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 Political  سياسی

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠١٧ اکتوبر ١٢
  

  المللی گرد تروريسم بين نوزدھين سال
 !ھای فزاينده ترکيه  عليه عبدهللا اوجاالن و بحران

 

  مقدمه 

ای ترکيه  ھای اقتصادی، سياسی، ديپلماتيک و منطقه وطئه عليه عبدهللا اوجاالن، بحرانگرد ت زمان با نوزدھيمن سال ھم

) پژاک( و مجلس حزب حيات آزاد کردستان) ک.ک.پ( بنا به گزارش حزب کارگران کردستان. در حال افزايش است

روز  ، سالئیھا نتشار بيانيهچنين با ا  در کشورھای مختلف و ھمئیھا  مھرماه، با برگزاری آکسيونپانزدھممناسبت  به

  .اند را محکوم کرده» المللی برضد رھبر خلق کرد عبدهللا اوجاالن توطئه بين«شروع 

المللی  روز توطئه بين ای کتبی نوزدھمين سال ، با صدور بيانيه)ک.ر.ی( ھای مدافع روژھالت کردستان فرماندھی يگان

  .م کرد محکو١٩٩٨ اکتوبر ٩عليه عبدهللا اوجاالن را در 

  :  از اين اطالعيه آمده استئیھا در بخش

ھا عليه رھبر آپو به اجرا گذاشته شد و امروز ھم با  ای و دولت ای با مشارکت نيروھای منطقه  سال پيش توطئه١٩«

ی ھا تن از رفقا ده. داريم نفرت و انزجار خود را از اين توطئه اعالم می. ای ديگر شده است انزوای رھبری وارد مرحله

در سده بيستم که سيستم مدرنيته ... » تواند خورشيد را از ما بگيرد کسی نمی«ما از اولين روزھای توطئه با شعار 

ھای رھبر آپو با مبنا قرار دادن جامعه  ايده رو شده، بست و چالش روبه  ملت با بن-داری با اتکا به دولت سرمايه

به . ھمراه دارد ھای ديگر جھان نويد حياتی نوين را به د و تمامی خلقخواه برای خلق کر اکولوژيک، دمکراتيک و آزادی 

گران کردستان ھدف قرار گرفت و با تصور  ھژمونيک و اشغال-طلب ھمين دليل رھبر آپو از سوی نيروھای منفعطت

ل حبس در زندان  سا١٩ايستار رھبر آپو در . دھند اقدام به توطئه نمودند ھای خود پايان می اسارت رھبر آپو به بحران

ھا ھر  اکنون در خاورميانه و سطح جھان اتحاد مابين خلق. ھم ريخت طلب را به ھای نيروھای منفعت امرالی تمام برنامه

ک بر مبنای فکر و فلسفه رھبر آپو .ر. ی- ھای مدافع روژھالت کردستان چون يگان ما ھم ھم. گردد تر مسجل می چه بيش

  ... م وظايف خود را به نحو احسن به انجام برسانيمئینما برای آزادی رھبری تالش می

مين سال توطئه محققا سال آزادی  )٢٠. (داريم بار ديگر مراتب احترام و تجليل خود را نسبت به رھبر آپو اعالم می يک

  ».رھبر آپو و خلق کردستان است
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ک تکرار و به نوعی ئير با ربودن جميل بابا ين امنيتی ترکيه، تالش کردند ربودن اوجاالن را اينمأمورچندی پيش ھم  

ين سازمان اطالعات و امنيت مأمور کردند که تأئيدمنابع موثق . ک افتادند.ک.اما در دام گريالھای پ.  کنندئینما قدرت

ھای سليمانيه را  ک را که قصد مداوا در يکی از بيمارستان.ک. پئیس شورای اجرائيک رئيترکيه قصد داشتند جميل با

ک دستگير و به  ک.ربوده و به ترکيه منتقل کنند که اين برنامه شکست خورده و تمامی نيروھای ميت از سوی پداشت 

  .خارج از سليمانيه منتقل شدند

  .دولت ترکيه از اتحاديه ميھنی کردستان عراق خواسته است که در اسرع وقت دخالت کرده و اين افراد آزاد شوند

نماينده اتحاديه ميھنی کردستان » بھروز گاللی« رد شده و در نتيجه دولت ترکيه ک.ک.اين درخواست نيز از سوی پ

زمان صدور ويزا برای شھروندان استان سليمانيه را نيز  دولت ترکيه ھم. عراق را از اين کشور اخراج کرده است

  .متوقف کرده است

ھای خود قادر به غلبه بر   تمامی ظرفيتکه با بکار گرفتن ھای دھه نود ميالدی، پس از آن حکومت ترکيه در سال 

ھا در نبرد با حزب کارگران   و اسرائيل پناه برد تا حمايت آنامريکاھای جھانی و به ويژه  انقالبيون کرد نشد به قدرت

  .کردستان را جلب کند

يک شمالی موسوم به طور مستمر و بر اساس ماده پنج پيمان آتالنت  بهامريکاھای دھه ھشتاد ميالدی نيز  ھرچند در سال

 مستقيما رھبر حزب کارگران کردستان امريکابار آنکارا در پی آن بود که اياالت متحده  ناتو حامی ترکيه بود اما اين

 .عبدهللا اوجاالن را ھدف قرار دھد

می ، مستقيما رھبری جنبش را ھدف گرفته بود و مقامات ترک صراحتا ١٩٩٨ تا ١٩٩٦ھای  ترکيه ديگر در خالل سال

گفتند تا زمان بقای اوجاالن امکان نابودی جنبش کردی وجود ندارد چرا که وی از شخصيتی برخوردار است که در ھر 

 .شرايطی کادرھای جديد آموزش می دھد و ساختار جنبش را استحکام می بخشد

 ھدف يک حمله ، محل سکونت رھبر خلق کرد عبدهللا اوجاالن در دمشق را١٩٩٦ترکيه در روز ششم ماه می سال 

اين حمله زنگ خطری برای اوجاالن بود که ديگر . انفجاری قرار داد اما اين انفجار تنھا منجر به خسارات مالی شد

 . ھدف حمالت مستقيم است

ک نظامی امنيتی ميان ترکيه و اسرائيل منعقد شد که بخشی از آن شامل دشمنی ستراتيژي نيز يک پيمان ١٩٩٧در سال 

 . زمان ميزبان اوجاالن بود باال گرفت در اين چارچوب فشارھا بر سوريه که در آن. ان کرد بودخواھ با آزادی

 آتيال آتش فرمانده کل وقت ارتش ترکيه طی سخنانی در شھرستان ريحانلی ١٩٩٨در روز شانزدھم سپتامبر سال 

 .  ارتش به سوريه حمله می کندآشکارا سوريه را تھديد کرد و گفت اگر سوريه اوجاالن را از کشورش اخراج نکند

چنين تھديدی در حالی بود که حزب کارگران کردستان در روز يکم سپتامبر ھمان سال برای ايجاد فرصتی در راستای 

 .  کرد برای سومين بار بصورت يکجانبه اعالم آتش بس کرده بودمسألهآميز  حل مسالمت

 و انگليس با ھمکاری ترکيه يک مانور نظامی گسترده در مريکاا ئی، نيروھای دريا١٩٩٨در اواخر فصل تابستان سال 

 . زمان اين مانور را تھديدی آشکار عليه سوريه قلمداد کردند دريای سفيد انجام دادند که ناظران سياسی در آن

شد ھا ميان ترکيه و سوريه در جريان بود که بعدھا مشخص  چنين روابط ديپلماتيک برای کاھش تنش در اين مدت ھم

 . تر بر سوريه بود تا به ميزبانی از اوجاالن پايان دھد ھا برای اعمال فشار بيش بخشی از اين تماس

ای گسترده در شرف وقوع بود رھبر خلق کرد برای جلوگيری از آتش جنگ  ای که يک جنگ منطقه درست در برھه

 . را در پيش بگيردئیتصميم گرفت سوريه را ترک کند و راه کشورھای اروپا
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المللی عليه  از آنروز به بعد توطئه بين. ، سوريه را به مقصد يونان ترک نمود١٩٩٨ سال اکتوبراوجاالن در روز نھم 

 . ای شد مردم که اوجاالن اين شخصيت محبوب مدرم کرد را نشانه رفته بود وارد دور تازه

، »الحيات« در مصاحبه با روزنامه ،)از حزب دموکرات کردستان عراق( وزير خارجه وقت عراق» ھوشيار زيباری«

. المللی، عبدهللا اوجاالن جزئياتی مھم بر زبان راند ، که مرکز آن در لندن است، در مورد توطئه بين٢٠١٣نوامبر 

 با موضوع توطئه عليه اوجاالن و ١٩٩٨جمھور مخلوع مصر در سال  سئيزيباری به ديدار خود با حسنی مبارک ر

  .گری کرده است  که حسنی مبارک ميان دولت ترکيه و سوريه ميانجیکردھا اشاره کرده و گفت

زيباری خاطرنشان ساخت که مبارک در اين مصاحبه گفته که در پشت پرده خارج ساختن عبدهللا اوجاالن از سوريه، 

در . ظ اسد برسانمای به من داد که به حاف ترکيه نامه«: زيباری افزوده که مبارک به او گفته.  دست دارندامريکاترکيه و 

. که با ترکيه نجنگد آن را قبول کرد اسد ھم برای اين. نامه اسد تھديد شده بود که اوجاالن را از سوريه خارج کند

  ».ای مشابه فرستادند ھا ھمه نامه امريکائی

المللی   بينھای اوجاالن در مورد توطئه اعتراف است که گفته«اين اظھارات زيباری از نظر کارشناسان سياسی نوعی 

  » .کند را اثبات می

ھای خود  المللی به ترکيه تحويل داده شد، در دفاعيات و ارزيابی ای بين که در نتيجه توطئه عبدهللا اوجاالن، پس از اين

، انگليس، روسيه، ترکيه، اسرائيل و بسياری امريکاای به ترکيه تحويل داده شده و  بيان داشت که وی در نتيجه توطئه

  .اند ای ديگر در آن توطئه دست داشتهھ قدرت

اين موضوع بارھا در عرصه سياسی ترکيه موضوع بحث شد و به جوانب معامله بر سر اين کردھا طی اين توطئه 

دانيم چرا و برای چی اوجاالن را به  نمی«: وزير وقت ترکيه ھم در آن مورد گفت نخست» بولنت اجويت«. اشاره شد

  ».ترکيه آوردند

  

  المللی برای آزادی عبدهللا اوجاالن ی بينھا تالش

ھای زيادی برای آزادی عبدهللا اوجاالن صورت گرفته  المللی نيز اقدامات و تالش ھای طوالنی در سطح بين در اين سال

برای مثال سال گذشته، يازده شخصيت آکادميک و مدافع حقوق بشری در جھان خواستار ديدار با اوجاالن در . است

وکيل مدافع نسلون ماندال رھبر فقيد ضد آپارتايد در آفريقای » آسا موسی«المللی که   بينھيأتاين . رالی بودندزندانی ام

را بر عھده دارد متشکل از چندين شخصيت و اکادميک جھانی از جمله نوام چامسيکی انديشمند،  جنوبی سرپرستی آن

گذار   فدرال، ديميتری روسوپولوس بنيانالمانينده مجلس ، آندره ھونکو نماامريکائیجانت ايھل نويسنده و بازيگر 

» دکتر توماس جفری ميلی«استاد دانشگاه از انگليس، » الدس فدريکو«المللی از کانادا،  انستيتوی اکولوژی اجتماعی بين

»  ريانژوئه«. استاد دانشگاه کامبرودگ، اريک ايگالند نويسنده نروژی، لوجانا گونزالس فعال سياسی از ونزوئال

  .وزير سابق فرھنگ اين کشور است» فرانجسکو والسکو آندراد«س کميسيون صلح و عدالت پارلمان انگليس و ئير
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در » صلح و ثبات در خاورميانه با انديشهھای عبدهللا اوجاالن«المللی  کنفرانس بين ئیرانی آسا موسی در بازگشا سخن

ھای کرکوک در  ک در نزديکی.ک.در يکی از مقرھای گريالھای پ سخن رانی وی – )شھر سليمانيه( کردستان عراق

 ٢٠١۶سال 

به . اند ای به وزارت دادگستری ترکيه ارائه داده و خواستار ديدار با اوجاالن در زندان امرالی شده المللی نامه ی بينھيأت

المللی و شماری از نويسندگان و  ينالمللی که از وکيل نلسون ماندال و رياست سازمان صلح ب ی بينھيأتھا،  گزارش رسانه

ای  گرد دستگيری اوجاالن، نامه مين سال١٨ و انگليسی تشکيل شده است در ئیی، کاناداالمان، امريکائیمداران  سياست

  .اند به بکر بوزداغ وزير دادگستری ترکيه ارائه کرده و از وی خواستار ديدار با اوجاالن شده

 خواستار آغاز پروسه صلح در سوريه و بھبود شرايط اوجاالن شد، زيرا از نظر بار ديگر  يکھيأتدر نامه مذکور 

بايست به اوجاالن اجازه داده شود تا در گفتگوھا و مذاکرات  ھا اوجاالن در پروسه صلح ترکيه نقش اساس داشته و می آن

  .صلح شرکت کند

آزادی اوجاالن به مدت سه روز در ترکيه  مذکور قرار است برای توقف حمالت به مناطق کوردنشين ترکيه و ھيأت

و حزب دموکراتيک » ج ه پ«خواه خلق  ، حزب جمھوری»آ ک پ«ين حزب حاکم عدالت و توسعه مسؤولبمانند و با 

  . فوريه برای ديدار با اوجاالن به امرالی خواھند رفت١٦در نھايت ھم روز . ، ديدار و گفتگو کنند»ه د پ«ھا  خلق

که تقاضانامه خود را به دادگستری ترکيه  ھا با اعالم اين چند ماه پيش نيز در مصاحبه با خبرگزاریچنين  آسا موسی، ھم

 فوريه، به امرالی بروند، ١٤المللی يعنی  گرد توطئه بين اند و قصد دارند که يک روز قبل از ھيجدھمين سال فرستاده

  .وان کردھدف خود را از اين ديدار از سر گيری فرايند گفتگوھای صلح عن

طور که نسلون ماندال در آفريقای جنوبی توانست صلح را برقرار سازد، بر اين باور ھستيم که جناب  ھمان: وی گفت

  .تواند داشته باشد  کرد و دمکراسی در منطقه نقشی اساسی میمسألهاوجاالن در فرايند صلح و حل 

، خواستار تالش ١٣٩٤جنبش ضد آپارتايد آفريقا، در سال وکيل مدافع نلسون ماندال رھبر فقيد » آسا موسی«تر نيز  پيش

  .تر با ھدف آزادی عبدهللا اوجاالن رھبر خلق کرد شده بود بيش

که وضعيت اوجاالن را  المللی آزادی اوجاالن، در مصاحبه با خبرگزاری فرات با بيان اين آسا موسی عضو کميسيون بين

ماندال نيز ھمانند اوجاالن که : کند گفته بود المللی را رسد می بين طی يک توطئه ١٩٩٩از زمان ربودن وی در سال 

 .المللی در جريان يک توطئه دستگير و زندانی شد ھای امنيتی بين کرد از سوی دستگاه برای آزادی خلق خود مبارزه می

در ترکيه و خاورميانه اوجاالن نه تنھا در راه آزادی خلق کرد، بلکه برای آزادی و دمکراسی : چنين گفته است وی ھم

کند و از من دعوت شد که با اوجاالن در زندانی امرالی ديدار کنم اما دولت ترکيه از ديدار من با اوجاالن  مبارزه می

  .ممانعت کرد
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ھا با ھدف  تالش: افزايد ھا برای آزادی اوجاالن می اين مدافع حقوق بشر و وکيل مدافع ماندال در پايان، با اشاره به تالش

ھای مردمی در شھرھای کردستان بيان  چنين در خصوص خودمديريتی آسا موسی، ھم. آزادی اوجاالن بايد افزايش يابد

  .المللی، خود مديريتی يک حق قانونی و مشروع است داشت که بر اساس قوانين بين

ياد آسا موسی را  زنده. يستادچندی پيش قلب تپنده اين انسان مبارز انترناسيونال و پپگير، برای ھميشه از حرکت باز ا

که در شھر سليمانيه در اقليم » صلح و ثبات در خاورميانه با انديشهھای عبدهللا اوجاالن«المللی  پارسال در کنفرانس بين

انسانی الغر اندام و با جثه ضعيف، اما پرکار و . مالقات کرده بودم. کردستان عراق،  برگزار شد، مالقات کردم

حتی به اتفاق وی و چند تن از سخنرانان اين کنفرانس، به حومه کرکوک و نزديک موصل که .  بودمھربان و صميمی

ک رفتيم و ساعاتی مھمان گريالھای اين .ک. گروه تروريستی داعش بود، به يکی از مقرھای پکنترولآن زمان در 

 .حزب بوديم

 

  طرح ربودن جميل بائيک

.  کردتأئيددر اقليلم کردستان را ) ميت(  مخفی ترکيهپوليسيری اعضای ، دستگ)ک.ج.ک( کنفدرالسيم جوامع کردستان

 با سايت روژنيوز در باشور کردستان، دستگيری چند ئیک در گفتگو.ج.کل ک ديار غريب عضو شورای رياست 

  . کرده استتأئيدرا توسط نيروھايشان » ميت«عضو سازمان استخبارات ملی ترکيه موسوم به 

» دوکان«در يک عمليات ضربتی در شھرستان » گريال«ھای ضدترور  ھا، تيم تشر شده در رسانهبر اساس خبرھای من

گفته .  ميت را بازداشت و به قنديل انتقال دادند-  عضو ارشد سازمان استخباران ملی ترکيه ٢کم  استان سليمانيه، دست

  .را داشتند» اليسم جوامع کردستانمشترک کنفدر س ئيک رئيترور و يا ربودن جميل با«شده که اين افراد قصد 

  ».کنيم ھا منتشر نمی ھا را در رسانه ترکيه بايد ممنون باشد که اسامی اين جاسوس«: چنين گفته است ديار غريب، ھم

اند  افرادی که از سوی ما دستگير شده«: ھای کردی در اقليم کردستان عراق گفت در ھمين ارتباط ديار غريب، به رسانه

ای خواھد  ام يک ترور را در استان سليمانيه داشتند و اگر ضرورت داشته باشد اطالعات اين افراد رسانهکه قصد انج

  ».شد

دولت ترکيه به دليل شکست طرح ترورش اتحاديه ميھنی کردستان عراق را تحت فشار گذاشته و «: وی تصريح کرد

  ».نماينده اين حزب را از ترکيه اخراج نمود

  

شرکت ) از ميھن( »اولکدن«ک رياست مشترک کنفدرالسيم جوامع کردستان نيز در برنامه ئيميل با، ج٢٠١٧ت گس ا٢٩

   ھای مربوط به بازداشت اعضای ميت از سوی حزب کارگران کردستان پاسخ داد نمود و به پرسش

با موضوع در رابطه ) يکيتی( گوی اتحاديه ميھنی کردستان سخن» سعدی احمد پيره«ک در رابطه با سخنان ئيبا

) تروريستی( سازمان ميت ترکيه درصدد انجام عمليات مخفيانه«: ک اظھار نمود.ک.بازداشت عناصر ميت از سوی پ

  .ک نقشه ترکيه را برھم زد و دو عضو ميت را بازداشت کرد.ک.پ. ک بود.ک.رتبه پ ن عالیمسؤوالعليه 
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ريزی توطئه خواھان  ھاست که با طرح ست ترکيه سالچنان که ھمگان آگاھيم دولت استثمارگر و فاشي ھم«: ک گفتئيبا

ھای  ن جنبش ما ھستند و سياستمسؤوال باغچلی در پی ضربه زدن به - اردوخانفاشيزم . ضربه زدن به جنبش ماست

حاکمان ترکيه با ھمکاری ميت و . اطالعاتی را در اين زمينه در دست داريم. اند خود را در اين راستا متمرکز کرده

 ئیھا فعاليت. ن جنبش ما ھستندمسؤوالھای عليه  گ روانی فرماندھی کل ارتش ترک درصدد انجام فعاليتمرکز جن

. ن جنبش خواھان تصفيه اين جنبش و نابودی کردھا ھستندمسؤوالچون ربودن، ترور و خالصه ضربه زدن به  ھم

   ».اند  گره زدهئیھا دشمنان سرنوشت خود را با چنين توطئه

گوی اتحاديه ميھنی کردستان اشاره کرد  سخن» سعدی احمد پيره«ر ادامه سخنان خود با اشاره به موضع ک، دئيجميل با

ک در .ک.رتبه پ ن عالیمسؤوالريزی توطئه عليه  ھای ميت در طرح و با صحيح عنوان نمودن موضع وی، بر تالش

آقای سعدی «: ک در ادامه افزودئي با. کردتأکيد) حزب دمکرات کردستان عراق(  يکيتی و پارتیکنترولمناطق تحت 

  .پذيريم احمد پيره اعالم کرده است که در اين توطئه دست ندارند، ما سخنان ايشان را می

ما اطالعاتی در اين . کنند اند و با ميت و مرکز جنگ روانی ھمکاری می  تشکيل شدهئیھا در جنوب کردستان گروه

ھا و دسايس دولت فاشيست و   جنوب کردستان، احزاب و افراد در برنامهالزم است که نيروھای. زمينه در دست داريم

اگر در اين . ھای حکومت ترکيه جای نگيرند اميدواريم که ھيچ گروھی در درون توطئه. استثمارگر ترکيه شرکت نکنند

ترين  عملی بزرگچنين . اند ک و خلق کرد اعالم کرده.ک.صورت دشمنی بزرگی را با پ ھا مشارکت کنند در اين توطئه

دولت . کند کنيم که ھيچ کردی در چنين پليدی شرکت نمی ما فکر می. ھای استثمارگر خواھد بود خدمت به فاشيست

اما اين توطئه با . المللی عليه رھبر آپو، خواھان انجام توطئه بزرگ ديگری بود نژادپرست ترکيه، پس از توطئه بين

  ».رو شد شکست روبه

ھای سازمان ميت ترکيه برای  ک با اشاره به نقشه.ک. پئیس شورای اجرائيک رئيل، جميل بابه گزارش کورد ھوا

 بسته شدن دفتر نمايندگی اتحاديه ميھنی کردستان عراق در ترکيه به اين مسأله«: ک گفت.ک.ربودن و يا ترور سران پ

ات کردی در اقليم کردستان عراق با ھمکاری برخی جريان) ميت( خاطر است که تعدادی از عوامل استخبارات ترکيه

  ».ک وارد اين منطقه شده بودند.ک.برای ترور يا ربودن سران پ

گفته  به. ھای ترکيه مشارکت نکنند ھا و برنامه وی احزاب و جريانات سياسی اقليم کردستان عراق ھشدار داد در نقشه

ن مسؤوالد و برای ترور يا ربودن سران و ک اعضای ميت ترکيه ھستن.ک.وی، افراد ربوده شده در سليمانيه توسط پ

  . وارد منطقه شده بودند ک.ک.پ

ل اطالعات داخلی و خارجی متحول شده و يآوری و تحل وه جمعيدان، شين باورند که در دوران فيه بر ايھای ترک رسانه

.  خود عراق بودم کردستان عراق ويای روی آن صورت گرفته است، اقل ژهيگذاری و هي که سرمائیھا کی از حوزهي

دا و يت پيھای مرزی، فعال ل و بغداد، حوزهيھای ارب عه و سنی، رقابتيھا، منازعات ش آگاھی از مسائل مربوط به ترکمن

شان  تر، فعاليت مخالفان سرخت ھا مھم نيد از ھمه ايکال و شايانات تندرو و راديمی و جريھای قد پنھان بعثی

 .ت در عراق استي متیمأموريھای  ، مجموعه حوزه»ک.ک.پ«

ھاکان فيدان «: نوشت KNN ک، پايگاه اينترنتی شبکه تلويزيونی.ک.ن ميت توسط پمأموراخيرا و پس از دستگيری 

و اتحاديه ميھنی کردستان ) پارتی( ن حزب دمکرات کردستان عراقمسؤوالدر سفر خود به اقليم کردستان با 

  ».ديدار خواھد کرد) يکيتی( عراق

ن يکيتی زمينه آزادی دو افسر اطالعاتی مسؤوالزارش، ھاکان فيدان در تالش است با اعمال فشار بر بر اساس اين گ

 .ک را فراھم کند.ک.ترکيه از دست گروه پ
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ای را برای آزادی افسران اطالعاتی ترکيه انجام داده  ھای گسترده  روز قبل يکيتی تالش١٠از : ، نوشت KNNپايگاه

 .ھا نشده است گروگانک حاضر به آزادی .ک.اما پ

در نزديکی .) ک.ک.پ( ای توسط اعضای حزب کارگران کردستان اطالعات مربوط به دستگيری دو جاسوس ترکيه

