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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠١۵ جوالی ٠۶
 

 انتخاب رئيس پارلمان، حمله به کوبانی،
 !ک و جايزه به رضا ضراب.ک. موضع اردوغان، بمباران مواضع پ

  )بخش ھشتم(
   

 شھر ۀ، با رياست موقت دنيز بايکال، نمايند١٣٩۴ ]سرطان[ تير٢- ٢٠١۵ جون ٢٣شنبه  ن ترکيه سهپارلما  جديدۀدور

ھا   پارلمان ترکيه توجه رسانهۀ مھمی که در اولين جلسۀمسأل. خواه خلق ترکيه آغاز به کار کرد آنتاليا از حزب جمھوری

 موقت ۀسئيت رأک در ھي.ک.جاالن رھبر دربند پ عبدهللا اوۀرا به خود جلب کرد عضويت ديلک اوجاالن، خواھر زاد

  . پارلمان ترکيه استۀبيست و پنجمين دور

. دانم  زنان و جوانان نمیۀمن خود را تنھا نمايند«: ھای محلی گفته است  اخير به رسانهۀ ساله در دور٢٨ديلک اوجاالن 

راندن اعتراض  ه کردن، سرکوب و به حاشيه تمامی کسانی خواھم بود که به سوءاستفادۀشايد من کرد باشم اما نمايند

  ».ھا ھستم ھا، اعتقادات و زبان  تمامی مردم، فرھنگۀمن نمايند. کنند می

 ساله در مقام رياست موقت ٧٧ به وقت محلی ترکيه آغاز شد و دنيز بايکال ٠٠:١۵ پارلمان ترکيه در ساعت ۀجلس

تک به صحن   حاضر در پارلمان ترکيه تکۀ نمايند۵۵٠.  کرد پارلمان ترکيه را اعالمۀمين دور٢۵مجلس آغاز به کار 

 .علنی مجلس آمده و قسم ياد کردند

  :سه به شرح ذيل بودندئي رھيأتبقيه اعضای 

َطوبی ھزر متولد   ميالدی از حزب عدالت و ١٩٨٨ھا، فاطما کايا گولر متولد   ميالدی از حزب دموکراتيک خلق١٩٨٩ِ

 از حزب دموکراتيک ١٩٨۶ از حزب عدالت و توسعه، انيسه گونيلی متولد ١٩٨٧ متولد توسعه، عبدالرحيم بويون کالين

  . ميالدی از حزب عدالت و توسعه١٩٨۶ھا و سنا نور چليک متولد  خلق

س اصلی پارلمان ترکيه ئيالزم به ذکر است، بعد از آن که مراسم سوگند نمايندگان در پارلمان ترکيه به اتمام رسيد ر

وزير دفاع کنونی ترکيه در چھارمين دور انتخابات » عصمت يلماز«به گزارش خبرگزاری آناتولی، . انتخاب گرديد

رقيب سرسخت خود به عنوان بيست و ششمين » دنيز بايکال« و پيشی گرفتن از ءپارلمانی ترکيه با کسب اکثريت آرا

  .س پارلمان ترکيه انتخاب شدئير

ديد پارلمان ترکيه انتخاب شد و دنيز بايکال رقيب وی که از حمايت آرای س جئيی به عنوان رأ ر٢۵٨يلماز با کسب  

 .ی کسب کرده استأ ر١٨٢ھا برخوردار است،   خلق و دمکراتيک خلق نمايندگان دو حزب جمھوری

س جمھور در کشور ئيس جمھوری قرار دارد و زمانی که رئي بعد از رًس مجلس ترکيه از لحاظ جايگاه معموالئير

س پارلمان ترکيه دارای اختيارات مھمی در مديريت ئيعالوه بر اين، ر. شود يل رياست جمھوری محسوب مینيست، کف
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س مجلس جديد، حداکثر تا سه شنبه آينده نيز ئي قرار است پس از مشخص شدن ر.بررسی لوايح پيشنھادی احزاب دارد

 . شوندتعيينسه آن ئياعضای ھيات ر

 کردن عملیدولت و اردوغان، ھمواره به دنبال اما .  پيشرفتی حاصل نشده استاما در تشکيل دولت ائتالفی ھنوز

ھا گرفته تا تھديد  هللا کردستان عليه حزب دموکراتيک خلق از تحريک حزب. ھا و سناريوھای سياھی ھستند طرح

  ...ک و.ک.روژاوا، تجمع ارتش در مرزھای سوريه، بمباران مناطق گريالھای پ

ھا و  ن دموکراتيک خلقيان آن ھستند كه دولت و اردوغان به طور پنھانی درگيری داخلى باکنون مردم كرد نگر

ھاى مجازى  در رسانه) آ ك پ( كان به حزب عدالت و توسعهيارى از نزديبس. ديندازراه برا ) هللا کردستان حزب( ھوداپار

