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جنگ مسلحانه عليه اردوغان
اپوزيسيون برانداز تركيه دست به كار شد
يک گروه چپ انقالبی مسؤوليت حملۀ انتحاری به يک مرکز شلوغ تجاری در استانبول ترکيه را به عھده گرفت .به
نوشته روزنامۀ توديززمان ،يک زن به ايستگاه پوليس استانبول در محلۀ سلطان احمد می رود و با زبان انگليسی به
مأموران پوليس می گويد که کيف خود را گم کرده است و سپس با کشيدن چاشنی بمب انفجاری که به خود بسته بود
باعث کشته شدن يک پوليس و زخمی شدن يک تن ديگر می شود .
اين دومين حمله از نوع انتحاری است که در روز سه شنبه به وقوع پيوست .نخستين حمله در ھفتۀ گذشته ناکام
مانده بود اما دومين حمله باعث کشته شدن عامل انتحاری و يک پوليس شده است.
ھفتۀ گذشته رسانه ھای ترکيه خبر دادند که پوليس اين کشور فردی را که قصد ورود به کاخ جديد رياست جمھوری
را داشته ،دستگير کرده است .بنا به گفتۀ پوليس استانبول وی قصد ترور اردوغان را داشته است.
روز سه شنبه اما ساعاتی پس از حملۀ انتحاری ،گروه چپ آزادی خلق ترکيه با انتشار بيانيه ای در سايت »اشک
مردم« با پذيرش مسؤوليت حملۀ انتحاری به ايستگاه پوليس نوشت که اين حملۀ انتحاری پاسخی بود به قتل برکين
الوان ،پسر  ١۵ساله ای که در جريان اعتراضات پارک گزی توسط پوليس کشته شده بود.
اين نوجوان  ١۵ساله بنا به گفتۀ پدرش برای خريد نان از منزل خارج شده بود که به دليل اصابت گلولۀ گاز اشک
آور به سرش ابتداء به کما و چندی بعد نيز از دنيا می رود .اردوغان در پاسخ به قتل اين نوجوان ترکيه ئی وی را
تروريست خطاب کرده و گفته بود که چون وی ھمچون تروريست ھا نقاب بر سر داشته توسط پوليس کشته شده
است .اردوغان مخالفان خود را تروريست خطاب می کند.
در بيانيۀ گروه انقالبی گروه چپ آزادی خلق ترکيه آمده است اين ايستگاه پوليس ھمان ايستگاھی بوده که در قتل
برکين الوان نقش داشته است.
گروه خلق آزادی ترکيه ،يک گروه کمونيستی -لنينيستی است که در دھۀ  ٨٠و در دوران کودتای دوم ارتش اين
کشور در ترکيه تأسيس شد و پايۀ مبارزات خود را بر عمليات مسلحانه بنا نھاد .در حملۀ روز سه شنبه نيز عامل
انتحاری زنی به نام »اليف سلطان کالسن« بوده که وی پيش از اين نيز سابقۀ حمله به ايستگاه پوليس را در سال
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در سال گذشتۀ ميالدی در يک اقدام شبانه ،پوليس ترکيه نزديک به  ١٠٠تن از افراد چپ اين کشور را دستگير کرد
که عضو اين گروه بوده يا با آنھا ارتباط داشتند .
ھمزمان از ترکيه خبر می رسد که کميسيون پيگيری فساد اقتصادی در ترکيه ،در پی رأی گيری اعضای اين
کميسيون ماجرای پيگيری فساد اقتصادی در دولت اردوغان را لغو و از موضوع بحث خارج کرده است .در رأی
گيری اعضای اين کميسيون  ١۴نفره ٩،نفر رأی به لغو پيگيری و  ۵رأی به پيگيری اين موضوع دادند.
اردوغان که در زمان بحث فساد اقتصادی در دولتش ،نخست وزير اين کشور به حساب می آمد ،افشای اين موضوع
را نتيجۀ حضور دولتی در سايه می دانست که زير نظر فتح ﷲ گولن فعاليت می کنند .حاال با رأی اين کميسيون ۴
وزيری که ھم خودشان و ھم فرزندانشان در ليست دستگيری ھا بودند ،برای ادامۀ پيگيری به دادگاه فرستاده
نخواھند شد.
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