ک و .ک.چنان سکوت کرده است و پ ، بسيار کم است، چرا که ترکيه ھم٢٠١٧ آگوست ٣شھر سليمانيه در روز 

  .کنند خودداری میچه رخ داده است  کردھای عراق نيز از افشای جزئيات آن

 ١٩٨٠ک، از اوايل دھه .ک.پ. ک و ترکيه بوده است.ک.، ميدان نبرد بين پ١٩٩٠کردستان عراق از اوايل دھه 

گاه استفاده کرده است و چندين بار در مقابل حمالت احزاب  عنوان مخفی ھای ناھموار شمال عراق، به ميالدی از کوه

اعمال نفوذ درگير و مقاومت  ن و حزب دموکرات کردستان بر سر قلمرو و مختلف کرد از جمله اتحاديه ميھنی کردستا

ھای خود در انجام  ئی، چندين عمليات فرامرزی انجام داده است، اگرچه توانا١٩٩٠ترکيه از اواسط دھه . کرده است

 .ھای اطالعاتی مستقل در اقليم کردستان را تا سطح محدودی توسعه داده است عمليات ويژه و فعاليت

با استقرار صدھا . ک.ک.کرد، پ ، ھنگامی که حمالت داعش حاکميت اقليم کردستان را تھديد می٢٠١٤از ماه آگوست 

ای در ميان  ھای سنجار، محبوبيت گسترده جويان سرسخت خود برای دفاع از کردستان عراق و ايزدی تن از جنگ

  .ھا و مردم منطقه کسب کرد کردھا و ايزدی

ک از سوی حزب حاکم عدالت و توسعه به رھبری .ک.، روند صلح دو و نيم ساله ترکيه و پ٢٠١٥در اواخر جوالی 

س جمھور ترکيه و سر جاسوس او ھاکان ئي راردوخانرجب طيب .  به شکست کشيده شد و به پايان رسيداردوخان

ساله، جميل بايک دوخته  ٦٠ترين فرد تحت تعقيب در ترکيه، گريال و نويسنده  فيدان، ظاھرا چشمان خود را به مھم

  .بودند تا واقعه اوجاالن را با ربودن وی تکرار کنند و جميل را با عمليات تروريستی دولتی به ترکيه انتقال دھند

اند که  اين منابع به دليل حساسيت اين موضوع، خواسته. گفتگو کرده است يتور، در اين مورد با برخی منابع مطلع المان

  :ھا از اين قرار است ت آنرواي. ناشناس بمانند

يکی از . ک.ک.، زمانی که ميت تالش می کرد تا به حلقه داخلی بايک نفوذ کند، پ٢٠١٥مدتی پس از ماه جوالی 

اطالعات دقيقی را . ک.ک.ميت اين طعمه را گرفت و به مدت دو سال پ. عنوان طعمه انتخاب کرد محافظان بايک را به

اطالعاتی که به . يت انتقال می داد تا زمانی که اعتماد مستحکمی بين آنھا ايجاد شدان ممأموراز طريق اين محافظ به 

تصميم گرفتند تا دست کم دو بار در سليمانيه با . ک.ک.ميت ارائه می شد آنقدر مھم بود که دو تن از مقامات ارشد پ

  .خبرچين خود ديدار کنند

ک ئيکه با افظ به دو مقام ميت اطالعاتی داده است مبنی بر ايننظر می رسيد که اين مح ، به٢٠١٧در اوايل ماه آگوست 

  .آيد شمار می  بهاردوخانکشتن يا ربودن بايک، يک کودتای اطالعاتی بزرگ برای . جھت درمان عازم سليمانيه است

چرا که دستگاه ھا در سليمانيه مالقات کند  در لحظه آخر، اين محافظ به روسای ميت اطالع داده است که نمی تواند با آن

ھا خواسته است تا به يک شھر  اين محافظ در عوض از آن. اطالعاتی پيچيده حزب اتحاديه ميھنی به شدت مراقب است

شھر دوکان با درياچه بزرگ خود محلی محبوب برای . کوھستانی که ميان کوه قنديل و سليمانيه قرار دارد سفر کنند

اين مکان پوششی . دنبال فرار از گرمای سوزان تابستان ھستند ست که به ائیگردشگران عرب از جنوب عراق و کردھا

  .آل برای انجام عمليات جاسوسی است ايده

 آگوست وارد محل شده و اين دو مقام اطالعاتی و ھمراھان کرد آنان را در ٣در روز . ک.ک.گروھی از گريالھای پ

اند؛ اين عمليات توسط  ھای قنديل رفته به کوه)  مايل٢٧(  کيلومتر٤٣ھای تفريحی دستگير کرده اند و  يکی از محل
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ھای ايست و بازرسی اتحاديه ميھنی کردستان است، اما مبارزان  جاده قنديل پر از پست. برداری شده است فيلم. ک.ک.پ

  .اند عوامل ميت را دستگير کرده و خود را به قنديل برسانند موفق شده. ک.ک.پ

ک معتقد است که اين .ک.يک مقام سابق آشنا با پ. ان را آغاز کرده استمأمور اين  ازئیک، بالفاصله بازجو.ک.پ

 و فيدان که به حزب اتحاديه ميھنی خبر نداده بود، از اردوخاندر آنکارا نيز .  حداقل سه ماه طول خواھد کشيدئیبازجو

ک را راضی کنند .ک.اند تا پ ود را فرستادهاتحاديه ميھنی دست کم دو بار نمايندگان خ. ھا خواسته اند که مداخله کنند آن

  .ک اين درخواست را رد کرده است.ک.که اين عوامل را آزاد کنند اما پ

 ماه آگوست، مولود چاوش اوغلو، وزير امور خارجه ترکيه وارد شھر اربيل شد و با نمايندگان حزب ٢٣در روز 

  .ای حاصل نشده است رسد که ھيچ نتيجه نظر می اتحاديه ميھنی ديدار کرد اما به

سابقه بھروز گاللی، نماينده حزب اتحاديه ميھنی کردستان را که   آگوست، ترکيه طی يک اقدام بی٢٤روز بعد، در روز 

 نيروی ويژه ترکيه در ١١، ھنگامی که ٢٠٠٣تر در سال  پيش. به احزاب کرد ترکيه ارتباط نزديکی دارد از اخراج کرد

 دستگير شدند، ترکيه امريکائی ميھنی کردستان در شھر سليمانيه به دست کماندوھای  جوالی به کمک اتحاديه٤روز 

  . در آنکارا خدمت کرده بود اخراج نکرد٢٠٠٠گاللی را که از سال 

ک گفت که اين گروه نبايد ھر .ک. ماه آگوست، ھنگامی که گاللی به فرودگاه سليمانيه رسيد، با انتقاد از پ٢٤در روز 

گوی اتحاديه ميھنی  سخن. خواھد رفتار کند و بايد به حاکميت حکومت اقليم کردستان احترام بگذارد یگونه که خود م

  .ک انتقاد کرد.ک.کردستان گفت که اين حزب از اين عمليات اطالع نداشته و ھم از ترکيه و ھم پ

 ھشدار دادند که مشارکت ھای ترکيه شدند و ک از جمله بايک در پاسخ خواستار اخراج ديپلمات.ک.مقامات ارشد پ

  .ترکيه، خيانت عليه مردم کرد خواھد بود ھای  اتحاديه ميھنی کردستان يا حزب دموکرات کردستان در برنامه

ک در منطقه اظھار نگرانی .ک.ھای پ پس از اين واقعه، برخی از مقامات اتحاديه ميھنی کردستان در مورد فعاليت

ھا در مورد  ديوارنويسی. شده است که ممکن است نتواند ھيچ اقدامی انجام دھدکردند اما اين حزب چنان دچار تفرقه 

  .گذار آن عبدهللا اوجاالن در سليمانيه رايج است ک و بنيان.ک.پ

ای جز اعتراف به يکی از   ھيچ چارهاردوخان اين عمليات را منتشر کند، ئیک، فيلم ويدئو.ک.در صورتی که پ

در مورد کردھای عراق که در حال برگزاری رفراندوم .  در تاريخ ترکيه را نداردھای اطالعاتی شرمسارترين شکست

: منبع( .تواند به يک مشکلی جدی تبديل شود در قلمرو آنان می. ک.ک.برای استقالل ھستند، عواقب ناخواسته اقدامات پ

  ) سرويس جھان-خبرگزاری کردپرس: يتور، ترجمهالمان

  

  !زندان امرالیعبدهللا اوجاالن از سوريه تا 

 تا ١٩٩٦ھای  ترکيه ديگر در فاصله سال. ، در کنيا ربوده شد١٩٩٩ فوريه ١٢اوجاالن ھجده سال پيش، يعنی در روز 

گفتند تا زمان بقای اوجاالن امکان  ک را ھدف گرفته بود و مقامات ترک صراحتا می.ک.، مستقيما رھبری پ١٩٩٨

  . نابودی جنبش کردی وجود ندارد

، محل سکونت عبدهللا اوجاالن در دمشق را ھدف يک حمله انفجاری قرار داد ١٩٩٦وز ششم ماه می سال ترکيه در ر

اين حمله زنگ خطری برای اوجاالن بود که ديگر ھدف حمالت مستقيم . اما اين انفجار تنھا منجر به خسارات مالی شد

  .است
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ه و اسرائيل منعقد شد که بخشی از آن، شامل دشمنی ک نظامی امنيتی ميان ترکيستراتيژي نيز يک پيمان ١٩٩٧در سال 

در اين چارچوب فشارھا بر سوريه که در . ک بود.ک.خواھانه مردم کرد و در راس ھمه رھبری پ با جنبش آزادی

  .زمان ميزبان اوجاالن بود باال گرفت آن

نانی در شھرستان ريحانلی ، آتيال آتش فرمانده کل وقت ارتش ترکيه طی سخ١٩٩٨در روز شانزدھم سپتامبر سال 

  .کند آشکارا سوريه را تھديد کرد و گفت اگر سوريه اوجاالن را از کشورش اخراج نکند ارتش به سوريه حمله می

چنين تھديدی در حالی بود که حزب کارگران کردستان در روز يکم سپتامبر ھمان سال، برای ايجاد فرصتی در راستای 

  .بس کرده بود جانبه اعالم آتش صورت يک  سومين بار به کرد برایمسألهآميز  حل مسالمت

 و انگليس با ھمکاری ترکيه يک مانور نظامی گسترده در امريکا ئی، نيروھای دريا١٩٩٨در اواخر فصل تابستان سال 

  .دريای سفيد انجام دادند که ناظران سياسی در آنزمان اين مانور را تھديدی آشکار عليه سوريه قلمداد کردند

ھا ميان ترکيه و سوريه در جريان بود که بعدھا مشخص شد  چنين روابط ديپلماتيک برای کاھش تنش  اين مدت، ھمدر

  .تر بر سوريه بود تا به ميزبانی از اوجاالن پايان دھد ھا برای اعمال فشار بيش بخشی از اين تماس

اوجاالن برای جلوگيری از آتش جنگ تصميم ای گسترده در شرف وقوع بود خود  ای که يک جنگ منطقه اتفاقا در دوره

  . برودئیگرفت سوريه را ترک کند و به يک کشور اروپا

، ١٩٩٨ سال اکتوبروی که پيش از ترک سوريه به گزينهھای ممکن در منطقه فکر کرده بود سرانجام در روز نھم 

ھای ترکيه با دول  ھا و توطئه و اقسام طرحای از انواع  روز به بعد دوره تازه از آن. سوريه را به مقصد يونان ترک کرد

  .المللی عليه وی، آغاز شد بين

 که داده بود پشت کرد اوجاالن به ناچار پس از سفر به روسيه، راه ايتاليا را در پيش ئیھا که يونان به وعده پس از آن

  .وی وارد رم پايتخت اين کشور شد. گرفت

 از ورود اوجاالن به ايتاليا، راھی رم شدند و حضوری تاريخی  به محض اطالعئیکردھای ساکن کشورھای اروپا

  .بزرگی را در رم به نمايش گذاشتند

ماسيمو دالما، نخست وزير وقت ايتاليا، در تالش بود تا برای بحرانی که با ورود اوجاالن به اروپا شکل گرفته بود راه 

، انگليس و ترکيه، آپو را وادار به ترک رم کرد و مجددا ريکااماما نھايتا، او در نتيجه فشارھای . ای دست و پا کند چاره

سرانجام وی به کنيا رفت و در سفارت يونان سکنی گزيد تا راھی آفريقای . جا به يونان بازگشت به روسيه و از آن

نوبی ياری چرا که مقامات وقت دولت يونان به اوجاالن قول داده بودند که برای انتقال وی به آفريقای ج. جنوبی شود

يتی که در طرح توطئه داشتند از مسؤولبار نيز طبق  اما ھمانند بار اول که تعھدشان را زير پا گذاشته بودند اين. رسانند

  . اوجاالن پشتيبانی نکردند

، ١٩٩٩ای و کشور به کشور اوجاالن، اين شد که در روز پانزدھم فوريه سال   قاره به قارهئیپيما نھايت نتيجه اين راه

 و اسرائيل، اوجاالن را در کشور کنيا ربودند و وی را به تيم اطالتی ترکيه موسوم به امريکانيروھای دستگاه اطالعاتی 

  .تحويل دادند» ميت«

ھای کردستان و اکثر  شمار وی، در تمامی بخش با پخش خبر عمليات ربودن و تحويل اوجاالن به ترکيه، ھواداران بی

سطح اعتراضات مردمی چنان وسيع بود که مادلين آلبرايت وزير خارجه . ات خيابانی زدندنقاط جھان، دست به اعتراض

  .اند ھا از ميزان پايگاه اجتماعی گسترده اوجاالن مطلع نبوده ، در يک کنفرانس خبری اعالم کرد آنامريکاوقت 

 ئیان و اغلب کشورھای اروپاھا و گروگانگيری تا چند روز در ترکيه، ارمنستان، لبنان، اير اعتراضات، تظاھرات

ھا  ھا و فاشيست  در داخل ترکيه برخی از ناسيوناليست. دنبال شد که در جريان آن چند نفر کشته و صدھا نفر زخمی شدند
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زمان کردھا و نيروھای چپ و مخالف دولت،  و طرفداران دولت، از دستگيری اوجاالن ابراز شادمانی کردند، گرچه ھم

در دستگيری وی منجر شد تا  شايعه ھمکاری سازمان اطالعات اسرائيل موساد. ات کردنددر چندين شھر تظاھر

  . نفر کشته شوند٣ھای اسرائيل نيز مورد حمله قرار گيرد و در جريان آن  سفارتخانه

به گفته آنان سازمان .  در جريان ربودن اوجاالن توسط برخی مقامات اطالعاتی آن کشور مطرح شدامريکاھمکاری 

ای از وزارت دفاع آن کشور که  شاخه» ای اس ان «امريکاو سازمان اطالعات ملی » سيا «امريکاالعات مرکزی اط

را ترک کرده بود، ھمواره وی را زير  متخصص در استراق سمع الکترونيکی است، از سه ماه قبل که اوجاالن سوريه

 . است نظر داشته

کند که وی  ر سفارت يونان در نايروبی ابتدا از دولت يونان درخواست می نھايتا پس از استقرار اوجاالن دامريکادولت 

را به ترکيه تحويل دھد و پس از امتناع يونان اطالعات مربوط به محل اقامت اوجاالن را در اختيار دولت ترکيه قرار 

 .دھد می

 در عمليات دستگيری يکاامرت مربوط به دست داشتن سؤاالگوی وزارت امور خارجه در برابر  با ين وجود، سخن

ان مأمورھا معتقد بودند که دستگيری اوجاالن عمليات مشترک توسط   بسياری از رسانه.اوجاالن آن را تکذيب کرد

  . است  انجام شدهامريکاترکيه و 

، که رابطه نزديکی با موساد دارد در کتاب »سيا«، از عناصر سازمان اطالعاتی »گوردون توماس«اما يک دھه بعد 

 و ترکيه، بلکه مستقال توسط سازمان موساد امريکاود مدعی شد که اساسا دستگيری اوجاالن نه توسط نيروھای امنيتی خ

اسرائيل پيش از آن نيز چند مورد عمليات ربودن افراد . اجرا شد و آنان پس ار ربودن وی او را به ترکيه تحويل دادند

، امريکاھای اطالعاتی  ، گفت که وی در عمليات مشترک سازمان١٣٨٧ل عبدهللا اوجاالن نيز در سا. را اجرا کرده بود

  . زندان امرالی منتقل شد اسرائيل و ترکيه ربوده و به

، محاکمه و به اعدام محکوم شد، »قتل ھزاران نفر«جنگ مسلحانه و » اتھام«با اين وجود، عبدهللا پس از دستگيری، به 

.  داشت از اعدام وی خودداری کردئی که برای عضويت در اتحاديه اروپائیھا تالشدليل انتقادات گسترده و  اما ترکيه به

  .گذراند اکنون دوران حبس ابد خود را در زندان جزيره امرالی می وی ھم

و پس از شکايت وکالی اوجاالن، محاکمه وی را دارای ايرادات  ١٣٨٤در عين حال دادگاه حقوق بشر اروپا در سال 

وجود قاضی ارتشی در دادگاه، عدم دسترسی وی به پرونده خود، حبس قبل از . نه اعالم کردمختلف و غيرمنصفا

  .محاکمه و صدور حکم اعدام را از موارد غير منصفانه بودن دادگاه دانست

ترين  ھای جزاير واقع در دريای مرمره در مجاورت شھر استانبول، محل زندگی خطرناک  از تاريخ، زندانئیھا دوره

  .ھا و زندانيان ترکيه بود تبعيدی

شدند؛ تروتسکی پس از فرار از شوروی تحت حکومت استالين، به  داری می ھا نگه ھای عثمانی در اين زندان شاھزاده

 بعد از .جا اعدام شد  ترکيه، نخست وزير اين کشور در آن١٩۶٠اين جزاير پناھنده شد و پس از کودتای نظامی سال 

ساز چپ و کردزبان ترکيه نيز مدتی را در اين جزيره گذراند و سپس از آن جا فرار  ، فيلملماز گونیئي، ١٩٨٠کودتای 

  .کرد

شھرت جزيره امرالی، واقع در دريای مرمره اکنون به اين دليل است که عبدهللا اوجاالن، متفکر مبارزی که در ترکيه، 

 .جا زندانی است شد، در آن ھا خطاب می  »سرکرده تروريست«ھا،  ھا و ناسيوناليست اغلب توسط حاکميت و فاشيست

مدار، وکيل مدافع، اعضای خانواده و نيز زندانبانان، کسی اوجاالن را نديده و يا  در اين نوزده سال، به جز چند سياست

ولی کسی ترديد ندارد که او رھبر جنبش سياسی، اجتماعی و مسلحانه حزب کارگران . صدای مستقيم او را نشينده است



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١١

و بسياری از مردم کرد و غيرکرد در منطقه است و از احترام و محبوبيت خاصی نيز برخوردار ) ک.ک.پ( تانکردس

 .است

، بود که »مھمت اوجاالن«تر وی  ھا تنھا کسی که اجازه ديدار با آپو را در زندان امرالی داشت، برادر کوچک برای سال

 .کند  میکشاورز است و در روستای عمرلی، در شرق ترکيه زندگی

اين اراده «: ھا گفته است محمد اوجاالن که عضو حزب کردی صلح و دموکراسی است در تحسين برادرش به رسانه

مدت مالقات دو برادر معموال » .او در شرايط شاقی در زندان است. العاده اوست که وی را زنده نگاه داشته است خارق

 .گرفت یان زندان صورت ممأمور دقيقه بود که با حضور ۴۵

زنيم و بعد نيم ساعت درباره   دقيقه درباره اتفاقات ده و امور خانوادگی حرف می١۵ما حدود «: گويد مھمت اوجاالن می

 ».کنيم مسائل سياسی منطقه و اطراف جھان صحبت می

سازد که  میفرستد و خاطرنشان   توسط او برای ھوادارانش میئیھا کند که برادرش گاھی پيام مھمت اوجاالن اضافه می

. ھای جدی پيش آيد ھای ترکيه است و اگر اين پل شکسته شود، ممکن است تفرقه عبدهللا اوجاالن پلی بين کردھا و ترک

   .کند مھمت اوجاالن معتقد است که برادرش برای پايان دادن به خونريزی تالش می

نه ارتش و نيروھای امنيتی ترکيه به مردم و حمالت ھيتسريک و وحشيا» نافرجام«اما پس از نمايش کوتای به اصطالح 

ھای آپو را نيز قطع کرده و اطالعات دقيقی از  ک در کوه ھای قنديل، حکومت ترکيه، مالقات.ک.کرد و مواقع پ

  .وضعيت وی در دست نيست

  

  ) ميت( سازمان امنيتی اطالعات و امنيت ترکيه

 آن تأسيسی است که تاريخچه اصلی پوليسھای مخوف  زمان، يکی از سا)ميت( سازمان امنيتی اطالعات و امنيت ترکيه

 Milli İstihbarat) »ميت«. گردد برمی) ھای جوان ترک«دھی  به اواخر فروپاشی امپراطوری عثمانی و سازمان

Teşkilatı) ھای اطالعاتی ترکيه شامل اسامی ذيل،  سازمان امنيت داخلی و برون مرزی ترکيه است و ديگر سازمان

  . آن قرار دارندتحت نظر 

 

  MITس ئيھاکان فيدان ر

 )نظامی و برون مرزی(  اداره دوم ارتش-

 ) مرزی-داخلی (  اطالعات و عمليات ژاندارمری-

  )داخلی( پوليس اطالعات و عمليات -

  )داخلی(  اطالعات نخست وزيری-

  )٢داخلی (  اطالعات رياست جمھوری-
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او، .  شدتأسيس مخفی فرانسه پوليسو به تقليد از ) ١٨٦١ تا ١٨٣٩( »سلطان عبدالحميد«در دوره عثمانی و حاکميت 

اطالعات «عبدالحميد، برای حفظ تاج و تخت خود .  کردتأسيس ميالدی ١٨٨٠را در سال » تشکيالت استخبارات يلذير«

 ئیروپاکه در برخی کشورھای ا )JON TURK( ھا »ژون ترک«و برای مقابله با تھديدات خارجی، از جمله » داخلی

  .وجود آورد را به» اطالعات خارجی«و قاھره سازماندھی شده بودند، 

را بنيان » تشکيالت مخصوصه«، او سرويس اطالعاتی ١٩١٨ تا ١٩١٣ھای  در سال» انور پاشا«با روی کار آمدن 

، مقابله »بانطل طلبان و تجزيه ئیجدا«ھدف تشکيالت مخصوصه، حفظ وحدت و تماميت ارضی عثمانی، مبارزه با . نھاد

 .آوری اطالعات و عمليات ضد جاسوسی و ضد اطالعات بود با عمليات چريکی و نامنظم، جمع

 اکتوبر ٣٠در )  Mondros ( »مندروس«و قرارداد متارکه جنگ را ) ١٩١٨ - ١٩١٤( بعد از پايان جنگ جھانی اول

 ١٣استانبول نيز در . مال به پايان رسيدھای ائتالفی امضاء کرد، امپراطوری عثمانی ع  بين عثمانی و دولت١٩١٨

ھای نظامی و  از سوی سازمان» بخش ملی ترکيه آزادی«، جنگ ١٩١٩ می سال ١٩از .  اشغال شد١٩١٨نوامبر 

 جوالی ٢٤آغاز شد و در ) آتا ترک( »کمال مصطفی پاش«نظامی مسلح متشکل از افسران ارتش عثمانی به رھبری  شبه

 ١٩٢٣ھای   و بين سالتأسيس» دولت جمھوری ترکيه«نھايتا، . به پايان رسيد»  لوزانپيمان صلح« با امضای ١٩٢٣

  . اصول و اھداف سياسی و اجتماعی آتاترک آغاز شد١٩٢٦الی 

طلب و مخالف رژيم مانند  ھای تجزيه  شود چون بايد با گروهتأسيسآتاترک دستور داد تا سرويس اطالعات و امنيت 

 Walther Nieolai او با دعوت از سرھنگ. کرد ، کردی و کمونيستی مقابله می)يونان( گرايان ارمنی و رومی ملی

 برای ١٩٢٦ در قبل و بعد از جنگ جھانی اول، وی در اواخر سال المانس سرويس اطالعات ستاد کل ارتش ئير

  .آموزش نيروھای معاونت خارجه اطالعات ترکيه وارد اين کشور شد

» پشتيبانی فنی«، و »تبليغات«، »ضد اطالعات«، »اطالعات«ترکيه از چھارشعبه در آن زمان سرويس اطالعاتی 

 و پرسنل پوليسشعبه اطالعات متشکل از افسران ستاد کل ارتش، شعبه ضد اطالعات متشکل از پرسنل . تشکيل شد

ل از پرسنل فرماندھی کل ژاندارمری، شعبه تبليغات متشکل از پرسنل وزارت خارجه و شعبه پشتيبانی فنی متشک

 به طور رسمی بر اساس مصوبه ١٩٢٦ دسامبر ١٩ در  (MEH) رياست خدمات امنيت ملی. نظامی و غيرنظامی بود

  . شدتأسيس ٤٥٠٧ وزراء به شماره ھيأتمحرمانه 

آوری   با ھدف جمع١٩٦٥ جوالی سال ٢٢، در »MIT /  Milli İstihbarat Teşkilatı«سازمان استخبارات ملی 

ھای اطالعاتی بر اساس   سياست امنيت ملی و تمرکز فعاليتتعيينره ھمه موارد مربوط به امنيت ملی و اطالعات دربا

 نيز  MEHپس از مدتی، .  گرديدتأسيس که در مجلس ترکيه تصويب شد، ١٩٦٥ جوالی ٢٢ مورخ ٦٤٤قانون شماره 

  . نام دادتغيير MIT به

س جمھور، نخست ئيدارد و اطالعات خود را در اختيار ردر حال حاضر اين سازمان زير نظر نخست وزير قرار 

ھای  دھد و ھمکاری نزديکی با موساد و سيا در زمينه س ستاد ارتش و دبير شورای امنيت ملی قرار میئيوزير، ر

  . تجھيزات و ابزارھای اطالعاتی داردتأمينآموزشی، تبادل اطالعات و 

  .است» ھاکان فيدان«، MITس فعلی ئير

  :ر ساختاری دارای سه معاونت و چھار دايره به شرح زير استميت از نظ

 .ھا، مشاوران حقوقی، بازرسی روابط عمومی و دفتر ارتباط بارسانه: شامل  دايره ھماھنگ کننده-

  .ای ھای رايانه مديريت اطالعات، مديريت عمليات روانی، مديريت سيستم: شامل  معاونت اطالعات-

  :ريت اطالعات فنی و الکترونيک، مديريت عمليات شاملمدي: شامل  معاونت عمليات-
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  .مديريت امور داخلی و مديريت واحدھای برون مرزی

  .ئیمديريت امور اداری، مديريت پرسنلی، مرکز آموزش، دفتر امور دفاعی، دايره ترابری ھوا: شامل  معاونت اداری-

MIT س اين سازمان با پيشنھاد ئير. ترکيه را دارد به جز ارتش، حق دخالت در ھمه سازمان ھای دولتی و خصوصی

  .شود س جمھور انتخاب میئي رتأئيدنخست وزير و ھماھنگی شورای امنيت ملی و 

MITدارای کارکنان رسمی، قراردادی نظامی و غير نظامی مرد و زن است .  