  .اند ك ھواداران ھوداپار نمودهيشروع به تحر

ثر از حکومت أالدى و متي ھشتاد مۀنگول است در اواخر دھي ب-  باتمان-اربكرين مثلث دگاه اصلى آيهللا كه پا حزب

گر يتى دولت ھزاران ھوادار پ ك ك و ديروھاى امنيالدى ھمراه با ني نود مۀران شكل گرفت و در دھياسالمی در ا

جاالن، تا حدودی توسط حكومت رى اويهللا بعد از دستگ روھاى حزبين. كردھاى مخالف را در كردستان به قتل رساندند

. ت اردوغان از زندان آزاد شدندي حاكمۀهللا در دور  و كادرھاى حزبءتر از اعضا شيه شدند ولى بعدھا بيت تصفياجو

 استان كردستان با نامزدھاى مستقل ٨ن دوره در يكند در انتخابات ا ت میيفعال» پار-ھودا«هللا كه اكنون تحت نام  حزب

 .ى به دست آوردندأتر از پنجاه ھزار ر  كمًپار مجموعا-نامزدھاى ھودا. ت كردند ولى موفق نشدنددر انتخابات شرك

 ۀچنان به عمليات ميليتاريستی عليه سوريه و به وجود آوردن منطق از سوی ديگر، اردوغان و حزب عدالت و توسعه ھم

 .زنند ک دست می.ک.چنين بمباران مواضع پ حايل و ھم

ھای ارتش ترکيه مناطق  ، اعالم کرد که جنگنده٢٠١۵ جون ٣٠شنبه  ه مرکزی دفاع از خلق، روز سهفرماندھی قرارگا

  ».طرفه پايان داد بس يک ھا به طور کامل به آتش ارتش ترک با اين بمباران«:اند و افزود دفاعی مديا را بمباران کرده

ھای ارتش ترکيه نواحی شھيد رحيمه،   از جنگندهفرماندھی قرارگاه مرکزی دفاع از خلق، اعالم کرد که تعداد زيادی

شھيد باگر، شھيد اردال، شھيد غفور، شھيد آفاد و کوه نيريا واقع در منطقه آواشين که جزوی از مناطق دفاعی مديا است 

 شورای امنيت ملی ترکيه که جلسۀمشخص است يکی از محورھای اساسی «: اين فرماندھی گفت. اند را بمباران کرده

ارتش ترکيه که تا . ريزی برای حمله به مناطق دفاعی مديا بود شود در مورد اوضاع سوريه تشکيل شده، برنامه ه میگفت

 ».طرفه پايان داد بس يک کرد، با بمباران اخير، به صورت کامل به آتش بس را نقض می به امروز مدام آتش

 کرد از ۀمسأل که آغاز روند حل دموکراتيک ٢٠١٣وايل سال ااز «:فرماندھی قرارگاه مرکزی دفاع از خلق، افزود

ايم و در اين مرحله غير از  چو نيروی مدافع خلق کردستان مطابق روند صلح عمل کرده سوی رھبری ما است، ھم

 احداث ااما در اين مدت ارتش ترکيه ب. ايم ای عليه ارتش ترکيه دست نزده  به منظور ھشدار، به ھيچ حملهئیگو پاسخ

تر به نوار مرزی،   و سدسازی برای اھداف نظامی و نيز گسيل داشتن نيروھای بيش ای نظامی جديد، احداث راهھ پايگاه

 ».وقفه عليه نيروھای گريالی ما انجام گرفت  حمالت بی٢٠١۵، به ويژه فصل بھار سال ٢٠١۴در سال . افزايش يافت

 ۀمار ھم ھمان نواحی را با استفاده از تانک و توپخان سحرگاه ھم پايگاه نظامی اورا۶بنا به ھمين گزارش، در ساعت 

چنان مھار نشده  سوزی شدند که ھم بر اثر اين حمالت نواحی شھيد غفور و کوه نيريا دچار آتش. باران کرد سنگين توپ

 .اند بر اثر اين حمالت نيروھای ما دچار تلفات جانی نشده. است

ھای ترکيه به مناطق دفاعی مديا را   به حمالت جنگندهئیگو که حق پاسخفرماندھی قرارگاه مرکزی دفاع از خلق افزود 

دوست خواست  چنين از تمامی افکار عمومی دموکراتيک و خلق ميھن ھم. به مثل مخفيانه خواھد بود دارند اما اين مقابله 

 .که عليه اين حمالت ھوشيار باشند
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بس پايان دادە و بر شدت  اعالم اين که ارتش ترکيه به آتشرسانی نيروی مدافع خلق ه پ گ با  چنين مرکز اطالع ھم

ھای روی دادە در سه ماه  حمالت خود عليه خلق کرد افزودە است در مورد حمالت ارتش ترکيه عليه گريال و درگيری

  .گذشته اطالعيهای صادر کرد

جوی گريال و  و جستمرکز اطالع رسانی ه پ گ از چھارصد و بيست و نه پرواز تجسسی، شصت و نه عمليات 

