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پشتيبانی از القاعده

منبع تسليحاتی آنھا در ترکيه يک »سر دولتی« است :جنگندگان جبھة النصره اواسط ماه مارچ در ادليب شھر مرزی سوريه
عکس
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ترکيه حکم بازداشت څارنواالنی را صادر کرد که عليه جھادگران تحقيق وبررسی می کردند.
څارنوال عمومی شھر طرسوس در جنوب ترکيه روزچھارشنبه حکم بازداشت چھارڅارنوالی که از وظايف شان
برکنار گرديده اند ويک قومندان پوليس نظامی را صادر کرده است .زيرا که آن ھا الری ھای حمل محموله ھای
سالح را که برای نيروھای جنگی جھاديست ھا فرستاده می شد در نزديکی سرحد سوريه متوقف کرده بودند .
څارنوال اوزجان سيسمان وڅارنوال عمومی سليمان بکری در منازل شان درشھرستان آدانا ) اضنه ( دستگير شدند .
اين مطلب را روزنامۀ
زمان امروز وابسته به جنبش گولن در روزچھارشنبه گزارش داد .قبل از اين حکم بازداشت
ِ
 ٣۴نفر پوليس نظامی که در بازرسی الری ھا حصه گرفته بودند به اتھام جاسوسی صادر شده است.
پس از اطالع راجع به قاچاق اسلحۀ ژاندارمری در ماه جنوری سال قبل ،چندين الری را در شھرستان ھای حاتای
وآدانا متوقف ساختند  .که معلوم شد وسايل نقليه متعلق به سرويس مخفی ترکيه ميت است
گورنر شھرستان آدانا حسين عونی جوش از کار بازرسی وسايل نقليه به اين دليل جلوگيری به عمل آورد که الری ھا
به دستور صدراعظم وقت و رئيس جمھور فعلی رجب طيب اردوخان ارسال شده و وی اجازه ندارد آن ھا را تفتيش و
بازرسی کند .
وی سپس ادعا کرد که الری ھا کمکھای ضروری را به ترکمن ھای سوريه انتقال می داد  ،در حالی که رئيس
جمھور وقت عبدﷲ گل بار و تجھيزات وسايل نقليه را » اسرار دولتی « اعالم کرد.
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ھمانطوری که از اسناد آشکار گرديده  ،يکی از ھکر ھای ترک در ماه جنوری اسناد سری دولتی را در اينترنت منتشر
کرد که نشان می داد الری ھای سالح در ميدان ھوائی آدانا به عالوۀ ديگر تجھيزات با ھاوان و بمب ھای دستی
ووسايل سنگين پر شده بود  .به نظر پوليس نظامی اين سالح ھا برای شاخۀ سوری القاعده جبھة النصر فرستاده می
شد.
احتماالً افشای محمولۀ اسلحه به اشاره پيروان فتح ﷲ گولن صورت گرفته است تا دولت را تحت فشار قرار دھند .
در زمستان  ٢٠١۴ /٢٠١۵مبارزۀ برادرانه بين اردوخان و گولنيست ھا که مدتھا باھم متحد بودند ،شدت يافته است.
اتھام څارنوال عليه څارنواالن بازداشت شده براين اساس تھيه شده است  ،تالش برای براندازی دولت ترکيه از طريق
زور واجبار ويا فلج ساختن دستگاه دولتی .
برای اين منظور کسانی که بازداشت شده اند اطالعات و مسايل مربوط به امنيت کشور و فعاليت ھای دولت را تھيه
وانتشار داده اند  .در پايان ماه اپريل سران نظامی وسياسی کشور شورای امنيت ملی را به خاطر مبارزه در برابر
»ساختار موازی« گولنيست ھا تشکيل و در کتاب سرخ امنيت ملی که نوعی از قانون اساسی مخفی شناخته می شود آن
را ثبت کردند .
در طول يک و نيم سال گذشته در چوکات مبارزه عليه » ساختار موازی « ھزاران نفر پوليس ومقامات قضائی تبديل
ويا از کار اخراج گرديده اند و مأمورين ارشد مبارزه عليه تروريسم وده ھا تن از مقامات به دليل تشکيل » انجمن ھای
خرابکارانۀ ضد دولتی « بازداشت شده اند .
در موج اخير بازداشت ھا در برابر متھمين به اصطالح گولنيست در ايالت وان در شرق ترکيه  ١٢نفر پوليس که در
بين شان رئيس سابق پوليس مخفی ھم شامل است ،بازداشت شده اند  .آن ھا درجنوری سال  ٢٠١۴در دستگيری
حاميان ترکی القاعده و دولت اسالمی » داعش « دخالت داشتند .
اين جھاد گران مظنون شده بودند که در گروگان گيری يک ژورناليست ترکی و قتل يک کشيش سوريه دست داشتند .
سردار بيرکتاتون مدير مسؤول شعبۀ ضد ترور در ايالت وان که در عمليات عليه حلقه ھای داعش دست داشت در
تابستان سال  ٢٠١۴به اتھام استراق سمع )شنود( غير قانونی دستگير شد ه بود .
از مقامات زندانی شده در بازجوئی پرسيده شده بود که آن ھا چرا از سران داعش در شمال عراق وھم چنان در
نزديکی شھرستان کردی سوريه کوبانی استراق سمع کرده بودند اين مطلب را وکيل شان ممت رشات بوزکورت
توضيح داد .
تعجب آور نيست که به بھانۀ مبارزه با جنبش گولن دولت حزب عدالت و توسعه عمداً څارنواالنی را که عليه ساختار
ھای داعش والقاعده در ترکيه اقدام کرده بودند ،برکنار کرد .
حزب عدالت و توسعه که برای سازمان ھای تروريستی جھادی از مدت ھای طوالنی تدارکات لوژستيکی را فراھم
می کرد سرانجام پشتيبانی خود را تحت پوشش مبارزه عليه دولت سوريه ومنطقۀ خودگردان کردی روژاوا در شمال
سوريه اعالم کرد .
پی نوشت مترجم:
اين خبر را با دقت بيشتر خوانده و راجع به ادعاھای ناتو که ترکيه يکی از اعضای با قدرت آن است به ارتباط ضديتش
با القاعده و داعش نيک بينديشيد و عدم صداقت مجموع اشغالگران را با آن محک زنيد.
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