماتی بود که دول دانان، معلمان و اساتيد دانشگاه حقوق

س دولتی ئي ر٣۵ را در ليست اردوخانچندی پيش نيز سازمان گزارشگران بدون مرز نام . برعليه مخالفانش انجام داد

ھای  ناکامی دولت اسالمی در ترکيه در حل بحران. عنوان دشمنان آزادی مطبوعات نام برده بود ھا به قرارداد که از آن

واقعيت اين است . ای، دليل رويکرد اين دولت به اقدامات جنايتکارانه استرو به گسترش سياسی، اقتصادی و منطقه 

  .ای با شکست مواجه شده است ھای داخلی و منطقه برد سياست  در پيشاردوخانکه دولت 

ترين حزب مخالف در پارلمان ترکيه نيز بر اين  گزارش روزنامه جمھوريت، اخيرا کمال قليچداراوغلو رھبر بزرگ به

 تأکيداو » ..ھای خاورميانه شکست خورده ترکيه است تنھا دولتی که در سياست«: حه گذاشت و اظھار داشتواقعيت ص

ترکيه نتوانسته معادالت جديد منطقه را بفھمد و . کنند مشترک عمل می» پ ی د« و روسيه در رابطه با امريکا«: کرد

اما نه در منبج و نه در رقه . شود کشور به منبج وارد می گفته بود که ارتش اين تأکيد بارھا با اردوخان. تحليل نمايد

تشکيل منطقه «:  و ادعاھای او گفتاردوخانآميز خطاب به  در ادامه قليچدار، با لحنی تحقير» .نتوانست کاری بکند

  حائل امنيتی چه شد؟ آيا در رابطه با غرب فرات ھنوز خط قرمزی برايتان باقی مانده است؟

ن سران اتحاديه اروپا و ترکيه باال گرفته است ليبی ادعا کرده که دولت ترکيه از داعش در ليبی در حالی که تنش بي

  .کند حمايت می
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گوی ارتش  به تازگی، سخن. س جمھوری ترکيه،  حامی اصلی داعش در ليبی نيز استئي راردوخاندولت رجب طيب 

 . ليبی است از حاميان اصلی تروريسم دراردوخانليبی، اعالم کرد که دولت 

ھای داعش را در منطقه   مطبوعاتی، ادعا کرد که نيروھای ارتش ليبی توانستند تروريستئیالمسماری در گفتگو

  .ھا در اين منطقه رو به پايان است العمارات در غرب منطقه بنغازی به محاصره در آورند و جنگ با تروريست

ھای بسيار زياد خارجی در آستانه   داعش با وجود پشتيبانیھای او ضمن مبارزه با تروريسم اظھار کرد که تروريست

  .آورد چندانی در ليبی به دست آورند شکست کامل در ليبی ھستند و تاکنون نتوانستند دست

طوری که  کند به ھا در ليبی حمايت می طور رسمی از تروريست  کرد ترکيه بهتأکيدچنين  گوی ارتش ليبی، ھم سخن

  .ھای داعش در ليبی حضور دارند اتباع نيجريه نيز به ھمراه تروريستمزدورھای ترک و برخی 

***  

 وارد جرابلس شدند،  ھای ترکيه زمانی که تانک شود  در رابطه با حضور داعش و ارتش ترکيه در سوريه نيز گفته می

 .ھای خود را تراشيدند ھا شھر را ترک نکردند فقط ريش داعشی

اينديپندنت گفته که اين گروه تروريستی حتی اگر در سوريه و عراق نيز شکست يکی از اعضای داعش به روزنامه 

 ساله، يکی از اعضای سابق داعش که در شمال شرق سوريه ٣٠فرج، . چنان به حيات خود ادامه خواھد داد بخورد ھم

چنان در حال  ھمم داعش ابدی است و ئيگو وقتی می«: گويد  اختصاصی با اينديپندنت میئیوگو جنگند، در گفت می

که داعش قصد دارد قدرت خود را در  فرج با اعالم اين» .م يا يک عبارت تبليغاتی نيستئيگو گسترش است شعر نمی

گويد عامالن داعش در اقصی نقاط دنيا حضور دارند و تعدادشان  عربستان سعودی، مصر، ليبی و تونس احيا کند، می

او که از . کند  جزئياتی را از ھمکاری نزديک ميان داعش ـ ترکيه فاش میچنين فرج ھم. چنان در حال افزايش است ھم

زمانی که برای «: گويد کند بدون اعالم نام واقعی خود می  در خارج از سوريه صحبت میئیو جا» واتس آپ«طريق 

دھد تصور   میاولين بار از فرمانده خود شنيدم که داعش در صورت شکست در سوريه و عراق نيز به حيات خود ادامه

که آن ھا با اين سخنان تالش دارند تا  کردم اين سخنان تبليغاتی و ھدفش روحيه دادن به اعضای گروه است يا اين

 در مناطق ئیھا اما خيلی زود متوجه شدم که فرماندھان داعش برای ايجاد پايگاه. ھای داعش را پنھان کنند شکست

  ».ديگری از جھان اقدامات کامال عملی دارند

رود و دو  برای يک عمليات خاص به ليبی می « يکی از فرماندھان داعش در ليبی يک سال پيش به فرج گفته بود که

 ».گردد ماه ديگر باز می

گويد که از  فرج می. کند کامال روشن است داعش خود را برای روزھای پس از شکست در سوريه و عراق آماده می

ت داعش و ايدئولوژی اين گروه برای کسانی که وضع موجود را غيرقابل تحمل ھای جھانی جذابي  که قدرتئیجا آن

رزمانم و  من فرماندھان و ھم«: گويد او می. گيرند کم می پذيری آن را دست کنند، قدرت انعطاف دانند درک نمی می

  » .ام را دوست دارم عدالتی که قبال تجربه کرده طور مبارزه کردن در اعتراض به ظلم و بی ھمين

او که . است» قاميشلی«و » حسکه« ميان دو شھر ئینشين در شمال شرق کردنشين سوريه، جا  سنیئیفرج اھل روستا

فرج . التحصيل شده است به نسبت ديگر اعضای داعش از تحصيالت بھتری برخوردار است، از دانشگاه حسکه فارغ

عنوان يکی از  جبھه النصره که به. نصره ملحق شده است به جبھه ال٢٠١٢ھمراه چند تن از اعضای خانواده خود در  به

 داده و ارتباط خود را تغييرھای القاعده در سوريه شناخته شده، اخيرا اعالم کرده که نام خود را به جبھه فتح الشام  شاخه

 تمايلی برای صحبت دليل اختالفاتی که با داعش پيدا کرد ـ اختالفاتی که گويد که به فرج می. با القاعده قطع کرده است

چنان يکی از حاميان داعش است چرا که عميقا ھدف اين  ھا ندارد ـ ديگر عضو اين گروه نيست اما ھم کردن درباره آن
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گويد که جذابيت داعش برای او، نه در ايدئولوژی افراطی اين گروه که در مکانيزم موثر و  فرج می. گروه را باور دارد

داعش بھترين راه حل برای اصالح اقدامات «: گويد فرج می. نشان دادن اعتراض استدھی شده آنان برای  سازمان

 ».ھای استبدادی در منطقه است نادرست رژيم

ھا و خودروھای زرھی  زمانی که تانک. کند ات رابطه داعش و آنکارا اشاره میئيچنين در اين مصاحبه به جز فرج ھم

 داعش دقيقا می داند ارتش ترکيه در حال پيشروی است و با اين حال ھيچ رسيد که نظر می ترکيه وارد سوريه شدند به

اين در حالی است که داعشی ھا پيشتر در برابر پيشروی کردھای . مقاومتی در برابر اين پيشروی نداشت

ه در طوری ک در شھر منبج به شدت مقاومت می کردند؛ به) ھای مدافع خلق نيروھای دموکراتيک سوريه و يگان( سوريه

    .اين درگيری بيش از ھزار تن از اين گروه ترويستی کشته شدند

ھای خود در  سوی يکی ديگر از پايگاه با حمله ارتش ترکيه به سوريه اعالم شد که نيروھای داعش از شھر جرابلس به

زمانی که تانک ھای «: گويد او می. نشينی کرده اند، اما فرج داستان ديگری برای روايت کردن دارد منطقه الباب عقب

ھا جرابلس را ترک  در واقع داعشی. ترکيه ای وارد جرابلس شدند من با دوستانم که در اين شھر بودند صحبت کردم

