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 Political سياسی

 
  بھرام رحمانی

  ٢٠١۴ فبروری ٠۶
  

  » ھای سياسی و مطبوعاتی جنجال«

 !به ايران» رجب طيب اردوغان«در رابطه با سفر  

  

 فرانسه، سفر رجب  دی دبيرکل سابق حزب کمونيست مسلمان شدهرژه گارو: تھران اين روزھا مھمانان زيادی دارد 

 که يدنطيب اردوغان، نخست وزير ترکيه، اعضای سابق مجلس عوام انگلستان، کارل بيلدت وزير امور خارجه سو

س پارلمان ئي با سران حکومت اسالمی در تھران شده و يا ررامور ديدأبه نظر می رسد از سوی اتحاديه اروپا م

ت بزرگ اقتصادی أ روسيه، ھيۀ جنوبی، اعضای گروه متنفذين، سرگئی ايوانف، وزير سابق امور خارجیورياک

  .، ھمه و ھمه مھمان حکومت اسالمی ھستند..فرانسه و

اين سفرھا و ترافيک سنگين دپيلماتيک به تھران، در حالی صورت می گيرد که حکومت اسالمی ايران، از سر 

 زانو زده و امريکاس ھمه دولت أ و ديپلماتيک در مقابل گروه پنج به عالوه يک و در رورشکستگی اقتصادی و سياسی

اکنون سران و مقامات و ديپلمات ھای حکومت اسالمی، از صبح تا شب مشغول . پرچم سفيد سازش را باال برده است

ست شوند و لبخند بزنند تا بلکه با ن چنان دوال و راآھستند تا در مقابل مھمانان خارجی خود، » نرمش قھرمانانه«تمرين 

ی ھای خارجی و حمايت آن ھا، چند صباح ديگری حکومت پوسيده و متزلزل و آدم کش خود را سر راجذب سرمايه گذ

  .پا نگاه دارند

 حق و هاين سفرھا، ھم چنين ھنگامی به ايران شدت گرفته که حکومت اسالمی، با وحشی گری بيش تری اعتراضات ب

گران را سرکوب می کند؛ دستگيری و زندان و شکنجه، به خصوص اعدام ھای روزانه، حتا صدای  کارۀعادالن

  .نھادھای بين المللی مداقع حقوق بشر را نيز درآوده است

ت و وحشی اراتيک، کاری به کار اين ھمه جنايلمات ھا و نمايندگان دولت ھای به اصطالح دمکيپدر چنين شرايطی، د

لمات و روزنامه نگار در سفر به حکومت اسالمی يپی عليه بشريت ندارند؛ حتا خانم ھای دگری ھای حکومت اسالم

د می ئيأايران، از سر اجبار و يا داوطلبانه چادر به سر می کنند به نوعی سياست آپارتايد جنسی حکومت اسالمی را ت

 سر زنان ايران کرده و آنان را به  شان نيست که حکومت اسالمی، چادر اسالمی را به زور سرنيزه برمسألهکنند و 

  .طور سيستماتيک سرکوب می کند

 ٩بامداد چھارشنبه . ی و جنجالی به ايران، سفر نخست وزير ترکيه به اين کشور استئيکی از سفرھای پر حاشيه 

د  رتبه سياسی و اقتصادی وار ت عالیأس يک ھيأ رجب طيب اردوغان نخست وزير ترکيه در ر١٣٩١ ]حمل[فروردين
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 پيش از امريکاس جمھور ئيک اوباما ر سفر به تھران و ديدار وی با بارھرچند اظھارات اردوغان پيش از. تھران شد

 ھا پررنگ کرده بود اما روابط گسترده تجاری ميان ايران و  سفر به ايران بعد سياسی اين سفر را در سطح رسانه

غان در اين سفر نشان داد كه نه تنھا طرفين مذاکرات مھمی در ترکيه و ھمراھی وزرای انرژی و اقتصاد ترکيه با اردو

، به دور از ... و فساد اقتصادی مشترک شان وامريکاموضوعات اقتصادی داشتند، بلکه بر سر سوريه و رابطه با 

  . به توافقانی نيز رسيده اندگو و مذاکره و احياناً  و چشم روزنامه نگاران و در پشت درھای بسته گفت

لماز ئيلديز وزير انرژی، جودت ئين سفر، احمد داوود اغلو وزير امور خارجه، نيھات زيبکچی وزير اقتصاد، تانر در اي

وزير توسعه، عمر چليک وزير فرھنگ، تعداد بی شماری سرمايه دار و صاحبان صنايع بزرگ و ھم چنين کمال 

  .ترکيه را در سفر به ايران ھمراھی می کردندوزير   روزنامه نگار، نخست ۵٠س خبرگزاری آناتولی با ئياوتورک ر

او، با .  شدس جمھور حکومت اسالمی وارد تھرانئياردوغان امروز با دعوت رسمی اسحاق جھانگيری معاون اول ر

ھم چنين اردوغان با محمد . س جمھور ديدار کردئيآيت هللا خامنه ای رھبر حکومت اسالمی ايران و حسن روحانی ر

  .گو نمود و س جمھور ديدار و گفتئياق جھانگيری وزير خارجه و معاون اول رجواد ظريف و اسح

ن حکومت اسالمی ايران مسؤوال ۀ که توجه عمدنداردوغان و نمايندگان دولت ھای ديگر، در حالی به تھران سفر کرد