 . توسط ارتش ترکيه در سه ماه گذشته خبر دادئیباران مناطق گريال يکصد و سی و سه مورد توپ

 ترکيه نيز يکصد و پنجاه و يک بار در آسمان مناطق ئیه پ گ اعالم کرد در سه ماه گذشته جنگندەھای نيروی ھوا

گذاری شد و چھارده  اميان ترکيه بر سر راه گريالھا کمينھفتاد و ھفت بار از سوی نظ.  به پرواز در آمدندئیگريال

 . تن ديگر زخمی شدەاند١۴مورد درگيری روی داد که در نتيجه ھفت نظامی ترکيه کشته و 

 گرياليش در حمالت سه ماه گذشته ترکيه ٩باختن  باختگان راه آزادی از جان  جانۀداشت ياد و خاطر اين مرکز با گرامی

 .خبر داد

 گفته است اين جون ٢۶س جمھوری ترکيه نقل کرده اند که روز جمعه ئي طيب اردوغان رای محلی از رجبھ رسانه

 از شمال سوريه را ئیھا ای که بخش اش نخواھد داد؛ منطقه  کشور کرد را در مناطق جنوبی شرقیئی برپاۀکشور اجاز

  .در بر می گيرد

 کشوری در تأسيس ۀاجاز«: که در يک ضيافت افطاری گفته استاند  ھای محلی به نقل از اردوغان گزارش داده رسانه

ای که در بر داشته باشد،   خود در اين مسير به رغم ھر ھزينهۀبه مبارز. دھيم شمال سوريه و جنوب کشورمان را نمی

 ».ادامه خواھيم داد

 ».کنيم له چشم پوشی نمیأين مساز ا.  ترکيب سکانی منطقه را تکميل کنندتغييرخواھند روند  می«: او ادامه داده است

ل خود بيرون وھا را از مناطق تحت کنتر نی در ترکيه، کردھای سوريه را متھم کرده بودند که عربمسؤوالپيش از اين 

 .کنند ل خود، رد میورا در مناطق تحت کنتر» پاکسازی نژادی«اما کردھا ھرگونه . رانند می

نقش دولت . عام شدند ه صورت گرفت که طی آن صدھا غيرنظامی قتلای گسترد  عليه کوبانی حملهجون ٢۵در روز 

گ در کوبانی اعالم کرد که اسناد .پ.جميل مظلوم از فرماندھان ی. گيرد گو قرار می و عام مورد گفت ترکيه در اين قتل

آشکار , ھای موجود تحقيقات ادامه دارد، اما با توجه به اسناد و داده«:وی افزود. موثقی در اين زمينه در دست دارند

 ».است که بخشی از حمله از خاک ترکيه صورت گرفته است

گ .پ.جميل مظلوم، افزود که دولت ترکيه به آن اندازه که از وحدت غرب کردستان واھمه دارد، از رابطه نيروھای ی

 .ژ با خلق ترکمن ھم واھمه دارد، لذا درصدد اشغال غرب کردستان است.پ.و ی

به . کنم  وحشيانه را محکوم میۀنخست اين حمل«: وحشيانه به کوبانی، گفتۀرد اھداف حملجميل مظلوم در مو

 .آوريم در مقابل قھرمانان بزرگی که به شھادت رسيدند، سر تعظيم فرود می. گويم ھای جانباختگان تسليت می خانواده

بخش زيادی از . رو سازنده  ممانعت روببا حمله به کوبانی، خواستند مدل حيات نوين در کوبانی و غرب کردستان را با

خواستند . عام صورت گرفت در ھمين موقع بود که قتل. مان در شمال کردستان، حاضر شدند تا به کوبانی بازگردند خلق

ژ دست .پ.گ و ی.پ.ضد یه کاران نتوانستند به نتايجی ب تبه. مان جلوگيری کنند که به سرزمين خود بازنگردند از خلق

 ».عام دست زدند ا با ترس و وحشت خود به قتليابند، لذ

. ايم دست آوردهه ما اسنادی موثق ب«: در اين حمالت دست داشت و افزودًجميل مظلوم بيان کرد که دولت ترکيه عمال

کند شماری از آن گروه از ترکيه  اسناد و مدارکی در دست داريم که اثبات می.  نفر به کوبانی حمله کرد٨۴داعش با 

 ».کار اسير ديگر اعتراف کردند تبھکار مصری عضو داعش که دستگير شد ھمراه با دو تبه. اند شدهوارد 
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ريزی مشخص شده که  در برنامه. کاران از چه مسيری حمله کرده و از چه راھی بازگردند در اسناد مشخص شده که تبه

به دنبال آن، مطابق برنامه می بايست . اند هکاران از ترکيه و بقيه از شھرستان سرين وارد کوبانی شد شماری از تبه

دو گروه دو روز . شدند قوزان از شھر جرابلس به عنوان نيروی کمکی وارد می طريق پل قرهاز بالفاصله گروھی ھم 