 »!ھای خود را تراشيده بودند ھا فقط ريش نکرده بودند؛ آن

دستی داعش و ترکيه  نی بر ھمای مب چنين درباره دفاع از شھر تل ابيض در يک سال گذشته نيز ادعای قانع کننده فرج ھم

در تابستان . ھا اھميت بسياری داشت ھای ميان ترکيه و داعش بود که برای تروريست تل ابيض يکی از گذرگاه. دارد

سمت غرب در حال پيشروی بودند و اين شرايط دفاع   اياالت متحده از شرق بهئی کردھای سوريه با حمايت ھوا٢٠١٥

 عضو داعش بود که در برابر حمالت کردھا مقاومت ١٥٠فرج يکی از .  کرده بوداز شھر را برای داعش دشوار

 در تل ابيض ٢٠١٥وقتی من در ماه می . ھای زيادی از داعش کرد در آن دوره ترکيه حمايت«: گويد او می. کرد می

   » .کرديم ان مرزی دريافت میمأموربودم، تسليحات و مھمات زيادی را بدون ھيچ مانعی از 

کنند، اما اين نخستين بار است که يکی از اعضای  ھاست که ترکيه را به حمايت از داعش متھم می ھای سوريه مدتکرد

. اين در حالی است که دولت ترکيه بارھا اين اتھامات را رد کرده است. کند  میتأئيد را مسألهداعش به صراحت اين 

 را دوست اردوخانکند رجب طيب   میتأکيدای سوريه است، عنوان يک عرب سنی از منتقدان ترکيه و کردھ فرج که به

     .ندارد اما به اعتقادش او ھرچه که ھست بھتر از ديکتاتورھای عرب است

چنين با   با ترغيب کردھا به جنگ در ترکيه و کشاندن اين جنگ به مرزھای سوريه و ھماردوخانگويد که  فرج می

  . ويرانی سوريه استمسؤوله حمايت داعش و روانه کردن آنان به سوري

  
  داعش پس از سوريه و عراق به کجا خواھد رفت؟
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عنوان مرکزی برای بازيابی قدرت با ھدف  ھای خود در سوريه و عراق اکنون ليبی را به گروه داعش پس از ناکامی

 .ھای خود انتخاب کرده است جبران شکست

  از يک سو نيروھای داعش شکست.  شد رو روبهھای اخير با چند شکست پی در پی در سوريه و عراق  داعش طی ماه

سنگينی از طرف نيروھای مردمی و ارتش عراق در شھر الرمادی متحمل شدند و از سوی ديگر در بسياری از مناطق 

اکنون نيز . ھای کمرشکنی را به اين گروه وارد کنند يپمان آن توانستند ضربه راھبردی سوريه نيز ارتش اين کشور و ھم

ترديد داعش و پشتيبانان آن ھر اندازه که در عراق، سوريه با شکست  اما بی.  زود از موصل رانده خواند شددير و يا

 .ھمان ميزان برای بازيابی قدرت خود در ديگر مناطق تالش خواھد کرد رو شود، به روبه

يروھای خود به اين کشور اين گروه اکنون با توجه موقعيت مناسب ليبی، نبود دولت و ارتش سراسری برای انتقال ن

چرا که ليبی برای دامن زدن به خطر تروريسم جھانی، مکان بسيار مناسبی است و ابزارھای داعش ھم در . تالش کند

 .شود آن يافت می

  ای منسجمی برخوردار است به نخستين پايتخت اکنون شھر ساحلی سرت ليبی که از جايگاه راھبردی و ساختار قبيله

 .از سوريه و عراق تبديل شده استداعش در خارج 

 مسألهھنگامی که پرچم داعش يک سال پيش در ساحل شھر سرت برافراشته شد اين : روزنامه نيويورک تايمز نوشت

کردند خود را در اين شھر مطرح کنند، اما اکنون  گروه ھای مسلح داخلی اين کشور بود که تالش می فقط يک ضربه به

ھا از ديگر کشورھا راھی اين  تروريست. ت به مستعمره داعش در ليبی تبديل شده استاوضاع فرق کرده و شھر سر

. گاه فرماندھان و نيروھای شکست خورده و فراری داعش در عراق و سوريه تبديل شده است سرت به قبله. شھر شدند

ه و عراق را به قصد ليبی  و زمينی نيروھای عراق و سوريه به آنان، اکنون سوريئیھای ھوا اين افراد پس از حمله

 .کنند ترک می

ترديدی نيست که تلفات مادی و انسانی که داعش در عراق و سوريه متحمل شده : پايگاه خبری الوفد مصر ھم نوشت

اين . سبب شد تا اين گروه تالش کند مرکز فعاليت خود را از سوريه و عراق به ديگر کشورھای بحران زده منتقل کند

 .زيرا اين کشور ضعيف و ھرج و مرج در آن حاکم است. تخاب کرده استگروه ليبی را ان

ھای خود را محقق  نوشته پايگاه خبری الوفد، اوضاع ناگوار ليبی فرصتی را برای داعش فراھم کرده است تا ھدف به

آفريقای    و از جنوب درئی از شمال آن در کشورھای اروپا سازد و از شرق اين کشور در کشورھای مغرب عربی و

اين . مرکزی دامنه نفوذ خود را گسترش دھد و با اتحاد با گروه تروريستی بوکوحرام در چاد و نيجريه ھم پيشروی کند

که ليبی  با توجه به اين. ھای خود در سوريه و عراق را جبران کند کند با بازسازی خود در ليبی شکست گروه تالش می

 به سرعت نيروھای خود ئی و ھوائیداعش با کمک قطر و ترکيه از راه دريااز منابع مالی و انسانی برخوردار است 

 تن از عناصر داعش از سوريه به منتقل ٨٠٠ھا شورای امنيت نشان از اين دارد که  گزارش. را به اين کشور منتقل کرد

 .اند شده

روپا قرار گرفته است برای داعش از اھميت نوشته پايگاه الوفد، با توجه به اين که ليبی در مرکز خاورميانه، آفريقا و ا به

مانندی را برای گسترش خالفت مورد ادعای آن را فراھم  حضور داعش در آن فرصت بی. راھبردی برخوردار است

اين .  برخوردار استئی کيلومتری شرق طرابلس قرار دارد برای داعش از اھميت باال٤٥٠شھر سرت که در . کند می

افزون . شود ھای شرق ليبی قرار دارد که ھالل نفتی ليبی ناميده می فت خيز اصلی و پااليشگاهشھر در نزديکی مناطق ن

.  ھم منتقل شودئیجا به سوی کشورھای اروپا تواند از آن بر اين سرت در نزديکی سواحل ايتاليا قرار دارد و داعش می
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رو، داعش برای به  از اين. يه ندانسته استتر از شھر الرقه سور ھمين سبب است که داعش شھر سرت را کم اھميت به

 .کند  در آوردن سواحل ليبی در خليج سرت تالش میکنترول

گر امور مبارزه با تروريسم بر اين باور است که شاخه داعش در ليبی بسيار  تحليل» پاتريک بريور«نوشته الوفد،  به

 .کند خود را در شمال آفريقا مديريت میھای   داعش از پايگاه خود در ليبی ھمه تحرک .کننده است نگران

اين . ای خطرناک است مسألهعنوان پايتخت  نوشته نيويورک تايمز، رسيدن داعش به شھر سرت و انتخاب اين شھر به به

ھدف اين گروه افزايش نفوذ و . گروه در منطقه دورتر از حوزه نفوذ خود در عراق و سوريه چالش آفرين شده است

ھای  اقدام سرنگونی ھواپيمای روسيه در سينا و دامن زدن به.  مناطقی فراتر از عراق و سوريه استدامنه عمليات در

، ...تروريستی در پايتخت فرانسه، حمله به گارد رياست جمھوری تونس، ترور فرماندھان امنيتی و استاندار عدن و

 . استمسألهھمگی گويای اين 

که سبب شد داعش ليبی را برای فعاليت خود انتخاب کند قلمرو گسترده و موقعيت نوشته پايگاه خبری الوفد، از داليلی  به

افزون بر اين، ثروت .  راھبردی آن است که بر مصر، الجزاير، چاد، سودان و نيجر و تونس مشرف استئیجغرافيا

 .باالی اين کشور و نبود دولت قدرتمند در اين زمنيه موثر است

زاير، گروه داعش در ليبی با تکيه بر دستاوردھای مادی خود که از راه قاچاق مواد نوشته روزنامه الشروق الج به

