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  استاد اکبر قريشی و احمد پوپل: نويسندگان

  ٢٠٢١ جنوری ٢٠

  
  ! که در جھان فعاليت دارندمعرفی دستگاه ھای استخباراتی

۵ 

  ) MITميت ( ـ استخبارات ترکيه ١٣

، نام سازمان »ميت «بهچنين مشھور  ھم) Millî İstihbarat Teşkilatı :ترکی استانبولی به( سازمان اطالعات ملی

  ھزار پرسونل  وافسر اطالعاتی است دفتر  مرکزی آن  در  انقره٨دارای » ميت« .است ترکيه اطالعاتی خارجی

  .است

بنيانگذاری شد وسازمان اطالعات ملی » ميت   « ١٩۶۵ملی بود  که در سال     نام قبلی اين سازمان خدمات امنيت

  . ھدف  سازمان حفظ امنيت ملی ترکيه بود. جايگزين  سازمان  خدمات امنيت ملی  شد) ميت(ترکيه 

ود دارد اين تصور عمومی وج. داشت  در ترکيه٢٠١۶ جنوری ١۵کودتای   نقشی گسترده در شکست»ميت  « سازمان

  .اطالعاتی و امنيتی ترکيه استقدرتمندترين تشکيالت » ميت«که 

  

    )MITميت (  سازمان  اطالعات ترکيه ۀتاريخچ

ای که به کشورھای مختلف اعزام  ھای ويژه طالعات و امنيت در دوران عثمانی در دربار عثمانی غير از جاسوسا

ھا ياد  مرو عثمانی ريشه دوانده بود که از آنان به نام خفيه چی شھرھای قلۀای نيز در ھم شدند، تشکيالت محرمانه می

نخستين تشکيالت رسمی و قانونی اطالعات و امنيت در دوران عثمانی، در ساليانی به وجود آمد که در تاريخ . شد می

ی يک سرويس  انور پاشای عثمان١٩١٣در سال . شود ترکيه از آن به نام دوران زوال و از ھمپاشی امپراتوری ياد می

اعضای اين تشکيالت در دوران جنگ جھانی اول کارھای . بنياد نھاد» تشکيالت مخصوص«اطالعاتی امنيتی به نام 

 و در دوران ١٩١٨در سال .  از ھم پاشيده شد١٩١٨ھای حساس بسياری انجام دادند و در سال  مخفيانه و مأموريت

ھا  اين سازمان از ده. ی را به نام جمعيت پاسگاه تأسيس کردستانبول، طلعت پاشای عثمانی تشکيالت ديگراشغال 

ھای تأثيرگذاری انجام   سالح و مھمات، مأموريتۀ نقل و انتقال محرمانۀّکارآگاه تشکيالت خفيه به وجود آمده و در حوز

از ھم پاشيده  ١٩٢٠ھای روس موجب شد تا اين تشکيالت نيز در سال  با اين حال روابط پنھانی آنان با بلشويک. داد

از اين تاريخ به بعد و با فرارسيدن دوران نابودی امپراتوری عثمانی و تأسيس حکومت جمھوری ترکيه از سوی . شود
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س آن أصورت گرفت و ھر بار نظاميان در رمصطفی کمال آتاترک، چندين بار برای ايجاد يک سازمان امنيتی تالش 

ھای معاصر و مدرن جھان صاحب يک  ما نيز بايد مانند ھمه دولت«:  اعالم کرد١٩٢۵آتاترک در سال . قرار گرفتند

» تشکيالت خدمات ملی«  ميالدی سازمان موردنظر آتاترک با نام ١٩٢٧در سال » .سازمان امنيتی نيرومند باشيم

 Milliملی استخبارات تشکيالتی    ـ  ميت« ميالدی سرويس اطالعاتی ١٩۶۵تأسيس شد و باالخره در سال 

Istihbarat Teskilati « در ترکيه رئيس . بر اساس قوانين تصويب شده در مجلس ملی ترکيه اعالم موجوديت کرد

وزير و باالتر از رايزن  نامند و مقام مستشاری در اين کشور معادل معاون نخست اين سرويس اطالعاتی را مستشار می

ً و اين تشکيالت اطالعاتی امنيتی مستقيما زير وزير نيز ھست  در عين حال معاون نخست» ميت «رئيس . نخست است