يکی از .  کار ھستندھای حساس اين سازمان مشغول به نظاميان ھستند که در پست MIT  در صد از پرسنل١٠حدود 

از نظر . ھا و حتی اينترنت است برای استخدام نيروھای مورد نياز خود آگھی از طريق روزنامه MIT ھای رايج روش

ای  ھای الکترونيک پيشرفته و آرشيو رايانه توان عملياتی، ميت بعد از اطالعات ارتش قرار داشته و مجھز به دستگاه

  .باشد می

ھا و در سطح اينترنت اقدام به جذب افراد مسلط به زبان فارسی،   با چاپ آگھی در نشريهIT M ھاست که سازمان سال

 سال سن و تابعيت ترکيه ٣٥افراد مايل به شرکت در آزمون بايد حداکثر . عبری، آشوری، عربی، و ارمنی کرده است

  .را داشته باشند

زمان  ت کرده و ھميفعال) ریيوابسته به نخست وز(  توسعهس اداره ھمکاری وئيعنوان ر ، به٢٠٠٣دان در سال يھاکان ف

ک يپلماتيھای د تين دوران در برخی مذاکرات و فعالياو در ھم. س کرديھای آنکارا و استانبول تدر با آن در دانشگاه

 سال در. ت کرديانه فعاليای مي و آسئیقاي، عربی، آفرئیھای اروپا ت گرفت و در حوزهمأموريه يخارج از کشور ترک

المللی احمد  ني امنای دانشگاه بھيأتز عضو يای و ن المللی انرژی ھسته نيره آژانس بي مدھيأتدان عضو ي، ف٢٠٠٧

شنھادات ير، پيار ارشد معاون نخست وزي، به او پست معاونت مستشار داده شد و در مقام دست٢٠٠٩در سال . يسوی شد

  .ه ارائه داديری ترکي وزای برای تحول اداری و سازمانی نھاد نخست گسترده

ک يتر از  د و پس از مدتی کميت رسيس اطالعاتی ميس سروئيدان به مقام معاونت ريدر اواخر ھمان سال، ھاکان ف

اری از يار گرفت و بسيدان پست او را در اختيه، فيتی ترکيچھره شناخته شده امن» امره تانر«سال، با بازنشسته شدن 

تانر در «: ه نوشتنديگران با زبان طنز و کنا ليع متعجب شدند و برخی از تحليع سري و ترفن رشديه از ايھای ترک رسانه

سازی او برای در  دان نشان دھد، اگر نه آمادهيھا را به ف ت مانده بود تا ھمه دکمهين منظور در ميظرف آن مدت فقط به ا

  ».د خورده بوديش کليھا پ ن پست حساس از مدتيار گرفتن اياخت

ھا  ن بود که دهيت، ايس اطالعاتی ميدان در سرويس شدن ھاکان فئيه از ريھای ترک ق رسانهيل تعجب عميز دالکی اي

ن پست در نظر گرفته شده يعنوان نامزدھای ا ه بهيتی ترکي امن-اسی يگران س ليمعاون، فرمانده نظامی کارکشته و تحل

ن حال يبا ا.  ساله بسپارد۴٢ک جوان يت را به ي، مدوخانارر يکرد که نخست وز بودند و در اين ميان، کسی فکر نمی

س وقت ئيقی و حقوقی عبدهللا گل ري حقتأئيد، از اردوخانژه يت کامل و عالقه وير از حمايدان غيبعدھا مشخص شد که ف

ل ک تز مفصيرد، در يار بگين مقام را در اختيش از آن که اي سال پ١١ز برخوردار است و ي ناردوخانو ھم حزبی 

ن دولت گذاشته مسؤوليار يت بر کاغذ آورده و در اختيس اطالعاتی ميات خود را در مورد سازماندھی مجدد سروينظر

  !ار خواھد گرفتيس را در اختين سروين پست ايت خواھد رفت و باالتريدانست که روزی به م  به خوبی میئیبود و گو

س موساد نظر ين موضوع خبر داد که سرويدان از ايحکم فلی، تنھا دو روز پس از اعالم ئيھاآرتص روزنامه اسرا

ران ي اتأثيردان تحت يل اعالم کردند که فئيتی اسراياسی و امنيھای س دان دارد و برخی از البیيس شدن فئيمساعدی به ر

  .ان داردينيا فلسطيکی يبوده و روابط نزد
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است خارجی است و يت در سيش اطالعات و امندان، ضرورت پررنگ کردن نقيکی از اصول مھم تز دکترای ھاکان في

 و داوداوغلو نخست وزير وقت بوده و به عبارتی اردوخاناند،  ده قرار گرفتهين اي اتأثيرشدت تحت  دو فردی که به

ز مذاکرات يه و نيالمللی ترک نيک چھره مھم در مذاکرات بيدان به ي کافی است تا ف رش دونفرهي و پذتأئيدن يروشن، ھم

  .ل شوديک تبد.ک. در گفتگو با اوجاالن و پداخلی

دون ي، فر)است خارجه حزب عدالت و توسعهيمعاون س(کيدان در کنار داوداوغلو نخست وزير وقت ترکيه، عمر چليف

است خارجه يم سيل کننده تيگر، جزء تکميک ديو چند چھره آکادم) ن وزارت امور خارجهياز معاون(سنرلی اوغلو

دان يف. ل بودئين حماس و اسرايبس ب گری برای آتش انجیين حوزه، ميھای او در ا تمأمورين يآخرکی از يه است و يترک

شود اما اطالعات غلط و ناقص قطعا  م خوب نمیيشه منجر به گرفتن تصمياطالعات خوب ھم«ن باور است که يبر ا

  ».آورد است خارجی را به دنبال میيشکست س

  .  در گفتگو با عبدهللا اوجاالن بوداردوخانم يقنده مستيای نما دان، دورهيھاکان ف

ژه دادگاه جمھوری به دادگاه يارات ويدادستان دارای اخت» اين ساری کايصدرالد«، از سوی ٢٠١٢فيدان در سال 

  .ردي قرار بگئیھا مورد بازجو »ستيترور«کارانه با  فراخوانده شد تا در مقام مظنون و به اتھام گفتگوی سازش

ل شد يتی جدی تبديک بحران امنين حال به ياسی و خبری و در عيک بمب سيه، به يا در ترکيقاضی ساری کان اقدام يا

به جای او . ديد او را به دادگاه ببريحق ندار. دان خمره اسرار من استيف«: ن خصوص گفتي در ااردوخانطوری که  به

 دستور داد شبانه متنی برای اردوخان بود که ای ن موضوع برای دولت به گونهيت ايحساس» .دي کنئیاز من بازجو

ن جمله در ي ساعت، ا٢٤تر از  س مجلس ملی فرستاده شود و در مدت زمانی کمئياصالح قانون نوشته شده و برای ر

ت را به يرتبه م ر مقامات عالیيچ کس حق ندارد بدون اجازه و ھماھنگی با شخص نخست وزيھ«: قانون گنجانده شود

  ».انددادگاه فرابخو

ا از مقام خود عزل شد و برخی ين واقعه قاضی ساری کايد و چند روز پس از اي رسئیب نھايعا به تصويقانون سر

البته . زه شخصی بوده استين اقدام دارای انگين بوده و در ايز اعالم کردند که او از کردھای شمديه نيھای ترک روزنامه

ن بحران از اطاق فکر برخی يه مطرح شد که ايھای ترک  رسانهاری ازيز در بسيل نين تحليدر ھمان دوران، ا

 را به رخ پوليسزان نفوذ خود در دستگاه قضا و ياند م هللا گولن طراحی شده و آنان خواسته ھای جماعت فتح نيسيتئور

  .دولت بکشند

تی دو ير اطالعاتی و امنق و امتزاج رفتايان آورده که تلفين موضوع سخن به ميدان در تز دکترای خود از ايھاکان ف

در . دی به نام آنگلوترک بازسازی شوديد بر اساس الگوی جديت بايه نبوده و ميه، به نفع ترکيس و روسيس انگليسرو

زی از تجارب روسی يس و الھام از بخش ناچي و انگلامريکاھای اطالعاتی  سيھای کاری سرو وهيب شيدان ترکيواقع ف

  .داند ه میيت ترکيرای چندوچون کار اطالعات و امند بيک معجون سازمانی مفيرا، 

ت برای جلب برخی خبرنگاران و يھای م ت به وجود آورد، بازکردن دروازهيدان در ميکی از تحوالتی که ھاکان في

ی و روسی المانسی، فرانسوی، يھای ترکی، عربی، انگل ت به زبانينترنتی ميگاه ايای و توسعه دادن به پا فعاالن رسانه

  .ودب

ن يد در نظر گرفت و در ايروھای جدينش نيک الگوی برتر برای گزيعنوان  پلمات را بهي د-دان موضوع جاسوس يف

است يتی در سين امنمأموريت و ينده نقش مينی شد در آيب شيز انجام داده و پي با داوداوغلو نئیھا زنیيخصوص را

  .تر شود ه پررنگيپلماسی ترکيخارجی و کل دستگاه د
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ت را بازتر نموده و در حال حاضر بر اساس آمار رسمی اعالم شده، بودجه ساالنه يرو برای ميره استخدام نين دادايف

ت يم دست به فعاليرمستقيا غيم يھای مستق وهيت به شيا ميست که آيره است اما مشخص نيون ليلي م٨٥٠س ين سرويا

  .ا نهيزند  ز میياقتصادی ن

  

  ود اوغلوکتاب عمق ستراتيژيک احمد داو

نوعی منطبق بر طرح خاورميانه بزرگ و شمال  ک احمد داوود اوغلو نيز به اعتقاد من بهستراتيژيکتاب عمق 

بلکه  دوباره وارد جرگه عثمانی کنند، ھا اين نبود که کشورھای ديگر را تصرف و با اين تفاوت که ھدف آن. آفريقاست

پس از آن احمد .  گسترش دھند١٩١١ک ترکيه را در مرزھای يستراتيژخواستند عمق نفوذ اقتصادی، فرھنگی و  می

 مسألهکنند که   سنی روی آوردند و ايران را متھم کردند و میئیگرا  به شدت به مذھباردوخانطور  داوود اوغلو و ھمين

 تا در دھد برداری قرار می عنوان يک پوشش برای خود مورد بھره  شيعه را به- خصوص امپرياليسم فارس  به شيعه و

بخشی از کشورھای  ويژه خواست در برخی کشورھا به کشورھای عربی، اسالمی و منطقه نفوذی داشته باشد و حتی می

خواھد جھان اھل سنت را به  ھا، حکومت اساليم ايران و جريان شيعه، می به عقيده آن. عربی، تشيع را گسترش دھد

  .شکست بکشاند

 است از جمله در ئیھا  نامتغييرکند،   را حتی در داخل ترکيه احصاء میئیراگ ای از مواردی که سياست مذھب نمونه

ھای داوود  رانی توان به يکی از سخن ای ديگر می در نمونه. مناطق علوی نشين ترکيه نيز بر ھمين اساس انجام شده است

ھا  که ھر سه نفر آن» ھستيم… ما وارث ابوسعود افندی و«کند   میتأکيدجا  اوغلو در سال گذشته اشاره کرد که در آن

 را در منطقه و ئیگرا به اين معنا که ترکيه يک نوع گرايش مذھب. حکم تکفير علويان و شيعيان را داده بودند

عنوان رھبر جھان اھل سنت  شان، به کرد خود را نيز مانند رقبای شيعه خصوص در عراق و سوريه دنبال و تالش می به

جا  سنی در عراق و سوريه و ترکيه ايجاد کنند و از آن رند يک نوع جبھه قوی و مشترکھا، سعی دا آن. معرفی کند

جبھه سنی گسترش يابد و از گسترش تشيع در منطقه  خليج فارس، قطر و عربستان بيايد و در اين مناطق يک نوع به

شود  ، دنبال می...ربستان و فرقه گرايانه ای که از سوی حکومت ايران، ترکيه، عئیھا چنين سياستی. جلوگيری کند

. ھای جديد مانند سوريه و يمن ھستند برای مردم منطقه بسيار خطرناک است و علما به وجود آوردن مراکز بحران

مراکزی که به قتل گاه انسان ھيا بی گناه تبديل شده اند و قبل از آن نيز عراق، ليبی و افغانستان اين مسير را طی 

اند که  چنان ويران کرده ای اين جوامع از روابط و مناسبات انسانی گرفته تا اقتصادی را آن پايهھای  اند و زيرساخت کرده

 . پذير نيستند ھا ترميم به اين زودی

شود که ميان ترکيه و عربستان   حاکميت ترکيه، به قراردادی مربوط میئیگرا تر ديگر در محور مذھب  خطرناکمسأله

اين جريان بيش .  قاضی انتپ ترکيه بسته شده تا پناھندگان سوری در آن تحصيل کنند دانشگاه مشترکی درتأسيسبرای 

نوعی مرکز تفکر  تواند ترکيه را تبديل به پاکستان و به از ھمه برای آينده جامعه ترکيه خطرناک است و در آينده می

  .مذھبی کند

سازی   در عراق و سوريه يک جريانامريکال  کامکنترول عالوه بر آن ترکيه با کمک قطر و عربستان سعودی و تحت 

امروز ترکيه به مرکز انتقال و پمپاژ انرژی به جمھوری آذربايجان، ايران، عراق و .  انرژی انجام دادمسألهرا در 

اند که خط  از سوی ديگر، در چند سال گذشته، ايران، عراق و سوريه نيز قراردادی امضا کرده. روسيه تبديل شده است

تی و گازی ايران، عراق و سوريه به مديترانه کشيده شود تا اين باعث شود که حداقل بخشی از انتقال و پمپاژ لوله نف

ھای مذھبی و  ھای ترکيه در عراق و سوريه و حمايت از گروه دخالت يکی از داليل انرژی از دست ترکيه خارج شود و
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ترکيه حتی امروز ھم در تالش برای ايجاد . يف گردد بر لزوم حاکميت اھل سنت در اين مناطق تضعتأکيدخصوص  به

چنين ترکيه تا ديروز از  ھم.  را به دست بگيردکنترول شيعه در عراق است تا بتواند در عراق، - يک فدراسيون سنی 

 دھی کرده سو از لحاظ اقتصادی، نظامی و اطالعاتی متحد بارزانی بود و از سوی ديگر، نگھبانان نينوا را سازمان يک

ھا را آموزش داده و مسلح کرده  نظامی است که ترکيه آن نگھبانان نينوا بين دو تا ھشت ھزار نيروی مسلح شبه. است

آزادسازی موصل شرکت کنند و معتقد است که حشد الشعبی ھم نبايد در تل  ھا ھم در عمليات   داشت که آنتأکيداست و 

سه حکومت عراق، ايران و ترکيه با مردم اقليم کردستان، اما امروز و دشمنی و خصومت ... عفر دخالت کند و

 .ھا حتی اگر موقت ھم شده به ھم خورده است ھای آن بازی

ھای خود اين موضوع را بيان کرده است که پيمان  رانی  چندين بار در سخناردوخانکه رجب طيب   ديگر اينمسأله

 اين اردوخانمنظور .  کرده استتعيينسی ترکيه فعلی را پيمان لوزان، مرزھای سيا. شناسد لوزان را به رسميت نمی

از حلب گرفته تا موصل و کرکوک جزو مرزھای ميثاق ملی ترکيه است و  است که از سواحل مديترانه گرفته تا حلب و

 اخوان.  اخوان در ترکيه استمسألهموضوع ديگر نيز . پيمان لوزان باعث شده است که اين مناطق از ترکيه خارج شود

به » ملی گوروش«در داخل نھضت يا جريان  نفوذ اخوان ترين  عمده.  ميالدی در ترکيه نفوذ کرد٦٠از تقريبا دھه 

، حزب نظام ملی را تشکيل داد، تا امروز که حزب سعادت در اختيار ١٩٦٩الدين اربکان بود که در سال  رھبری نجم

مذھبی و اسالمی  ترين تشکل  ای دارند و بزرگ فوذ بسيار گستردهطور بالکان ن ھا در ترکيه، اروپا و ھمين اين .ھاست آن

ک خود را ستراتيژياحمد داوود اوغلو کتاب عمق  قبل از اين که. ھا ھستند ھم آن» دی ھشت «مؤسسترکيه است و 

 نفوذ نوعی ، فضای فرھنگی و به»دی ھشت«ھا، گسترش  به اعتقاد آن. ھا اين گروه را راه اندازی کردند بنويسد، آن

 . توانست احيا کند اما حزب عدالت و توسعه، چنين طرحی را دنبال نکرد عثمانيت را می

  

  اردوخانھای رجب طيب  ياھا و بلندپروازیؤر

سازی منتقدين از درون حکومت   در راستای تثبيت موقعيت خود و حزبش با سرکوب شديد مخالفين و حتی پاکاردوخان

 قانونی ٢٠١٤ آوريل ١٧در روز .  خود گرفته استکنترولعين حال ميت را نيز در ھای وابسته به آن، در  و ارگان

» عدالت و توسعه«کار  گرا و محافظه جنجالی در مجلس نمايندگان ترکيه با پيروزی رای اکثريت مطلق آرا حزب اسالم

المات و مراودات جھت  تمامی مککنترولاجازه ورود به حريم شخصی افراد و شنود و MIT  تصويب شد که طی آن به

 اردوخان که او نيز ھم حزبی –س جمھور وقت ئي ر- » عبدهللا گل«با امضاء . کاری داده شد مبارزه با تروريسم و خراب

  .است اين اليحه شکلی کامال قانونی به خود گرفت

ترين حزب  بزرگ( خواه خلق  رھبر حزب جمھوری )Kemal Kılıçdaroğlu(»دار اوغلو کمال قليچ«در آن زمان، 

دومين حزب  (-رھبر حزب حرکت ملی) Devlet Bahçeli (»لی دولت باغچه«و ) اپوزيسيون در پارلمان آن کشور

ه برای تبديل جامعه المانشديدا اين قانون را محکوم کرده و آن را دستاويزی ھنرمندانه و ظ)  در آن تاريخاردوخانمنتقد 

خواه اعالم کرده  رھبر حزب جمھوری. اند  بر کشور ترکيه دانستهوخاناردبه فضای امنيتی و سيطره روح ديکتاتوری 

ھاست  البته مدت( .است که حتما تا حصول نتيجه شکايت عليه اين قانون را در دادگاه قانون اساسی پيگيری خواھد کرد

  .)ه استويژه عليه مردم کرد شد ھای آن به  و حامی سياستاردوخانکه حزب فاشيستی حرکت ملی، ھمکار حزب 
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 )سمت چپ( دار اوغلو و کمال قليچ) سمت راست( لی دولت باغچه

  :توان به موارد زير اشاره کرد از مواد اين قانون می 

 .ھا خواھد بود  مراودات آنکنترولمجاز به ورود به حريم شخصی تمامی افراد و شنود مکالمات و MIT  سازمان. ١

 امنيت تأمين و تروريستی در مسير ئیھای مافيا ھا و سازمان با کليه گروهمجاز به برقراری ارتباط  MIT سازمان. ٢

  .ملی خواھد بود

  .ھا با دنيای برون مرزی خواھد بود ھای داخلی کشور و تعامالت آن مجاز به نظارت بر کليه سازمان MIT سازمان. ٣

 امنيت ملی خواھد تأمينوغ سنج به نفع مجاز به استفاده از تمامی ابزار جاسوسی از جمله دستگاه در MIT سازمان. ٤

  .بود

  . خواھند بودMIT ات دولتی و بخش خصوصی متعھد به ھمکاری اطالعاتی با سازمانمؤسسھا و  کليه سازمان. ٥

 سال حبس ٤ھر فردی که نتواند اطالعات خواسته شده از سوی سازمان را ارائه دھد، دادگاھی شده و حداکثر به . ٦

  )ترين ماده اين قانون است اين ماده پر جنجال( .دمحکوم خواھد گردي

فقط توسط دادگاه عالی  MIT س سازمانئيھای امنيتی از پيگرد مصون خواھند بود و محاکمه ر روسای سازمان. ٧

  .ترکيه و محاکمه ديگر عوامل سازمان فقط توسط يک دادگاه ويژه در آنکارا صورت خواھد پذيرفت

و افشاء آن از سوی ھر فرد حقوقی و حقيقی به خصوص MIT  انه سازماندسترسی به اطالعات محرم. ٨

  . سال خواھد بود١٢ تا ٣نگاران مستوجب حبس  روزنامه

 روز، نامه اعتراض ١٠تواند ظرف مدت  ، معاون وی میMITس سازمانئيدر صورت تحت پيگرد قرار گرفتن ر. ٩

 پيگرد وی را قابل مسألهتواند  ور ھم با حضور در مجلس میس جمھئيس جمھور تقديم کند و رئيبه اين موضوع را به ر

  .پيگيری و يا منتفی اعالم کند

و تنی چند از عوامل سازمان با رخنه ) MIT- س سازمان امنيتئير( »ھاکان فيدان«علت تھيه اين اليحه به بحرانی که 

 خود، پای را از حد مجاز فراتر گذاشته و ھا، در عمليات گسترده آن. گردد وجود آوردند برمی در جوامع کرد ترکيه به

 در ئیفشار مقامات قضا. شوند بدين ترتيب از سوی دادستان ويژه ترکيه جھت ارائه شھادت و توضيحات احضار می

 دھد و ھمين امر موجب چالش و جنجال بزرگ ميان ئیشود که فيدان تن به بازجو  موجب میاردوخان بر ٢٠١٢فوريه 

 نخست وزير وقت ترکيه از سوی اردوخاندر ھمين ھنگام طرح اتھام فساد دولت . شود دولت و دادگستری می

 و صدھا قاضی و دادستان را عزل پوليسدادگستری او را بيش از پيش خشمگين کرده و وی به تالفی، ھزاران افسر 

  .کند می

 که او قليچ را به اردوخانو س دادگاه قانون اساسی ترکيه ئي ر)Haşim Kılıç (»ھاشم قليچ«اختالف شديد ميان 

س جمھور فعلی ئي و قليچ ر- ترين دشمن فعلی او متحد سابق و بزرگ) Fethullah Gülen(»اله گولن فتح«ھمکاری با 
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 کشور متھم کرده است، از ديگر عواملی است که تالش ئیترکيه را به فساد مالی و ايجاد شکاف در سيستم قضا