کند و با  ھای کشورھای گوناگون استفاده می ابد برای يارگيری از تبعهئيھای نفتی به آن دست م مخدر، چپاول ثروت

 .کند استفاده از شرايط ناگوار اجتماعی و اقتصادی اين افراد را به خود جذب می سوء

ای از عوامل سبب شده است تا گروه داعش در ليبی گسترش پيدا کند  گزارش روزنامه العرب چاپ لندن، مجموعه به

ھا، وجود عناصر تندرو متمايل به   دولت، ارتش و پارلمان موازی و اختالف ميان اعضای آن٢مسائلی مانند وجود 

ھای  سايه مثل تونس، الجزای، سودان و تونس به چالشداعش، وجود منابع مالی نظير نفت، سرگرم بودن کشورھای ھم

 .اين مسائل زمينه را برای فعاليت داعش در ليبی فراھم کرد. داخلی است

 . ھزار تن بر آورده کرده است٥  روزنامه وال استريت ژورنال، شمار عناصر داعش در ليبی را

يابی به نفت را يکی از  اين گروه دست.  ليبی يورش برددانند که داعش به منطقه ھالل نفتی گران دور از ذھن نمی تحليل

 .کند داند و برای تکرار چنين کاری در ليبی ھم تالش می  مالی خود در سوريه و عراق میتأمينترين منابع  مھم

 گفته است ليبی از نظر راھبردی برای داعش که امريکائینوشته روزنامه العرب، ريچارد ھاينبرگ پژوھشگر  به

يابی به منابع نفتی  بنابراين داعش در ليبی برای دست. تر از عراق و سوريه نيست ال توليدات نفتی است کم اھميتدنب به

 .کار بست ات نفتی عراق بهتأسيسبرد که پيش از اين  ھمان رويکردی را به کار می

ی حضور داعش در برای بررس. بی داردير مناطق ليتری نسبت به سا داعش در دو شھر سرت و درنه حضور قوی

ھای سلفی جھادی در سرت   ھسته. بی و به زمان اعتراضات مردمی بازگشتيد ليخ جديتر تار د به مراحل عقبيسرت، با

ت شھر و باب دوم انجام ي امنتأمين: باب اول: ن شھر نفوذ كردندياز دو باب به ا» بیيعه ليانصار الشر« تحت نام ابتداء

ھای قذافی  ریيامدھا وآثار درگيچنان از پ  و ارائه خدمات اساسی به مردم شھری كه ھمدوستانه و اجتماعی امور انسان

 .بردند رنج می

 برای ئین شھر، فضايدا كردن وجھه قابل قبول نزد بخشی از مردم ايعه در سرت و پيھای اجتماعی انصار الشر تيفعال

ژه جوانانی كه احساس شكست از يو به. نديا جذب نماھا ر ھا فراھم آورد تا با مردم و جوانان ارتباط گرفته و آن آن

گری كه به قبول انصار ي دمسأله. روھای مخالف خود بودندينمودند و دنبال انتقام گرفتن از ن روھای متخاصم میين

غات يه نكرده و محور تبلين گروه در شعارھای خود به اعتراضات مردمی تكين بود كه ايعه در سرت كمك كرد، ايالشر
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قدر كه به وضع  عه آنين انصار الشريچن ھم. نی جھادی كه فراتر از مسائل داخلی است، قرار دادندي را بر خطاب دخود

ھا  خ قبل از انقالب آنيا تارياسی و يالت سينمود، بر تما عت توجه میيشان با شر كنونی شھروندان سرت در عدم تعارض

  .اھتمام نداشت

عه توانستند با يعت با انصار الشريق اعالن توبه و بيای معروف نظام سابق از طرھ د كه چھرهي رسئی به جامسألهن يا

اظھارات احمد قذاف الدم پسر عموی قذافی و از اركان نظام . ت كننديآزادی كامل به عرصه بازگشته و اقدام به فعال

  .ن مطلب استيد ايت از داعش مويسابق در حما

جاد ي ای برایای و مردم لهيك بستر قبيدنبال  وز تحت پرچم داعش ھستند به بی كه امريھای جھادی ل انيدر مقابل جر

ھا  ن امكان را برای آنيوندشان با عناصر قذافی ايد بودند كه پي و جذب عناصر جدی پا با ھدف تمركز، سازماندھیجا

  .فراھم كرده است

د يبی، باعث گردي شده پس از سقوط نظام در لجاديتی اياشتراك منافع داعش و ھواداران قذافی به اضافه فضای خالی امن

  .ل گردديبی تبديجاد و رشد داعش در ليتا شھر سرت، زادگاه قذافی به مكانی مستعد برای ا

عه در سرت، حلقه دوم داعش با مھاجرت ي انصار الشر- ائتالف ھواداران قذافییرياز بعد زمانی و پس از شكل گ

ھا در سرت و  و استقبال از آن) پس از دخالت نظامی فرانسه( بیيور مالی به لروھای سلفی جھادی از كشيتعدادی از ن

ر، سودان و تونس كامل يوستن تعدادی از عناصر جھادی از الجزايز با پيحلقه سوم ن. جاد شديھای الزم ا جاد پوششيا

  .ديگرد

ی شھر بنغازی سابقه طوالنی لومتري ك٢٥٠درنه در . ِگری كه داعش در آن حضور جدی دارد، شھر درنه استيشھر د

ل درنه به يتبد. گردد  باز می٢٠١١ش از سقوط قذافی در سال ين موضوع حتی به پيدر اقدامات شبه نظامی دارد و ا

تا سال . ھای گذشته بوده است ھای سلفی جھادی در دھه شهيجه اشاعه و رسوخ انديسم نتي و ترورئیگرا گاه افراطيپا

در كنار نبود . ھای مسلح بود ار تعدادی از گروهي دولت طرابلس خارج شده بود و در اخت درنه كامال از كنترل٢٠١٢

 ئیھا گاهيھای نظامی در پا دولت مركزی، باز بودن مرزھا جھت ورود ھزاران تروريست اسالمی برای گذراندن دوره

بی و يانه را در لي گرا ھای افراط هشيش انديش از پينه اشاعه بيه، زميبی احداث شده بود و سپس اعزام به سوريكه در ل

  .از جمله درنه فراھم كرد

  .صورت پراكنده حضور دارد ز بهياد شده، داعش در برخی مناطق چون بنغازی و طرابلس نير از دو شھر يبه غ
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 با گرفتن امريکا. ، جھانيان شاھد سرنگونی دولت ليبی توسط يورش وحشيانه ناتو بود٢٠١١در اواخر اکتبر 

 مورد حمله ١٠٠٠٠از شورای امنيت سازمان ملل متحد در مجموع، طی بيش از »  پرواز ممنوعئیمنطقه ھوا«جواز

 را عمال به يک کشور ويران، ورشکسته، ناامن وجوالنگاه و حوش داعش و القاعده و ئی، يک کشور آفريقائیھوا

 . ھای وحشی تبديل کرد تروريست

دارا بودن ساحل دوھزار . ١: دانند ن مكان برای ادامه مبارزات خود میيتر ر مناسبيل زيبی را به داليھا ل جھادی

ات يبی برای استقرار، آموزش و در امان ماندن از عمليمناطق كوھستانی و جنگلی در شرق ل. ٢ترانه، يلومتری با مديك

غنی بودن كشور . ٤، یئقايگی آن با شش كشور آفريقا و ھمسايبی به صحرای آفرياتصال صحرای ل. ٣ مخالفان، ئیھوا

ھای مسلح اسالمی  ت افراد سرشناس در القاعده و گروهيبی در پرورش و عضويسابقه ل. ٥به لحاظ نفت و منابع معدنی، 

  .دھد ھا می ھای مغرب عربی و خارجی ر را به مذھبیيست و تكثيت تجمع، زيبی قابليط ليط كنونی محيدر شرا... . و 

عه، شاخه سرت يدر شھر درنه، شاخه درنه انصار الشر) س شورای شباب االسالممجل(مجلس شورای جوانان اسالم

  .اند وستهيھای مھم ھستند كه به داعش پ ن درنه از گروهيعه، و مجلس شورای مجاھديانصار الشر

رشد و طی امكان يھا در مح دھد كه آن ر القاعده نشان میيستی نظيھای ترور ابی گروهي ری و قدرتيگ توجه به روند شكل