ه کند که بخشی از حمله از خاک ترکي اسناد اثبات می. تحقيقات در اين زمينه ادامه دارد. اند قبل از حمله وارد کوبانی شده

 ».انجام شده است

کاران دست زده و حمالت را درھم  گ با فداکاری عظيم به واکنش سريع عليه تبه.پ.مظلوم افزود که نيروھای ی

دھد  اين ھم نشان می. عام کردند ژ شدند و قتل.پ.گ و ی.پ.ل یوکاران وارد مناطق تحت کنتر تبه«:وی افزود. شکستند

ھای ما برای نيروھای دفاع  فعاليت. ناچاريم به خودانتقادی دست زنيم. جود داردکه در زمينه اخذ تدابير امنيتی ضعف و

ما از اين وقايع درست عبرت گرفته و تدابير محکمی اخذ . گ و نيروھای امنيتی ادامه دارد.پ.از روستا، دفاع ذاتی، ی

 .کنيم با حمالت قاطعانه مقابله می. کنيم می

 به دستمان رسيده ئیھا در اين زمينه گزارش. اند  کرده کاران کمک نی به تبهگفته می شود که گروھی در داخل کوبا

کاران چگونه  تبه. ھا چگونه بوده است  کمکۀاکنون در حال تحقيق و بازپرسی ھستيم تا مشخص کنيم که شيو ھم. است

شود که برخی افراد عضو  یگفته م. کاران داده شده است  اطالعاتی به تبهًقطعا. اند دست آوردهه اطالعات محرمانه ب

اگر اين موضوع شفاف شد برای اطالع افکار عمومی . اند گروه ابوعيسی از آن گروه جداشده و با داعش ھمکاری کرده

 ».اعالم خواھيم کرد

وی . تر به پايان رسيده است ھای نظامی با موفقيت ھرچه تمام  غرب و شرق کوبانی عملياتۀمظلوم گفت که در جبھ

اين عمليات، درعين حال عملياتی . رود که شھرستان سرين آزاد شود ر جبھه جنوبی عملياتی آغاز شده و مید«: افزود

 .برای انتقام است و با موفقيت ادامه دارد

ژ، دولت ترکيه نگران شده که تبھکاران از جرابلس، عزاز، منبج و باب بيرون رانده .پ.گ و ی.پ.به دنبال پيروزی ی

خواھد به  اين دولت می. از وحدت غرب کردستان و دستاوردھای کردھا دچار وحشت شده استدولت ترکيه . شوند

ما ھر اقدامی که به نفع خلقمان باشد را انجام . دانند که اين دشمنی به چه معناست ھمه می. دخالت نظامی دست زند

 ».خواھيم داد

 جديد شبه نظاميان داعش را ۀد که موفق شدند حمل، پيکارگران روژوا، در شھر کوبانی، اعالم کردنجون ٢٧روز شنبه 

ھای دو روزه شھر کوبانی که در نزديک مرز سوريه قرار  در درگيری. خنثی کرده و آن ھا را از شھر بيرون برانند

  .ھا از شبه نظاميان داعش بودند  تن آن۶٠ نفر کشته شدند که ٢٠٠دارد، حدود 

ی اعالم کرد که نخست وزير ترکيه به فرمانده نيروھای مسلح اين در گزارش HABER 7 خبرگزاریدر اين ميان، 

 . کيلومتر در عمق خاک اين کشور نفوذ کنند۴٠کشور دستور داده است تا وارد خاک سوريه شده و 

کاران دولت  و تبه) YPG( ھای نيروھای نظامی کرد ، بعد از آن که درگيریHaber7 به گزارش خبرگزاری

تری از  يکی مرزھای ترکيه در سوريه افزايش پيدا کرده است آنکارا شاھد ديدارھای بيشدر نزد) داعش( اسالمی

در اين راستا بر اساس اخبار منتشر شده از منابع . مداران حکومتی است  ارتش ترکيه با سياستۀرتب مقامات عالی

رال نجدت اوزال فرمانده نجنزديک به حکومت ترکيه احمد داوود اوغلو، نخست وزير ترکيه در دستوری کتبی به 

نيروھای مسلح ترکيه خواسته است تمام احتماالت نظامی در خصوص سوريه را در نظر گرفته و خطوط نظامی ارتش 

 .ترکيه در مرزھای سوريه را به باالترين حد خود برساند

 در کردستان سوريه و تر ارتش ترکيه بر روی دو کانتون کوبانی و عفرين تمرکز بيش: در اين دستور کتبی آمده است

 منطقه به تصرف يکی از ٣ترکيه در خصوص اين سه منطقه معتقد است اگر اين .  طرابلس اين کشور استۀمنطق
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درآيد در اين صورت عالوه بر اين که   YPG و يا نظاميان کرد) داعش( ھای درگير دولت اسالمی عراق و شام طرف

 ترکيه سرازير خواھند شد، در کنار آن اقدامات تروريستی افزايش ھزاران آواره سوری از ادليب و حلب به مرزھای