ت تا از سرنوشت ی شان با گروه پنج به عالوه يک، معطوف اسئگوی ھسته  و  بر سر سوريه و نتايج گفت٢و يبه ژن

مذاکراتی که متحد سوری آنان با مخالفان خود به اميد توقف جنگ انجام می دھد با خبر شوند؛ و بخش ديگری از 

متر از ھمه، سران مھ. ن و حتی ترکيه معطوف شده استتوجه آنان به تحوالت کل منطقه از عراق گرفته تا لبنان و يم

  . مردمی در سطح کشور ھستندۀزحکومت اسالمی به شدت نگران خيزش ھای تا

اين نياز . ی و ايرانی، در شرايطی با يکديگر ديدار کردند که ھر دو به ھم نياز مبرم دارندئدر عين حال، مقامات ترکيه 

متقابل به يکی از بخش ھای سياسی يا نظامی و يا اقتصادی محدود نمی شود، بلکه شامل ھر سه بخش است؛ به ويژه که 

به عالوه اين که . ام به نحوی با ھجومی که نقش آنان را در منطقه ھدف قرار داده است مواجه ھستنددو کشور ھر کد

  .ھر دو حکومت، به يک فساد اقتصادی مشترکی نيز آلوده اند و نھايتا نگران اوج گيری اعتراضات مردمی ھستند

او، يک سال پيش نيز به .  سفر عادی نبود يکبه اين ترتيب، به نظرم سفر اردوغان به جمھوری اسالمی ايران، صرفاً 

ايران سفر کرده بود و اگر بحران سوريه روی نمی داد، روابط بين دولت اردوغان و حکومت اسالمی، در شرايط 

  .بھتری قرار داشت

اختالفاتی که در آن زمان بين دوکشور وجود داشت، اساس روابط دوکشور را متزلزل نکرد و تھديداتی که استقرار 

ايجاد کرده بود اردوغان را بر آن داشت که برای ديدار با مقامات ) برای ايران(وھای موشکی پاتريوت در ترکيه سک

  .ارشد ايران به تھران سفر کند

در آن زمان، اردوغان به مقامات ايرانی گفت حکومت دمشق بی ترديد سقوط می کند و بھتر است ايران دست از 

ثبات تھران و روابط با ھمسايگانش را به خاطر حمايت از يک حکومت در حال حمايت از اين حکومت بردارد و 

شما در موضع خود تجديد نظر کنيد، ما منتظر شما ھستيم و «: پاسخ مقامات ايرانی، کوتاه بود. سقوط، به خطر نيندازد

  ».حکومت سوريه پابرجا می ماند

. کومت بود به ترکيه رفتح  حامل پيام مقامات ارشد اينت بلندپايه حکومت اسالمی ايران، کهأچند ماه بعد، يک ھي

ر جدی به نفع ييمقامات ترکيه در آن زمان، باز ھم بر اين تصور بودند که اوضاع جنگ داخلی در سوريه در حال تغ

در «: در آن زمان نيز مقامات ترکيه در پاسخ به اين پرسش که آيا در موضع خود تجديد نظر کرده ايد، گفتند. شان است

  ر حکومت سوريه دست بردارد؟ييچنين شرايطی چگونه ترکيه از اميد باقی مانده در تغ
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 که به موضوع سوريه ئیاما روابط ايران و ترکيه با وجود ھمه اين مسائل و اختالفات قطع نشد، بلکه در ھمه بخش ھا

تسھيل فرآيند آزادسازی بازداشت حتی در موضوع سوريه، ھمکاری دو کشور در زمينه . مرتبط نبود ادامه پيدا کرد

  .ن ترين سطح ادامه يافتئيشدگان و ھماھنگی ھای امنيتی مرتبط با امنيت ملی دو کشور، در پا

 را يکی پس ئیبه اين ترتيب، روند مسائل بين دو کشور، بدون تنش جدی پيش رفت و ھر دو حکومت، ھم چنان گام ھا

  .تنداز ديگری به سمت نزديکی و سپس توافق برداش

ته با آنکارا و تھران فاصله دو ساع«:  ھای دو کشور ايران و ترکيه پرداخت و گفت وزير ترکيه، به ويژگی نخست 

  ».زيکی نيز دو پايتخت دو کشور به ھم نزديک ھستندھواپيما دارند و به لحاظ ف

اده خوبی در زمينه تعميق ھای مشترک دو کشور و نمايندگان آن ھا ار سای کميسيون ؤاردوغان، با بيان اين که ر

 ٢١.٨ای برای دو کشور بود و روابط دو کشور از مرز   سال برجسته ٢٠١٢سال «: کيد کردأروابط دو کشور دارند، ت

 ۵/١٢ به ٢٠١٣سفانه اين روابط در سال أمت...  متوازن بين دو کشور برقرار بودۀ گذشت و يک رابطدالرميليارد 

  ». برسيمدالر ميليارد ٣٠ به ٢٠١۵گذاری شد تا برای سال   در اين سفر ھدف  تنزيل پيدا کرد ودالرميليارد 

ژيک ھستند و ما ي کنيم که سترات خام و گاز طبيعی وارد می بديھی است که ما از ايران نفت «: اردوغان تصريح کرد

  ».توانيم اين منابع را دريافت کنيم بيش تر می 

ن ياکنون ا د، اما ي خر  ھزار بشکه نفت می١٨٠ھا روزانه  م ي که قبل از تحرران است،ي نفت ا ان اصلیيه از مشتريترک