  .کند ه را توجيه می برای تصويب اليحه ياد شداردوخان

 

  )سمت چپ(اله گولن  و فتح) سمت راست( ھاشم قليچ

 »اما سينکلر وب«ای به قلم   در مقاله٢٠١٤ آوريل ٢٩بان حقوق بشر سازمان ملل در تاريخ  وب سايت رسمی ديده

) Webb-Emma Sicnclair(مال گر و فعال حقوق بشر، تصويب اين قانون جنجالی که طی آن مشروعيت اع پژوھش

عمال بر ھمه چيز ارجحيت يافته است را يک عمل کامال مغاير با قوانين MIT  و مصونيت حقوقی و قانونی سازمان

  .المللی و ضد حقوق بشر خوانده است بين

  

 اما سينکلر

و بند  ھا، مصونيت پرسنل اطالعاتی در مقابل بی کاری نگاران به خاطر افشاء پنھان سينکلر زندانی کردن روزنامه

ھا را اموری بسيار غيرانسانی و  آوری اطالعات بدون رعايت حريم افراد و انسان ھا و اقدامات فراقانونی، و جمع باری

  .ھا شده است دور از شرافت خوانده و خواستار لغو ھمه آن

داعش در  تن از عوامل ٦، خبر از دستگيری »ورلد نت ديلی«يکی از مقامات ارشد اردن در گفتگو با پايگاه خبری 

ھا به اقدام برای حمله تروريستی جھت ايجاد رعب و وحشت در   و اعتراف آنئی سوريه و بازجو-نزديکی مرز اردن 

ھا  به آن MIT ھای الزم توسط سازمان اند که تمامی آموزش ھا اعتراف کرده به گفته وی، تروريست. اردن اشاره کرد

  .داده شده است

چون طرف، خبرگزاری آناتولی ترکيه، العاجل مرکز اسناد سوريه  ھای ترکيه ھم مهھای مربوط به برخی روزنا گزارش

ه ويکی ليکس ھمه مويد حمايت پزشکی و درمانی ترکيه از نيروھا و سران مؤسسھای ادوارد اسنودن و  و افشاگری

  . داعش است

ارش پر سر و صدای روزنامه در ھدايت داعش به گزMIT   برانگيز در رابطه با نقش ھای چالش يکی از افشاگری

 در يکی از ٢٠١٤ مارس ٢ فوريه تا ٢٨ در تاريخ ئیھا گردد که طی آن اعالم کرد که جلسه ترکيه برمی» ادنلک ديلی«

و سران داعش برگزار شد که طی آن مقرر گرديد امکانات کامل  MIT ھای استانبول بين چند تن از مديران ارشد ھتل

ھای  ای از ترکمن منبع افشاگری اين روزنامه، عده.  گرددتأمينوصل از سوی اين سازمان نظامی داعش برای حمله به م
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 که مقرر بود که برای تقويت داعش برگزار - سوريه بودند که در آن تاريخ برای برگزاری کنفرانس جنبش دموکراتيک 

  . در آن ھتل اقامت داشتند-شود

 به موضوع کشف يک دستگاه کاميون حامل ٢٠١٤ ژانويه ١٩به تاريخ در مقاله خود » يتورالمان«تحليلی - پايگاه خبری

 ژانويه، ١٩ دقيقه بامداد روز ٧:١٥گفتنی است که در ساعت .  سوريه اشاره کرد- سالح در ايستگاه مرزی ترکيه 

 ٣٢٠٠در حوالی ظھر، . دھد دستور توقف سه دستگاه کاميون مشکوک را می» آدنان«دادستان دادگاه عالی استان 

  FC 9193 ٠٦  و٠٦0393DY ، EY 06، 2115 ھای ھای مربوطه با شماره پالک نيروی ژاندارمری مرزی کاميون

ھا به  گردد که يکی از آن کرد، متوقف کرده و مشخص می ھا را اسکورت می که يک خودروی آئودی آن را در حالی

ھا به مخالفين بشار اسد بوده  وريه و تحويل آن قاچاق سالح به سمأمور ) MIT(دستور سازمان اطالعات و امنيت ترکيه

  .است

  

ھای اوليه،   محفظه بزرگ حاوی کمک٦ متوجه مورد مشکوک شده و طی با کردن کانتينر، پوليسگر  ھای تجسس سگ

 بالفاصله وارد قضيه شده و مانع MIT ينمأموراز طرف ديگر، . شود بمب، خمپاره، موشک، اسلحه و گلوله يافت می

حسين «در پی درگيريھای لفظی، سرانجام . شوند می» سيھان« به ستاد فرماندھی ژاندارمری شھر مرزی   کاميونانتقال

س اداره اطالعات و امنيت استان در محل توقيف ئي، و رپوليس استاندار، فرمانده Huseyin Avni ( )) Cos»آونی کوز

  .شوند کاميون حاضر می

  

  حسين آونی کوز

کند اما دادستان زير بار   ساعت تمام با دادستان در مورد اغماض از اين قضيه صحبت می يکحسين آونی کوز،

دھد که توقف کاميون مزبور و تجسس  س ستاد فرماندھی ژاندارمری اخطار میئيسپس به فرماندار سيھان و ر. رود نمی

فرماندار .  پيامدھای بدی دارداموال سازمان اطالعات و امنيت بدون اجازه شخص نخست وزير اشتباھی بزرگ بوده و

  .کنند ھم بالفاصله دستور به آزادی کاميونھا داده و آنھا به سمت سوريه حرکت می

 MIT  ای نزديک با اين سه کاميون قرار داشتند که متعلق به سازمان  کاميون ديگر در فاصله٤نکته قابل توجه اين که 

ھا شوند اما  کنند که مانع از تجسس آن تالش میMIT  ينمأمور، در ابتدا. افزار بودند و احتماال ھمه حاوی جنگ

 ٤دادگاه عالی آدانا از ارائه گزارش در مورد محموله داخل . دھند ين مرزی به ھر شکل کار خود را انجام میمأمور
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ن آورده چني کاميون ديگر به دليل محرمانه بودن موضوع خودداری کرد، و اما فرماندار سيھان در گزارش خود اين

وجود داشتند که قرار بود به وظايف روزمره MIT  ين سازمانمأمور کاميون مشکوک مورد تجسس، ٣در «: است

استفاده از واژه وظايف روزمره در حالی صورت گرفته است که طی چند سال اخير گزارشات متعددی » .خود بپردازند

ھا انعکاس يافته است و شايد از  ھای سوريه در رسانه رامیين اطالعاتی ترکيه در طی ناآمأمورھای مرموز  از فعاليت

 .صدھا مورد انتقال سالح، تنھا اين مورد موفق به کشف شده است

دولت ترکيه اين موضوع را کامال امری سری در جھت منافع ملی دانسته و ورود به آن را خالف امنيت ملی اعالم 

کاميون مذکور «قام حزب عدالت و توسعه حاکم اظھار داشته که قائم م) Huseyin Celik (»حسين چليک«. کرده است

دادستان . کس ربطی ندارد متعلق به سازمان امنيت و اطالعات ترکيه بوده و اين که چه چيزی در داخل آن بوده به ھيچ

اميون توقف ک.  که پای را از حد خود فراتر گذاشته، به وظايف اصلی خود عمل کندئیاين مملکت بھتر است به جا

 از سؤالکس در اين کشور به غير از شخص شخيص نخست وزير حق  ھيچ. سازمان امنيت جزء وظايف دادستان نيست

  ». را نداردMIT  سازمان

  

 حسين چليک

اند که اجازه نخست وزير يعنی توجيه  گذاران و وکالی ترکيه در اعتراض به اظھار نظر چليک ابراز داشته اما قانون

 وظيفه دارد که ھر پوليس. وجه قابل قبول نيست و اين امر به ھيچ MIT  و غيرقانونی سازمانمصونيت پوشالی

 سازمان . شود يافته از طريق خودروھا انجام می چرا که بسياری از جنايات سازمان. خودوری مشکوک را متوقف سازد

MITبسا بسياری از جنايات و تخلفات خود را از تافته جدا بافته نيست که ھر کاری دلش بخواھد بتواند انجام دھد؛ و چه 

  .ھا و خودروھا صورت دھد طريق ھمين کاميون

 فروند ١٩، ١٩٩٤در سال . بوده استMIT  ھای بزرگ ارتش ترکيه و سازمان ، ھميشه از چالش»پ ک ک «مسأله

  .ھا خريداری شد ھليکوپتر روسی جھت مقابله با آن

ھا بوده و   و نظارت بر پاسگاهکنترول مسؤولمری مرکزی وجود دارد که  ژاندار ٨١ استان کشور ترکيه، ٨١در 

 امنيت تأمينھا در  نقش ژاندارمری. دھد فرمانده آن که يک سرھنگ و يا سرتيپ است، به استاندار مشاوره امنيتی می

ی سياه، دريای اژه،  حوزه دريای مديترانه، دريا٤.  برخوردار استئی از اھميت باالئی و باالخص زمينی و دريائیھوا

  .ھای ترکيه است  ژاندارمری  نظامی و امنيتی ارتش وکنترولو دريای مرمره در سيطره 

. گيرد  درصد از جمعيت اين کشور را در بر می٥٠ درصد از خاک ترکيه و ٩٠قلمرو قدرت سازمان اطالعات ترکيه، 

گرچه . دست آورده، برخوردار نبود نون جديد به تا چندی پيش از قدرتی که ھم اکنون در طی تصويب قا MIT سازمان

يکی از ايرادات وارده، عدم ھماھنگی اين سازمان با ديگر . شود  در بدنه اين سازمان مشاھده میئیھا ھنوز ضعف

ھای  ھای مختلف عليه دولت در چندين وھله از طرح کودتای ارتش در دوره. استMIT نھادھای اطالعاتی داخل ترکيه 

به ھمين دليل برای وا ندادن پاشنه آشيل به ارتش، . ھا گرديده است ر نشده و ھمين امر موجب سقوط آن دولتترکيه باخب
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توان  کرده است، که از آن دست می MIT  تر سازمان  در اين چند سال تمامی تالش خود را وقف تقويت بيشاردوخان

  . آوريل اشاره کرد١٧به قانون جنجالی 

)Pinar Tremblay (»پينار ترمبالی«يتور به نقل از روزنامه ترکی پالس در گزارشی به قلم المان تحليلی - پايگاه خبری

ترين نھاد دولت  ترمبالی، اين سازمان را قوی.  به قدرت فراقانونی سازمان امنيت و اطالعات ترکيه اشاره کرد

  .رت دفاع ارجحيت داردگيری بر وزارت خارجه و وزا   ھای تصميم  خوانده که در ھمه زمينهاردوخان

  

  پينار ترمبالی

ترين طراحان سه سال تمام درگيری در سوريه بوده است و نقشی بسيار کليدی و اساسی در  اين سازمان يکی از اصلی

آيد، عمال  که وقتی سخن از بحران سوريه به ميان می طوری به.  دارداردوخانھای شخص  گيری تمامی مواضع و تصميم

بينيم؛ و وقتی ھم که سخن   وزير دفاع ترکيه نمی) Ismet Yilmaz (»لمازئيعمصت «می از رنگ و نقش و اس

کند که ارسال سالح به سوريه فقط جھت  صورت علنی در تلويزيون ملی اين کشور اعالم می بار به گويد، فقط يک می

 .ھای مربوط به تيراندازی صورت گرفته نه چيز ديگری ورزش

  

 لمازئيعصمت 

تحت ) Humanitarian Relief Foundation )IHH ه امداد انسانی ترکيه موسوم بهمؤسسکه  ه جالب ايناما نکت

جا که ارسال  اما از آن. ھای اوليه و سالح به سوريه کرده است  کمک شايانی به امر انتقال کمک MIT فرمان سازمان

 ) Ahmet Davutoglu (»احمد داود اوغلو «گردد، سالح در سازمان آمار ترکيه و اداره آمار سازمان ملل ثبت می

ھای مقيم سوريه خواند   کند اما آن را کمک به ترکتأئيدنخست وزير ترکيه وقت ترکيه، مجبور شد که ارسال سالح را 

 .و نه حمايت شورشيان
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  از سمت خود برکنار شداردوخاناش  حزبی احمد داود اوغلو، نخست وزير سابق ترکيه که به دستور ھم

، در گفتگو با اين روزنامه امريکااستاد دانشگاه جنگ ارتش ) Andrew Terrill. W (»دابليو آندرو تريل«ندی پيش چ

.  در قبال سوريه دانسته استامريکاھای  سخن گفته و عملکرد آن را کامال مغاير با سياست MIT از خودسری سازمان

ھا را کامال با نگاه ترکيه   به تداوم درگيریامريکائیع رويکرد  کرده اما نوتأئيد از شورشيان را امريکاتريل، حمايت 

طلب و   سيطره داشته و اين ماشين جاهاردوخانرا سازمانی خوانده که کامال بر نگاه  MIT او. متفاوت دانسته است

اسد را ما حمايت کامل از مخالفان «: او اذعان داشته. توان به اين سادگی متوقف کرد خودسر اطالعاتی را نمی

توقع داشتيم که ترکيه با . ھای اين جنگ داخلی را ھم در نظر داريم خواھيم، اما پيامدھای و خروجی خواستيم و می می

 و سازمان محبوبش در اردوخانسياسی -مان دھد اما رويکرد فعلی امنيتی ھای مطلوبی که دارد، ياری توجه به ظرفيت

  ».يخته استاين برھه بسيار حساس معادالت ما را بھم ر

 

 آندرو تريل

  

 در اقليم کردستان عراق» ميت«درباره فعاليت ) HDP(  ھا پرسش نماينده حزب دموکرتيک خلق

يک دليل اصلی چنين . ويژه اقليم کردستان عراق حضور فعالی دارند ين امنيتی ترکيه در کشورھای منطقه، بهمأمور

  .ک و رزمندگان روژاوا است.ک.حضوری ضربه زدن به پ

اکنون رھبران و بسياری از اعضا و کادرھای آن در زندان  که ھم) HDP(  ھا در پرسش نماينده حزب دموکرتيک خلق

 سؤال، »در درگيری شنگال) ميت( دخالت اعضای سازمان اطالعاتی ترکيه«ھستند قبال از وزير کشور ترکيه، درباره 

  .کرده بود

 وزير کشور ترکيه خواسته بود در خصوص ادعای حضور به گزارش فرات نيوز، فلکناز اوجه، طی پرسش از

ھای  پيشمرگ( .و نيروھای مقاومت شنگال توضيح دھد» ھای روژاوا پيشمرگ«اعضای ميت در درگيری شنگال ميان 

ھا را از ميان آوارگان روژاوا در جھت اھداف خود به کار   است که آناردوخان - ساز بارزانی  روژاوا، تشکل دست

  ).اند گرفته

س اقليم کردستان و حکومت ترکيه، در درگيری ميان اين نيروھا و ئيپيشمرگ روژاوا، تحت حمايت مسعود بارزانی ر

  . در منطقه شنگال نقش داشتند) YBŠ( نيروی مقاومت شنگال
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اعتراض کرده و پيشنھاد طرح »  عضو ميت در ميان پيشمرگ ھای روژاوا در شنگال٢١حضور «فلکناز اوجه به 

 از سليمان سويلو وزير کشور ترکيه خواسته بود تا به HDPاين نماينده . ر پارلمان ترکيه را مطرح کرده استپرسش د

 :ھا پاسخ دھد اين پرسش

 مارس به شھرک خانه سور در شنگال، اعضای سازمان ميت ترکيه نقش داشته ٣ آيا حقيقت دارد که در حمله روز -١

  اعضا چند نفر است؟اند؟ اگر نقشی داشته اند، تعداد اين 

» نيروھای زومار«شود از  چنان که ادعا می  اعضای ميت که ادعا می شود در اين حمله حضور داشته اند، آيا ھم-٢

  ھستند؟

   که در زومار مستقر ھستند چيست؟ئی ارتباط اعضای ميت با نيروھا-٣

يان نيروھای زومار اعضای ميت حضور  نيروھای زومار از چه کسانی تشکيل می شوند؟ آيا واقعيت دارد که در م-٤

  دارند؟

  بينند؟  آيا اين امر صحت دارد که نيروھای زومار توسط ميت و ارتش ترکيه آموزش می-٥

   شده است؟تأسيس اگر اين موضوع صحت داشته باشد، تشکل نيروھای زومار چه زمانی و در کجا -٦

ھا   موصل نيز مستقر شده اند، در آن صورت ھدف آن اگر صحت دارد که نيروھای زومار در روستای عين الفرس-٧

  از استقرار در اين منطقه چيست؟

 تن از اعضای آن عضو ميت ھستند، در حمله به خانه سور ٢١ چه کسی اين تصميم را گرفته که نيروھای زومار که -٨

  شنگال شرکت کنند؟

 در حالی صورت می گيرد HDPين نماينده پارلمان ترکيه و طرح پرسش از وزير کشور توسط ا طرح اين موضوع در

ادعا می شود . منتشر شده است» پيشمرگ روژاوا« از حضور اعضای ميت ترکيه در نيروھای موسوم به ئیکه خبرھا

  .کند ھا و چگونگی آن را مديريت می که ميت اين درگيری

ھای ترکيه، خبری در اين   در رسانهکم من  جواب داده يا نه؟ دستسؤالاين که آيا وزير کشور دولت ترکيه، به اين 

  .مورد پيدا نکردم

  

   امنيتی اردوخان و فيدان و ميت- ھای يک دولت کامال پوليسی  طرح

سازمان اطالعات ملی ترکيه با حکم حکومتی و در چارچوب قانون وضعيت اضطراری ترکيه زير نظر نھاد رياست 

ولت ترکيه در چارچوب وضعيت اضطراری در کشور ھا، د  طبق گزارش برخی رسانه.جمھوری قرار گرفته است

 .ھای يک سال اخير در وضعيت اضطراری است  ترين قانون توان گفت يکی از مھم   قانونی ديگر وضع کرده است که می

  

   و فيداناردوخان
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ن کشور بر اساس قانون جديد دولت ترکيه، سازمان اطالعات ملی ترکيه موسوم به ميت، به نھاد رياست جمھوری اي

اين کار که . گو خواھد بود س جمھور پاسخئيواگذار شده و از اين به بعد سازمان اطالعات ملی ترکيه تنھا در برابر ر

 سيستم مديريتی ترکيه از پارلمانی به رياست جمھوری صورت بگيرد؛ با اين تغيير و با ٢٠١٩قرار بود بعد از سال 

  .ر عرصه سياسی اين کشور شده استھای زيادی د قانون باعث به وجود آمدن بحث

پيش از اين روسای سازمان اطالعات ملی ترکيه با معرفی شخص مورد نظر از سوی نخست وزير به شورای امنيت 

ات به وجود آمده نخست تغييرشد که با     میتعيينس جمھور ئي رتأئيدملی ترکيه و کسب رای موافق اين شورا و با 

س ئيس ميت مستقيما از سوی رئي از ميان برداشته شده و از اين به بعد رتعيين اين وزيری و شورای امنيت ملی در

 . خواھد شدتعيينجمھور 

. س جمھور شخصا به ميت در خصوص امنيت خارجی، مبارزه با ترور و امنيت ملی دستور خواھد دادئيچنين ر ھم

س جمھوری واگذار شده ئيی نيز تماما به رعالوه بر اين، انتصابات و عزل کامل در سازمان ھماھنگی اطالعات مل

 .است

س ئيفيدان ر.  است- سازمان اطالعات و امنيت اين کشور MIT -اکنون در دست   ھماردوخانتوان گفت اکنون نبض  می

 فيدان را انتخاب کرده و دست او را در طراحی و اردوخانالبته خود . کند ميت، دولت در سايه را اداره می

 و حاکميت اردوخان شايد ھمين دولت سايه، روزی گريبان خود . امنيتی باز گذاشته است-کالن سياسی ھای  گيری تصميم

  !او را نيز بگيرد

ھای سياسی و قدرت بخشيدن به آن برای غلبه بر عنصر  در واقع علم کردن سازمان اطالعات در تمامی صحنه

اعتماد او به فيدان و .  استاردوخانداری  حکومت در عرصه اردوخان ستراتيژیترين  چون ارتش، مھم کودتاچی ھم

پروراند که در حال  سازمان امنيت تا آن حد زياد است که عمال بدون ھراس از قدرت گرفتن، مار در آستين خود می

  .افزايد طور روزافزون به قدرت آن می تبديل شدن به اژدھا است و به

بازی طراحی شده او در . ک قرار گرفته است.ک. سوريه و پترين تمرکز فيدان بر جنگ داخلی در حال حاضر، بيش

گناه در سوريه و روژاوا شد، بلکه  جنگ داخلی سوريه و حمايت کامل از داعش، نه تنھا موجب مرگ ھزاران انسان بی

برای ناپذيری را  ای نه چندان دور، پيامدھای جبران احتماال در آينده. تر داعش شد منجر به قدرت گرفتن ھر چه بيش

  . شاھد خواھيم بوداردوخاندولت 

 از طريق سازمان امنيت اين کشور ئی با باندھای مافيااردوخاناکنون دولت  ھای سابق ترکيه و ھم ارتباط گسترده دولت

 ئیسزا عنوان بازوی پتانسيلی اين سازمان نقش به  بهئیباندھای مافيا. برد اھداف امنيتی است ترين ابزار پيش از مھم

  .ھا دارند فشار بر مخالفان نظام ترکيه و ترور آناعمال 

ی پوليسھای برقراری يک دولت کامال  ، طرح»ميت«نام   و فيدان با ابزار سرکوبی بهاردوخانرسد که  نظر می نھايتا به

 به ھر اند تا برای تبديل شدن به قدرت اول منطقه و ايجاد امپراتوری نوين عثمانی،  امنيتی را در ترکيه تدارک ديده-

  ! اند جنايتی شوند و تاکنون نيز متوسط شده
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 !»کودتای نافرجام«کودتائی اسرارآميز به نام 

  نفر، از جمله چند تن از اعضای سابق سازمان اطالعات و امنيت ملی اين کشور۶٣اخيرا مقامات ترکيه حکم بازداشت 

(MIT)را به اتھام ارتباط با جنبش گولن صادر کردند.  