ھای درگير جدی گرفته خواھد  يافته و با تکميل خطوط الزم برای تشکيل دولتی جديد در منطقه اين اقدام از جانب طرف

توسط ژيک طرابلس ي ستراتۀآنکارا برای عدم تصرف منطق.  برای ترکيه يک تھديد بزرگ استمسألهشد که اين 

فقط برای اين .  تمام تدابير الزم را خواھد انديشيدYPG و نظاميان کرد) داعش( نظاميان دولت اسالمی عراق و شام

نيروھای . ل درآوردو بايد نيروھای مسلح ترکيه وارد منطقه شده و مناطق مطرح شده را به صورت موقت به کنترمسأله

 کيلومتر ٤٠ کند بايد کنترول طرف ھای درگير در سوريه را ئیی و ھوامسلح ترکيه برای اين که بتواند قدرت آتش زمين

با اين اقدام ارتش ترکيه نيروھای ارتش آزاد سوريه نيز به راحتی حرکت خواھند . در داخل سوريه موضع گيری کند

 .کرد

را در کنار اين که تدابير آنکا: چنين در اين دستور کتبی نخست وزير ترکيه به فرمانده نيروھای مسلح ترکيه آمده است ھم

نظامی را خواھد انديشيد اقدامات سياسی و ديپلماتيکی را نيز دنبال خواھد کرد که يکی از اين اقدامات مھم تماس با 

در کنار اين آنکارا تالش خواھد . مريکا استا ۀثيرگذار منطقه از جمله روسيه، ايران و اياالت متحدأکشورھای مھم و ت

  . با آن داشته باشدئیھا يز ارتباط برقرار کرده و تماسکرد تا با دمشق ن

داوود اوغلو بدون دستور کتبی از فرمانده نيروھای مسلح  تر ھای ترکيه مدعی شدند که پيش الزم به ذکر است رسانه

د دستور ترکيه خواسته بود تا وارد خاک سوريه شوند اما وی با امتناع از اين کار اعالم کرده بوده که نخست وزير باي

  .کتبی در اين زمينه صادر کند

 برتر جواھرات به رضا ضراب از متھمان پرونده فساد بزرگ ۀ صادرکنندۀاحزاب مخالف دولت ترکيه، از اھدای جايز

 زمان چاپ ۀ به گزارش پايگاه اينترنتی روزنام. ميالدی به شدت انتقاد کردند٢٠١٣مبر  دس١٧موسوم به پرونده مالی 

س جمھور ئيپيش در مراسم اھدای جوايز صادرکنندگان برتر که با حضور رجب طيب اردوغان رترکيه، دو روز 

  . برتر جواھرات ترکيه اعطا شدۀ صادر کنندۀترکيه برگزار شد به رضا ضراب بازرگان ايرانی تبار نيز جايز

به پرداخت رشوه به س کل حزب جمھوريت خلق اعطای جايزه به رضا ضراب که متھم ئيسزگين تانری کولو معاون ر

 منابع مالی متعلق به ايران شده بود را اقدامی غير عاقالنه ئیشو  وزير سابق دولت ترکيه در ازای ھمکاری برای پول۴

  . دانست

تانری کولو، در مصاحبه با خبرنگاران در مجلس ترکيه از وزيرانی که به ضراب جايزه دادند نيز انتقاد و اين اقدام آنان 

  .عاقالنه و بسيار زشت دانسترا نيز غير 

ما فقط بر :  که آيا حزب جمھوريت خلق با حزب حاکم عدالت و توسعه ائتالف خواھد کرد؟ گفتسؤالاو در پاسخ به اين 

  . ترکيه از باتالق فساد اقتصادی استئیيکی از اصول ما نيز رھا. کنيم اساس اصول خود ائتالف می

: او گفت. نيز اعطای جايزه به رضا ضراب را شرم آور دانست) ب جمھوريت خلقاز حز(  استانبولۀمحمود تانال نمايند

برند اما به کسانی که مظنون به ارتکاب جرم ھستند، جايزه  سر میه کردند، در زندان ب کسانی که با جرايم مبارزه می

  .شود اعطا می

 با اين اقدام به مفاسد مالی جايزه اعطا حزب حاکم عدالت و توسعه: س حزب حرکت ملی نيز گفتئيآتيال کايا، معاون ر

  .کرد

دھد، اعطای  او با انتقاد شديد از تصاويری که وزيران دولت ترکيه را در حال اعطای جايزه به رضا ضراب نشان می

جايزه به فردی که متھم به پرداخت رشوه به وزيران دولت ترکيه شده بود توسط وزيران کنونی را بسيار معنی دار و 

  . فساد در درون حزب عدالت و توسعه دانستۀنشان
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حزب عدالت و .  ترکيه استۀھای جامع  اھميت ندادن به حساسيتۀتصاوير اھدای جايزه به رضا ضراب نشان: کايا گفت