  . ھزار بشکه کاھش يافته است١٠۵ميران به 

به گزارش پايگاه اطالع رسانی شبکه خبر، در چارچوب سفر رسمی رجب طيب اردوغان نخست وزير ترکيه به ايران، 

 اسناد شامل پنجمين کميته مشترک تجاری دو کشور و ھم چنين اين. سه سند ھمکاری ميان مقامات دو کشور امضاء شد

سند ديگر که دو . و خبرگزاری آناتولی ترکيه است) ايرنا(ھمکاری خبری بين خبرگزاری جمھوری اسالمی ايران 

 ھا تالش آن را امضاء کردند، موافقت نامه تجارت ترجيحی ميان ايران و ترکيه است که در زمينه  کشور پس از سال

اين اسناد در حضور رجب طيب اردوغان نخست وزير ترکيه و . بھبود تجارت ميان دو کشور بسيار کارساز خواھد بود

  . سعدآباد تھران امضاء شدۀس جمھوری اسالمی ايران در مجموعئياسحاق جھانگيری معاون اول ر

اد مالی اخير در ترکيه و  مردم کرد در منطقه به خصوص در سوريه، فسمسألهبه نظرم بحران سوريه، عراق، 

 در ترکيه از مھم ترين چالش ھای روابط بين امريکادستگيری يک تاجر ايرانی االصل، سپر موشکی اياالت متحده 

 نظير روسيه و آذربايجان و بسياری ئی را با کشورھاژيکيتھران و آنکارا است و خود ترکيه، توافق نامه ھای سترات

اما ترکيه به دليل نياز به منابع انرژی ايران، در ھمه شرايط روابط اقتصادی . ستاز کشورھای ديگر امضاء کرده ا

 درصد ۴٠خود با تھران را حفظ کرده است اما بعد از اعمال تحريم ھای نفتی عليه ايران، ترکيه ھم مجبور شد، حدود 

  .از واردات نفتی خود از ايران را کاھش دھد

ارد يلي م٨ران ساالنه فقط حدود يران دارد، اما ايارد متر مکعب گاز از ايلي م١٠د ين قراردادی برای خريه، ھم چنيترک

 به نقل از منابعی در وزرات انرژی ترکيه گفته شده است که احتمال دارد  . دھد ل میين کشور تحويمتر مکعب گاز به ا

 .تر کند اردوغان از ايران بخواھد قيمت گاز صادراتی را ارزان 

ترين موضوعات اقتصادی است که ھمواره موضوع اختالف دوکشور  ی ايران به ترکيه، يکی از مھمقيمت گاز صادرات

 يکی از موضوعات بوده است و با توجه به قصد ترکيه برای شکايت از ايران به دليل قيمت باالی گاز صادراتی، قطعاً 

تواند در  ی می ئ اين که طرف ترکيه با توجه به. مذاکرات دو طرف رسيدن به راھکاری برای اين موضوع بوده است

مين کاالھای مورد نياز ايران از غرب را در مقابل کاھش قيمت گاز صادراتی پيشنھاد دھد أ ت ۀرو گزين مذاکرات پيش 

  . به توافقاتی رسيده انداحتماالً 
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واسط در مبادالت تجاری  ھای پولی عليه ايران، استفاده از ارز   ترين مسايل در ايجاد دور جديد تحريم يکی از مھم

با اين شرايط، حذف و يا کاھش ارز واسط از مبادالت تجاری با شرکای اصلی تجارت خارجی کشور . کشور است

  .بنابراين، ھرگونه تخفيف در قيمت گاز صادراتی ايران به ترکيه، روابط طرفين را تعميق می بخشد. است

پردازد در حالی   می دالر ۴٩٠ار متر مکعب گاز وارداتی از ايران ترکيه نوشته بود ترکيه برای ھز» توديز«روزنامه 

 به نوشته ھمين . کند  پرداخت میدالر ۴٢۵ و به روسيه دالر ٣٣۵ جمھوری آذربايجان   برای ھمين مقدار گاز به که

 اما . شودءضاژيک ميان ايران و ترکيه امي ستراتۀنام روحانی و اردوغان، تفاھم در حضور روزنامه انتظار می رود 

 .بعد از مذاکرات در اين مورد خبر علنی در رسانه ھا منتشر نشده است

 تا االن نه شکست خورده، نه پيروز شده است و ادامه دارد و ممکن است مذاکرات بر سر ٢و يدر اين ميان، ھنوز ژن

، چگونه ...، روسيه وامريکاان، بحران سوريه، ھم چنان ادامه داشته باشد اما مھم اين است که ايران، ترکيه، عربست

بنابراين، نزديکی بيش تر و يا دوری حکومت ھای ايران و ترکيه، از جمله به . مشکالت سوريه را حل خواھند کرد

  .تحوالت سوريه نيز بستگی دارد

ی حکومت ترکيه، خواھان بر کناری حکومت بشار اسد و حکومت اسالمی با تمام قدرت از حکومت بشار اسد دفاع م

حتا نيروھای سپاه پاسداران حکومت اسالمی و حزب هللا لبنان در کنار نيروھای امنيتی و ارتش حکومت سوريه . کند

عليه مخالفين می جنگند در حالی که دولت ترکيه، ھم مخالفين شبه نظامی حکومت سوريه را در خاک خود آموزش 

ت شبه نظاميان مخالف حکومت سوريه، از طريق می دھد و ھم شرايط رساندن سالح ھای کشورھای مختلف به دس