  .شود وزير اداره می  نظر نخست

  »ميت « سای سازمان اطالعات ترکيه ؤر

  ١٩٦٦ تا مارچ ١٩٦٥          جوالی عونی کانتان    nAvni Kantaـ   ١

  ١٩٧١ تا مارچ ١٩٦٦          مارچ محمد فؤاد دوگو       Mehmet Fuat Doğu ـ ٢

  ١٩٧٣ تا جوالی  ١٩٧١ست اگ نورالدين ارسين  .    Nurettin Ersin ـ ٣

  ١٩٧٤ تا فبروری ١٩٧٣جوالی بولنت ترکر          .    Bülent Türker ـ  ٤

  ١٩٧٤ تا سپتمبر ١٩٧٤             فبروری الدين اوولکر بھاء   Bahattin Özülker ـ ٥

  ١٩٧٤مبر  تا نو١٩٧٤  سپتمبر بولنت ترکر  Bülent Türker ـ  ٦

  ١٩٧٨والی  ج تا ١٩٧٤مبر             نوحمزه گرگوچ   Hamza Gürgüçـ ٧

  ١٩٧٩مبر   تا  نو١٩٧٨جوالی  عدنان ارسوز     Adnan Ersöz ـ  ٨

   ١٩٨١ تا سپتمبر ١٩٧٩مبر   نوبولنت ترکر  ent TürkerBül ـ    ٩

  ١٩٨٦ست  تا اگ١٩٨١مبر     سپتالدين بيگالی برھان Burhanettin Bigalı ـ  ١٠

  ١٩٨٨ست  تا اگ١٩٨٦   سپتمبر  خير اوندول Hayri Ündül ـ ١١

  ١٩٩٢ست  تا اگ١٩٨٨ست  اگتيمون کومان   Teoman Koman ـ ١٢

  ١٩٩٨ تا فبروری ١٩٩٢مبر    نوسونميز کوکسال nmez KöksalSö ـ ١٣

  ٢٠٠۵ تا جون  ١٩٨٨ فبروری شنکل اتاساگون .    Şenkal Atasagun ـ ١۴

  ٢٠١٠ تا می ٢٠٠٥ جون  تانر هامر   Emre Taner ـ ١٥

   تا کنون٢٠١٠  می ھاکان فيدان Hakan Fidan ـ ١٦

  

  :دکتر ھاکان فيدان و تحول در سازمان اطالعات ملی ترکيه

 را بر »ميت« رياست سازمان »ھاکان فيدان« کنار رفت و آقای »ميت« از رياست »امره تانر« آقای ٢٠١١در سال 

 اطالعاتی ترکيه انجام شد و حالت متمرکز به خود ۀ تحول عظيمی در ساختار جامع»ھاکان فيدان«با آمدن . عھده گرفت

 به نام »ميت«در طرح خود برای سازمان » فيدان « که آقای طوری ھای کاری نيز تغيير به وجود آمد به در روش. گرفت

 ه و مقدار کمی از روش روسھا را به عنوان يک عامل پيش برندی و انگليسئمريکااھای  آنگلو ترک ترکيبی از روش

 را بر روی خبرنگاران با »ميت«ھای  ھمچنين دروازه. ھای اطالعاتی سازمان ترکيه در نظر گرفت برای مأموريت

 سازمان و سازوکارھای نظارتی آن ۀت و گسترش آن گشود و در سايت نيز به خوبی به عملکرد و تاريخچتأسيس ساي

  .اشاره دارد
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  »ميت«فعاليت ھای سازمان 

 خاورميانه در جريان بحران سوريه ۀاکنون در منطق که ھم طوری است، به  بسيار گسترده» ميت«  عمليات سازمان ۀحوز

 و گروه » نفت«ۀطور ويژه در دو حوز   اقليم کردستان عراق بهۀ در منطق»ميت«ازمان س. و عراق بسيار فعال است

 نفت خيز ۀکشور ترکيه که در حال توسعه است نياز شديدی به نفت دارد و منطق. است تمرکز کرده»پ ک ک «

ان بحران سوريه و در جري. مين نفت باشدأ بسيار مناسبی برای تۀواند گزينت  کرکوک میۀکردستان عراق يعنی منطق

است و در نتيجه  طور غير مستقيم از داعش حمايت کرده است و بارھا به عراق اين سازمان يکی از حاميان داعش بوده

ترکيه سعی » ميت «طور کلی سياست سازمان  به. دھد ھا به ترکيه نفت ارزان تحويل می داعش نيز در قبال اين حمايت

 خاورميانه با ۀدر منطق» ميت «سازمان . قتصادی و سياسی ناشی از اين بحران استدر تداوم بحران و پيگيری منافع ا

که وزارت اطالعات و سپاه قدس ايران ھر دو در ليست  طوری ھای اطالعاتی ايران در حال رقابت است به سازمان

 ۀسرائيل و عربستان رابطمريکا، ااھای اطالعاتی کشورھای   با سازمان»ميت«سازمان . رقيبان اين سازمان قرار دارند

  .است ھا داشته ی با آنئھا کاری دارد و در مواردی اين سازمان ھمکاری

 فرستادن قوای ترکيه به افغانستان  با ۀ عالوهبعداز اشغال افغانستان توسط امريکا وناتو نقش فعال گرفت ب» ميت « 