  . آن بود انجام داد و به فساد مالی جايزه اعطا کردۀچه را که شايست توسعه آن

در مجمع صادرکنندگان ترکيه نوشته که اردوغان ھم در آن  ز پيش دو روحلسۀنيز در گزارشی از » حريت «ۀروزنام

گويد  وزير اقتصاد اما می .معاون نخست وزير از اين که اين جايزه را اعطا کرده پشيمان است . است حضور داشته

  .ھيچ عذاب وجدانی در اين زمينه ندارد

گفته   مالی در ترکيه دستگير شده بود؛ اختالس و فسادۀدر چارچوب تحقيقات از پروند ٢٠١٣ مبرضراب در دس

 .کرده است  گسترده مالی متعلق به بابک زنجانی را در ترکيه اداره میۀشود ضراب شبک می

به رضا ضراب، بازرگان » صادرکننده برتر «ۀدو عضو ارشد دولت ترکيه بر سر شرکت در مراسم اعطای جايز

  .تبار، دچار اختالف شدند ايرانی

 عمومی مجمع صادرکنندگان ترکيه که رجب طيب جلسۀدر  چاپ ترکيه، دو روز پيش» حريت «ۀبه گزارش روزنام

س جمھوری اين کشور، به ھمراه چند تن از وزرای خود در آن حضور داشتند، به شرکت بازرگانی تحت ئياردوغان، ر

 .مديريت رضا ضراب جايزه اعطا شد

، منجر به بازداشت ٢٠١٣ مبر سال اختالس گسترده در ترکيه در دس و فساد مالیۀست که نقش او در پروند اين در حالی

س مجمع صادرکنندگان ترکيه، نعمان کورتولوش، ئيدر کنار ر .ھای زيادی در ترکيه شده بود اين بازرگان و جنجال

کت را به شر» قھرمان صادرات «ۀمعاون نخست وزير و نھاد زيبکچی، وزير اقتصاد ترکيه ھم حضور داشتند و جايز

 .تحت مديريت رضا ضراب اعطا کردند» ولگام غذا«

ھای مختلفی را توسط اين دو مقام ارشد دولت ترکيه  حضور رضا ضراب در اين مراسم و اعطای جايزه به او، واکنش

 که معاون  ؛ در حالی»ھيچ عذاب وجدانی ندارد«خاطر شرکت در اين مراسم  وزير اقتصاد گفت به. به ھمراه داشت

 .قرار گرفته است» عمل انجام شده«سف کرد و گفت در مقابل أير از شرکت در اين جلسه ابراز ت وز نخست

 که به عنوان وزير اقتصاد ھيچ عذاب وجدانی نسبت به فردی که او را برای نخستين بار ديده  کيد بر اينأزيبکچی با ت

 .سف و پشيمانی نسبت به اين موضوع خودداری کردأندارد، از ابراز ت

) رضا ضراب( دانستم قرار است به او اگر می«شناخته، گفت  کيد بر اين که ضراب را نمیأ اين وجود کورتولوش با تبا

تر ھماھنگ  دھندگان، اين جوايز را پيش او ادامه داد، کاش ترتيب» .کردم جايزه دھم، در اين چارچوب ايفای نقش نمی

 .ردک کرده بودند و دولت در اين چارچوب ايفای نقش نمی

با اين حال، رضا ضراب .  کردء اختالس، ظفر چاغاليان، وزير اقتصاد وقت، از سمت خود استعفاۀپس از افشای پروند

 .ھم چند ماه بعد از اتھامات خود تبرئه و آزاد شد

 مالی متعلق به بابک ۀ گستردۀشبک  معروف ترک ھم است،ۀشود ضراب که ھمسر ابرو گونديش، خوانند گفته می

 .کرده است را در ترکيه اداره میزنجانی 

، رشوه و فعاليت تجاری غير قانونی بود سه وزير ئیشو پول چند نفر در ترکيه که به اتھام پی بازداشت چنين در ھم

دار،  اين سه وزير معمر گولر، وزير کشور، ظفر چاغاليان، وزير اقتصاد، و اردوغان بيرق . دادندءکابينه ترکيه استعفا

س جمھور ئي پس از اين بود که رجب طيب اردوغان پس از مذاکره با عبدهللا گل ر.ست ترکيه بودندوزير محيط زي

 . دادتغيير خود را ۀ وزير کابين١٠ترکيه و ھم حزبی خود در حزب توسعه وعدالت، 

 بانو  نفر از جمله رضا ضراب بازرگان ايرانی و ھمسر۵٧بحث فساد اخير در ترکيه پس از آن باال گرفت که پليس 

 پسران سه نفر از وزيران دولت  س ھالک بانک و سه نفر را کهئيچنين ر  آھنگ ترکيه و ھمۀستار» ابرو گوندش«

 . بازداشت کرد،بودند
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ولت برای تسھيل  يکان اعضای د نزد اخت رشوه به عالوه بر انتقال پول به ايران، به پرد  حريت، رضا ضرابۀبه نوشت