  .ترکيه به داخل سوريه را فراھم سازد

ی برای ترکيه حاصل خواھد شد، ارزش آن را دارد تا دولت ئاما احتمال دارد تجارت سودآوری که در سايه توافق ھسته 

در ھمين »  ترکيه-  ايران روابطستراتيژيکشورای «تشکيل . ر حکومت سوريه دست بکشدييترکيه، از اصرار بر تغ

  .راستا قابل بحث و بررسی تفسير است

، خط قرمز اوست و موجب خواھد شد جنگ عليه ئیيمياک که استفاده دولت سوريه از سالح ک اوباما نيز گفته بودبار

 عملياتی نکرد،  در سوريه، وقتی اوباما فکر حمله به سوريه رائیيمياکاما با وجود استفاده از سالح . دسوريه را آغاز کن

  .ی و غيره شودئ ترکيه آن را امتيازی به ايران از سوی اوباما تفسير کرد که ترجيح داد با ايران وارد معامله ھسته 

 ھای اقتصادی  در صورتی که تاکنون دولت و شرکت ھا و بانک ھای ترکيه، به طور مخفيانه در جھت دور زدن تحريم

ه نمونه آن، کشف فساد مالی کابينه اردوغان علنی شد و يک زلزله سياسی شديد  می کردند کئیايران تالش و پول شو

  .در حاکميت ترکيه به وجود آورد

 در ترکيه، که ئی ميليارد يور٨٧دولت اردوغان و حتا فرزندانش از يک ماه پيش و از زمان افشای پرونده فساد مالی 

در ميان دستگير شدگان اين پرونده فساد مالی بودند، از  منسوب به او ئی و مقامات اجراءبرخی از فرزندان وزرا

سوی جامعه و ھم چنين احزاب مخالف تحت فشار قرار گرفته و مخالفان خواھان استعفای دولت او به دليل اين 

  . مالی  شده اندئیرسوا

عدالت و توسعه در  ھفتگی با نمايندگان حزب حاکم جلسۀبا وجود اين تفاسير اردوغان در مقطع سفر به ايران، در 

گو می  و ی گفتئ  با مقامات ايرانی درباره مباحث منطقه«: مجلس ترکيه درباره داليل سفر خود به ايران گفته است

  » .کنم 

و، ابراز اميدواری کرده که حجم تبادل يی ژنئ  به اين دليل اردوغان در آستانه سفرش به تھران با استقبال از توافق ھسته

او، حتی بر اين .  افزايش يابد٢٠١۵ تا سال دالر ميليارد ٣٠ در امسال به دالر ميليارد ١٣از رقم کنونی تجاری با ايران 

بی ترديد دولت ترکيه .  برسد٢٠٢٠ تا سال دالر ميليارد ١٠٠ تواند به رقم  تصور است که حجم تجارت دو کشور می
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 بزرگ مصرفی ايران چشم دوخته، بلکه ايران را پل برای رسيدن به اين حجم از تجارت با ايران، نه تنھا به بازار

  .بيند رسيدن به بازار آسيای ميانه نيز می 

در واقع متحد ديروزی . نيز به اوج رسيده است» فتج هللا گولن«ش با يار ديردينه اش اردوغان، ھم چنين اختالف

. ت حزب عدالت و توسعه بدل شده استترين معترضان دول  به يکی از اصلی امريکااردوغان، کسی است که اکنون در 

. زيستی با حکومت اسرائيل را دارد خوبی توان ھم  گولن، مدعی نوعی اسالم ليبرال تر از اسالم اردوغان است که به 

او . ھا را يک متحد بالقوه قابل اعتماد برای اياالت متحده در ترکيه خوانده بود  ھا پيش گولنيست  سال» انديشکده رند«

از سوی ديگر، . تنھا رقيب سياسی اردوغان، بلکه بايد متحد بالقوه آينده واشنگتن در منطقه دانست ون بايد نه را اکن

  .مصر، مدنظر اوست» اخوان المسلمين« داند که اسالم مدنظر گولن يک رقيب جدی برای اسالم  اردوغان به خوبی می

در مقطع . ه را ھمانند حکومت اسالمی ايران گرفته است خواری، تمام ارکان حکومتی و اداری در ترکي اکنون رشوه

  او، که به رشوه. که در توقيف بود آزاد کرد» رضا ضراب« ھای ئیسفر اردوغان به ايران، يک دادگاه ترکيه کليه دارا

  . متھم شده، در حال حاضر در بازداشت موقت به سر می بردئی رتبه ترکيه و پول شو  ھای عالی دھی به مقام

اولی را . رضا ضراب، بابک زنجانی و کامليا جمشيدی:  پرونده فساد مالی ترکيه نام سه ايرانی زبان زد شده استدر

 که   اند، دومی تاجری است که ظاھرا در ايران بازداشت است و سومی پيش از آن ھای ترکيه دستگير کرده مقام 

نفر اسامی پنج ايرانی ديگر در رابطه با فساد مالی در غير از اين سه . دستگير شود از ترکيه به دوبی گريخته است

، و آرش ميان کوھی نيز به ميان ئیترکيه، به نام ھای محمد ضراب، حسين ضراب، شھرام محقق، محمدرضا رجا

  .آمده است

ظفر چاغاليان، : ، نوشت١٣٩٢ ]جدی[ دی١٣ برابر با ٢٠١۴ جنوری ٣روزنامه حريت، چاپ ترکيه روز جمعه 

 تبار متھم در پرونده فساد  ين اقتصاد ترکيه به ھمراه خانواده خود با جت خصوصی رضا ضراب، تاجر ايرانیوزير پيش