بط استخباراتی  اوای ترکيه  برخوردار بودند  رترک  زبانان  افغانستان که در دوران  تجاوز شوروی نيز  از کمک ھ

تا سطوح باالئی دولت  دست » دوستم «ًخود را انکشاف داده  ودر قضايای افغانستان دخيل گرديده وعلنا  با حمايه از 

  .نشانده افراد  وجواسيس خود  را دارد

  

  ترکيه » ميت « ساختار اطالعاتی 

  دارای  ھفت بخش مديريتی است» ميت « 

   مشاوران حقوقیۀ ادار ـ١

  ی ئ ـ روابط عمومی ورسانه ٢

   ـ نظارت  و بازرسی٣

   ھماھنگی  عمومیۀ ـ شعب۴

  وفنی  اطالعات الکترونيک،ع آوری  اطالعات، اطالعات  روانی بخش جمۀ که در بر گيرند اطالعاتۀ ـ شعب۵

  .وسازمان سايبری  وکمپيوتری است

ت ھا ونمايندگی ھای خارج از کشور أی، ھيئ بخش عمليات منطقه ،ش عمليات  بخۀ عمليات، که در برگيرندۀ ـ شعب۶

  .است

  .ش ودبيرخانه استامور پرسونلی، امور اداری ، آموز مديريت، که در بر گيرندۀ ۀ ـ شعب٧

ن ھای داخلی کشور ندارد و به جز در موارد خاصی اي دکترين اطالعاتی و امنيتی در ترکيه، چندان ارتباطی با سياست

ی و ئ ھای منطقه ھا و ائتالف اش ھم اين است که کشور ترکيه در پيمان اند، علت اصلی ديگر تفکيک شده دو از يک

ی امنيتی و نظامی فرامرزی ئھا  اقتصادی دارند، اما اکثر آنھا پيمانۀالمللی مختلفی عضو است که برخی از آنھا جنب بين

  . می شوندمحسوب 

ی خارج وحرکت به ئ جنگ سرد  به تدريج از ھمکاری ھای منطقه ۀان  با آغاز دورسياست خارجی ترکيه نيز ھم زم

به اعتقاد کارشناسان، اتمسفر ھای فعاليت ھای  سازمان اطالعات ملی . سوی پيمان ھای نظامی و امنيتی  را آغاز کرد

  :را در چند مورد می توان خالصه کرد» ميت« ترکيه 
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  :یئ  منطقهۀتی اطالعاتی ترکيه در عرصسياسی فعاليت امني-  ژئوۀدامن. ١

.        تشکيل شده انجام گرفته است» ميت«ی ھم به اين  نام  در تاتی ترکيه  در سه منطقه که ادارانفوذ وحضور اطالع

آوری اطالعات در کشورھای عراق، سوريه، لبنان،  وليت نفوذ و جمعؤ مختص خاورميانه است که مس: اول ۀادار

اسرائيل و مناطق (فارس و فلسطين اشغالی  سعودی، کشورھای عضو شورای ھمکاری خليجاردن، عربستان 

         .را دارد) خودگردان

   : دومۀادار

آوری اطالعات و نفوذ در کشورھای ايران، آذربايجان، ارمنستان  نزديک است که در شرح وظايف آن جمع خاور ۀادار

   .و کشورھای آسيای ميانه ذکر شده است

    .د را در گرجستان، بلغارستان، يونان و قبرس انجام دھدجنوب اروپا ھم موظف است فعاليت خو : سوم  ۀادار

  

  :المللی  بينۀسياسی فعاليت امنيتی اطالعاتی ترکيه در عرص-  ژئوۀدامن. ٢

المللی و  ھای بين ا پيمانثير ارتباط سياست خارجی ترکيه بأکنند که بيشتر تحت ت ش فعاليت میادارات مختلفی در اين بخ

 اروپا، روسيه، چين، ۀاياالت متحده، کشورھای اتحادي: اند از ترين ادارات در اين بخش عبارت  مھم.ی قرار دارندئ منطقه

المللی مانند بانک جھانی، صندوق  سسات اقتصادی بينؤ ملل متحد و ممحور مانند المللی جھانی بين  ھند، سازمان

       . المللی پول و سازمان تجارت جھانی بين

مريکا، اسرائيل و االمللی با  ی و بينئ ھای منطقه ی و حضور آن در پيمانالملل ی و بينئ ارتباط ترکيه در دو بعد منطقه

ھای امنيتی و  ان شماری از سازمۀبازو، شاخه و شعببه ) ميت(متحدان آنھا باعث شد سازمان اطالعات ملی ترکيه 

            .المللی تبديل شود ی و بينئ اطالعاتی منطقه

به ھمراه اردن و اسرائيل ای  انبهج  امنيتی سهتراتيژيکسبرای مثال ترکيه به عنوان يکی از اعضای ناتو، عضو ائتالف 