ھا و حمالت پليس  ماجرا با دستگيری. يکانش متھم است  و نزد ترکيه برای خود فت تابعيتريا گذاری و تسريع د سرمايه

باره نام ضراب به عنوان کسی که به بسياری از  به مناطق مختلف آنکارا و استانبول آغاز شد و پس از آن به يک

 خصوصا  ھا و ری از ايرانیالبته رضا ضراب برای بسيا. داده مطرح شد  رشوه میئیشو  پول مقامات ترکيه برای

 .اھالی ترکيه نامی آشنا است

ھای اخير مطرح شده است،  داری که طی سال رضا ضراب بالفاصله پس از بازداشت گفت که بابک زنجانی سرمايه

تبار تبعه ترکيه، در اعترافات  دار ايرانی ترکيه نوشت که رضا ضراب، سرمايه» توديز زمان«روزنامه . س اوستئير

 . است خود در اين فساد مالی گسترده نام برده» سئير«ز بابک زنجانی، ميلياردر ايرانی، به عنوان خود ا

 شد پس از افشای نامش به عنوان يک مظنون، استانبول را به مقصد  نام داشت که گفته» کامليا جمشيدی«نفر ديگر 

 کرده و ئیترکيه از رضا ضراب بازجو نام کامليا جمشيدی پس از آن مطرح شده که پليس .دوبی ترک کرده است

 .ھای او را بررسی کرد ايميل

 اما به غير از .پليس ترکيه اعالم کرده است رضا ضراب ارتباط ايميلی با بابک زنجانی و کامليا جمشيدی داشته است

، » جمشيدیکامليا«: ھای ديگری ھم به ميان آمده است ، نامئینژاد و مشا بابک زنجانی، رضا ضراب، پدرش، احمدی

 ».يک زن در محله فقيرنشين ترکيه«و » مھدی شمس«

ای فقيرنشين در ترکيه از او با عنوان يکی ديگر از  با انتشار عکس يک زن و خانه او در محله» ھابرترک«روزنامه 

 تحقيقات و ترين در تازه«: بھارنيوز به نقل از اين روزنامه گزارش داده. ھای فساد اقتصادی در ترکيه نام برده مھره

رود، عمده سرمايه مالی در  س ضراب به شمار میئيشده، بابک زنجانی که ر آمده از فساد مالی کشف دست اسناد به

به ادعای . ھای آمريکا و اتحاديه اروپا، به افراد ديگری منتقل کرده بود گردش خود در ترکيه را برای فرار از تحريم

لير   ميليون  ھای ضراب و زنجانی در ترکيه به ارزش شش کی از شرکتاين روزنامه برای مثال بخشی از سھام ي

اين خانم که در يکی از محالت .  منتقل شده است به نام يک زن اھل ترکيه)  ميليارد تومان معادل رقمی حدود يک( ترک

 ».شده استکند، عمال پايش به پرونده فساد مالی باز  فقيرنشين استانبول و در آپارتمانی قديمی زندگی می

 ساله ٣۴دختر  به گزارش روز نو به نوشته سايت راديکال، يکی از عجيب ترين نکات موضوع، مروه ايرماک، يک

 ميليون لير ۶ساکن يکی از محالت فقيرنشين ترکيه است که ادعا شده بابک زنجانی و ضراب، شرکتی به ارزش 

 .ندا را به او واگذار کرده) تومان  معادل يک ميليارد( ترکيه

ای فقيرنشين در ترکيه از او با عنوان يکی ديگر از  عکس اين زن و خانه او در محله ھم با انتشار» ھابرترک«روزنامه 

  .ھای فساد اقتصادی در ترکيه نام برده است مھره

شود که  گفته می«: به نوشته خبرگزاری فرانسه. ھا منتشر شده است ست که نامش در رسانه مھدی شمس فرد ديگری

» مھدی شمس«شخص واسطه ميان ضراب و زنجانی برای ارسال پول نفت به ترکيه، تاجری مستقر در دوبی به نام 

 ».بوده است

بوک منتسب به او منتشر شد ارتباط خود با رضا ضراب   فيس ای که در پايگاه در ھمين راستا بابک زنجانی در نوشته

ھای تجاری ضراب  ام و در مورد فعاليت  چند بار رضا ضراب را ديدهام تنھا در زندگی«:  و نوشته است را تکذيب کرده

دانم محل کارش در ترکيه کجاست و اينکه کجا  حتی نمی.  که کرده اطالعی ندارمئیھيچ اطالعی ندارم و از کارھا

. د ضراب استوجه اطالعی ندارم و اگر فعاليت غيرقانونی انجام داده باشد، مسووليت آن با خو کند به ھيچ فعاليت می

 ۶۵کنم شامل  گروھی که من آن را اداره می.  به نام من ثبت شودئیھای ضراب، ادعاھا ای ندارم در مورد فعاليت عالقه