خود با جت   تن از اعضای خانواده ۴ حريت افزود، ظفر چاغاليان، با .مالی اين کشور به زيارت مکه رفته است

  .ضراب به عربستان سعودی پرواز کرده است

) خواننده سرشناس ترکيه(به نوشته حريت، محافظان وزير اقتصاد و ھم چنين خود ضراب و ھمسرش، ابرو گوندش 

 .نويسد، يک روز بعد مسافران اين ھواپيما به آنکارا بازگشتند  حريت می.سوار اين ھواپيما بودند

 المللی برای داد   ھای بين ا با وجود تحريمھا ر ھای دولت ترکيه حمايت آن  ھای کالن به مقام  ضراب، با پرداخت رشوه 

، در جريان توقيف يک ٢٠١٢حريت پيش از اين نوشته بود، ضراب در سال . و ستد طال با ايران به دست آورده است

 .ليس قرار گرفته بودو پئیمحموله طال که قرار بود به ايران انتقال يابد مورد بازجو

 ميليارد يورو از ايران به ترکيه نقش ٣۵ند که او در انتقال غيرقانونی حدود ھای ترکيه، در باره ضراب نوشت رسانه 

 و قاچاق طال به ئیشو  از ضراب رشوه گرفته تا در پول دالر ميليون ۵٠داشته و ظفر چاغاليان، وزير اقتصاد ترکيه 

 .او کمک کند

يريت و   ای را به نفع ايران مد ه گسترد ئی شركت صوری، عمليات پول شو١١سيس أيگر ضراب اين است كه با ت تھام دا

ليس ترکيه، ضراب ارتباط نزديکی با ايران و ھای پ ، براساس يافته»انتخاب« به نوشته پايگاه خبری .ه است ايت كرد ھد

 اندازی  به ايران راه دالراو پس از ايجاد روابطی با وزيران ترکيه و پسرانشان، سيستمی برای انتقال ميلياردھا . داشت

 .کرد

شود، چاغاليان که به دنبال افزايش آمار صادرات بود، از ضراب خواست که نقل و انتقاالت خود را با طال  گفته می 

:  چاغاليان به ضراب گفته است  بين اين دو برقرار شد،٢٠١٣بر وای که اکت  به نوشته انتخاب، در جلسه .انجام دھد

 ». طال صادر کنيدالرد ميليارد ۴شما حداقل بايد تا پايان سال «
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بانک (، بانک دولتی ترکيه »بانک ھالک«س ئيھا مظنون، از جمله ر مبر سال گذشته ده سدادستانی استانبول در اواسط د

ليس و قاضی و و دادستان و غيره را در رابطه با وس پئيو پسران چند وزير، از جمله وزير اقتصاد و صدھا ر) خلق

 . شت کردپرونده جرايم مالی کشور بازدا

ليس در طول يک ماه و پ٢٠٠٠ قاضی و دادستان و دست کم ١٢٠ نفری اردغان و ٢۶برکناری ده وزير از کابينه 

» استعفای دولت فاسد ارودغان«ھم چنين برگزاری تظاھرات بزرگ و مداوم با شعار . نتيجه فساد مالی در ترکيه است

تالش برای «ه به دولت خود را رد کرد و تحقيقات مربوطه را ھای وارد اردوغان، تمامی اتھام . ، ادامه دارد...و

 افسر ۵٠٠به نوشته روزنامه حريت، تنھا در پايتخت ترکيه .  عليه دولت خود ناميدئیاز سوی دستگاه قضا» ترور

» فتوطئه کثي«نخست وزير ترکيه افشای پرونده فساد مالی را يک . اند ليس از مقام يا محل کار خود برکنار شده وپ

  . عليه دولت خود و آينده ترکيه دانسته بود

به . ن دختر اردوغان با يکی از متھمان فساد مالی اخير ترکيه بازتاب گسترده ای در رسانه ھای ترکيه داشتولفيشنود ت

دختر نخست وزير ترکيه، به نام بررسی فساد، درگير » سميه«نی ولفيگزارش روز نو، براساس محتويات اين شنود ت

نی با يکی از بازرگانان معروف ترکيه به نام مصطفی لطيف شده است که از او، به عنوان يکی از ولفيبه ھای تمصاح

  .متھمان فساد مالی ترکيه ياد می کنند

ليس، فساد مالی وليس ترکيه منتشر شده و اين اقدام پونی دختر اردوغان توسط پولفيبراساس اين گزارش، شنود ت

دختر کوچک » ه اردوغانيسم«گفتنی است که .  اسناد و مدارک معتبر افشاء کرده استنزديکان اردوغان را با

سی را برای پدرش اردوغان که به ھيچ زبانی به غير از يت مترجمی زبان انگلمسؤوليخانواده اردوغان، در ظاھر 

 ر بعد از امينه اردوغان میثيرگذارترين فرد بر نخست وزيأرسانه ھای ترکيه او را ت. ترکی تسلط ندارد، برعھده دارد

 ھای خبری، وی رود در انتخابات آينده پارلمان به شکل فعال حضور يابد، حتی به نقل از برخی سايتدانند و گمان می 

  . پروراندسودای جانشينی پدر را در سر می

پسر نخست وزير خواسته  ای از بالل اردوغان  به گزارش روز نو، پيش از اين ھم دادستانی کل ترکيه طی احضاريه

