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 ه اردوغانيجنگ مسلحانه عل
 ه دست به كار شديون برانداز تركيسياپوز

 

به . ه را به عھده گرفتيترک انبول در استیک مرکز شلوغ تجاري به ی انتحارۀت حمليولؤ مسیگروه چپ انقالب کي

 به یسي رود و با زبان انگلی سلطان احمد مۀاستانبول در محل پوليسستگاه يک زن به ايززمان، ي تودۀنوشته روزنام

خود بسته بود   که بهی بمب انفجاریدن چاشنيف خود را گم کرده است و سپس با کشيد که کيگو ی مپوليسموران أم

  . شودیگر ميک تن دي شدن ی و زخميسپولک يباعث کشته شدن 

 گذشته ناکام ۀحمله در ھفت نينخست. وستي است که در روز سه شنبه به وقوع پین حمله از نوع انتحاريدوم نيا

 . شده استپوليسک ي و یانتحار ن حمله باعث کشته شدن عامليمانده بود اما دوم

 یاست جمھوريد ري را که قصد ورود به کاخ جدیشور فردن کي اپوليسکه  ه خبر دادندي ترکی گذشته رسانه ھاۀھفت

 .است  قصد ترور اردوغان را داشتهی استانبول وپوليس ۀبنا به گفت. ر کرده استيدستگ را داشته،

اشک «ت ي در سایه ايانيه با انتشار بيترک  خلقی گروه چپ آزاد،ی انتحارۀ پس از حملیروز سه شنبه اما ساعات

 ني بود به قتل برکی پاسخی انتحارۀن حملي نوشت که اپوليسستگاه ي به ایانتحار ۀت حمليلوؤرش مسيبا پذ» مردم

 .بود  کشته شدهپوليس توسط یان اعتراضات پارک گزي که در جری ساله ا١۵الوان، پسر 

 اشک  گازۀل اصابت گلوليخارج شده بود که به دل د نان از منزلي خری پدرش براۀ ساله بنا به گفت١۵ن نوجوان يا

 را یو یئه ين نوجوان ترکياردوغان در پاسخ به قتل ا.  رودیا ميز از دني بعد نیچند  به کما وءآور به سرش ابتدا

 کشته شده پوليسداشته توسط  ست ھا نقاب بر سري ھمچون تروریست خطاب کرده و گفته بود که چون ويترور

 .کند یست خطاب مياردوغان مخالفان خود را ترور .است

 بوده که در قتل یستگاھي ھمان اپوليسستگاه يا نيه آمده است اي خلق ترکی گروه چپ آزادی گروه انقالبۀيانيدر ب

 .ن الوان نقش داشته استيبرک

ن ي دوم ارتش ایکودتا  و در دوران٨٠ ۀ است که در دھیستينيلن -یستيک گروه کمونيه، ي ترکیخلق آزاد گروه

ز عامل ي روز سه شنبه نۀدر حمل. ات مسلحانه بنا نھاديعمل رزات خود را بر مباۀيس شد و پايسأه تيکشور در ترک

را در سال  پوليسستگاه ي حمله به اۀز سابقين نيش از اي پیبوده که و» ف سلطان کالسنيال«  به نامی زنیانتحار

  . در سوابق خود داشته است٢٠١٢
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ر کرد يدستگ ن کشور راي تن از افراد چپ ا١٠٠ک به يه نزدي ترکپوليسک اقدام شبانه، ي  دریالدي مۀدر سال گذشت

  .ا با آنھا ارتباط داشتندين گروه بوده يکه عضو ا

ن ي ای اعضایريگ یأ ریه، در پي در ترکی فساد اقتصادیريگيون پيسي رسد که کمیه خبر مياز ترک ھمزمان

 یأدر ر.  بحث خارج کرده استو از موضوع  در دولت اردوغان را لغوی فساد اقتصادیريگي پیون ماجرايسيکم

 .ن موضوع دادندي ایريگي به پیأ ر۵ و یريگي به لغو پیأنفر ر ٩ نفره،١۴ون يسين کمي ای اعضایريگ

ن موضوع ي ایآمد، افشا ین کشور به حساب مير اي در دولتش، نخست وزیکه در زمان بحث فساد اقتصاد اردوغان

 ۴ون يسين کمي ایأبا ر حاال.  کنندیت ميهللا گولن فعال ر نظر فتحي دانست که زیه مي در سای حضور دولتۀجيرا نت

فرستاده   به دادگاهیريگي پۀ ادامی ھا بودند، برایريست دستگيھم فرزندانشان در ل  که ھم خودشان ویريوز

 .نخواھند شد