 مديترانه را در بر گرفته يا شامل حيرۀب ۀی است که کشورھای حوزئھا عالوه بر آن عضو برخی از پيمان. است

ی شکل ئی در چنين بسترھائھا شود و از اين رو چنين ھمکاری  سياه يا کشورھای غرب آسيا میحيرۀب ۀکشورھای منطق

                                                                                                                                                   . گيرد می

  :شود ًی فعاليت سازمان اطالعات ملی ترکيه تقريبا در دو محور کلی انجام میئ در بعد منطقه

 بالکان ھستيم؛ کشمکش با ۀتبار حضور دارند و شاھد بحران در منطق ی ترکھا  در اين ناحيه اقليت: جنوب اروپاۀادار

شود و به ھمين  ھا محسوب می يونان در رابطه با جزاير واقع در مناطق حدفاصل بين دو کشور ھم بخشی از اين فعاليت

 ضمن رخنه به له باعث شد ميت بتواندأخاطر سازمان اطالعات ترکيه توجه خاصی به اين مناطق دارد، ھمين مس

  .مند شود مناطق مورد منازعه با يونان از حمايت ساکنان محلی، که تباری ترک دارند، بھره

داند، به ويژه که مردم  ژيک و فضای حياتی خود میيسترات ترکيه اين منطقه را عمق فعاليت  دولت: خاور نزديکۀادار

ران امپراتوری عثمانی  اين ارتباط به دوۀاريخچاين منطقه روابط فرھنگی و تاريخی با کشور ترکيه دارند و ت

  .گردد بازمی

  

 خاورميانه توجه ۀھای مختلفی به منطق  سازمان اطالعات ملی ترکيه با در نظر گرفتن شاخص:یئ  خاورميانهۀدامن. ٣

  :اند از ھا عبارت ِترين اين شاخص ای دارد، مھم ويژه

   ـ مشکل کردھا       ١
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   ـ  صادرات  نفت عراق  ٢

   ـ بازار ھای  کشورھای عضو شورای ھمکاری خليج فارس  ٣

   ـ کشمکش عرب ھا واسرائيل  ۴

ای به مشکل کردھا دارد و آن را تھديدی اصلی برای امنيت، تماميت  توجه ويژه) ميت(سازمان اطالعات ملی ترکيه 

    . کند ارضی و ثبات در ترکيه قلمداد می

ھای کرد، به ويژه حزب کارگران کردستان، را در داخل و خارج از  اين سازمان تعقيب و زير نظر قرار دادن جنبش

 کشورھای ھای اطالعاتی ترکيه در دستور کار اصلی خود قرار داده و موفق شده است با استفاده از ظرفيت سازمان

  .ھای مختلف کرد سامان دھد متحد در جھان جنگ سری فراگيری را عليه گروه

 دھۀ اخير عمل نموده، ۴در تمام بازۀ زمانی "  سيادست دراز"در رابطه با افغانستان گذشته از اين که به مثابۀ " ميت"

 و اھدافی بوده است که تا جائی که از بررسی عملکرد آن سازمان در افغانستان بر می آيد، از خود نيز دارای برنامه ھا

 از کاشغر چين گرفته تا بخش ھای از بالکانات به خصوص زبانک در کل تابع ستراتيژی وحدت تمام ملت ھای تر

  .قبرس می باشد

و سياست ستراتيژيک وحدت ترک " ناتو"ھمين تعارض بين تابعيت و ھمسوئی با سياستھای کلی غرب در وجود 

ر دده احاکميت سياسی ترکيه را در تقابل با غرب نيز قرار در کل دو " ميت"ھی ًزبانھا، قسما باعث شده است که گاھگا

نی در حالی که يع.  اتخاذ نمايد٩٠ حاکميت طالبان در دھۀ ً ترکيه در ده روز دو سياست کامال متضاد را در قبالنتيجه

به طالب را تحت نفوذش اليت بلخ و بقيه واليات و، نخست "دوستم" به در موافقت با غرب و با دادن ده ھا ميليون دالر

ويکار آمدن ر باعثًمجددا ترکتباران طالب، با مشاھدۀ سياست ھای ضد و چند روز با گذشتن تسليم می دھد، اما 

  .در منطقه می گردند" دوستم"

ً است، عمال کشور "ميت" و استخباراتی سياست ھای تھاجمی کنونی دولت ترکيه که برخاسته از تحليل ھا سياسی 

به وسيلۀ خطر جنگھای بزرگتر و گسترده تر از منطقه را  است که ترکيه و در نتيجه منطقه را در موقعيتی قرار داده

  .دافزايش بدھدولت ترکيه 

  ادامه دارد

  

 