ھای اساسی و اجتماعی باشد،  ر بحرانيدرگ. ٢. تی وجود داشته باشديخالء امن. ١: ژگی باشدينمو دارند كه دارای سه و

گردد  تی دشوار میيھا به لحاظ امن ات آنيط ھم امكان ادامه حين شراين رفتن ايبا ازب. ا كم سواد باشنديسواد  مردم بی. ٣

بی منوط يھا در ل ات آنين ادامه حيبنابر ا. رود ن میيھا از ب انين جريری ايضوگ عینه اجتماعی الزم برايو ھم زم

ستی كاسته يھای ترور عنی ھرچه به توان دولت افزوده گردد از توان داعش و گروهي. بی خواھد بودينده ليط آيشرا به

  .خواھد شد

م که ترکيه در سودای احيای امپراتوری کنند؟ا گر بپذيري  اين است که چرا ترکيه و داعش از ھم دل نمیسؤالحال 

 .ھا خواھد بود کن ترک  صاف مثابه جاده داوود اوغلو است، داعش به » عمق استراتژيک«عثمانی بر اساس کتاب 

 که چرا داعش، آسيبی سؤالظلبانه و مداوم سران ترکيه، دوباره اين  تجاوز نظامی ترکيه به سوريه، و اظھارات جنگ 

  .سازد را برجسته کرده است یبه ترکيه وارد نم

ھای متعددی از  دھد و برخی از مناطق آن را به اشغال خود درآورده و گروه چرا داعش در حالی که در ليبی مانور می

ای، حضور  اند و عمال در مناطق گسترده المقدس در مصر با آن بيعت کرده جمله جند الخالفه در الجزاير و انصار بيت

ظواھر  کند؟ چرا داعش برای عربستانی که از لحاظ  کيه که بسيار به او نزديک است، حمله نمیفيزيکی دارد، به تر

ای که سکوالريسم در متن  گويد اما نسبت به ترکيه کشد و از فتح مکه سخن می داری مقيد است، خط و نشان می دين

مند ھستند، تھديدی  چنان در آن قدرت مھا ھ  باز داشته و الئيکئیقانون اساسی آن بوده و از لحاظ ظواھر شرعی فضا

برد، نسبت به حضور ھزاران  کشی، به جرم علوی و شيعه بودن سر می کند؟ چرا داعشی که عالوه بر سنی مطرح نمی

  …ھا ايجاد نکرده؟ چرا  تفاوت است و تا کنون خطری جدی برای آن شيعه و علوی در ترکيه بی

رسانند و برھم زدن اين رابطه دوسويه، ھر دو  ديگر نفع می ت متقابل به يکصور واقعيت اين است که داعش و ترکيه به

  .کند را متضرر می

مرزھای باز ترکيه بر روی ھزاران . شکل کنونی در سوريه جوالن بدھد توانست به ھای ترکيه نمی داعش بدون کمک

ترين خدمتی  ريه ملحق شوند، بزرگرسانند تا به داعش در سو تروريست که از کشورھای مختلف خود را به ترکيه می

ھای متعددی در رد   از سوی دولت ترکيه تکذيب شده اما گزارشمسألهاگر چه اين . کنند ھا به داعش می است که ترک
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شود که  عالوه بر اين گفته می. اند  اعتراف کردهمسألهمقامات غربی نيز چندين بار به اين . اين تکذيبيه منتشر شده است

  .ترين خريدار نفت داعش است ترکيه اصلی

ترين گروه تروريستی در سوريه است که سناريوی  داعش اصلی. دھد توجھی به ترکيه ارائه می داعش ھم خدمات قابل

آفرينی  در عراق نيز، حضور داعش باعث تضعيف دولت عراق شده و مانع از نقش. سازد ادامه بحران را قطعی می

  .ای اين کشور شده است منطقه

شرط ادامه اين روابط، سوددھی اين دو . کنند تا به منافع خود دست يابند ديگر استفاده ابزاری می ه و داعش از يکترکي

روزی که بحران پايان يابد، بازی . ھای کنونی در منطقه است دھی، ادامه يافتن بحران ديگر است و شرط سود به يک

  .داعش و ترکيه شکل ديگری خواھد داشت

موصل دومين شھر بزرگ عراق که در شمال اين کشور قرار دارد، مرکز اداری . موصل ادامه دارداکنون جنگ در 

  .استان نينوا است

جمعيت . ھا ديگر ساکنان اين شھر ھستند ھا، مسيحيان و ترکمن عرب. دھند تر جمعيت موصل را کرد ھا تشکيل می بيش

  .زار نفر بود ھ٨٠٠ ميالدی بالغ بر يک ميليون و ٢٠٠٨اين شھر در سال 

، با پنج ھزار نفر از افراد مسلح خود به طور کامل شھر موصل را به تصرف ١٣٩٣نيروھای داعش در خرداد ماه 

  .درآوردند و ھمه شھر را در اختيار گرفتند

 اين در حالی است که قبل از اين آمار تنھا سه ھزار نفر از نيروھای داعش در شھر مستقر بودند که دو ھزار و پانصد

  .نفر آن ھا از خارج از اين استان آمده بودند

ھای خبری، داعش برخی انبارھای مھمات و اسلحه استان االنبار، مراکز امنيتی و نظامی و  بر اساس اعالم برخی سايت

به انبارھای سالح ارتش عراق در اين ای از بانک مرکزی در منطقه الدواسه را تصاحب کرده و با حمله  ساختمان شعبه

  .ھا را به غارت برده است ھای سنگين از جمله بالگردھا و خودروھای زرھی و تانک منطقه، انواع سالح

برخی . ھا مستوجب مجازات سنگين است داعش پس از تسلط بر شھر رقه سوريه قوانينی را وضع کرد که عدول از آن

   :از اين قوانين به شرح زير است

  )برای زنان( پوشيدن شلوار جين -١

  پوشيدن شلوار جين توسط مردان کمر باريک -٢

    کردن مو کوتاه-٣

   ھای زنانه در ويترين و کار کردن مردان در فروشگاه لباس زنانه نمايش لباس -۴

   ورود مردان به مغازه ھای لباس خياطی زنانه-٥

  تبليغ آرايشگاه ھای زنانه -۶

   داعشاستفاده از کلمه  -٧

   مراجعه زنان به پزشک مرد -٨

  )برای مردان( شانه کردن موی سر و صورت -٩

   کشيدن سيگار و قليان -١٠

   نشستن زنان بر صندلی -١١

  .شوند جز در موارد ضروری از خانه خارج نمی ھا گريبانشان را نگيرد، به مردم رقه نيز برای اين که اين مجازات
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 دشوارتر و راه گريز برای اعضای اين گروه تروريستی از شھر موصل که حال موقعيت داعش در موصل ھر روز

 .شود تر می  نيروھای عراقی است، تنگکنترولھای زيادی از آن در  بخش

خبرگزاری . از طرف ديگر اوضاع در روزھای پايانی اشغال موصل توسط داعش به شدت متشنج اعالم شده است

کشيدند تا با ايجاد دود جلوی  ھا را به آتش می ھا و اتوموبيل ھا، مغازه نه گفته اشت که اعضای داعش خاالمان

ھا را مسدود کنند  ھايشان خيابان اند با اتوموبيل ھا را مجبور کرده اند، آن ساکنان محل گفته.  را بگيرندئیھای ھوا ئیشناسا

  .و مانع از پيشروی خودروھای نظامی ارتش شوند

ھا از شھروندان کشورھای   داعش در موصل به چندين ھزار نفر برسد که بسياری از آنرود که شمار اعضای گمان می

گذاری و پرتاب نارنجک و خمپاره در برابر حدود صد  تيراندازی، عمليات انتحاری، مين ھا با تک آن. غربی ھستند

  .جنگند ھزار نيروی نظامی دولتی می

زادسازی غرب موصل، صدھا ھزار غيرنظامی از اين منطقه از آغاز عمليات نيروھای عراقی عليه داعش برای آ

  . اند گريخته

 مارس ١٧ روز ئیدر حمله ھوا» احتماال« اقرار کرده است که نيروھای ائتالف ضدداعش امريکا ارتش جنراليک 

  .اند  نفر شده باشد نقش داشته١٠٠تواند باعث مرگ بيش از   در غرب موصل، که می٢٠١٧

دست کم شانس « او گفت که . در اين بخش از عراق انجام دادئی در آن روز حمالتی ھواامريکاکه استفان تانزند گفت 