، ضمن اعالم اين خبر گفته است که عمليات ١٣٩٦ شھريور ٢١ - ٢٠١٧ سپتامبر ١٢شنبه  ی آناتولی سهخبرگزار

 .اجرا در آمد  استان ترکيه به٢١ برای بازداشت اين افراد در پوليس

ه اند ک  ھزار نفر بازداشت شده۵٠، بيش از ٢٠١۶ شده از باال در ماه ژوئيه سال کنترولپس از کودتای نافرجام و يا 

دولت ترکيه گولن را عامل کودتا .  استامريکاهللا گولن، روحانی ساکن  ھا متھم به ھمکاری با جنبش فتح بسياری از آن

ھای  گيری او و حزبش نيز بايد مديون کمک  بود و بخشی از قدرتاردوخانفکر   در حالی که سابقا گولن ھم.داند می

 .مادی و معنوی گولن باشند

 .ھا به حالت تعليق در آمده است اند و يا شغل آن فر يا از کار اخراج شده ھزار ن١۵٠چنين  ھم

 . نفر جان خود را از دست دادند٢۴٠ حدود ،٢٠١۶ژوئيه » مھندسی شده«و يا » نافرجام«در جريان کودتای 

هللا  اری با فتح ژوئيه به بھانه ھمک١۵ ترکيه پس از کودتای نافرجام ئیھای امنيتی و قضا بر اساس آخرين آمارھا مقام

 ھزار نفر را اخراج و صدھا ھزار ١۵٠ ھزار تن را بازداشت، بيش از ۴٠کم  گولن و حزب کارگران کردستان، دست

  .اند تن ديگر را نيز از کار تعليق کرده

و ) آک پارتی( ھای حزب عدالت و توسعه اند که مقام احزاب مخالف، منتقدان و سازمان ھای مدافع حقوق بشر اعالم کرده

استفاده از برقراری شرايط اضطراری در اين کشور اقدام به مقابله قھری با احزاب و  س جمھور ترکيه با سوءئير

  .اند ھای منتقد کرده ھای منتقد و رسانه سازمان

 ٢٠٠برند و از پس از شکست کودتا بيش از  سر می ھای ترکيه به نگار در زندان  روزنامه١٣٠کم  در حال حاضر، دست

  .اند نامه و رسانه در ترکيه توقيف شدهروز

 اردوخان، گولن يک تروريست است، پس چرا اردوخانھا و ادعاھای مکرر  اگر به گفته مھم اين است که واقعا سؤال

اگر صحبت بر سر شبکه و فلسفه دينی باشد، پس واقعا فرقی ميان گون قبل از فکر بود؟   با او ھمکار و ھم٢٠١٣قبل از 

يگانه فرق ميان گذشته و . ابدئي نيز مصداق ماردوخان در رابطه با مسألهچنان، عين  ھم. ز آن وجود ندارد و پس ا٢٠١٣

اگر چنين است و گولن حاال . ورزد که گولن يک تروريست کارکشته است  میتأکيد اردوخان. حال، ائتالف سياسی است

   چنين اتحاد نزديکی با او داشت؟اردوخان، چرا  حامی بوداردوخانست که طی يک دھه نخست حاکميت  نيز ھمان کسی

  

  ... اردوخان و حزبش و ترورھا وحاکميت 
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ھای استبدادی   سال است حاکميت ترکيه را در دست دارند در اعمال و رفتار و سياست١٤ و حزبش که حدود اردوخان

. تروريسم در منطقه سنگ تمام گذاشته استو تروريستی چه عليه شھروندان ترکيه به ويژه شھروندان کرد و چه تقويت 

دخيل در سوريه و نيز خود داعش » القاعده«و » جبھه النصره«دھد که ھر دو  چنان شواھد انکارناپذيری نشان می ھم

نگاران خبر را با مدارک  ھنگامی که روزنامه. اند تسليحات، حمايت و تجھيزات را از مقامات ترکيه به دست آورده

عالوه بر اين، وقتی . کننده بود  روزنامه نشرمسؤول بازداشت مدير اردوخانر رساندند، واکنش تصويری به نش

کنندگان سالح، فرمان   جای دستگيری قاچاق  بهاردوخانسربازان ترکی از حمل سالح به داخل سوريه جلوگيری کردند، 

  . دستگيری سربازان را داد

ھر . ، ترور سه فعال کرد در دفتر کارشان در پاريس است٢٠١٣سال  و ميت در اردوخانيکی از اقدامات تروريستی 

دانند، آن زمان ترکيه در سطح  ک را گروه تروريستی می.ک. و ترکيه، پامريکاکه  در حالی . ک بودند ک سه عضو پ

  . ک بود ک  مشغول گفتگوھای صلح با اوجاالن و پئیباال

  

  

  ک در پاريس.ک.ال پموجی از حضور مردم در مراسم تدفين سه فع

 شده از تماس  صدای ثبت.  سالگی مقيم فرانسه بود٩ای را بازداشت نمود که از   ساله٣٢فرانسه عمر گونی مرد ترکی 

کشد که آيا دولت ترکيه، چگونه  اش در سازمان امنيت ترکيه پس از انجام قتل، اين پرسش را پيش می تلفنی او، با مربی

   يکی از اعضای ناتو رھبری کرده است؟قتل مخالفانش را در پايتخت

اين حکمتيار بود که پس از خروج روس . ترين افراد در افغانستان است طلب کارترين و جنگ گلبدين حکمتيار، از جنايت

 اردوخانچگونه .  شده استاردوخانھای اخير، او متحد طالبان، القاعده و  در سال.  جنگ داخلی را آغاز کرد١٩٩٢در 

  کند، مالقات نموده و آشنا شد؟ ی که ترکيه او را تروريست قلمداد میبا حکمتيار
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   و گلبديناردوخان

ای رھبر حکومت اسالمی ايران و حتی   ارتباطاتی با خالد مشعل رھبر نظامی حماس، علی خامنهاردوخانالبته 

  . جمھور روسيه والديمير پوتين نيز دارد سئيمعامالت تجاری شخصی با ر

 جنگی ترکيه توسط ئیسو به ويژه با سقوط ھواپيما  پيش، روابط روسيه و ترکيه از جنگ سرد بدينحدود دو سال

 توافق کردند تا اردوخانترين سطح قرار داشت اما پس از ديدارھای، پوتين و  نيروھای ترکيه، در نازل

 موشکی روسی توسط ترکيه، اين با معامله لوله نفت و گفتگوی خريداری سيستم. شان را کنار بگذارند ھای خصومت

 احتمالی پايگاه روسيه در خاک تأسيس از قرارداد اردوخانتری ھم بود؟ مثال آيا   بيش آيا پشت پرده چيزی. ادامه يافت

ھای تاکتيکی  رسد اما آيا پوتين تصميم گرفته تا سالح نظر می ترکيه، مثال در مارسين نيز صحبت کرد؟ با آن که بعيد به

 ک ترکيه جا دھد؟ روسی را در خا

، دادگاه قانون اساسی ترکيه مجازاتی را عليه حزب حاکم عدالت و توسعه ٢٠٠٨سال الزم به يادآوری است که در 

شد، ولی برعکس در آخرين دقايق نظر يکی از   در نظر گرفته بود که شايد منجر به انحالل اين حزب میاردوخان

ای  زنند که چگونه پول گزافی را لحظه لب مردم ترکيه از اين حرف میاغ.  کرد و اين حزب پابرجا ماندتغييرقضات 

  . دادندتغييراش  پيشه، واريز نمودند و رای گيری به حساب بانکی آن قاضی قاضی تجارت  قبل از رای

  

 فساد اقتصادی و سياسی گسترده در دولت و خانواده اردوخان

 که در مورد اتھامات رشوه ئیھا  در برابر دادستانوخاناردخبرگزاری دولتی ترکيه، گزارش داد پسر رجب طيب 

شود تحقيقات عمليات يک بنياد آموزشی را که اعضای خانواده  گفته می. کنند، شھادت داده است گيری و فساد تحقيق می

  .گيرد کنند، در بر می  اداره میاردوخان

.  دادستان استانبول حاضر شد٣ر برابر ، د١٩٩٤ فوريه ۵ روز - ساله  ٣٣ - » اردوخانبالل «گزارش حاکی است 

  .تری ارائه نداد خبرگزاری جزئيات بيش

 را برکنار پوليس ھفته پس از آن صورت گرفت که دولت چندين دادستان و افسر ٣شھادت پسر نخست وزير ترکيه 

احزاب مخالف دولت . ھا سرپرستی تحقيقاتی را که افراد نزديک به نخست وزير ھدف آن بود، بر عھده داشتند آن. کرد

  .کنند را به جلوگيری از تحقيقات متھم می

 وزير را در ماه دسامبر برکنار کند، به تحريک پيروان يک ۴گويد تحقيقات فساد، که او را ناچار ساخت   میاردوخان

در ماه  مدعی است جنبش سعی دارد دولت را در پيشاپيش برگزاری انتخابات اردوخان. جنبش اسالمی معتدل بوده است

  .اعتبار کند مارس بی
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تر اخبارشان ئياند، ھزاران مخالف به شکل ناشناس روی تو نگاران ترکيه در زندان يا زير محاکمه ھا تن از روزنامه ده

ھای تلفنی فعاالنی را که در مقابل دولت فعاليت دارند، تھديد  کردند، و مقامات دولتی از طريق تماس را منتشر می

  .کردند می

  

 اض شھروندان ترکيه به فساداعتر

نگارانی ھم ھستند که به دنبال دردسر  ديگر روزنامه. دادند، از سوی دولت خفه شدند منتقدانی که تن به اين فشارھا نمی

 به تظاھرکنندگان اسپری پوليس و زمانی که ٢٠١٤ھای ژوئن  گردند، مثل شبکه تلويزيونی که طی اوج درگيری نمی

 .داد زد، مستندی از زندگی پنگوئن را نمايش می یآور م فلفل و گاز اشک

ھای ترکيه  ای بود به رسانه ، در اين ميان مثل ھديهاردوخان چند ھفته اخير در ھسته مرکزی دولت رجب طيب ئیرسوا

  .ھاست تحت فشار قرار داشتند که مدت

را » ٢۴پالتفرم «ه موسوم به ھای ترکي سايت نظارت بر رسانه نگار سرشناس ترک که وب ياووز بايدار، روزنامه

نگاری ترکيه است تا خود را از خفگی   موقعيتی جديد برای روزنامهئیتحقيقات درباره رسوا « : کرده، گفته استتأسيس

چون حريت و مليت  ھای وابسته به دولت ھم جاست که رسانه  اينسؤال«وی به خبرگزاری رويترز گفت » .نجات دھد

  .ھای رويترز برای دادن نظر در اين زمينه، پاسخ ندادند مليت و حريت به ايميل» .خيزند يا نهتوانند از اين چالش بر می

.  به تظاھرکنندگان ضد دولتی در ماه ژوئن، کار خود را در روزنامه صباح از دست دادپوليسبايدار پس از حمله 

، به گروه ٢٠٤ صباح در ماه دسامبر .دشو  اداره میاردوخاناست که توسط داماد » چاليک«مالکيت صباح با ھولدينگ 

  .ساختمانی کاليون فروخته شد که طرف قرارداد عمده دولت است

ھای بزرگ انرژی، ساختمانی ھستند که ھمگی به  کم دوازده روزنامه و ده کانال تلويزيونی تحت مالکيت شرکت دست

  .اند قراردادھای دولتی وابسته

 در گزارشی که در آن موقع منتشر کرد گفت اين امر وضعی را امريکای در ھای خانه آزاد سازمان نظارت بر رسانه

  .گيرند ھا در جھت ارتقا منافع مالی مالک مورد استفاده قرار می پديد آورده که رسانه

ھا و قضات و  ناميده است و دادستان» ئیکودتای قضا« تحقيق و تجسس درباره فساد دولت را اردوخانرجب طيب 

  .جا کرده است  را جابهپوليس مأمورھزاران 

ھای منتقد دولت نشت  ھا را به رسانه اين اقدام تحقيقات را متوقف کرده و وکال را بر آن داشته تا مخفيانه اسناد دادگاه

ھای  شان تھديد به اخراج شدند و بعضا ھدف حمله کمپين نگاران نيز از سوی مديران  برخی ديگر از روزنامه.دھند

  .ھای دولتی شدند اينترنت و روزنامهپراکنی در  نفرت
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ھنوز قتل ھرانت دينک، . نگاران در ترکيه چيز جديدی نيست ھا و حمله به روزنامه اعمال محدوديت بر رسانه

نگاران و سردبيران گفتند   روزنامه.شود از يادھا نرفته است  ترک که يک ترور سياسی تلقی می-نگار ارمنی  روزنامه

آنان . شوند ھايشان می زنند و خواستار عوض کردن گزارش به نخست وزير به آنان تلفن میمقامات دولتی نزديک 

  ».آقا را ناراحت نکنند«گويند بھتر است که  می

  

  شوئی خانواده اردوخان، وزرا و رئيس بانک خلق ترکيه برای حکومت اسالمی ايران  پول

 در کاخ سفيد با ترامپ ديدار کند ١٣٩٦ ارديبھشت ٢٦ شنبه  که قرار است روز سهاردوخانبه گزارش بوستون گلوب، 

ضراب در واشنگتن به نقض قوانين . ای شده بود دار ترکيه ، کالن سرمايه»رضا ضراب«تر ھم خواستار آزادی  پيش

  .ھای ايران متھم شده است تحريم

 

 که در پرونده رضا ضراب،  را متھم کردهامريکا ئیجمھوری ترکيه مقامات دستگاه قضا سئي، راردوخانرجب طيب 

  .اند ای، در واقع شخص او را ھدف قرار داده بازرگان ايرانی ترکيه

 امريکا، گفته که دادستانی ٢٠١٦وی ترکيه در اواخبر سپتامبر  تی  در يک مصاحبه تلويزيونی با شبکه اناردوخان

جمھور ترکيه و ھمسرش از  سئيرطور القا کند که   از رضا ضراب اينئیدنبال آن است که در جريان بازجو به

 .اند ھای مالی آقای ضراب بھره گرفته کمک

ای که در منھتن نيويورک تسليم دادگاه شده، رضا ضراب و دو نفر ديگر به تالش برای انجام صدھا  بر اساس ادعانامه

 . عليه ايران متھم ھستندامريکاھای   معامله مالی و نقض تحريمدالرميليون 

 در مصاحبه تلويزيونی به خبرنگاران گفته است که چند روز پيش در حاشيه اجالس سازمان ملل ناردوخارجب طيب 

  .، درباره پرونده رضا ضراب صحبت کرده استامريکاجمھوری  سئيدر نيويورک با جو بايدن، معاون ر

 آقای ضراب کمک مالی دريافت که از( ای ميان بنياد توگم  به دنبال آن است که رابطهامريکا، دادستانی اردوخانگفته  به

گذاران  ، ھمسرش، از بنياناردوخانگويد نه او و نه امينه   میاردوخان.  و ھمسرش بيابنداردوخانطيب  و رجب) کرده

 .ھا در دادگاه است آن» مطرح کردن نام«ه نيستند و ھدف تنھا مؤسساين 

 جنجالی متھم شد که با چند وزير ئی در ماجرا،٢٠١٣او سال . تر يک بار ھم در ترکيه بازداشت شده بود ضراب پيش

بازداشت او بخشی از تحقيقات . وقت دولت ترکيه ھمکاری کرده تا از طريق قاچاق، طال و پول به ايران منتقل کند

 . ھم در آن مطرح شده بوداردوخانمفصل درباره فساد دولتی بود که نام 

ضراب ھم . جا شدند به کردند، برکنار يا جا ه دولت را پيگيری می، قاضی و وکيل که اين پرونده فساد عليپوليسصدھا 

 .بعد از دو ماه آزاد شد

 ئی بازجوپوليس و در جريان توقيف يک محموله طال که قرار بود به ايران منتقل شود، توسط ٢٠١٢ضراب در سال 

 استانبول و عضو حزب حاکم شھردار منطقه فاتح( ، مصطفی دمير)س بانک خلقئير(  در آن زمان سليمان اصالن.شد

، پسر ظفر )شود  ھم زير نظر او اداره میپوليسوزير کشور که نيروی ( ، پسر معمر گولر)عدالت و توسعه
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از جمله کسانی بودند که در رابطه ) وزير محيط زيست و شھرسازی(  بيرقداراردوخانو پسر ) وزير اقتصاد( چاغاليان

 .با اين پرونده بازداشت شدند

 رشوه به نزديکان دولت ترکيه بود، اما دالرھا  ل پيش که او در ترکيه بازداشت شد، متھم به پرداخت ميليونچند سا

 کسری بودجه ترکيه را جبران کند و ھمچنين دالرگفت که معامالت شمش طال ترکيه با ايران توانسته ميلياردھا  می

 . طال و انتقال آن به ايران به اقتصاد ايران کمک کندکمک کرده تا با تبديل پول حاصل از فروش نفت و گاز به شمش

سی فارسی گفت که موکلش مبلغی را در قالب ھديه و برای ساخت  بی زمانی که او بازداشت شده بود، وکليش به بی

 .مدرسه و دانشگاه در اختيار مديرعامل بانک خلق ترکيه گذاشته است

ولی ھمسرش، ابرو گوندش، ستاره موسيقی پاپ ترکيه بود که ای رضا ضراب کمک کرد؛ ا دو نام به شھرت رسانه

شد با رضا ضراب در فروش نفت ايران  برای ايرانيان آشناست و ديگری بابک زنجانی، ميلياردر ايرانی که گفته می

 .رابطه مالی داشت

ت ترکيه ارتباط داشته، در ھای ارشد دول  رضا ضراب شھروند دوتابعيتی ترک ــ ايرانی را که با مقامامريکائیھای  مقام

 مبادله مالی و ارزی شده که دالرھا  وی متھم به کمک به ايران برای انجام ميليون. ماه مارس در ميامی بازداشت کردند

  .رود ای تھران به شمار می ھای ھسته نقض تحريم

 ميالدی، رضا ٢٠١٣سال دادستان منھتن اواخر . برد  ساله ھنوز در نيويورک در بازداشت به سر می٣٣اين تاجر 

 به دست داشتن در اين پرونده متھم کرده اردوخانھمراه تعدادی از وزرای کابينه ترکيه و اعضای خانواده  ضراب را به

 .است

 سعی دارند امريکائیھای  دادستان: او افزود.  ضراب را با جو بايدن در ميان گذاشته استمسأله گفته است که اردوخان

س جمھور ترکيه در ئيت داشتن در کمک مالی به يک خيريه آموزشی متھم کنند که با خانواده رتا ضراب را به دس

 .ارتباط بوده است

جالب . کنند ای از روابط را دنبال می دنبال اجرای قانون نيستند بلکه شبکه  بهامريکائیھای  دادستان:  کردتأکيد اردوخان

ھمسرم و من از .  کرده استتأسيست که اين خيريه آموزشی را اين است که اتھامات عليه ھمسر من مطرح شده اس

ھای پنھانی وجود  دھد که انگيزه تالش برای مطرح کردن نام ما در دادگاه نشان می.  کنندگان مالی اين نھاد نيستيمتأمين

 .دارد

    

  متھم جايگاه و زندان در اکنون و ايران اسالمی حکومت جمھور روسای با زنجانی ايکب

 عليه ايران، زنجانی نقشی کليدی در دور امريکاھای  نژاد و با تشديد تحريم ھای پايانی دولت دوم محمود احمدی ر سالد

ھا در فھرست اشخاص تحريم شده  ھا، فروش نفت و مبادالت مالی بر عھده داشت و به دليل ھمين فعاليت زدن تحريم

  . قرار گرفتامريکاداری  وزارت خزانه

 به اتھام بازنگرداندن بيش از دو و نيم ،١٣٩٢کند دی ماه  معرفی می» بسيجی اقتصادی« ايرانی که خود را اين ميلياردر

  .خواری و فساد مالی بازداشت و سال گذشته محاکمه شد ميليارد يورو پول نفت، رانت
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کرد که بابک زنجانی  اعالم ،١٣٩۴ اسفند ١۶گوی قوه قضائيه حکومت اسالمی ايران،  ای، سخن غالمحسين محسنی اژه

 .اند شناخته شده و به اعدام محکوم شده» االرض مفسد فی«و دو متھم ديگر ھم پرونده او در دادگاه بدوی 

خدمات زنجانی « کرد که تأکيد امريکازاده، وکيل بابک زنجانی، در واکنش به بازداشت رضا ضراب در  رسول کوھپايه

  .المللی است  بينئیشو صداق پول، م»ھا و شرکايش به ايران در زمان تحريم

بازداشت رضا ضراب شريک موکل به اتھام ھمکاری با ايران در «: زاده گفت ، کوھپايه»تسنيم«گزارش خبرگزاری  به

 ». و کليدی موکل در راستای خدمت به نظام استمؤثرھا، به خوبی بيانگر نقش  دور زدن تحريم

اين «: موکلش برای خدمت به کشور انجام شده افزود» مجرمانه«ھای  اماو با اشاره حکم اعدام زنجانی و اين که اقد

 ». بودن اقدامات در ضربه زدن به نظام استمؤثرھمان طنز تلخ و تناقض آشکار اتھام زنجانی يعنی علم به 

به دست «فراموش شود و نبايد کاری کرد که » شان دوستان و خدمات«وقت نبايد  وکيل زنجانی، خاطر نشان کرد که ھيچ

 ».خودمان سبب خوشحالی دشمنان شويم

شان نيست  البته ترديدی نيست که ارائه خدمات و سابقه افراد مانع رسيدگی به اتھامات«: او به خبرگزاری تسنيم گفت

ولی ھر اتھامی به موکل وارد باشد اخالل در نظام اقتصادی با قصد و علم ضربه زدن به نظام که منتج به افساد 

 ».باشد وارد نيستاالرض  فی

، اردوخانالبته رابط فساد مالی سران حکومت اسالمی ايران و حزب حاکم اسالمی عدالت و توسعه ترکيه به رھبری 

 ايران، سران حکومت اسالمی حدود ١٣٨٨تنھا به نمونه باال محدود نيست، بلکه در بحبوھه اعتراضات مردمی سال 

رتبه اين دو حکومت، از  ه کردند و ھنوز ھم کسی غير از سران عللی ارز و طال را وارد ترکيدالر ميليارد ٢٠

  .سرنوشت آن بی خبرند

  !»ميای به چنگ آورد هين سرمايخدا را شاكرم چن: اردوخان

، از مرز بازرگان ايران خارج ١٣٨٨ران، در يکی از روزھای سال يه مردم اي سرمادالرون يلي م٥٠٠ارد و يلي م١٨

رانی به كنكاش يش از رسانه ھا و خبرنگاران ايھای تركيه ب در حالی كه رسانه. پرده شدشد و سپس به فراموشی س

ه ھنگفت به چه دليلی ين سرماي چون، ائیھا اند اما ھنوز پرسش ی پرداختهدالرارد يلي م٥/١٨نر يرامون سرنوشت كانتيپ

مقامات دو . اند پاسخ مانده ت تاکنون بیؤاالساين ... د؟ ويه منتقل شد؟ و چرا در گمرك دو كشور به ثبت نرسيبه خاك ترك

. مطرح شد» نسب انيل صفارياسماع«اما نام صاحب آن . ب كردندينری را تكذين كانتيه، مدتی وجود چنيكشور ھمسا

   ش گذاشت؟يه به نمايترك D ونيزياش را تلو ر گذرنامهيكسی كه تصو

ه سبب شد تا رجب ينری كه ورودش به تركيكانت.  داردن محموله به وی تعلقيان نسب مدعی است كه ايل صفارياسماع

را شکر گفت كه در » خداوند«ھای حزب عدالت و توسعه  كی از كنگرهير اسالمی ترکيه، در يوز  نخستاردوخانب يط

 گفت خدا را شاكرم كه در اردوخان. ای در دامان كشورش نشانده است هين سرمايط بحران جھانی اقتصاد، چنيشرا

  .ميدست آورد ای به هين حجم سرمايان جھانی چنط بحريشرا

نر در گمرك ين كانتيكند ا ھای ترك گفته است سندی دارد كه اثبات می ان نسب، بازرگان گمنام به رسانهيل صفاريوك

نری را از مرز ين كانتيز خروج چني تنھا گمرك آنكارا بلكه گمرك حکومت اسالمی ن كه نه ده، حال آنيآنكارا به ثبت رس

  .ب کردنديكذت

ن كشور و يھا در انباری متعلق به بازرسی گمرك ا دالرھا و  ه گفته است كه شمشيھای ترك ل ترك، اما به روزنامهيوك

ن در حالی يا. ران استيان نسب اكنون در ايخبرھا حاكی است كه صفار. كی فرودگاه آنكارا ضبط شده استيدر نزد
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ن يه اما گذرنامه چنيترك D ون خصوصیيزيتلو. ستين نيب خصی خوشن شياست كه افكار عمومی نسبت به وجود چن

  .ن خود گرفته استيفردی را در برابر دورب

نر بردارند اما تا ين كانتياند تا پرده از راز فقدان ا دهيار كوشيران بسيه ايت در كشور ھمسايت و مليھای حر روزنامه

ب بانك مركزی، گمرك و وزارت امور خارجه يتكذ. ستينن گزارش آمده، خبری در دست يچه در ا ش از آنيكنون ب

  .ھای موجود دامن زده است ش به ابھاميش از پيباره ب نيحکومت اسالمی در ا

ر يھمراه تصو لم كوتاھی است كه بهير مقاومت اقتصادی اما فين سفيركل حزب عدالت و توسعه از ورود ايشادمانی دب

ھا اما از  ب دولتیيھای ترك خالف تكذ رسانه. موجود است» وبيوتي«نده نيت مشھور و پر بي تن شمش طال در سا٢٠

  .اند كنكاش خبری خود نكاسته

   اين خبر اعالم کرد کهتأئيد با  ترکيه» دی« با تلويزيون کانال  وگوی ويژه ، وکيل تاجر ايرانی، در گفت»شنول اوزل«

 پول نقد و دالر ميليارد ٥/٧، شامل دالر ميليارد ٥/١٨رزش ای به ا   ـ سرمايه٨٧ ـ آبان   سال گذشتهاکتوبرموکلش در 

ھای   اما در گمرک اين کشور، پيک  فرستاده،  ترکيه  وزن بيست تن، با ھمراھی دو پيک به يک تريلی حامل شمش طال به

 ھنگفت در گمرک اين   ورود اين سرمايه  و بيان نامه  داليل نامعلوم متواری شده  با اموال تاجر ايرانی به  شده فرستاده

   از سوی مقامات اين کشور توقيف و پس از ثبت بهدالر ميليارد ٥/١٨ ھمين دليل، ھمه  رسد و به  ثبت نمی کشور به

  .شود  سرازير می  بانک مرکزی ترکيه خزانه

ران  با وجود بح ھای حزبش گفت که وزير اين کشور در يکی از کنگره ، نخست»اردوخانرجب طيب «پس از مدتی 

  ! است ی شدهدالر ميليارد  ٥/١٨ای   جذب سرمايه  موفق به اقتصادی در جھان، ترکيه

ای، ھمان مبلغ   از جذب چنين سرمايهاردوخان منظور   است که تاجر ايرانی، گفته» اسماعيل صفاريان نسب«وکيل 

 اين کشور است، شواھد حکايت   خزانه در  ھنوز اين سرمايه  که  گفته  بانک مرکزی ترکيه که موکلش است و با وجود آن