در اين احضاريه . بود که برای بازپرسی درباره احتمال دست داشتن در فساد مالی اخير خود را به دادستانی معرفی کند

آمده بود بالل اردوغان به عنوان فردی مظنون در دست داشتن در فساد مالی بايد تا يک ھفته ديگر خود را برای 

 قانون کيفری قرار بازداشت وی صادر ۵٢٧١ بند ١۴۶ اين صورت بر اساس ماده بازپرسی معرفی کند، و در غير

  .خواھد شد

تاجر ايرانی را » رضا ضراب«ھم چنين برخی رسانه ھای ترکيه و احزاب مخالف دولت اردغان در پارلمان آن کشور، 

 حکومت اسالمی ايران، معرفی که در جريان فساد مالی اخير در ترکيه بازداشت شده است را در ارتباط با سپاه قدس

  .کرده اند

ترکيه، گزارش داده است که رضا ضراب تاجر ايرانی که ھم اکنون به عنوان متھم در » زمان«به گزارش روزنامه 

 برای ترور ديپلمات عربستانی در واشنگتن پول به دالرجريان فساد مالی اخير در ترکيه دستگير شده، يک و نيم ميليون 

   . کرده است ارسالامريکا

خواه خلق که حزب مخالف دولت اردوغان است از او معاون حزب جمھوري» امت اوران«ش، براساس اين گزار

 امريکاادعا می شود يک و نيم ميليون پول برای ترور ديپلمات عربستانی به  پرسيده است که آيا رضا ضراب که  

   فرستاده است، عضو سپاه قدس ايران است؟
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عرب .  بوده استامريکا ادعا شد به دنبال ترور سفير عربستان در ٢٠١١ کسی است که در سال منصور عرب سيار

، با اين ادعا که يک قاچاقچی را اجير کرده که سفير سعودی را ترور کند، گناھکار امريکائیسيار را يک دادگاه 

  .شناخته و به بيست و پنج سال حبس محکوم کرد

 ضراب مبلغ کشف کرده است که ٢٠١١ه که دستگاه اطالعات ملی ترکيه در سال خواه خلق، گفتمعاون حزب جمھوري

او از اردوغان خواسته که به آنان در پارلمان .  برای ترور ديپلمات سعودی ارسال کرده استدالريک و نيم ميليون 

او، ھم چنين . ه است يا خير مطلع بوده آيا تحقيقاتی در اين زمينه به عمل آوردمسألهبگويد که در صورتی که وی از اين 

  . خود ھم در ميان گذاشته استامريکائیمی خواھد بداند که اردوغان اين اطالعات را با ھمتايان سعودی و 

اردوغان از ايران در . اکنون اردوغان پس از بازگشت از ايران، با يک معضل جدی سياسی ديگر نيز روبرو شده است

 به جنجال امضای توافق نامه  به ترکيه برگشت، مخالفان دولت شديداً ١٣٩٢ ]دلو[ بھمن١٠ - ٢٠١۴ جنوری ٣١

  .ايران و ترکيه اعتراض کردند که متن آن فقط به زبان فارسی نگاشته شده و نسخه انگليسی و ترکی نداشته است  

اد اين کشور از لم امضای توافق نامه ايران و ترکيه پخش شد که در آن وزير اقتصھای تلويزيونی ترکيه ف در کانال 

کند که قرارداد را  شود که اردوغان با دست به وزير خود اشاره می  لم ديده می در ف. کند  امتناع می امضای قرارداد

 .امضاء کند

، گفت که وی اين موضوع را به پارلمان »وله دويچه«لمان ارھبر يکی از احزاب مخالف دولت اردوغان، به راديو 

 .کشور کشانده است

 ھای اردغان و   ھای تلويزيونی ترکيه شد ترجمه اشتباه صحبت ھا و کانال  ديگری ھم که باعث جنجال روزنامه موضوع

 .لديز، وزير انرژی ترکيه به فارسی بوده استئيتانير 

 برانگيز سفر اردوغان به ايران آن بود که به ھنگام استقبال رسمی از مھمانان ترک، در  يکی ديگر از موارد جنجال

شد، يک نفر با جاروبرقی در حال تميز کردن فرش قرمزی بود که قرار بود  الی که سرود ملی دو کشور پخش می ح

 .اردوغان از روی آن و از مقابل گارد احترام رد شود

ھای  گر ضعف جدی حکومت اسالمی ايران در تدارک استقبال از اردوغان بود، چندين بار از کانال اين صحنه که نشان

 .ای برای انتقاد از تدارک ناشيانه استقبال ديپلماتيک طرف ايرانی بدل شد  به بھانه  اين صحنه. ونی ترکيه پخش شدتلويزي

ای،  هللا علی خامنه   شود در ديدار اردوغان با آيت  ھای ترکيه از جنجال ديگری ھم پرده برداشتند که گفته می روزنامه 

 .ر کنار پرچم ايران نبوده استرھبر حکومت اسالمی ايران، پرچم ترکيه د

علت بحران امضاء در تھران اين «: ، خود نوشت١٣٩٢ ]دلو[ بھمن١٢ -  ٢٠١۴ بروری ف٢روزنامه حريت در شماره 

قصد داشت در آخرين دقايق امتيازاتی برای خود در نظر بگيرد و می » تجارت ترجيحی«نامه   بود که ايران در توافق 

 ». نامه به نوعی اين موضوع را بپوشاند  اول توافقخواست تنھا با امضای صفحه 

 نامه مقاومت   به دنبال اين ماجرا نيھات زيبکچی، وزير اقتصاد ترکيه در برابر امضای اين توافق«:  افزايد حريت، می