 .باشد» واقعه ناخواسته در جنگ« آن مسؤول امريکاوجود دارد که » قابل توجھی

ه گذاری کرد ساختمان محل انفجار را بمب) داعش( چنين ممکن است که گروه موسوم به دولت اسالمی اما او گفت ھم

 .باشد

علت آن حمله .  قرار گرفتئیای ھوا ای در محله جديده در غرب موصل ھدف حمله ھا در آن تاريخ خانه بنابه گزارش

 . حضور تک تيراندازان و تجھيزات داعش اعالم شدئیھوا

نسانی استفاده عنوان سپر ا  غيرنظامی را به داخل اين خانه برده بود تا به١۴٠شاھدان عينی گفتند که داعش قبال حداقل 

 .گذاری کرده بود کند و ساختمان را بمب

 تانزند را منعکس کرد و گفت که جنرال ھم که درحال بازديد از بغداد است ديدگاه امريکاس ستاد مشترک ارتش ئير

 ».تا حدودی باعث رفع ابھام خواھد شد«تحقيقات 
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از » ای نشانه«گويد  کند و می  ائتالف بوده را رد میئیوا را که مرگ غيرنظاميان در اثر حمله ھمسألهارتش عراق اين 

 . نيافته، بلکه آثار انفجار يک وسيله نقليه در محل به جا مانده استئیحمله ھوا

 در امريکارسد ائتالف تحت رھبری  نظر می  مارس، در گزارشی گفت به٢٧الملل روز دوشنبه  سازمان عفو بين

 .خوبی عمل نکرده است ای جلوگيری از مرگ غيرنظاميان در جريان نبرد موصل بهھای احتياطی الزم بر برداشتن گام

 در شھر موصل عراق اشاره دارد به طوری که ئیاز حمالت ھوا» کننده روندی نگران«اين گروه شواھدی يافته که به 

 . اند ويران کرده» ھا در آن بودند  را که اعضای کامل خانوادهئیھا خانه«

 زيد رعد .ھای مورد استفاده ائتالف شده است سازمان ملل به ھمين دليل خواستار بازبينی تاکتيکس حقوق بشر ئير

 که گزارش شده بود داعش غيرنظاميان ئیھا حسين، کميسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، گفت که اجساد مردم در خانه

 . قرار گرفت کشف شده استئیعنوان سپر انسانی اسير کرده بود و بعدا ھدف حمالت ھوا ھا به را در آن

 .پرھيز کند و قوانين بين المللی را مراعات کند» تله«او ائتالف را ترغيب کرد از اين 

اند که به غيرنظاميان آسيب رسانده اما ما ھرگز  ھرچند شرکای ما و ائتالف مرتکب اشتباھاتی شده«:  تانزند گفتجنرال

  ».ايم بار ھم غيرنظاميان را ھدف نگرفته و حتی يک

. نبرد برای پايان اشغال موصل از سوی داعش پنج ماه پيش شروع شد و نواحی شرقی آن در اين فاصله آزاد شده است

 .اما غرب موصل صحنه نبردھای خيابانی است

 .اند ھايشان مانده ھا به توصيه دولت در خانه  ھزار غيرنظامی در جريان نبردھا از شھر گريختند اما خيلی٢٨۶بيش از 

 مارس که دولت در نيمه غربی موصل عمليات ٢٢ فوريه تا ١٧ سازمان ملل رسيده از تأئيدراساس اطالعاتی که به ب

  .اند  نفر ديگر زخمی شده٢٧٣ نفر کشته و ٣٠٧انجام داد حداقل 

  
ابوبکر بغدادی سرکرده داعش در . ای بر پيکر گروه تروريستی داعش خواھد بود کننده تعيين  ست در موصل ضربهشک

با  . ميالدی در مسجد بزرگی در اين شھر اعالم خالفت کرد و موصل را مرکز اين خالفت در عراق خواند٢٠١۴سال 

از حمالت اخير نيروھای عراقی بتواند جان سالم به در  ساله اگر ٤٦رسد البغدادی  اين حال در شرايط فعلی به نظر می
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ترين شھر غربی عراق باشد که طی دو سال گذشته با  برد، بايد به فکر اعالم پايان خالفت خودخوانده خود در بزرگ

  .کشتار غيرانسانی بسياری از شھروندان غيرنظامی عراق آن را در اشغال خود قرار داده بود

نظاميان داعش که به اسارت نيروھای نظامی کردستان عراق موسوم به نيروھای پيشمرگه  بهيکی از ش» عمار حسين«

توصيف کرده » عادی« را اقدامی مسألهاو اين .  زن از اقليت ايزدی تجاوز کرده است٢٠٠گويد به بيش از  درآمده، می

 .دھد و ھيچ پشيمانی در اين باره از خود نشان نمی

عراق، به اين خبرگزاری، فرصتی نادر  اطالعات ھای سازمان ی نوشته است که مقامخبرگزاری رويترز در گزارش

اين دو ماه اکتبر . برند نظاميان داعش داد که در اسارت به سر می و يکی ديگر از شبه» عمار حسين«برای مصاحبه با 

در مقابل . نيتی کشته شدند غيرنظامی و نيروی ام٩٩ای به شھر کرکوک اسير شدند که طی آن  گذشته در جريان حمله

 .نظاميان داعش ھم در اين حمله کشته شدند   تن از شبه۶٣

گويد که امرا و فرماندھان داعش که صالحيت فتوا دادن را دارند، به او و تعدادی ديگر از  می» عمار حسين«

 .نظاميان اجازه تجاوز به ھر شمار از زنان ايزدی و ديگر زنان را دادند شبه

 ».ای طبيعی است مسألهبه من گفتند که جوان ھستی و اين «: ايدافز او می

در عمليات تجاوز و کشتار در دست » عمار حسين«گويند که داليل و اسنادی از دست داشتن  ن امنيتی کرد میمسؤوال

 .دارند اما ھنوز اطالعی از ميزان گستردگی آن ندارند

اميان داعش پس از تصرف مناطق وسيعی از شمال عراق در سال نظ گويند که شبه ن عراقی میمسؤوالشاھدان عينی و 

بسياری از بستگان مذکر . ھا را به بردگی گرفتند ، به شمار زيادی از زنان اقليت ايزدی تجاوز جنسی کرده و آن٢٠١۴

 .اين زنان ھم کشته شدند

  .اند ھای حقوقی ھم موارد بسياری از تجاوز به زنان ايزدی را مستند کرده گروه

  
او .  تن را کشته است۵٠٠کم  ، دست٢٠١٣گويد که از زمان پيوستن به داعش در سال  ھمچنين می» عمار حسين«

 دشوار بود اما ابتداءگويد  ای که می مسألهاند؛  دھد چگونه فرماندھان داعش به او روش کشتن را آموزش داده توضيح می

 .روز به روز، آسان شد

؛ و بدين ترتيب »کشتيم برديم و می  نفر را پشت قلعه سنجار در صحرا می۴٠ تا ٣٠ ھر بار«: گويد می» عمار حسين«

 .داد او در کشتار با تجربه شد و ديگر ترديدی به خود راه نمی

ای  مسأله. کردم بستم، سپس به سرشان شليک می ھايشان را می نشاندمشان و چشم روی زمين می«: دھد او ادامه می

 ».بودطبيعی بود و مشکلی ھم ن
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 برای ما مشکل ابتداءعمار حسين پس از دستگيری، «: يکی از افسران دستگاه مبارزه با تروريسم کردستان عراق گفت

 ».ای که دستبندھايش را شکست او بسيار نيرومند بود به گونه. ساز شد

او . داند ر شھر موصل میای از ھم فروپاشيده در نتيجه فقر د ھای زندگی و خانه خود را قربانی دشواری» عمار حسين«

پدرم .  درستی داشتم نه کسی بود تا نصيحتم کند نه خانه. وضعيت مادی ما بسيار ضعيف بود«: گويد در اين باره می

 ».کرديم مادرم ازدواج کرده و من و مادربزرگم در يک خانه زندگی می. فورت کرده

عامل آن ھم امام جماعت يک مسجد محلی بود . ب شده سالگی به تندوری جذ١۴گويد که از   ساله می٢١» عمار حسين«

ھای قانونی است که به خاطر  کنون ھم در انتظار اقدام ھم. جا بود که به گروه القاعده پيوست آن. خواند که در آن نماز می