 وکيل اسماعيل صفاريان   و اين در حالی است که  مصرف شده  يادشده توسط کشور ترکيهدالر ميليارد ٥/١٨  کند که می

  .گذاری کند   سرمايه  اين مبلغ را در ترکيه ايش، ھمه   افسانه  در صورت آزادی سرمايه  که ـ متعھد شده نسب ـ تاجر ايرانی

 را   ترکيه  و دليل ورود اين مبلغ کالن از سوی تاجر ايرانی به ، نحوه ھای تلويزيونی ترکيه ترين کانال از مھم» دی«کانال 

 در صورت رفع توقيف مبلغ  بررسی کرد و به نقل از وکيل اسماعيل صفاريان نسب، گفت که موکلش متعھد شده

گذاری کند؛   سرمايه  را در ترکيه ، ھمه اين سرمايه)ند کشور جھان است چ  ساالنه معادل بودجه که ( یدالرميليارد ٥/١٨

  .اند نيز اين خبر را منتشر کرده» ت.آر.ت«زيونی يو کانال تلو» مليت«، »حريت«ھای  روزنامه

ن مربوطه نسبت به صحت و مسؤوالچاپ ايران کوشيد ضمن تماس با » سرمايه«در پی انتشار اخبار فوق، خبرنگار 

 مبادی صادرکننده احتمالی مجوزھای ئیھای منتشره و چگونگی خروج اين حجم بزرگ از سرمايه و شناساسقم خبر

  .خروج آن اطالع رسانی کند

اطالعم و پس از انتشار اين  گمرک و من از اين موضوع بی«: س کل گمرک در اين رابطه گفتئياردشير محمدی ر

ايم که در صورت رسيدن به  ی خروج کانتينر مربوطه اقدام کردهای جھت بررسی چگونگ اخبار نسبت به تشکيل کميته

  ».گمرک به اطالع عموم خواھيم رساند نتيجه از طريق روابط عمومی 

 طال و دالر ميليارد ٥/١٨ ھای زيادی وجود دارد که کانتينر مربوطه که حامل روايت«: س کل گمرک در ادامه گفتئير

ما در حال بررسی .  نشده و احتماال از ديگر نقاط مرزی کشور خارج شده است بوده از مبادی گمرکی کشور خارجدالر

جا که از طريق وزارت امور خارجه ھم اطالعاتی در اين خصوص در اختيار ما قرار داده نشده  موضوع ھستيم و از آن

  ».در حال مذاکره و کسب اطالع از اين وزارتخانه ھستيم
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چنين قرار  مروز، که پيش از اين اخبار متعددی درباره مفاسد اقتصادی و ھمگاه بازتاب ا ، وب١٣٩١ اسفند ٣٠در 

نژاد را منتشر کرده بود با انتشار تصاويری مدعی شد که اين کانتينرھای  جنجالی ميان ايران و چين در دولت احمدی

  .طال متعلق به يکی از سرمايه داران ايرانی به نام بابک زنجانی است

د اقتصادی ھم مانند ھزاران فساد اقتصادی سران ايران و ترکيه در پرده ابھام باقی مانده است و در ھر صورت اين فسا

  : لينک قيلم تليوزن ترکيه درباره اين ماجرا!( آن خبری نيستئیاز سرنوشت نھا

vDjabQigMGE/be.youtu://https(  

  

  ! شان گير اردوخان برای حفظ حاکميت و قدرت و تقلب و ترور و جنگ و اختناق نفسبرگ ديگری از توطئه 

 ھا حزب دموکراتيک خلق، در کنار شکست حزب حاکم، ١٣٩٤ پانزدھم خرداد - ٢٠١٥در انتخابات ھفتم ژوئن 

)HDP( رد پارلمان نشده اين حزب که تا پيش از اين وا. دست آورد ای به در اين انتخابات توانست پيروزی غيرمنتظره

 کرسی را در پارلمان به خود ٨٠ درصد آرا ١٣ درصدی توانست با کسب حدود ١٠بود، با عبور از حد نصاب 

  . درصد از واجدان شرايط بوده است٨٦بنا به اعالم منابع انتخاباتی، ميزان مشارکت مردم حدود . اختصاص دھد

ھا به شادی  شد، طرفداران حزب عدالت و توسعه در خيابان  میکه نتايج انتخابات اعالم  سال گذشته ھر زمانی١٣طی 

ھا بودند که به  پرداختند؛ اما يکشنبه شب اوضاع کامال تفاوت داشت و بيش از ھمه طرفداران حزب دموکراتيک خلق می

  .شادی پرداختند

يکی از انتقادھای اصلی . روزنامه اينديپندنت نيز در گزارش روز گذشته خود به ديگر داليل اين شکست اشاره کرد

 ميليون پوند ٤٠٠ای بالغ بر   طی چند سال اخير، ساخت قصر مجلل رياست جمھوری با ھزينهاردوخانوارد شده به 

پس از مطرح شدن اتھامات . ھای اجتماعی و اينترنت بود ديگر رفتار پرانتقاد او، مربوط به برخورد با شبکه. بود

. ھای اينترنتی در ترکيه کرد  تر و بسياری از سايتئيده فساد، وی تھديد به بستن تونزديکان و اعضای دولت او در پرون

طی دو سال گذشته دولت وابسته به حزب عدالت و توسعه در معرض بيشترين اتھامات مربوط به فساد گسترده بوده 

ضات پارک گزی در سال در جريان اعترا.  با مخالفان نيز برخورد ناشايستی داشتاردوخانبسياری معتقدند . است

توان يک عامل خارجی  در اين ميان نمی.  با خشونت شديد به معترضان پاسخ دادندپوليس، نيروھای امنيتی و ٢٠١٣

افشای چند باره نقش سازمان اطالعات ترکيه و نيروھای امنيتی اين کشور در . مھم را نيز در اين شکست ناديده گرفت

ھای  ھای سوريه، موضوع ديگری بود که باعث رويگردانی مردم از سياست ارسال تجھيزات و کمک به تروريست

  .حزب حاکم شد

 نسبت به اردوخانتفاوتی  پس از بی: گويد ه خاورميانه در اين باره میمؤسسگونال تول، مدير مرکز مطالعات ترکيه در 

ھا   به سمت حزب دموکراتيک خلقکردند، اتفاقات کوبانی، کردھای محافظه کار که تا پيش از اين از او حمايت می

ھا بر خالف گذشته روی خوشی به  از سوی ديگر، آغاز مذاکرات صلح با کردھای ترکيه باعث شد ناسيوناليست. رفتند

 .ھای رای نشان ندھند  و حزبش در پای صندوقاردوخان

ی را در خاورميانه دنبال کرد ھای کامال اشتباھ  از ابتدای جريان موسوم به بھار عربی نيز سياستاردوخانرجب طيب 

ھای تروريستی از جمله داعش  ھا درگيری با حاکمان مصر، تحريک عليه نظام سوريه و حمايت از گروه که از جمله آن

ھا موجب آن شد که مشکالت خارجی ترکيه با ھمسايگان  ھمه اين. و در نھايت ھمراھی با آل سعود در حمله به يمن بود

  . در انتخاب مردم ترکيه بازتاب پيدا کندمسألهتر شده و اين  تر و وخيم روز بيشدور و نزديکش روز به 
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ک در قنديل و .ک.سرانجام انتخابات زودرس برگزار شد و در ميان جنگ دولت عليه مردم کرد و حمله به مواضع پ

ر انتخابات و ميليتاريزه ھا و تقلب د نگاران و مخالفين و حزب دموکراتيک خلق ھا، تھديد مستمر روزنامه گذاری بمب

  .، انتھابات زودرس برگزار شداردوخانھای کردنشين کردستان توسط حزب حاکم و  کردن استان

احمد داوود اوغلو نخست وزير وقت و رھبر حزب عدالت و توسعه ترکيه، اعالم کرد مذاکرات برای تشکيل دولت 

مراجعه به اراده ملی به عنوان تنھا «: او گفت. يدائتالفی با حزب جمھوری خلق بدون حصول توافق به پايان رس

  .شود مطرح می» احتمال

به ما پيشنھاد حکومت ائتالفی داده نشد، بلکه پيشنھاد حکومت انتخاباتی کوتاه مدت «: کمال قليچداراوغلو ھم اعالم کرد

 دست به دست اردوخاناش  یحزب دھد که داوود اوغلو و ھم ھمين موضع نشان می» .و يا حکومت اقليت ارائه شده است

حزبی خود را  ھا دوباره دولت تک  روزه پر شود و انتخابات زودرس برگزار گردد تا بلکه آن٤٥کردند تا مدت قانونی 

 .تشکيل دھند

 روزه برای تشکيل کابينه جديد به پايان خواھد ۴۵، مھلت ٢٠١٥ اوت ٢٣ - ١٣٩٤ شھريور ١شنبه  سرانجام روز يک

 .س جمھور ترکيه، انتخابات زودھنگام اعالم کردئير اردوخانرسيد و 

 . برگزار شد٢٠١۵س جمھور، انتخابات پارلمانی در ماه نوامبر ئي روز از تصميم ر٩٠س جمھور، با گذشتئيبا حکم ر

 شھريور، در تحليل انتخابات پارلمانی پيش از موعد به عوامل متعددی ٧ -اوت ٢٩ترکيه، » ديلی صباح«روزنامه 

 .گذار خواھد بودتأثيردھندگان   رفتار رایتعيينرده که در اشاره ک

ک، مناقشه ميان کاوضاع جنوب شرقی کشور و حمله به مواضع پ«دھندگان  کند که برای رای میتأکيداين روزنامه 

  . ميالدی خواھد بود٢٠١۵ترين موضوعات انتخابات پارلمانی در اول نوامبر مھم» احزاب سياسی و مسائل اقتصادی

 وضعيت کنونی کشورھستند، مسؤولويژه کسانی را که  دھندگان سعی خواھند کرد به نوشته اين روزنامه، رای به

 . کنندئیشناسا

جای  دھندگان ممکن است به کند که رای شود، خاطرنشان میديلی صباح که به انگليسی و عربی در ترکيه منتشر می

 . اوضاع اقتصادی پس از انتخابات اول پارلمانی بدانندلمسؤووجود آمده را  حزب حاکم، خالء سياسی به

نوشته ديلی  به. بار طوری ديگری عمل کنند دھندگان برای جلوگيری از بروز دوباره آن ممکن است اين بنابر اين رای

 صباح، شکست احزاب سياسی برای تشکيل دولت ائتالفی، اختالف و چند دستگی اپوزسيون ترکيه در مقابل حزب حاکم

 .دھندگان خواھد داشت ای در رفتار و تصميم گيری رایھم نقش عمده

در ترکيه از حال «: گر مسائل ترکيه از شھر استانبول به دويچه وله، گفته است نگار و تحليل محمد صالح خاتم، روزنامه

 .و ھوای ھميشگی انتخابات خبری نيست

ھا خود جز حزب دموکراتيک خلق يک از احزاب به اران ھيچاند چون طرفد نوعی دچار سرخوردگی شده دھندگان به  رای

 ».دانند طور کامل پيروز انتخابات پارلمانی گذشته نمی را به

الدين دميرتاش که با  ھا به رھبری صالحاما شادی حزب دموکراتيک خلق«: دھد گير مسائل ترکيه ادامه می اين تحليل

چرا که بعد از اين . ست حزب خود را راھی پارلمان کند، کوتاه مدت بودکسب آرای باالی ده درصد برای اولين بار توان

. ک و حکومت ترکيه باال گرفت و منطقه کردنشين ترکيه به شدت ناامن شدکپيروزی تاريخی، درگيری بين پ

ای رای ھرود در اين منطقه بسياری از مردم نتوانند پای صندوقھا بيم آن میطوری که در صورت ادامه درگيری به

 ».بروند
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نظران با توجه به  ای که به اعتقاد برخی صاحب نتيجه. انگيز بود ، بسيار حيرت٢٠١٥اما نتايج انتخابات ھفت ژوئن 

  .رسد نظر می آور به  ژوئن کمی تعجب٧ ماه قبل در ۵نتايج انتخابات 

 سال گذشته ١٣ن کشور در طول  ژوئن، حزب حاکم ترکيه بعد از در دست داشتن انحصاری قدرت در اي٧در انتخابات 

 حکايت از سيطره مجدد  اما نتايج رقم خورده در انتخابات پارلمانی زودرس. طعم اولين شکست سياسی خود را چشيد

 .اين حزب بر پارلمان اين کشور و به دنبال آن تشکيل دولت تک حزبی دارد

در  عدالت و توسعه حزب ه پيروزی مطلقدر واکنش ب امريکامعاون وزير دفاع اسبق » کورب. ِالرنس جی«حتی 

نتايج آرای شمارش شده از انتخابات پارلمانی ترکيه حکايت از جبران شکست «: گفت انتخابات پارلمانی ترکيه،

 ژوئن توسط حزب حاکم ترکيه دارد که با توجه به عملکرد نه چندان خوب اين حزب در انتخابات قبلی اين ٧انتخابات 

 ».د جای تعجب دارمسأله

اميدواريم نتايج اين انتخابات منجر به اين شود که شاھد باشيم جامعه ترکيه به جامعه ای فراگير تبديل «: او در ادامه گفت

 ».اداره شود )قبل از به قدرت رسيدن حزب عدالت و توسعه(شود و ترکيه به شيوه فراگير گذشته 

در بيان علت جبران شکست توسط حزب حاکم ترکيه و  اامريکمدير مرکز مطالعات امنيت ملی شورای روابط خارجی  

اما به نظر من مردم « :پيروزی آن در انتخابات امروز، تلويحا به درس گرفتن اين حزب از گذشته اشاره کرده و گفت

 و نحوه اداره امور توسط وی راضی و خرسند اردوخانترکيه در انتخابات قبلی اعالم داشتند که از نحوه عملکرد 

 ».ندنيست

 به ترکيه قبل از انتخابات ترکيه که به اعتقاد بسياری از المان درباره سفر اخير صدر اعظم امريکائیاين مقام سابق 

 آن در نتايج انتخابات ترکيه با ذکر اين مطلب که تأثير بود و اردوخاننخبگان اين کشور نوعی حمايت اتحاديه اروپا از 

 . خودداری کردسؤالانتخابات بود از پاسخ دادن به اين  نتايج رسمیبرای صحبت در اين خصوص بايد منتظر 

 دولت ئیتواند به تنھا  کرسی پارلمان می۵۵٠ کرسی از ٣١۵، اين حزب با کسب بيش از  با شمارش تقريبا کامل آرا

 .تشکيل دھد

 . درصد آرای الزم برای ورود به پارلمان را کسب کرد١٠ھا،  حزب دموکراتيک خلق

 چيزی شبيه به - درصد آرا ۴٣ تا ۴٠گيری حاکی بود که عدالت و توسعه بين  ھای پيش از رای که نظرسنجیدر حالی 

 . را به دست خواھد آورد-انتخابات ماه ژوئن 

 درصد آرا را کسب کرده که خيلی بيش از آرای الزم ٤/٤٩شنبه  اما براساس شمارش آرا اين حزب در انتخابات يک

 .ت که برای تشکيل دولت الزم است کرسی اس٢٧۶برای کسب 

 . درصد آرا را کسب کرده است٢٣ترين حزب مخالف دولت بيش از  خواه خلق، بزرگ حزب جمھوری

 .در انتخابات پارلمانی شرکت کردند) آبان١٠ -شنبه اول نوامبر  مردم ترکيه برای بار دوم طی پنج ماه گذشته روز يک

گذار حزب عدالت و توسعه پيش از انتخابات با اشاره به حمالت ارتش به  س جمھور و بنيانئي، راردوخانرجب طيب 

تواند انتظار رای دھندگان را در مورد  ھا از سوی اين حزب می نيروھای کرد گفته بود که تنھا کسب اکثريت کرسی

  .بازگشت ثبات به کشور برآورده کند

 حزب عدالت و توسعه باعث تقويت گرايشات  معتقد بودند که پيروزیاردوخاناين در حالی است که مخالفان 

 .شود اقتدارگرايانه او می
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از سوی ) حزب کارگران کردستان( ک .ک .بس ميان ارتش ترکيه و گريالھای پ از زمان انتخابات ماه ژوئن، توافق آتش

 که در اثر آن، گذاری مھيب انتحاری ماه ژوئيه در شھر کردنشين دياربکر ترکيه بود دولت شکسته شده که در پی بمب

 . جان خود را از دست دادند٣٠

گذاری  ھا، در اثر دو بمب  نفر از جمله بسياری از ھواداران حزب دموکراتيک خلق١٠٠ ھم بيش از اکتوبر ١٠روز 

ھا، در آنکارا  ھای کارگری و حزب دموکراتيک خلق انتحاری در تظاھرات صلح نيروھای چپ و سوسياليست و اتحاديه

 .دولت گفت عوامل آن حمله به داعش مرتبط بودند. از دست دادندجان خود را 

 .ھا متھم کردند ھا برای مھار حمايت از حزب دموکراتيک خلق  را به تجديد خشونتاردوخاناما منتقدان دولت ترکيه، 

 ۵٩کسب دست آورد که برای   درصد آرا را به٧/١٠ھا،  اما با اين وجود در انتخابات زودرس حزب دموکراتيک خلق

 .تر از دستاورد اين حزب در انتخابات پنج ماه پيش است  کرسی کم٢١اين . کرسی پارلمانی کافی است

الدين دميرتاش يکی از رھبران حزب دموکراتيک  ھايش را لغو کرد و صالح ئیاين حزب از حمله آنکارا گردھما

 ».منصفانه يا برابر نبوده است«ھا، گفت که اين انتخابات  خلق

در کردستان ) سوروچ( ، يک مرکز فرھنگی در شھر پرسوس١٣٩۴ تير ٢٩ - ٢٠١۵ جوالی ٢٠ظھر روز نين چ ھم

 نفر و ٣٢گذاری تروريستی قرار گرفت که به کشته شدن  ترکيه و واقع در نوار مرزی سوريه، آماج حمله و بمب

رسانی به بازسازی  د که برای کمکمرکز فرھنگی آمارا، ميزبان داوطلبانی بو. شدن يک صد تن ديگر منجر شد زخمی

اکثر قربانيان اين حمله از اعضای فدراسيون جوانان سوسياليست . بودند) کردستان سوريه( شھر کوبانی عازم روژاوا

  . گذاری شده نيز در نقطه ديگری از شھر منفجر شد زمان يک خودروی بمب ھم. بودند

د در روژاوا به شدت نگران بود و سران آن، .ی.ک و پ.ک.ولت ترکيه، از گسترش قدرت و مناطق تحت نفوذ پد

چنين به صورت آشکار يا پنھان از داعش در جنگ  ، ھماردوخاندولت . بارھا نارضايتی خود را به زبان آورده بودند

المللی در  ک حمايت کرده است و ھمبستگی مردمی در داخل ترکيه و در سطح بين.ک.د و پ.ی.عليه نيروھای پ

ارزيابی ) ک.ک.پ( کوبانی و روژاوا را يک عامل خطرناک در گسترش محبوبيت حزب کارگران کردستانحمايت از 

   .کند می

 و در جريان جنبش ٢٠١٣باختگان اين اقدام تروريستی، از جوانان سوسياليست و انقالبی بودند که در سال  اکثر جان

آوران اميد، مبارزه،  آنان پيام. صاب زده بودند و حزب عدالت و توسعه دست به اعتراض و اعتاردوخانگزی عليه 

شادی و بازسازی در کوبانی بودند که تحت محاصره نيروھای ارتجاعی بزرگ و کوچک دولت سوريه و حاميان آن، 

  . ارتش ترکيه، محاصره اقليم کردستان عراق و گروه ھای اسالمی تروريستی قرار گرفته بود

 و دستگير و ئیھا شناسا گذاری وز ھيچ کدام از عامل و يا عاملين اين ترورھا و بمبالزم به يادآوری است که تا به امر

  !اند خود يک راز عجيب و غريبی است محاکمه نشده

  

  ھا  اجتماعی حزب دموکراتيک خلق- وحشت و کابوس اردوخان و دولتش از موقعيت سياسی 

ھای  ه به معنای واقعی غير از نمايندگی جنبش و نسبتا جوان است کتأسيسھا يک حزب تازه  حزب دموکراتيک خلق

کنند و در نزد افکار  گرايان را نيز نمانيدگی می جنس ھای ملی و مذھبی و ھم  اجتماعی، در عين حال اقليت- سياسی 

 در ھر نشست و اردوخانھمين دليل،  به. عمومی آگاه و آزاده جامعه ترکيه، از محبوبيت خاصی برخوردار است

ھاست  طوری که مدت به... برد و ربط خود به اين حزب و رھبران آن حمالت ھستيريک می ربط و بیرانی با  سخن
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ھای ترکيه به ھمراه تعدادی از  الدين دميرتاش و فيگن يوکسک داغ رھبران مشترک حزب دموکراتيک خلق صالح

  .اند  به ترک کشور شده و يا برخی مجبور.برند چنان در زندان به سر می نمايندگان و اعضای اين حزب، ھم

س سومين حزب ئينماينده شھر دياربکر و ر) پ.د.ح(ھا بر اساس رای صادره، دميرتاش رھبر حزب دموکراتيک خلق

 سال زندان محکوم شده و در زندان اديرنه در بازداشت است و فيگن يوکسک داغ رھبر ديگر اين ١٤٢مجلس ترکيه به 

 برای يوکسک داغ نيز از .برد ر زندان کوندرای کوجاعلی در حبس به سر میحزب و نماينده شھر وان اين حزب نيز د

  . سال زندان درخواست شده است٨٣ تا ٣٠

 در مجلس ترکيه سلب و لغو شده و با اجرای حکم ديگر، عضويت وی ئیعضويت يوکسک داغ در پی اجرای حکم قضا

ھا، سرپيل  کسک داغ از حزب دموکراتيک خلق در پی اخراج يو.در حزب متبوعش نيز غيرقانونی اعالم شده است

  .عنوان رھبر شاخه بانوان اين تشکيالت سياسی انتخاب و معرفی شد کمال بای عضو اين حزب حدود يک ماه پيش به

عنوان سومين حزب بزرگ حاضر در مجلس اين کشور در  به) پ.د.ح(تعداد اعضای حزب دموکراتيک خلق ھای ترکيه

  . نفر کاھش يافته است٥٧غ و نورسل آيدوغان ديگر نماينده اين حزب به پی سلب عضويت يوکسک دا

ھای  فکر گروه  سال دارد و در ترکيه و منطقه به يک شخصيت جنجالی، ھمکار و ھم۶۴ که اکنون اردوخانرجب طيب 

عد از  و يک سال ب٢٠٠٢طلب معروف شده است در سال  ساز و پرخاشگر  و قدرت المسلملن و داعش، بحران اخوان

 ،٢٠١۴او برای يازده سال نخست وزير ترکيه بود تا اين که در سال . تشکيل حزب عدالت و توسعه به قدرت رسيد

  .س جمھور ترکيه شدئير

باديگاردھای او، حتی روزنامه نگاران . شود  محدود به مرزھای ترکيه نمیاردوخانھای استبدادی و اقتدارگرايانه  روش

س جمھور ترکيه در ئيی در کشور خودش به اتھام توھين به رالمانقرار دادند و يک طنزپرداز  مورد آزار امريکارا در 

  .تلويزيون مورد تفحص قرار گرفته است

اما در . ھا سقوط کرد و موفق به تشکيل ائتالف نشد ، حزب عدالت و توسعه در نظرسنجی٢٠١۵در ماه ژوئن سال 

ھم در حالی که   درصد آرا قدرت را در دست گرفت، آن۴٩داشت و با کسب نوامبر ھمان سال بود که بازگشتی مقتدرانه 

 .ک بود.ک.بس با نيروھای مسلح پ ھا متوجه پايان آتش ھمه حواس

ھا، با وجود اتھاماتی که اردغان در تبليغات انتخاباتی به اين حزب نسبت می داد با اين وجود،  حزب دموکراتيک ھا خلق

 ١١ ميليون رای، نزديک به ٥تر از   توانست با کسب بيش٢٠١٥مانی ترکيه در نوامبر در انتخابات زودھنگام پارل

  .خود اختصاص دھد درصد آرا را به

   

اوغلو، رھبران حزب دمکراتيک  الدين دميرتاش و فيگن بوکسداغ شن  صالح- رتاش در زندان با اوجاالن ديدار دمي

 ھا خلق

  

  جنگ جديد دولت و ارتش ترکيه عليه مردم کرد
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س اقليم کردستان عراق وی را از حمالت ترکيه عليه ئينخست وزير ترکيه در تماسی تلفنی با مسعود بارزانی ر«

  .ک منتشر شد.ک.اين خبری است که در ابتدای حمالت ترکيه عليه مواضع پ» .کرده استک مطلع .ک.مواضع پ