حاضر  کند، طرف ايرانی  س جمھور ايران را در اين رابطه قانع میئي که اردوغان، معاون اول ر پس از آن. کند می 

 ».کند» پاراف« نامه را   شود تمام صفحات توافق می

علت اين بحران، تالش ايران برای افزودن «: پردازد روزنامه حريت در ادامه مطلب خود، به جزئيات اين ماجرا می 

 آنکارا مبر در دس٢٨ ای روز   ماده۵۴ نامه  افقاين تو.  نامه تجارت ترجيحی بوده است  به نفع خود در توافقئیبندھا

به دنبال آن وزير اقتصاد . طرف ايرانی خواھان اين بود که تعرفه گمرکی برخی اجناس را باال ببرد. تھيه شده بود

اردوغان درباره اين . يابد تالش برای جوش دادن معامله تا لحظه آخر ادامه می .  کند ترکيه قرارداد را امضاء نمی
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 زاده وزير صنعت، معدن و تجارت ايران  در اين حين نعمت.  کند بت میس جمھور ايران صحئيموضوع با معاون اول ر

 ». صفحه باقی مانده بعدا به امضاء برسد٧کند که فقط صفحه اول امضا شود و  به وزير اقتصاد ترکيه پيشنھاد می 

 صفحه را ٨ که  پذيرد در نھايت ايران می. زيبکچی با اين پيشنھاد مخالفت کرده است«:  نويسد حريت در ادامه می

نامه را امضاء   گويد توافق  وزير اردوغان ھم با اشاره دستش به نيھات زيبکچی به عبارتی می پاراف کند و نخست 

  ».کنيد

از سوی ديگر، عثمان فاروق لوغ اوغلو، معاون دبيرکل حزب جمھوری خلق، حزب مخالف دولت اردوغان نيز در 

  .وزير اين کشور به شدت انتقاد کرد جب طيب اردوغان نخست گو با بخش فارسی دويچه وله از ر و گفت

 ای به زبان فارسی را امضاء کرده   نامه تک نسخه لوغ اوغلو گفت که اردوغان در سفرش به تھران، يک توافق

ه  ھای ترکی و انگليسی نبوده و اين اقدام به معنی ناديد  به زبانئی ھا  نامه دارای نسخه وی گفت اين توافق. است

 .گرفتن عرف ديپلماتيک است و اين موضوع بايد به صحن پارلمان اين کشور کشيده شود

 از ءنيھات زيبکچی وزير اقتصاد ترکيه در ابتدا«: فاروق لوغ اوغلو، از رھبران حزب مخالف دولت اردوغان، افزود

 ای به زبان ترکی يا انگليسی  سخهی بوده و نئ نامه خودداری کرده زيرا اين توافق نامه تک نسخه  امضای اين توافق 

ت ايران و ترکيه، وزير اقتصاد ترکيه مجبور می أبا اين حال پس از اشاره دست اردوغان در جمع دو ھي. نداشته است

 ».نامه را امضاء کند شود اين توافق  

در .  کند  حمايت میفاروق لوغ اوغلو، اظھار داشت که حزب او مخالف گسترش مناسبات ايران و ترکيه نيست و از آن

نامه ايران و ترکيه آن را  کند که بدون آگاھی از محتوای توافق  عين حال وی، مقامات دولت ترکيه را ھم متھم می 

  . کند  نامه به زبان ترکی را درخواست می  اند و به ھمين خاطر او نگارش دوباره اين توافق امضاء کرده

انتخاب «: وله، گفت سفر کرده بود و نخواست نامش فاش شود به دويچهت ترکيه که به ايران أيکی از اعضای ھي

با توجه به حساسيت طرف ايرانی روی مترجم، . مترجم بين مقامات ايرانی و ترکيه ھميشه بحث داغی بوده است

رغم اشتباھات فاحشی که تا به  دھد چندان اصراری روی مترجم خودشان نکند و به  طرف ترک ھميشه ترجيح می 

 ».کند حال ديده شده، مترجم ايران را قبول می 

به استناد مترجم ايرانی خبری فوری منشتر کرد مبنی بر اين که ايران و » تی آر تی«راديو و تلويزيون دولتی ترکيه 

ر را  دولتی ترکيه مجبور شد که اين خب اما بعد از نيم ساعت اين رسانه. ترکيه در ارتباط با قيمت گاز به توافق رسيدند

 ».از روی تارنمای خود بردارد

 خبر توافق بر سر قيمت گاز را تکذيب کرد و  سريعاً  لديز، وزير انرژی ترکيه بعد از جلسه با مقامات ايرانی،ئيتانير 

او، افزود که ما بر سر قيمت گاز توافق نکرديم بلکه فقط توافق . گفت اين اشتباه از سوی مترجم ايرانی بوده است

  .ھا را بررسی کنيم يمت کرديم که ق

اند، زيرا در اين ديدار  برانگيز توصيف کرده   ای را ھم جنجال  ھای ترکيه ديدار اردوغان با خامنه برخی از روزنامه 

  .احترامی به پرچم دولت ترکيه تلقی کردند  ھا آن را بی  اين رسانه. پرچم ترکيه نبوده است

 خود، در دفاع از اين موضوع، آن را ٢٠١۴ جنوری ٣١ست در شماره روزنامه صباح که متعلق به پسر اردوغان ا