 .اش اتخاذ خواھد شد  که انجام داده، عليهئیھا عضويتش در داعش و اقدام

او . ھا شده  ديگر از اسرای داعش است که خبرگزاری رويترز موفق به ديدار با آنيکی)  ساله٣١(» غفار عبدالرحمن«

ھا،  ئیدر بازجو» غفار عبدالرحمن«گويند که  ن امنيتی کرد ھم میمسؤوال. گويد ھايش نمی اما چيز زيادی درباره فعاليت

 ئیپاسبانی داشته و در تھيه مواد غذايت مأمورھای بازرسی  اطالعات چندانی ارائه نداده فقط گفته که در يکی از ايست

 .برای داعش ھم نقش داشته است

کند ھرگز کسی   میتأکيدگويد که در حمله به کرکوک، به سمت نيروھای امنيتی آتش گشوده اما  می» غفار عبدالرحمن«

ودند و اگر اين اقدام افزايد به ھمراه برادرش مجبور به پيوستن به داعش شدند چون کارمند دولت ب او می. را نکشته است

 .شدند دادند، اعدام می را انجام نمی

گويند مجبور به  ن امنيتی عراقی نسبت به کسانی ھم که میمسؤوالُھای کرد درباره داستان او اظھار نظر نکردند اما  مقام

 .کنند پيوستن به داعش بودند، تشکيک می

ی در استانبول و لغو برنامه سخنرانی دو المانار ترک تبار نگ روابط آنکارا و برلين به دنبال دستگيری يک روزنامه 

  .باره پرتنش و تيره و تار شد ، به يکالمانوزير ترکيه در جمع ترک تبارھای مقيم 

، او را المانترين شماره خود با حمله شديداللحن به آنگال مرکل، صدراعظم  ھای دولتی ترکيه در تازه يکی از روزنامه

  . ر به تصوير کشيدبه شکل آدولف ھيتل

س جمھور ترکيه آنگال مرکل صدراعظم ئي راردوخانکه رجب طيب  به گزارش خبرگزاری فرانسه از برلين، در پی آن

 . از حد خود فراتر رفته استاردوخانھا متھم کرد، برلين نيز اعالم کرد   نازی  را به توسل به روشالمان

ھای ھواداران دولت ترکيه در  ئی در جلوگيری از برگزاری گردھماانالم پوليس پيش تر گفته بود که رفتار اردوخان

  . يادآور رفتار دولت نازی آدولف ھيتلر استالمانشھرھای 

  
  شد پوسترھای عبدهللا اوجاالن را آزاد کنيد در ميان تظاھرات کنندگان فراوان ديده می
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، رئيس جمھوری ترکيه و دولت او دوخانار ھزار کرد در تجمعی عليه رجب طيب ٣٠ حدود الماندر فرانکفورت 

  .شعار دادند

 به المان، کردھا برای حضور در اين تجمع بزرگ از شھرھای مختلف ١٣٩٥ اسفند ٢٨ - ٢٠١٧ مارس ١٨روز شنبه 

ھای نوروزی کردھا برگزار شد پالکاردھای حمايتی  زمان با جشن در اين تظاھرات که ھم. فرانکفورت سفر کردند

  .ھا نوشته شده بود روی آن) ک.ک.پ( د که نام حزب کارگران کردستانفروانی ديده ش

کردند در  کنندگان که شعار دموکراسی برای ترکيه سر داده بودند از مردم ترکيه دعوت می سی تظاھرات بی گزارش بی به

  .بگويند» نه« در پی تحقق آن است اردوخانپرسی ماه آينده اين کشور، به اصالحات قانون اساسی که دولت  ھمه

غيرقابل « ارزيابی کرده و آن را الماندولت » رياکاری«در ھمين حال، ترکيه مجوز دادن به اين تجمع را نشانی از 

  .خوانده است» قبول

 طی اردوخانگوی رجب طيب   بزرگ در فرانکفورت، ابراھيم گلين، سخنئیپيما روز شنبه و در پی برگزاری اين راه

برافراشته شود در حالی که وزرای دولت ترکيه . ک.ک.رقابل قبول است که ھمه جا نشان پاين غي«: ای گفت بيانيه

پرسی ماه آوريل، بايد توسط ملت  تصميم درباره سرنوشت ھمه. شان را در اين شھرھا ندارند اجازه ديدار با شھروندان

  ». ديگرئیترکيه گرفته شود نه کشورھای اروپا

  .، سفير اين کشور را احضار کردالمان کردھا در ئیپيما ، در اعتراض به راه٢٠١٧ مارس ١٩شنبه  آنکارا روز يک

ھای رجب طيب   تظاھراتی در شھر فرانکفورت عليه سياستئی با برپاالمانروز گذشته ھزاران نفر از کردھای مقيم 

  .س جمھور ترکيه اعتراض کردندئي، راردوخان

 
 »!ی را ھم اخراج کردھالند گاوھای اردوخان«. ی شديدی در جريان استھای لفظ  و ترکيه نيز درگيریھالندبين سران 

 گاو ھلشتاين به اين کشور ٤٠: س انجمن توليدکنندگان گوشت قرمز ترکيه اعالم کردئيگزارش روزنامه حريت، ر به

 .بازگردانده شد

وھا شروع به ايجاد مشکالت جدی اگرچه اين گاوھا در کشور ما بسيار مورد استفاده ھستند اما اين گونه گا: او افزود

گوشت گاوھای ما . ترکيه به دنبال تمرکز بر گوشت گاوھای خود است. خواھيم  نمیھالندما توليدات حيوانی از . اند کرده

  !از کيفيت بھتری برخوردار است
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 زندان به پنج سال» جاسوسی«، به اتھام ٢٠١٦در مه سال » جمھوريت«روزنامه  ساله ۵۵ جان دوندار، سردبير

، )چاپ برلين( »تاگس اشپيگل«روزنامه .  پناھنده شودالمانيک ماه بعد اما موفق شد از ترکيه بگريزد و به . محکوم شد

  :خوانيم و گو را می در بخشی از اين گفت. وگو کرده است نگار سکوالر و از مدافعان آزادی بيان گفت با اين روزنامه

  

ای  ھای گذشته چندين سياستمدار ترکيه ، در طی ھفته»جمھوريت«ضای تحريريه ای از اع بعد از بازداشت عده :پرسش

در ترکيه چه اتفاقی . اند ھستند نيز بازداشت شده) اچ دی پی( ھا مدافع حقوق کردھا که عضو حزب دموکراتيک خلق

  افتاده؟

ژوئيه  ١۵ وم ھم مثل کودتایدر اين کودتای د. اردوخانکودتای : افتد عيار دارد اتفاق می يک کودتای تمام :پاسخ

من .  صادر شدهاردوخان  ءبار با احکام جلب که به فرموده شود، منتھا اين پارلمان ترکيه يک بار ديگر بمباران می

اين اقدامات با اين ھدف انجام . افتد  روزھا اتفاق می بينم بين آنچه که در ژوئيه اتفاق افتاد و آنچه که اين تفاوتی نمی

  . ترکيه حکومت کند قط يک نفر برشود که ف می

  

  ايد؟ افتد غافلگير شده چه که در ترکيه اتفاق می آيا شما از آن :پرسش 

يابی به يک حکومت توتاليتر است و به ھمين  ش دستا ست که ھدف س جمھوریئي، راردوخاندانيم که  ما می. نه :پاسخ

دانستيم که   يکی از سنگرھای مقاومت بود و می»جمھوريت« روزنامه. کند جھت ھم صدای معترضان را تحمل نمی

ای از  که عده به ھمين جھت، با وجود آن.  را ھم برای اين تھاجم آماده کرده بوديم خودمان. مان نخواھند کرد تحمل

نگاران بازداشت شده را  جای روزنامه. شود چنان منتشر می ھم» جمھوريت«اند،   تحريريه بازداشت شده اعضای

  .نفس پر کردند گاران تازهن روزنامه

   

   آزادی بيان در ترکيه اتفاق افتاد؟ توانيد توضيح بدھيد که چگونه سرکوب آيا می :پرسش

انه موفق تأسفاما م. نگاران در ترکيه بوديم باز نگران آزادی بيان و بيش از آن، نگران وضع روزنامه ما از دير :پاسخ

مان را به خوبی  چنين نتوانستيم وضعيت بحرانی ھم. خواھان را تشکيل دھيم ای از آزادی نشديم در برابر حکومت، جبھه