، پس ١٣٩٤احمد داوود اوغلو، نخست وزير ترکيه طی اظھاراتی در مصاحبه مطبوعاتی خود در اواخر شھريور ماه 

راق تماس تلفنی داشتيم و س اقليم کردستان عئيبه مدت يک ساعت با مسعود بارزانی، ر: از اين تماس تلفنی اعالم کرد

ھای ارتش ترکيه در اقليم کردستان عراق  من ايشان را در خصوص عمليات جنگنده. به ارزيابی تحوالت اخير پرداختيم

) PKK (جناب بارزانی از ترکيه در مبارزه با داعش و حزب کارگران کردستان. و مناطق اطراف آن اقناع کردم

   ». کرده استتأکيداقدامات ترکيه در مبارزه با ترور  تأئيدحمايت کرده و بار ديگر بر 

 )html.345184050FB9/news/ir.tnews://http(  

س اقليم کردستان عراق در اين تماس تلفنی اعالم کرده است که اقدامات ترکيه در منطقه خاورميانه ئيمسعود بارزانی، ر

 .کنيم  کرده و از آن حمايت میتأئيدين خصوص را ھای تروريستی و تصميمات اين کشور در ا و در مقابله با گروه

ک و ترکيه و به خطر .ک.ای به تنش در روابط پ  چون رياست اقليم در بيانيه وزير اقليم کردستان عراق نيز ھم نخست 

تندی از   نيچروان بارزانی، در واکنش خود به تحوالت کنونی، به.افتادن پروسه صلح در اين کشور واکنش نشان داد

  .ک انتقاد کرد.ک.پ

 

ک، ھمواره . ک. س اقلمی کردستان، از گسترش نفوذ پئيس حزب دموکرات کردستان عراق و رئيمسعود بارزانی، ر

ھا، پيشمرگان بارزانی  در حمله داعش به ايزدی. سابقه آن در بين ايزديان نگران است نگران بوده است و اکنون نفود بی

اما اين . دفاع رھا کرده و فرار کرده بودند جا را بی ل از رسيدن داعش به شنگال آنفرار را بر قرار ترجيح داده و قب

ھا  دفاع ايزديان شنگال رسيدند و جان بسياری از آن مندانه به داد مردم بی ک بود که جسورانه و قدرت.ک.گريالھای پ

 و جبران اعتبار از دست رفته، يکی از داليل ھا  ھمين دليل، تالش بارزانی و بازگرداندن اعتماد ايزدی به. را نجات دادند

الجيشی اين منطقه است که يکی   تر اھميت سوق  اما از آن مھم. اھميت شنگال برای حزب دموکرات کردستان عراق است

ک و ھم نيروھای روژاوا از  ک از آن تاريخ تاکنون پ. رود  شمار می ھای اصلی به کردستان سوريه به از دروازه

 .صی در بين مردم اين منطقه برخوردار ھستندمحبويت خا

 سپتامبر در اقليم کردستان عراق برای استقالل، مسعود بارزانی و حزب او که ٢٥پرسی  چنين تا ديروز و قبل از ھمه ھم

آمدند، عالوه بر منابع سياسی مشترک، منافع اقتصادی   نزديک به حزب عدالت و توسعه در ترکيه به حساب می

  . داد ک در يک جبھه قرار می ک ھا را عليه پ نيز داشتند که آنای  گسترده

 اردوخانبايد ديد که اين تخاصم . ، ھمواره بارزانی را تھديد به محاصره اقتصادی و حتی کرده استاردوخاناما اکنون 

  !ھايش با دولت مرکز عراق و حکومت ايران به کجا خواھد رسيد؟ و حزبش عليه بارزانی و ھمکاری
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 ک با اشاره به ھمکاری نزديک حزب عدالت و توسعه.ک.، عضو شورای رھبری پ)قره سو(فی کاراسومصط

) AKP(با حزب دموکرات کردستان عراق) PDK (ک .ک.سخنان مسرور بارزانی در خصوص اين که پ: گفته است

دن مطالبات دولت ترکيه از در اقليم کردستان عراق مسافر است و بايد خاک اين منطقه را ترک کند در واقع به جا آور

 که حزب دموکرات کردستان عراق در پيش گرفته به ھيچ عنوان به نفع ھيچ يک ئیھا سياست. اقليم کردستان عراق بود

   .از گروه ھای کرد نيست

 

  

ک احمد داوود اغلو در سخنانی .ک.در روز آغاز حمالت به مواضع پ:  کرده استتأکيدوی در ادامه اظھارات خود 

ترکيه مشروعيت حمله به کوه قنديل در خاک . ايم س اقليم کردستان عراق سخن گفتهئيان کرد که با مسعود بارزانی رعنو

مداران حزب دموکرات کردستان دريافت کرده  اقليم کردستان عراق را از اظھارات مسعود بارزانی و ساير سياست

حزب دموکرات » زرکله«رنظاميان در روستای به جای محکوم کردن حمالت ارتش ترکيه و کشته شدن غي. است

اين نوع اتفاقات در گذشته نيز رخ داده . اند  کردهتأکيدک از اقليم کردستان عراق .ک.کردستان عراق باز بر خروج پ

   .بود ولی حزب دموکرات کردستان ھمواره سکوت کرده است

)89045=Id?/FullStory/NSite/Fa/com.kurdpress(  

 بر اين که تأکيد امرالی در روند مذاکرات صلح، طی اظھارتی ضمن ھيأتگوی   ثريا اوندر سخنسریدر آن تاريخ 

حکومت حال حاضر ترکيه يک حکومت موقت است، عنوان کرده است که عمليات صورت گرفته در اقليم کردستان 

 ترکيه به دستان خود در واقع اين عمليات يک عمليات سياسی عليه سربازان. عراق يک عمليات صرفا نظامی نيست

خواھانه در ترکيه را ناديده  اکنون يک حکومت موقت، تاريخ سياسی و تمام تمايالت دموکراسی. سربازان ترکيه است

در واقع حکومت . ناپذيری بر جامعه ترکيه وارد خواھد آورد ھای جبران گرفته و اقتداری را تشکيل داده است که ھزينه

  .دار را از دست ندھد جنگ را آغاز کرده استموقت ترکيه برای اين که اقت

وزير ترکيه تصريح کرده است که تاريخ اين  وی در ادامه اظھارات خود با انتقاد شديد از احمد داوود اوغلو، نخست

 ٦کسانی که باعث شدند تا داوود اوغلو اين عمليات نظامی را آغاز کند وی را حداکثر تا . موضوع را ثبت خواھد کرد

  .نده به نحوی کنار خواھند گذاشت که نامش در تاريخ نيز باقی نماندماه آي

واقعا وقايع بعدی ترکيه نشان داد که تحيل سری ثريا تا چه اندازه دقيق و درس بوده است از جمله برکناری داوود اوغلو 

  ... واردوخانتوسط 
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  الدين دميرتاش  صالح- سری ثريا 

ھا، در اظھاراتی با اشاره به حمالت ارتش و   مشترک حزب دموکراتيک خلقالدين دميرتاش، رھبر چنين صالح ھم

 ئیھای نيروھای ھوا  جنگندهئیتمام حمالت ھوا  کرده بود کهتأکيدک، به درستی .ک.حکومت ترکيه به مواضع پ

ه است در ھای نزديک به حکومت آغاز شد ھا و خبرگزاری ترکيه، عمليات زمينی ارتش ترکيه و عملياتی که در رسانه

ھا در انتخابات زودھنگامی است که دولت  آن حذف کردن حزب دموکراتيک خلق کنند و واقع ھدف مشترکی دنبال می

  .ترکيه برای تشکيل آن توافق کرده است

طبق قانون ترکيه اگر حزبی بر خالف امنيت ملی اقدامی انجام دھد؛ اين حزب غيرقانونی شمرده شده و ارای اين حزب 

 با اکثريت آرا ديگر نه به ائتالف احتياجی دارد و نه ديگر خبری از اردوخاناحزاب ديگر پخش شده بنابراين نيز بين 

  .انتخابات مجدد است

قدر ساده است که ھر انسانی با نگاه عميق به تحوالت اخير   کرده بود که اين توطئه آنتأکيدوی در ادامه اظھارات خود 

ھای  ھا، خاطرنشان کرده بود که حمالت به کمپ س مشترک حزب دموکراتيک خلقئير. در ترکيه متوجه آن خواھد شد

در واقع اين تالش مشترک . ک در اقليم کردستان بالفاصله بعد از حمله تروريستی به سوروچ صورت گرفت.ک.پ

ه دولت و ارتش ترکيه برای مخفی کردن حمله تروريستی به سوروچ و جھت دادن به افکار عمومی ملت ترکي

  .حکومت موقت ترکيه برای اين که اقتدار را از دست ندھد جنگ را آغاز کرده است.است

از جمله يالچين آکدوغان، . کند نظير است و اھداف اين حمالت را آشکارتر می اما توجيھات دولت ترکيه در نوع خود بی

اسی در ترکيه ھستيم ولی کسانی که ما مخالف منحل کردن حزب سي: معاون نخست وزير ترکيه در اظھاراتی اعالم کرد

کنند و نه تنھا ترور را محکوم نکرده، بلکه آن را  گرم ھستند و آشکارا به آن اعتراف می ھای تروريستی دل به گروه

کنند که  ھا اظھار نظر می اکنون نيز برخی. گو باشند کنند در مقابل قانون بايد جواب کنند و با آنان ھمکاری می تشويق می

مذاکرات صلح از سرگرفته شود؛ اين در حالی است که کسانی که خواھان از سرگيری روند مذاکرات صلح ھستند روند 

ھای  احتماال منظور دميرتاش، ھمکاری دولت ترکيه با داعش و ديگر گروه. کنند با دشمنان اين روند ھمکاری می

  .اسالمی در جنگ داخلی سوريه بوده است

  

کردھای جنوب شرقی اين » مجازات جمعی«ھای ارتش ترکيه به منظور  تقد است که حملهمعالملل  سازمان عفو بين

روزی انتقاد کرده  وآمد شبانه افزارھای سنگين و ممنوعيت رفت اين سازمان به استفاده از جنگ. گيرد کشور صورت می

  .است
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سيلوپی، واقع در استان شيرناک پس از يک حمله   - ٢٠١۶ ژانويه ١١تانک در سور، واقع در استان ديار بکر در 

 ٢٠١۶ ژانويه ١٩ -ارتش ترکيه 

ھای  رکيه به دليل حملهس بخش اروپا و آسيای مرکزی از دولت تئي، جان دالھويزن، ر٢٠١٧ ژانويه ٢١شنبه  روز پنج

شکی نيست که دولت ترکيه با استفاده از خشونت «: دالھويزن گفت. ھای کردنشين اين کشور انتقاد کرد نظامی به استان

  ».ھا ھزار نفر را به خطر انداخته است بيش از حد، زندگی ده

گوی عفو   سخن. ترکيه اشاره کردافزارھای سنگين توسط ارتش او در اين رابطه بيش از ھر چيز به استفاده از جنگ

دسترسی بسياری از ساکنان اين  و آمد در مناطق کردنشين باعث عدم چنين اظھار داشت که ممنوعيت رفت الملل، ھم بين

 .مناطق به مواد خوراکی، آب آشاميدنی و دارو و درمان شده است

 .ناميد» مجازات جمعی« کرد که اين اقدامات را ميتوان تأکيددالھويزن 

از . آغاز کرد» حزب کارگران کردستان ترکيه«ای را به نيروھای  ، حمله گسترده٢٠١٦ارتش ترکيه در تابستان سال 

توجھی از قربانيان را غيرنطاميان تشکيل  بخش قابل. اند آن زمان تاکنون صدھا نفر کشته و شمار زيادی زخمی شده

  .دھند می

بنياد حقوق بشر ترکيه گفت که از اوت سال گذشته تاکنون در زمان الملل، به نقل از  گوی سازمان عفو بين سخن

 نفر کودک ٣٢ تن از آنان زنان جوان، ٢٩اند که   غيرنطامی کشته شده١٢۶  و آمد در مناطق کردنشين  ممنوعيت رفت

  .اند  سال بوده۶٠ نفر نيز افراد باالی ٢۴و 

کند و حتی  طرف در منطقه جلوگيری می عاليت ناظران بیاين سازمان حقوق بشری دولت ترکيه را متھم کرد که از ف

 .ھا را به پيگرد قانونی تھديد کرده است برخی از آن

ھای  ای از جانب بيش از ھزار تن از روشنفکران کشورھای گوناگون در اعتراض به حمله ھا، پيش بيانيه ھمان تاريخ

 نيز در ميان امضاءکنندگان امريکائیمسکی، روشنفکر چپ نام نوآم چا. اخير ارتش ترکيه به مناطق کردنشين منتشر شد

 .است

 .اعالم جرم کرده است» توھين به حکومت«شود که آنکارا عليه صدھا تن از امضاءکنندگان اين بيانيه به اتھام  گفته می

، »ت اسالمیدول« کرده است که ھمکاری ترکيه با کشورھای غربی برای مبارزه با گروه تأکيدالملل  سازمان عفو بين

 .نبايد باعث ناديده گرفتن نقض آشکار حقوق بشر توسط دولت اين کشور شود

واقع در استان دياربکر شرق ترکيه، » جزيره«ای ترکيه از شھر کردنشين  تصاوير منتشر شده از سوی فعاالن رسانه

 بنابراين . ترکيه داردزده در طی حمالت نيروھای ويژه ارتش حکايت از تخريب گسترده بخش اعظم اين شھر جنگ

چنين دولت و  ھم. اند گزارشات، در حمالت ارتش ترکيه عالوه بر نابودی شھر صدھا نفر از مردم اين منطقه کشته شده

در حالی که منابع مختلف از اين شھر گزارش . ک ھستند.ک.شدگان گريالھای پ ارتش ترکيه، ادعا کرده است که کشته



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴٢

شدگان حمالت ارتش ترکيه را  توجھی از مجروحان و کشته ولت و ارتش ترکيه، بخش قابلاند که بر خالف ادعای د داده

 و با برقراری آرامش نسبی ١٣٩٤ اسفند ١٢شود از روز  گفته می. دھند غيرنظاميان شامل زنان و کودکان تشکيل می

ھای مختلف جزيره و موج تخريب  شھای فرار کرده به آن بازگشته و با مشاھده اجساد پراکنده در بخ در اين شھر خانوده

  .اند زيرساخت شھری آن دچار بھت و حيرت شده

  

  واقع در استان دياربکر شرق ترکيه» جزيره« از شھر کردنشين ئینما

» ک را نابود .ک .جويان پ تمامی جنگ«، ادعا کرده بود که ٢٠١٦ دسامبر ١٧شنبه  ، روز پنجاردوخانرجب طيب 

منطقه «گرا   غلو، نخست وزير کشور وقت، تھديد کرده بود که ارتش ترکيه با کردھای افراطخواھد کرد و احمد داوداو

  .مبارزه خواھد کرد» به منطقه، خيابان به خيابان و خانه به خانه

که به عنوان حزب محرومان،  (HDP) ھا، حزب دموکراتيک خلق٢٠١٦پس از انتخابات پارلمانی در ماه ژوئن سال 

شود، موفق شد به پارلمان ترکيه راه يابد و به  گرايان و کردھا شناخته می جنس ھا ملی و مذبی، ھم اقليتکارگران، زنان، 

 .جمھور کشور، پايان دھد سئي، راردوخانترکيه، به رھبری رجب طيب » حزب عدالت و توسعه«اکثريت 

پس از . قی کشور را آغاز کردپس از آن بود که ارتش ترکيه با خشونت تمام حمله به مواضع کردھا در شمال شر

ک  ک  ژوئيه سال جاری، پ٢۴در شمال عراق در » حزب کارگران کردستان«ھای   ارتش ترکيه به پايگاهئیحمالت ھوا

 .بس نقض و از اعتبار افتاده است اعالم کرد که با اين اقدام مفاد آتش

  

 در ھا خلق دموکراتيک حزب نمانيدگان دست در اند شده کشته تظاھرات در رکيهت پوليس توسط که کودکانی عکس

  ترکيه پارلمان
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  برکناری شھردارھای منتخب مردم در مناطق کردنشين

ھا  در اعتراض به غصب شھرداری» وان، سوروچ و فارقين«ھزاران نفر در شھرھای مختلف کردستان ترکيه از جمله 

 .اران اين مناطق توسط دولت ترکيه، دست تجمع و تظاھرات زدندھا تن از شھرد و برکناری ده

، ده ھا تن از شھرداران شھرھای کردنشين ترکيه را به اتھام ارتباط و حمايت ٢٠١٦ھای آخر سال  دولت ترکيه در ماه

ضای حزب شھرداران برکنار شده که از اع. برکنار و افراد وابسته به خود را جايگزين آنان کرده است» ک.ک.پ«از 

پيش از اين نيز . تر از طريق انتخابات و از سوی مردم به اين سمت برگزيده شده بودند ھا بوده، پيش دموکراتيک خلق

  .ک خبر داده بودند.ک. ھزار معلم به اتھام ارتباط با پ١١» تعليق«ھای ترکيه از  مقام

 منطقه در جنوب شرق ترکيه به اتھام حمايت ٢٨، اعالم کرد که شھرداران ١٣٩٥ شھريور ٢١دفتر استاندار دياربکر 

  .اند ک و داشتن ارتباط با آن برکنار شده و افراد جديدی به عنوان شھردار در اين مناطق منصوب شده.ک.از پ

شده است که از   شھرداری توسط کسانی اداره می٤ھمه شھرداری ھای منطقه به جز : دفتر استاندار دياربکر افزود

  .اند کند، بوده تيک خلق که از کردھا حمايت میحزب مخالف دموکرا

ترين  ک از مھم.ک.س جمھور ترکيه، در ھمان روزھا اعالم کرده بود که مقابله با پئي راردوخانرجب طيب 

  .ھای دولت آنکارا خواھد بود و برکناری افراد مرتبط با اين گروه بخش مھمی از اين مقابله خواھد بود اولويت

شرقی اين کشور را به ظن ارتباط و   شھردار مناطق کردنشين جنوب٢٤مده است که دولت ترکيه، در گزارشات ديگر آ

گفته بود که ) سال گذشته( ، در پيامی به مناسبت عيد قرباناردوخان. ک و نيروھای کرد برکنار کرد .ک. حمايت از پ

ھيچ بختی برای پيروزی در «سازمان ک گفت اين  ک او در ارتباط با پ. ک است .ک .مصمم به خالصی از داعش و پ

که او شاخه سوری اين حزب ناميد، نيز سرنوشتی » ھای مدافع خلق يگان«نظاميان کرد  و شبه» مقابل ارتش ما ندارد

 کرده تأکيدچنين بر تصميم قاطع ترکيه   در پيام عيد قربان خود ھماردوخان. چون حزب کارگران کردستان خواھند داشت

ای عليه حزب  چنين گفت که دولت ترکيه روند تازه ، ھماردوخان. ک رھا کند .ک. پ» شر طاعون«از است که کشور را 

ک خواھد   .ک. اقدام نظامی ترکيه تا به امروز عليه پ» ترين گسترده«گفته او،  کارگران کردستان آغاز خواھد کرد که به

ک ارتباط داشته . ک .يه که به ھر نحوی با پن ادارات و خدمات عمومی ترکمسؤوال» سازی پاک«او گفت که . بود

ک . ک. ای از پ ھا را شاخه  حزب دموکراتيک خلقاردوخان. عليه اين حزب خواھد بود» ترين نبرد کليدی«باشند، 

کند، اما خواستار برقراری  داند، اما اين حزب ھرگونه ارتباط مستقيم با حزب کارگران کردستان را تکذيب می می

  .ک و دولت است. ک .آغاز مجدد مذاکرات بين پدوباره صلح و 

، نيروھای امنيتی ترکيه با فرمان وزارت کشور ترکيه به ٢٠١٦ نوامبر ١۶بر اساس خبرھای منتشر شده بامداد امروز 

از اعضای حزب مناطق دموکراتيک و شھردار اين شھر را » بکر کايا«شھرداری کالن شھر وان يورش برده و 

  .بازداشت کردند

ارت کشور ترکيه در بخشنامه خود ضمن برکناری بکر کايا فرماندار اين شھر و از اعضای حزب عدالت و توسعه وز

 فعال سياسی و ۴١کم  زمان با برکناری بکر کايا نيروھای امنيتی دست  ھم.را به عنوان قيوم اين شھرداری منصوب کرد

ران کردستان در شھر وان، الباک و ارديش بازداشت عضو حزب مناطق دموکراتيک را به اتھام حمايت از حزب کارگ

  .کردند

 نوامبر، ١٦ حزب مناطق دموکراتيک، ظھر کنترولھای تحت  در تداوم اقدامات وزارت کشور ترکيه عليه شھرداری

  .را از سمت شھرداری کالن شھر شھر ماردين برکنار کرد» احمد ترک«وزارت کشور ترکيه طی حکمی 
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 کرد که با وجود تمام موانع با تأکيد از ساختمان شھرداری ماردين در گفتگو با خبرنگاران احمد ترک ھنگام خروج

  .برد مبارزه خواھند کرد  که ترکيه را به سمت کشوری تک صدا میئیھا تالش

  

  احمد ترک

 را ئیين رويدادھاتر نيز چن پيش. ھای نابودگر ما را از سر راه خود حذف کنند خواھند با نقشه می«: وی در ادامه افزود

  ».رسد، قطعا پيروز نخواھند شد تجربه کرده بوديم، آن زمان زورشان به ما نرسيد اکنون نيز نمی

روز گذشته روسای مشترک شھرداری شھر درسيم نيز توسط نيروھای امنيتی بازداشت و يکی از اعضای حزب عدالت 

شھردار شھر سيرت و از اعضای ارشد » ر باقرخانتونج«چنين روز گذشته،   ھم.و توسعه در جای آنان منصوب شد

  .حزب مناطق دموکراتيک بازداشت و يکی از اعضای حزب عدالت و توسعه در جای وی منصوب شد

 تن از شھرداران منتخب عضو حزب مناطق دموکراتيک و حزب ۵٠، بيش از )٢٠١٦ نوامبر ١۶( در حال حاضر

يه به اتھام حمايت از حزب کارگران کردستان بازداشت و روانه زندان ھای امنيتی ترک ھا توسط مقام دموکراتيک خلق

  .اند شده

 سازمان و نھاد مدنی و مدافع حقوق بشر ٣٧٠کم  ای فعاليت دست در طی آن روزھا، وزارت کشور با انتشار اطالعيه

  .در ترکيه را ممنوع اعالم کرد

 شده از سوی دولت ترکيه متھم به ھمکاری و حمايت از ھا ممنوع اعالم  سازمانی که فعاليت آن٣٧٠سازمان از  ٢٠٩

هللا گولن و ھشت   سازمان نيز متھم به ھمکاری با فتح١۵٣. اند بخش خلق شده حزب کارگران کردستان و جبھه آزادی

  .اند سازمان نيز متھم به ھمکاری با داعش شده

 را در ئیھا سال ھای گذشته، بارھا گزارش طیاند در   که از سوی دولت ترکيه ممنوع اعالم شدهئیھا اکثر سازمان

  .خصوص نقض فاحش حقوق بشر در کردستان و ديگر مناطق اين کشور را گزارش کرده بودند

 سرپرست برای شھرداری تعيينبه گزارش فرات نيوز، دولت ترکيه که با بھانه وضعيت اضطراری در کشور اقدام به 

 ١٠٣ شھرداری از ۵١زب مناطق دموکراتيک کرده است تا کنون ھا و ح ھای وابسته به حزب دموکراتيک خلق

  . اين حزب را در اختيار گرفته و افراد حکومتی را به عنوان شھردار انتخاب کرده استکنترولشھرداری تحت 

 ۵٠ شھردار مناطق کردنشين ترکيه را دستگير کرده است که از اين ۵٠ ترکيه تا کنون پوليسچنين نيروھای  ھم

عالوه بر اين در خصوص . اند ھای مختلف به زندان محکوم شده  نفر بر اساس احکام صادر شده از دادگاه۴۵ شھردار،

  . شھردار ديگر نيز حکم دستگيری صادر شده است٧

 سال ١٥ دولت ترکيه عليه شھرداران مناطق کردنشين، درخواست حکم ئیکارانه دستگاه قضا ترين اقدام جنايت تازه

  . سفيل روژبين چتين استحبس برای شھردار
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دادستانی ترکيه حين جلسه دادگاھی سفيل روژبين چتين از روسای مشترک شھرداری شھر ، ٢٠١٧ اکتوبر ١١شنبه  سه

، از سوی ٢٠١٥ آگوست ٢٤روژبين چتين از .  سال حبس برای وی شده است١٥آرتمتان استان وان خواھان حکم 

   .در زندان سپری کرد ترکيه دستگير شد و چھارده ماه را پوليس

. متھم نموده است» عضويت سازمانی«س مشترک شھرداری را به ئیمدعی العموم که دادستانی دولت ترکيه است اين ر

، »عضويت سازمانی«. شنبه شرکت نکرد و به جای ايشان وکالی وی حاضر شدند روژبين در جلسه دادگاھی روز سه

کار  مدارن کرد و فعاالن عرصه فعاليت قانونی در ترکيه به  برای سياست را اتھامی است که حزب حاکم بر ترکيه، آن

  .گيرد می

مداران کرد، جلسه دادگاھی  ھای متعلق به سياست چون ديگر پرونده گزارش فرات نيوز، دادستانی دولت ترکيه، ھم بنا به

  . اعالم کرد٢٠١٨نويه  ژا٢٥دادستان جلسه دادگاھی بعدی روژبين را . بار ديگر به تعويق انداخت را يک

  

  سفيل روژبين چتين

  

  !اردوخان تروريست

س جمھور ترکيه در ابتکاری ئيھای سرکوبگرانه ر  در اعتراض به سياستالمانگروه معترض در  چندی پيش يک

 را با پروژکتور بر روی ديوار سفارت ترکيه اردوخانھای افشاگرايانه از   با مضمونئیجنجال برانگيز کاريکاتورھا

  .حک کردنه بودند

  

در آخرين حرکت اعتراضی خود با نقش کردن  ،»Pixelhelper«، اعضای گروه المانھای  به گزارش رسانه

بر روی » الملل  بينپوليس تحت تعقيب اردوخانتروريست رجب طيب « با پروژکتور و با تيتر اردوخانکاريکاتور 

  .اند وی در مقابله با منتقدان و مخالفانش تاختهيکی از ديوارھای سفارت ترکيه به سياست ھا و عملکرد 
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 را نيز با تيتر المان تصوير گرافيتی وزير خارجه المانزمان با شدت گرفتن اختالفات ميان ترکيه و  اين گروه ھم

»YUCK FOU ERDOGAN «اند را نيز بر روی ديوار سفارت ترکيه منتشر کرده.  