رسمی بوده و اين مالقات در دستور کار  ای غير از آن جا که مالقات اردوغان با خامنه «: اين چنين توجيه کرده است

 ».نبوده است، بنابراين قرار ندادن پرچم ترکيه در آن محل امری عادی است

شناسان و حتی مخالفان دولت اردوغان بر اين باورند که تمامی اين ماجراھا در آستانه نخستين  ھای ترکيه، کار روزنامه

س ئيھا تمام نخواھد شد و حتی با سفر ر ، به اين زودی ١٣٩٢ ]حوت[ديدار حسن روحانی از ترکيه در اول اسفند

  .شدالمی ايران اين موضوع تشديد خواھد جمھور حکومت اس
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جمھور حکومت اسالمی ايران، در  س ئي اند که حسن روحانی ر ، خبر داده»بوگون«جمله روزنامه  ھای ترکيه از  رسانه

، به ١٣٩٣ ]قوس[ آذر٢۶  - ٢٠١۴مبر  دس١٧عالی اين کشور،   با مقاماتگو و تی بلندپايه برای ديدار و گفتأس ھيأر

رکيه نيز پس از از سفر روحانی از وزير ت اين روزنامه نوشت رجب طيب اردوغان، نخست . ترکيه سفر خواھد کرد

  .ايران ديدار خواھد کرد

 بود و ترکيه در حال حاضر ھزاران قلم کاال از جمله طال به ٢٠١٢ايران سومين بازار بزرگ صادرات ترکيه در سال 

 .کند ايران صادر می 

قتصادی و سياسی و در جمع بندی می توان گفت که ھر دو حکومت ايران و ترکيه با مشکالت و معضالت زياد ا

اعتراضاتی که از حدود شش ماه پيش به دليل نابودی پارک گزی و . رو ھستنده اجتماعی در درون کشورشان روب

 يک مرکز خريد و يا مسجدی بزرگ در آن جا آغاز شد اما، به سرعت به يک اعتراض سياسی با شعار ئیبرپا

لنی شدن فساد دولتی، باز ھم اعتراضات مردمی با شعار مبر با علت اردوغان تبديل شد و در ماه دسبرکناری دو

 ٢٠١۴ چبنابراين، احتمال دارد که در انتخابات آخر مار. گسترش و ادامه يافت» ء استعفاءدولت فاسد استعفا«

شھرداری ھا در ترکيه، حزب توسعه و عدالت حاکم به رھبری اردوغان شکست بخورد و در انتخابات سراسری سال 

  . حاکميت خود را از دست بدھدآينده نيز 

س جمھور ترکيه است ئي گرای ترکيه به نخست وزيری اردوغان و ھم حزبی سابق او عبدهللا گل که اکنون ردولت اسالم

عيار از شبه نظاميان سوريه، از حمايت دولت  تا به اين جا مسير توسعه نفوذ خود را پيموده اند و از جمله با حمايت تمام

 برخوردار گشته اند؛ از سوی ديگر، خود را منادی اسالم سياسی و دموکراتيک در امريکاس ھمه أر ر و د ھای غربی

ی ئ به عبارت ديگر، محاسبات سياست منطقه . رو شده انده اما اکنون با افول سياسی جدی روب. خاورميانه نشان داده اند

  . رآمده اندياھا و بلندپروازی ھايش تا حدودی اشتباه از آب دؤاردوغان و ر

ی خود با سرخوردگی مواجه نيست، بلکه در سياست داخلی ئ  وزير ترکيه تنھا در سياست منطقه از سوی ديگر، نخست 

پس از بحران پارک گزی، اکنون او با بحران فساد مالی مواجه است و حتی . نيز اکنون با مشکالت جدی مواجه است

  . پسرش ھم به فساد متھم شده است

المسلمين غيرقانونی اعالم شده و قانون اساسی نيز  رسی متحد اردوغان در مصر، در زندان است و اخوانھم اکنون م

بنابراين، نخست وزير ترکيه بھبود روابط با حکومت اسالمی را . سياست ھای کودتاگران را تصويب کرده است

در حالی که حکومت اسالمی ايران، . دبين  می  خودیئفرصتی برای ضرب شصت نشان دادن به  رقبای داخلی و منطقه 

روست؛ ماھيت اين حکومت، به حدی جنايت کارانه است و آينده تيره و تاری ه با مشکالت و بحران ھای عديده ای روب

به خصوص اکنون توافق نامه ھای دولت ترکيه با .  کمک چندانی به بقای حکومت اردوغان نخواھد کرددارد که احتماالً 

  . رفته اندسؤالی در تھران، توسط رسانه ھا و احزاب مخالف دولت اردوغان به شدت زير دولت حسن روحان

در چنين شرايطی، نمايندگان دولت ھای به اصطالح دمکراتيک غربی، يکی پس از ديگری راھی تھران می شوند تا بر 

  .ء کنند خونين حکومت اسالمی بنشينند و قراردادھای اقتصادی و سياسی و نظامی امضاۀسر سفر

 ايران، ھم چنان تحت شرايط خفقان و سانسور، ترور و اعدام، نابرابری و آپارتايد ۀبی ترديد در شرايطی که مردم آزاد

  !فکران و ھمپيمانان حکومت اسالمی را فراموش نخواھند کردفقر و گرانی قرار دارند، ھرگز ھمجنسی، بی کاری و 

  ٢٠١۴ بروریف چھارم - ١٣٩٢ ]دلو[سه شنبه پانزدھم بھمن

 

 