ای  به طرفداری از عبدهللا گولن و عده» جمھوريت«نگاران بازداشت شده  گروھی از روزنامه .برای اروپا توضيح دھيم

 انتقادی ئیھا  سال گذشته ھمواره گزارش ۴٠ در» جمھوريت« روزنامه .اند ک متھم شده.ک.ھم به ھواداری از پ

 دست در دست اردوخانکرديم،  وقتی ما خطرات اين نھضت را آشکار می. پيرامون نھضت گولن منتشر کرده است

ترين ھوادار و پشتيبان عبدهللا گولن   خودش مھماردوخانرجب طيب . کرد گولن گذاشته بود و با نھضت او ھمکاری می

  .بوده است

   

  ی در ترکيه باقی مانده است؟ای انتقاد آيا اصال رسانه :پرسش

ھا ھم   سه روزنامه و يک شبکه تلويزيونی باقی نمانده که حکومت به زودی سراغ آن–بيش از دو  :پاسخ

به اين دليل غافلگيرکننده بود که حزب عدالت و توسعه » جمھوريت«نگاران  بازداشت و سرکوب روزنامه .رود می

 ديگر نيازی ندارد اردوخان .کرد صداقی برای آزادی بيان در ترکيه ياد میعنوان م به» جمھوريت«ھمواره از روزنامه 

  .کند به اندازه کافی از پشتيبانی اروپا برخوردار است او گمان می. که به جھانيان چيزی را ثابت کند به اين
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  رود؟ ترکيه به کدام سو می :پرسش

دير نيست . رود ان گشتاپو میمأمور به سمت حکومت ترکيه: بگذاريد جوری بيان کنم که ھمگان متوجه شوند :پاسخ

استادان . مداران مخالف يورش ببرند روزی که بدون دخالت دادن پارلمان، به خانه دگرانديشان، روشنفکران و سياست

اتھامات ھمه اين اشخاص ھم شبيه ھم . کنند و ھنرمندان را بازداشت خواھند کرد ھا اخراج می دانشگاه را از دانشگاه

  .کنند خواھد بود و سرانجام ھمه صداھای مخالف را خاموش می

   

  ھم اتھاماتی را مطرح کند؟) سی اچ پی( »جمھوريت خلق ترکيه«آيا ممکن است دادستان عليه اعضای حزب  :پرسش

ممکن است حتی . اين خاصيت يک حکومت توتاليتر است که اپوزيسيون و مخالفانش را از کار بيندازد. ًطبعا :پاسخ

ھا ممکن است يک  در بين آن. آينه که مخالفتی ابراز کنند نيز بازداشت شوند ، ھر»عدالت و توسعه«بعضی از اعضای 

  .وزير مستعفی يا يک رئيس دولت پيشين ھم باشد

   

  ھدف او چيست؟. کند اليحه مجازات اعدام را توسط پارلمان ترکيه به تصويب برساند اردوخان تالش می :پرسش

 اردوخان. ھدف ايجاد ترس و وحشت است.  در آرزوی مجازات اعدام استئیکومت اقتدارگراھر ح :پاسخ

اش را  ھدف او اين است که حکومت اقتدارگرايانه. گيرد اتحاديه اروپا را ديگر در نظر نمی) حقوق بشری( ھای خواسته

   .تثبيت کند

...  

   

خان، توافقنامه اتحاديه اروپا و ترکيه درباره پناھجويان را مداران مايل نيستند با انتقاد آشکار از اردو سياست :پرسش

  نظر شما چيست؟. به خطر بيندازند

 جانبداری کند، ھيچ اھميتی اردوخانچنان از  اروپا ھم دانی درآورد يا اتحاديه که اين توافقنامه سر از زباله اين :پاسخ

تا آخرين لحظه ھم . ه کشورم را از فاشيسم حفظ کنمتنھا چيزی که در اين لحظه برايم مھم است، اين است ک. ندارد

  .چاره ديگری نداريم. ايستيم ًاگر اتحاديه اروپا بخواھد مانع ما بشود، طبعا مقابل اتحاديه اروپا ھم می. کنم  می مبارزه

و را متوقف ھا با نات ، آنکارا برخی ھمکاریئیھا ميان ترکيه و کشورھای اروپا در پی افزايش تنشدر چنين شرايطی و 

  .کرد

را در پی » ناتو«ھای نظامی با سازمان پيمان آتالنتيک شمالی  منابع خبری اعالم کردند که آنکارا برخی از ھمکاری

 .، متوقف کرده استئیھای اروپا ھا با دولت افزايش تنش

 ٢٠١٧ برنامه ھمکاری ھا را فاش نکرد، نوشت ترکيه به نقل از برخی منابع و مقامات که نام آن» رويترز«خبرگزاری 

 .ھای اجتماعی و تمرينات نظامی را متوقف کرده است  شامل مراسمات سياسی، پروژهئیناتو با کشورھای غير اروپا

ھای   آن روی ھمکاریتأثير و ئیھای اخير ميان ترکيه با برخی کشورھای اروپا  از تنشتأسفاين منبع، ضمن ابراز 

 ».کنيم  ارتيش بعنوان شرکايمان برای حل کردن سريع اختالفاتشان حساب میروی ترکيه و«: ناتو با اعضايش، گفت

ھای لغو شده و  تری ادامه يابد، ميزان برنامه ھا مدت زمان بيش  کرد ھرچه اين تنشتأکيديک ديپلمات ارشد در ناتو 

 .عف استتر خواھد شد و اين به معنی مشکالت مضا مراسمات به تعويق افتاده ميان ناتو و ترکيه بيش

 بر سر سخنرانی وزيرانش ھالند و المان مانند ئیھای وخيمی با کشورھای اروپا ھای اخير شاھد تنش آنکارا در ھفته

 . قانون اساسی در جمع اتباع ترک در کشورھای مذکور استتغييربرای رفراندوم » بله«آوری رای  جھت جمع
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ت تبليغاتی مقامات ترکيه در کشورھايشان برای جمع کردن  با برگزاری سخنرانی و تجمعائیھای اروپا مخالفت دولت

ای که حتی  گونه ازحد آنکارا شده به  فروردين، باعث عصبانيت بيش٢٧پرسی   قانون اساسی در ھمهتغييررای مثبت به 

 .کنند اروپا را تھديد به تحريم می

 مارس، ١٧، روز جمعه اردوخانيب رجب ط. ھای مقيم اروپا است  خظاب به ترکاردوخانيکی از مواضع طنزآميز 

   ».شما آينده اروپا ھستيد«: ھا گفته است شھروندان ترک مقيم اروپا را به داشتن دستکم پنج فرزند ترغيب کرده و به آن

: در مرکز ترکيه، گفته است» اسکی شھير« روز جمعه در يک سخنرانی در شھر اردوخانگزارش راديو فرانسه،  به

ھايتان را به بھترين مدارس بفرستيد، مطئمن  ، شھروندان من، خواھران و برادران در اروپا، بچهجا می گويم از اين«

ھا زندگی  ھا را سوار بشويد و در بھترين خانه ھا زندگی بکنند، بھترين ماشين ھايتان در بھترين محله شويد که خانواده

 کار می کنيد، اکنون ميھن شما است، سرزمين محلی که شما در آن زندگی و«:  کرده استتأکيد اردوخان» .بکنيد

  ».مادری تازه

  ».شما آينده اروپا ھستيد. پنج بياوريد نه سه تا«: او اضافه کرده است

  ».ھا نسبت به شماست ادبی اين بھترين پاسخ به بی«: س جمھوری ترکيه اضافه کرده استئير

د ترک واجد شرايط رای در ترکيه در اروپا زندگی می به گزارش خبرگزاری فرانسه، در حدود دو ميليون و نيم شھرون

   .کنند  زندگی میئیھا ترک تبار ديگر در کشورھای اروپا عالوه بر اين تعداد، ميليون. کنند

ھای شديد در روابط ديپلماتيک ميان  ھای اخير موجب بروز تنش گيری در ھفته مبارزات تبليغاتی مربوط به اين رای

  .ترکيه و اروپا گرديد

ای به اختيارات  سابقه طور بی ات در قانون اساسی که بهتغييرمبارزات برای جلب نظر مردم ترکيه به دادن رای مثبت به 

 .افزايد تنش ميان ترکيه و کشورھای اتحاديه اروپا به وجود آورده است ، میاردوخانس جمھوری رجب طيب ئير