 توسط المان گذشته و در پی بازداشت شماری از شھروندان دارای تابعيت ھای روابط ميان برلين و آنکارا در طی ماه

  .ده استئينھادھای امنيتی ترکيه بيش از پيش به سردی گرا

نامد که با  ھای خود را آغاز کرده خود را يک بنياد غيرانتفاعی می  فعاليت،٢٠١١که از سال »  Pixelhelper« گروه

  .کند ھای اجتماعی مبارزه می ئیبا نارسا» نر کاريکاتور نورھ«ھای مدرن از جمله  ابزارھا و روش

ھای گسترده  مردان، در زمينه حمايت از حقوق حيوانات نيز فعاليت مداران و دولت اين گروه عالوه بر انتقاد از سياست

  .ای داشته است

، درک »Die Welt«روزنامه نگار  دنيز يوجل روزنامه«ای کوتاه در اين باره خواستار آزادی  اين گروه در بيانيه

  .مارتين ھاينزلمان فتوژورناليست و ديگر زندانيان عقيدتی و سياسی شده است

ھای ترکيه تحت   و يا تابعيت دوگانه به داليل سياسی در زندانالمان شھروند دارای تابعيت ١٢کم  در حال حاضر دست

  .نتيجه بوده است ه به آزاد کردن اين افراد بی برای متقاعد کردن ترکيالمانھای  م بازداشت بوده و تالش مقا

چنين افسران ارشد ارتش ترکيه که پس از  هللا گولن و ھم دولت ترکيه نيز در مقابل خواھان استرداد اعاض گروه فتح

  .اند شده است  پناھنده شدهالمان به ٢٠١۶کودتای نافرجام سال 

  

  » پيکو-سايکس «پيمان 

 پيکو کشورھای فاتح متوجه عدم پرداختن به سرنوشت مردم -س از امضای سايکس چند سال پ و پيش سال صد حدود

ھای عثمانی امضاء کردند، بر لزوم برگزاری رفراندوم برای   با نماينده١٩٢٠کردستان شدند و در پيمان سيور که در 

مينان بود که کردھا با ھمين اط.  کردندتأکيد سرنوشت کردھا در ھر دو سوی مرزھای کنونی ترکيه و عراق تعيين

ھای استقالل را پذيرفتند و نقش پررنگی در تشکيل دولت کنونی ترکيه ايفا  درخواست آتاتورک برای مشارکت در جنگ

رسميت نشناخت و در قانون اساسی  ھا را به کدام از حقوق آن ، آتاتورک ھيچ١٩٢٣کردند اما پس از استقالل ترکيه در 

 سال ٩٢اين بند قانون اساسی ھنوز ھم پس از . د که ھمه شھروندان ترکيه ترک ھستند ھم ذکر شده بو١٩٢٤ترکيه سال 

  . نکرده استتغيير

 بر منشور تأکيد شرايط جھانی و تغييرپس از جنگ جھانی دوم، اميدی شکل گرفت که متاثر از تشکيل سازمان ملل و 

لين بار سيستم تک حزبی آتاتورکی جای ی ھم در موقعيت کردھا روی دھد مخصوصا که برای اوتغييرحقوق بشر، 

 توانست ١٩٥٠در انتخابات سال ) پ. د(  دمکراتتأسيسحزب تازه . داد خود را به سيستم چند حزبی و انتخابات آزاد می

ھای مناطق کردنشين را به دست آورد اما بالفاصله پس از رسيدن به قدرت   درصد کرسی٨٥ کرد مسألهبا وعده حل 

 از لحاظ فشار بيرونی ھم ١٩٥٢مخصوصا پس از پيوستن ترکيه به ناتو در . د را کنار گذاشتھای خو ھمه وعده

 .گيرد  سرکوب کردھا را ناديده میامريکامقامات ترکيه مطمئن بودند که 

ھا ضمن  چپ. پس از نااميدی از احزاب حاکم، کردھا به سوی احزاب اپوزيسيون گرايش پيدا کردند که عمدتا چپ بودند

ماندگی اقتصادی و توسعه ناموزون به مسائل  کردند اما تنھا از منظر عقب  کردھا را انکار نمی مسألهه وجود ک آن

ھای چپ  که متاثر از تبليغات حکومتی و سيستم آموزشی ترکيه، اکثر ترک مضاف بر اين. کردند کردستان نگاه می

مخصوصا کردھای چپ تصميم گرفتند که اگر چپ و به مرور کردھا و . زمان گرايشات ناسيوناليستی ھم داشتند ھم

  . شدتأسيسانقالبی ھم باشند بر روی سرزمين خود انقالب کنند و چنين شد که حزب کارگران کردستان 
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با وجود آن که وقوع انقالب . در چھار دھه گذشته اين حزب توانسته اعتماد طيف وسيعی از کردھا را به خود جلب کند

تری در اردوگاه غرب به ترکيه بخشيده بود و اين کشورھا عمال چشم  وی به افغانستان جايگاه خاصايران و حمله شور

ھا، چون با حضور يک جنبش وسيع انقالبی ھمراه شده بود،  خود را بر سرکوب خونين دھه ھشتاد بستند اما اين سرکوب

 .ت برعکس داشئیبه تقويت اين جنبش کمک کرد و برای حکومت ترکيه پيامدھا

ای غيرقابل انکار رسيده  اکنون که ھم ترکيه اھميت ويژه خود را برای غرب از دست داده و ھم جنبش کردھا به مرحله

اند، ترکيه  است، مخصوصا با عملکردی که حزب کارگران کردستان و متحدانش در جنگ با داعش از خود نشان داده

 جنگی داخلی و احتمال تجزيه اين کشور، يا پذيرفتن حقوق ورشدن به يا غوطه: بر سر دوراھی دشواری ايستاده است

 ساله اين کشور ٩٣، ھم در قانون اساسی تغييرسياسی و فرھنگی کردھا در درون مرزھای خودش که آن ھم مستلزم 

 .ھا در ترکيه  سال است متاثرند از آموزش بر مبنای انکار وجود غيرترک٩٣ که ئیھا است و ھم در ذھنيت ترک

گران سياسی ھم کسانی بودند که   از جنگ داخلی سوريه و ظھور داعش، نه تنھا مردم عادی که حتی در بين تحليلتا قبل

سرگذشت کردھا در سوريه به مانند سرگذشت مردم کرد در ترکيه و سوريه . اطالع بودند از وجود کردھا در سوريه بی

تری انجام   بافت جمعيتی با شدت بيشتغييرھای تعريب و  تر بود و سياست ھا کم است با اين تفاوت که چون جمعيت آن

ھا در سه کانتون که جديدا  اکنون آن.  بودند  خود را ھم از دست دادهئیای پيوستگی جغرافيا ھا تا اندازه شده بود، آن

ست که اين در حالی ا.  شمال سوريه را تشکيل دادند- ھا به ھم وصل شده است، حکومت فدراسيون روژاوا دوتای آن

رسميت  ھا را ھم به ھا تا چند سال پيش حتی شناسنامه سوری ھم نداشتند و دولت بعثی، حق اقامت آن شماری از آن

اند،  ھا در نبرد با داعش و مجموعه تحوالتی که در منطقه تحت نفوذ خود انجام داده مقاومت سرسختانه آن. شناخت نمی

ھای جھان را به خود جلب  ھا و احزاب و دولت توجه بسياری از سازمانموقعيت کردھا را در سطح جھان ارتقا داده و 

ھای  اجرای مدل جديدی راديکال از دمکراسی، به نام دمکراسی مستقيم، نقش پررنگ زنان در ھمه عرصه. کرده است

رسميت  هھای ملی و مذھبی و زبانی و ب آميز ھمه اقليت  بر ھمزيستی مسالمتتأکيداجتماعی و برابری زن و مرد، 

  . ھا نشان داده است ھای منطقه و حتی جھان را از آن ھا، مدلی تازه و متفاوت از ساير حکومت شناختن ھمه حقوق آن

ای معکوس داشت  فکران آن در منطقه و جھان، نتيجه ک و ھم.ک.چندين سال تالش ترکيه برای القای تروريست بودن پ

کنند و کشورھای   با کردھای سوريه ھمکاری میامريکاسيه و و اکنون حتی ھر دو قدرت جھانی رقيب يعنی رو

  . البته در راستای منافع خودشان.اند  ھم به تدريج روبط خود را با آنھا توسعه دادهئیاروپا

پيکو دو گرايش متضاد از دو منظر متفاوت در راستای برچيدن -اکنون صد سال پس از امضای قرارداد سايکس

ھا در مقابل ھم قرار دارند که در صورت پيروزی ھر  اما تفاوت نگاه آن. نند؛ داعش و کردھاک ھای آن تالش می ميراث

ھای ملی و مذھبی  تر از قبل، غرق در نزاع يا خاورميانه بيش. کدام، جھان شاھد دو خاورميانه کامال متفاوت خواھد بود
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افزود يا به تدريج مدل سياسی، اجتماعی و پيکو خواھد -ھای سايکس و ميليتاريستی و فاشيستی خواھد شد و بر زخم

 .ريزی خواھد شد ای دمکراتيک پی ھای خاورميانه فرھنگی پايه

  

  بندی جمع

 مصادف با روزھای پايانی بھمن ١٩٩٩ فوريه سال ١٥عبدهللا اوجاالن، رھبر حزب کارگران کردستان ترکيه در 

المللی با ھمکاری ترکيه، موساد اسرائيل، سازمان سيا  ين، در شھر نايروبی، پايتخت کشور کنيا و در يک توطئه ب١٣٧٧

در دستگيری عبدهللا اوجاالن، کشورھای ايران . ، يونان و انگليس بازداشت و سپس تحويل کشور ترکيه داده شدامريکا

ا بازداشت اوجاالن ب. ترين نقش را داشت اما موساد اسرائيل بزرگ. و سوريه نيز با دولت ترکيه ھمکاری کردند

  .خواھان و نيروھای چپ سراسر جھان مواجه گرديد اعتراض شديد کردھا و آزادی

 مردم بسياری از شھرھای کردنشين ايران ھمگام با ٧٧بر ھمين اساس يازده سال پيش در روزھای آغازين اسفند 

ان ترکيه و در کردھای غرب و شمال کردستان در اعتراض به بازداشت عبدهللا اوجاالن، رھبر حزب کارگران کردست

  . زدندئیپيما  که در دستگيری وی با دولت ترکيه ھمکاری داشتند، دست به اعتراض و راهئیاعتراض به کشورھا

مردم . اعتراض پيگير مردم کرد که با اعالم قبلی برگزار شد توسط حکومت ايران به شدت مورد سرکوب قرار گرفت

ھا در سنندج، به حدی بود که از روز  شدت سرکوب. خمی شدندزيادی در شھرھای مختلف کردنشين ايران کشته و ز

  .کنند  به عنوان يک روز خونين در اين شھر ياد می١٣٧٧سوم اسفند 

سوی تھران حرکت کردند و با گرفتن مجوز در در مقابل  ، کردھا از سراسر ايران به١٣٧٧ بھمن ماه سال ٢٧در 

پس از آن در تمام شھرھای کردستان، . زادی عبدهللا اوجاالن شدندجا خواستار آ سفارت ترکيه تجمع کردند و در آن

ای زخمی  در سلماس عده.  نفر کشته شدند٢در اروميه . طور مستمر ادامه داشت اروميه، کرمانشاه و ايالم اعتراضات به

لی اقدام به  بھمن ماه در دانشگاه کردستان شھر سنندج با مجوز قب٢٩چنين دانشجويان، روز  ھم. و دستگير شدند

برگزاری مراسمی در اعتراض به بازداشت عبدهللا اوجاالن کردند اما آن مراسم به خشونت کشيده شد و با ضرب و شتم 

 سوم اسفند ماه سنندج از ئیپيما در پی آن مراسم راه. و دستگيری گروھی از دانشجويان و اساتيد دانشگاه پايان يافت

آن . تعدادی از جوانان برای دريافت مجوز به استانداری کردستان مراجعه کردند. ريزی شد سوی مردم اين شھر برنامه

او نخست با مردم و جوانان . کند زاده استاندار شھر سنندج بود که ساله است در خارج کشور زندگی می زمان رمضان

لويزيون محلی سنندج  شب ھنگامی که ھمه در خواب بودند در ت١موافقت و مجوز را صادر کرد اما ھمين فرد ساعت 

ھا اعالم شده بود در  تر به آن ريزی که پيش اما مردم طبق برنامه.  فردا لغو شده استئیپيما اعالم نمود که مجوز راه

ميدان مرکزی شھر جمع شدند و چون از ھمان آغاز با برخورد و خشونت نيروھای ضد شورش که تمام سطح شھر را 

ھا تعداد زيادی از جوانان کشته و زنان و مردان  در اين درگيری. ه مقابله پرداختندرو شدند ب اشغال کرده بودند روبه

کوپتر، تفنگ و غيره برای سرکوب  حکومت اسالمی ايران، از نيروھای گارد ويژه، ھلی. زخمی و دستگير شدند

  .پيمايان استفاده کرد راه

چرا که .  شکست خورد٢٠١٥نھايتا رسما در  شروع شد و ٢٠١٣الزم به يادآوری است که روند صلح از ژانويه 

حکومت بر اين تصور خام بود که اوجاالن ھم ھشرايط آن ھا را خواھد پذيرفت در حالی که اوجاالن با ھمان سايست 

بستی قرار داد که يا بايد آن را بپذيرد و يا جنگ مجدد  ھای کنفدارليسم دموراتيک حرکت کرد و دولت را در بن

، راه دوم يعنی جنگ و اردوخان عليه مردم کرد را آغاز کند که حزب عدالت و توسعه حاکم و رھبرش ناسيوناليسم ترک

  . سرکوب و سانسور را در پيش گرفت
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ھای کماليست   لنينيست بود که عليه ديکتاتوری ژنرال-، يک سازمان مارکسيست )PKK( حزب کارگران کردستان

ترين مبرازات را پشت سر گذاشته اما  زب کارگران کردستان سختطی اين دوران، ح. کرد عضو ناتو مبارزه می

  .دھد بخش خود ادامه می ئیچنان به مبارزه رھا ھم

ک، بيش از .ک.دولت و ارتش و انواع اقسام نيروھای امنيت مخفی و علنی ترکيه، در جھت سرکوب و نابودی پ

ولی با . اند شان رانده ه کرده و از خانه و کاشاشنه ميليون نفر را آوار٣ الی ٢ دھکده را تخريب کرده و حدود ٣٠٠٠

  . ک نه تنھا منزوی نشده، بلکه بر عکس به يک جنبش اجتماعی در خاورميانه تبديل شده است.ک.وجود اين، پ

چنين در زندان امرالی، نه تنھا  اوجاالن در دوران دادگاھی که تحت فشارھای فاشيستی حکومت ترکيه، برگزار شد و ھم

نشينی نکرد، بلکه مردم را نيز دعوت به  خواھانه خويش عقب اضع سياسی و اجتماعی سوسياليستی و آزادیاز مو

اوجاالن به خوبی آگاه بود که  حکومت .  ھا جلوگيری کند ھای خونين ميان کردھا و ترک بردباری کرد تا از درگيری

چون گذشته به دنبال جنگ و خونريزی و درگيری  مھا و سازمان امنيتی اين  کشور، ھ فاشيستی ترکيه و ناسيوناليست

ھستند تا مردم آزاده و نيروھای مخالف خود را بيش از پيش سرکوب کنند، ھمواره در سخنان خود به صلح و امنيت و 

  . ورزيدتأکيدرفاقت و دوستی ميان مردم کرد و ترک 

اوجاالن، . بس اعالم کرد ، چندين بار آتش)ک.ک.پ( بخش کردستان ئیسرانجام به پيشنھاد عبدهللا بود که جنبش رھا

 کرد به مسألهچنين پس از اتمام نگارش مجموعه دفاعياتش که در چندين جلد کتاب منتشر شدند، نقشه راھی برای حل  ھم

 تاکنون با وجود موانعی که دارد ٢٠١٣ساز فرايندی شد که فرايند صلح نام گرفته و از سال  ترکيه ارائه داد و زمينه

  .امه داشته استاد

تمامی جوانب » سوی تمدن دمکراتيک از دولت کاھنی سومر به«اوجاالن در دو جلد از مجموعه دفاعيات خود تحت نام 

ای که  گری انجام گرفته و نيروھای سھيم در آن را آشکار کرده و اعالم نموده برای خنثی کردن طرح توطئه پنھان توطئه

ھا برای اعمال دمکراسی در  ھای کرد و ترک است بايد بر ميزان تالش ميان خلقناپذير  ھدفش افروختن جنگی پايان

  .جويانه اضافه کرد صورت صلح  کرد بهمسألهجمھوری ترکيه و حل 

 حضور ک.ک.پ صفوف در زيادی نيروھای کردستان، ھای بخش تمامی از که کرد تأکيد توان می پايان در

 رھبر نيز را اوجاالن عبدهللا و ھستند مبارزه حال در ک.ک.پ صفوف در اقعر و ايران سوريه، از پيکارگرانی .دارند

 آن صفوف در نيز ھا ترک از بسياری بلکه نيست، کرد انقالبيون به محدود ک.ک.پ نيز ترکيه خود در .دانند می خود

 يانجر يک چنين ھم و مؤثر و قوی اجتماعی -  سياسی جنبش يک ک.ک.پ اعتبار اين به .کنند می مبارزه

  .است منطقه در انترناسيوناليست

 Murrayموريس بوکچين ھای  اوجاالن ھم در آثاری که در زندان و جزيره امرالی نوشته در واقع سياست

Bookchin،ھا  طوری که اگر اکنون بوکچپين زنده بود و عبدهللا ھم آزاد بود و آن  بوکچين را به روز کرده است به

ّنه تنھا روژوا بلکه با استقبال . گرفتند ھا انسان اين منطقه قرار می ترديد با استقبال ميليون سفری به روژاوا می کردند بی

 و ئیميليونی مردم خاورميانه از فلسطسن اشغالی تا افغانستان درگيری ھميشه جنگ، از بالکان تا کشورھای آفريقا

ست و آنارشيست و فمينيست، نه تنھا نگاھی گرا و سوسياليست و کموني ھر انسان منصف و انسان. شدند ھندوستان می

ھای  مثبت روژاوا بايد داشته باشد، بلکه آن را به عنوان يک مدل جدی سياسی که عميقا ريشه در اھداف و آرمان

. شود کننده آن می داری و ضدتبعيض دارد مبلغ و مروج و پراتيک کمونيسم و آنارشيسم و فمينيسم راديکال و ضدسرمايه

در . دھد کند و راھکارھای مناسب و عملی نشان می  رفيقانه و صميمانه نقد میئیاشکاالت آن را در فضاکمبودھا و 

ديدند که چگونه  کردند و می ھای جاری در روژاوا از نزديک و عينی مشاھده می واقع اگر بوکچين و اوجاالن سياست
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ھا گرفته و از احزاب و  ھا تا آنارشيست کمونيستداری و ضدتبعيض و جنگ و ناامنی از  ھای آزاده و ضدسرمايه انسان

ھا و باورھای مختلف ملی و مذھبی و سياسی، در کنار ھم  ھای سياسی و نھادھای دموکراتيک مردمی، از مليت سازمان

ھا و گرايشات  ھم در ميان خاورميانه تاريک و جنگ و خونريزی دولت و دست در دست ھم و و عاشقانه و رفيقانه، آن

اند، ھر سختی را آگاھانه  ھای خندان و اميدوار ايستاده  مذھبی و ميليتاريستی تروريستی، با قامتی استوار و چھرهسياسی

نظرم ھزاران بار  آيند به ن نمیئيای پا ھای بر حق و عادالنه و انسانی خود ذره خرند اما از اھداف و سياست به جان می

 و باز ھم در کنار اين پيکارگران راه آزادی و برابری و سوسياليسم کردند پيش وجدان انسانی خود، آسودگی حس می

اند  در اين شش سال گذشته، روژاوا و رزمندگان آن مانند الماسی در منطقه و جھان درخشيده. گرفتند قرار می

 پروش جھانی عنوان واقعيتی بايد در ادبيات و حتی سيستم آموزش و خصوص کوبانی نه به مثابه يک افسانه، بلکه به به

ھای دولتی و غيردولتی و مخالفان جدی و  طلبان و تروريست تدريس گردد تا کودکان و جوانان بدانند که آيا جنگ

ھا و رزمندگان راه آزادی و برابری و عدالت اجتماعی و صلح و امنيت واقعی، چه کسانی و گرايشاتی  سرسخت آن

  ھستند؟

ھای اسالمی عراق، ترکيه و ايران، به انواع و اقسام  ويژه حکومت بهداری جھان،  ھای سرمايه اکنون ھمه دولت

در چنين جھانی حقانيت نظريات اوجاالن، که در نزديک به . فسادھاياقتصادی، سياسی، اجتماعی و نظامی آلوده ھستند

سياسی، اجتماعی ھا، يک مدل انسانی،  شش سال گذشته در روژاوا تجربه و پراتيک شده است جدا از کمبودھا و نگرانی

  .زا نجات دھد ھای بحران تواند خاورميانه را از اين باتالق ی است که میمؤثرو فرھنگی 

 تغييرچنين   و ھماردوخان کنترول تحت ٢٠١٦ ژوئيه ١٥ که در بستر وضعيت ترکيه بعد از کودتای ئیھا اکنون گره

ھا،   قانون اساسی، حمله به دفاتر حزب دموکراتيک خلقرتغيي مردم کرد، با اقداماتی مانند مسألهرويکرد سران ترکيه به 

تر شده، به  ھا به شدت محکم  چون دميرتاش و فيگن يوکسگداغ و درخواست احکام سنگين برای آنئیھا دستگيری چھره

ھا و ھم  اما باز ھم اوجاالن و حزب دموکراتيک خلق. حلی برای باز کردن اين گره کور نيست ای که گويا راه گونه

ھای آزاد و برابر و  ای درخور و شايسته انسان توانند اين گره پيج در پيچ و دشوار را بگشايند و جامعه ک، می.ک.پ

 و حزبش را خفه خواھد کرد و مردم ترکيه را اردوخانھا  بسازند و يا ھمين گره»  ملت-دولت «بدون دعوا و کشمکش 

بنابراين، بايد از موضع انترناسوناليستی، با ! دی قرار خواھد دادھای جدي تر و بحران نيز در معرض فجايع انسانی بيش

قيد و شرط و فوری عبدهللا اوجاالن و رھبران و کادرھای حزب  صدای بلند و رسا و محکم و پيگير خواھان آزادی بی

فکرانش   و ھماناردوخچنين خواھان محاکمه علنی  ھای ترکيه و ھم ھا و ھمه زندانيان سياسی از زندان دموکراتيک خلق

  !در حاکميت ترکيه باشيم

  ٢٠١٧ اکتوبر يازدھم -  ١٣٩٦ ]ميزان[چھارشنبه نوزدھم مھر

 

 