اين . ھای ساکن اروپا جلوگيری کردند ھای ترک ئیآ گرد ھمچرا که شماری از اين کشورھا از کمپين وزرای ترک در 

 چون ئیھا ، را برانگيخت که در ھر جمله خود لقباردوخانمخالفت خشم مقامات ترک و در صدر آنان، رجب طيب 

 .است» نازی«ھای   به به کار بردن روشالمانھا، متھم کردن  از جمله آن. دھد ھا به سران اروپا می نازيست

 در روز شنبه در شھر اردوخانن تظاھراتی پرداخت که بر عليه مسؤوال سويس به پيگرد ئیحال دستگاه قضادر ھمين 

اش قرار  ای بر روی شقيقه شد که تپانچه  ديده میاردوخانانجام گرفت و طی آن بر روی پالکاردی، تصوير » برن«

 ». را با سالح خودش بکشيداردوخان«در کنار آن نوشته شده بود . داشت

 در روز ئیآ ھم ، در يک گرداردوخان. ن سويسی شدمسؤوال خواستار پيگرد قانونی اردوخاندر پی اين تظاھرات، 

 .کنند اند درو می چه را که کاشته ھا آن شنبه گذشته، به مقامات سويس گفت که آن يک

رانی در دور زدن ، ھمکاری دولت او و حتی فرزندانش با رضا ضراب تاجر اياردوخانيکی ديگر از معضالت 

ھای دولتی ترکيه را  ترين بانک ، يک مدير ارشد يکی از بزرگامريکا ئیبه تازگی دستگاه قضا. ھای ايران است تحريم

 محمد ھاکان آتيال، امريکائیگزارش رسانه ھای   به.ھای ايران بازداشت کرده است به اتھام تبانی برای دور زدن تحريم

 از طريق نظام دالر صدھا ميليون ئیشو دستی با رضا ضراب برای پول  ترکيه، به ھمبانک  ھالکئیمعاون مدير اجرا

  .ھای ايرانی متھم است  به نمايندگی از طرف ايران و شرکتامريکامالی 

 نھاد زيبکچی وزير .آی بازداشت شد بی ان افمأمورھا او در فرودگاه جان اف کندی نيويورک توسط  بنابه گزارش

 .ای با بلومبرگ از نحوه بازداشت آتيال انتقاد کرد  مصاحبهاقتصاد ترکيه، در
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شد از اين  و افزود که می» کردند  بايد ترکيه را پيشاپيش آگاه میابتداءحداقل اين است که در چنين شرايطی «: او گفت

 ».دعوت کرد تا برای شھادت حاضر شود«بانکدار 

المللی  ھای مالی بين  ضراب برای فراھم کردن دسترسی به شبکهئیناتوا« آمده است که آتيال امريکادر اسناد دادگاه در 

زمان اسناد  بانک بود و ھم که شامل انتقال طال و ارز به ايران از طريق ھالک» را تحت محافظت قرار داد و پنھان کرد

  .ھا معاف شود جعلی ساخته بود تا وانمود کند اين معامالت شامل آذوقه بوده تا از تحريم

راب متولد ايران متھم است که از طريق يک شبکه بانکی در ترکيه و امارات متحده عربی، به دور زدن رضا ض

نفع  ھا ذی  را وارد مبادالتی کند که ايران در آنامريکائیھای   عليه ايران کمک کرد و کوشيد بانکامريکاھای  تحريم

 .بوده است

آن زمان او متھم بود که با رشوه به اعضای ارشد کابينه و . د ميالدی در ترکيه بازداشت شده بو٢٠١٣ضراب در سال 

آن پرونده بعد از عوض شدن چند دادستان و قاضی و . خواسته به نفع ايران مبادله بانکی انجام دھد ن بانکی میمسؤوال

 .شود س جمھور ترکيه نزديک توصيف میئي راردوخان او به دولت رجب طيب .، بسته اعالم شدپوليس مأمور

س ئي سال گذشته بازداشت ضراب را با جو بايدن معاون وقت راردوخاننويسد که   میامريکاخبرگزاری بلومبرگ 

 . در تشکيل پرونده ضراب متھم کردئیھای فراقضا  را به داشتن انگيزهامريکااو .  مطرح کرده بودامريکاجمھور 

:  را به تيم وکالی حقوقی خود افزوده استتر گزارش شد که رضا ضراب دو چھره شناخته شده ديگر يک روز پيش

 دو فرد نزديک به ترامپ مشاور .امريکارودی جوليانی شھردار سابق نيويورک و مايکل موکيزی دادستان کل سابق 

 .قاضی خواستار توضيح نقش اين دو نفر در دفاع از ضراب شده است. حقوقی رضا ضراب شدند

شد اما بارارا اخيرا از سوی دولت ترامپ   بارارا داستان نيويورک ھدايت میتحقيقات درباره ضراب و آتيال توسط پريت

 .برکنار شد

ھای دولت ترکيه و   رشوه به مقامدالرھا  گويد که شواھدی دارد که ضراب ميليون  میامريکانوشته بلومبرگ، دولت  به

 . مبالغ را بپردازدشود به ضراب کمک کرد آن بانک پرداخت، بانکی که ادعا می مديران ارشد ھالک

 بازداشت شد و برای حضور در امريکا در ايالت فلوريدای ٢٠١۶او بھار .  ساله شھروند ترکيه است٣۴رضا ضراب 

 .برد سر می از آن زمان، او بدون قرار وثيقه در بازداشت به. دادگاه به نيويورک فرستاده شد

***  

طلبانه  ھای شوينيستی و فاشيستی، توسعه اری است که با سياستد  از بحران جھانی سرمايهئیبحران اقتصادی ترکيه جز

ھا معيشت و امنيت کارگران و  تبعات اين سياست. طلبانه و تروريسم حزب عدالت و توسعه تشديد شده است و جنگ

لت ای که دو اما بحران ھمه جانبه. رو ساخته است ديده ترکيه را با مخاطرات جدی روبه اکثريت مردم محروم و ستم

ترکيه با آن دست به گريبان است، نه تنھا با تھديدات تروريستی و نه با تعويض قانون اساسی از طريق رفراندم و نه با 

ک، کردستان و کشتار مردم، بلکه اساسا با ادامه اين .ک.برقراری مجدد مجازات اعدام و نه با جنگ و لشکرکشی به پ

، سرنوشتی جز شکست در آينده نزديک متصور اردوخان نئوعثمانی ھای فاشيستی و غيرانسانی برای حکومت سياست

   .نخواھد بود

و حذف سمت نخست » س جمھوریئيمعاونت ر« از جمله ايجاد دو پست اردوخاناصالحات قانون اساسی مورد نظر 

  .کند بينی می س جمھوری و ناميدن وزيران را پيشئيوزير و انتقال اختيارات وی به ر

 شورای وزيران، که در کنترول، اختيارات آنان در زمينه ۶٠٠ به ۵۵٠يش شمار نمايندگان پارلمان از چنين با افزا ھم

 .شود حال حاضر حق حکومت نيابتی را دارند، گرفته می
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ھا   عضو شورای عالی قضات و دادستان۴دھد ھمراه با يکديگر  س جمھوری و پارلمان امکان میئياين اصالحات به ر

 . بکنندئی استخدام کارمندان نظام قضامسؤولھا را  نرا برگزينند و آ

 سال يک بار کنونی، ھر پنج ۴سرانجام اين که بنا بر اين اصالحات، انتخابات رياست جمھوری و پارلمانی به جای ھر 

 س جمھوری امکانئي پياده خواھد شد، به ر٢٠١٩ات که در سال تغييراين . بار و ھم زمان انجام خواھد گرفت سال يک

 . بر سر قدرت بماند٢٠٢٩دھد که در دو دوره ديگر رياست جمھوری شرکت کند و تا سال  می

، برگزار ٢٠١٧ آوريل ١٦ - ١٣٩٦ فروردين ٢٧ نظام پارلمانی به رياستی در ترکيه قرار است روز تغييرپرسی  ھمه

 از اين ھمه پرسی را جلب ئیھا در کشوھای اروپا اند تا حمايت ترک  کوشيدهاردوخاناعضای دولت رجب طيب . شود

  .بينی کرد که اين رفراندوم با شکست مواجه خواھد شد توان پيش اند در نتيجه می رسد موفق نشده نظر می کنند اما به
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