مال و ثروت خود را از راه قانونی به دست . شود  ميليارديورو می  شود و حجم معادالتش شش الی ھفت شرکت می
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 قشم اير ئیاما با اين حال در ان زمان فرودگاه استانبول به ھواپيما» .را ثابت کنماما راھی ندارم که اين مسايل . ام آورده

 .که متعلق به بابک زنجانی است اجازه فرود نداد

نژاد بود، و به نوشته خبرگزاری فرانسه او در کنار ايجاد شبکه  بابک زنجانی از تاجران نزديک به دولت محمود احمدی

ترکيه مبالغ ھنگفتی را طی سه سال برای ايران ) بانک خلق( »بانک ھالک«طريق پنھانی تجارت نفت و طال از 

 . است گذاری بزرگ نيز در ترکيه انجام داده  است؛ وی چند سرمايه  کردهئیشو پول

شود که شخص واسطه ميان ضراب و زنجانی برای  به گزارش روز نو، خبرگزاری فرانسه نوشته است، گفته می

  .است» مھدی شمس«ترکيه، تاجری مستقر در دبی به نام ارسال پول نفت به 

 ميليارد يورو از ايران به آن کشور نقش داده ٣۵گويند رضا ضراب در انتقال غيرقانونی حدود  ھای ترکيه می رسانه

  .است

  و در جريان توقيف يک محموله طال که قرار بود برای شرکت٢٠١٢به نوشته روزنامه حريت ترکيه، ضراب در سال 

  . بود  شدهئیسورينت متعلق به بابک زنجانی به ايران منتقل شود، از سوی پليس بازجو

ر ترکيه   ايرانی است که د ه ثروتمند ضراب، تاجری سرشناس از يک خانواد«: در اين باره روزنامه اعتماد نوشته است

به . ختری به نام آالرا است د  گونش نوزادواج او با ابرو  ر تبريز است و حاصل ازد  د١٣۶٢  او متولد.  کند گی می زند

 برای شرکت سورينت متعلق   توقيف يک محموله طال که قرار بود ر جريان  و د٢٠١٢ر سال  نوشته حريت، ضراب د

 بانک  شود ضراب از راه گفته می...  قرار گرفتئی بازجو ، از سوی پليس مورد به بابک زنجانی به ايران منتقل شود

ھا و ارسال طال  ليل نقض تحريم  اين نيز به د اين بانک پيش از. ه است اد مداران ترکيه رشوه د به سياستترکيه » خلق«

 شرکت صوری، ١١ تأسيسيگر ضراب اين است که با  اتھام د. اشت ريافت نفت، تحت نظر قرار د ر مقابل د به ايران د

 است ئیيگر او، مربوط به ھواپيما ه د پروند. ه است ايت کرد ديريت و ھ  ايران مد  را به مقصدئی ه  گستردئیعمليات پولشو

وبی کشف   د اخل آن يک و نيم تن طال از کشور غنا به مقصد گاه آتاتورک به زمين نشست و از د ر فرود که سال گذشته د

  حموله پول نقدو م در فرودگاھی در مسکو با د  با دستگيری يک ايرانی٢٠١١سامبر سال  سرھای ضراب از د رد د.  شد

 ميليون يورو آغاز شدو سرنخ ماجراھا سرانجام پای رضا ضراب را به ميان کشيد و ۴الر و   ميليون د۵/١۴به ارزش 

تا  ر طول چھار سال و عمد  ترکيه، اين مبلغ د بر اساس ادعای پليس.  مواجه ساختئی يورو   ميليارد٨٧او را با اتھام 

 ».ه است ه شد داستفا ھا ن تحريم ور زد برای د

ھای اين  بر اساس نوشته.  اينترنتی روز نو در اين زمينه، نام اعضای دولت قبلی ايران را نيز به ميان آوره است پايگاه

محمود «با ) اصلی در پرونده فساد مالی ترکيه متھم( »رضا ضراب«ھای ترک، پدر  سايت به نوشته برخی روزنامه

نژاد اين موضوع را رد  مشاور احمدی» ئیحميد بقا«بطه دوستانه داشته است، اما س دولت پيشين، رائير» نژاد احمدی

 موضوع صحت ندارد، حتی اگر صحت ھم  اين. زنند ھای ترکيه خبر کذب می رسانه«: گفت» شرق« به ئیبقا. کند می

 که به موضوع شنبه در گزارشی ھم روز سه» المانيتور«سايت خبری »نژاد دارد؟ داشت چه ربطی به آقای احمدی

 .س دولت پيشين ايران شدئيمالی ترکيه اختصاص داده بود، مدعی وجود ارتباط ميان پدر ضراب با ر فساد

ھای پليس، آقای ضراب پس از آن که شھروند ترکيه شد  بر اساس يافته«: در اين گزارش ادعا کرده بود» المانيتور«

 با ئیھا ارتباط صراف پس از آنکه توانست. ديکی با ايران داردھای نز او ارتباط.  دادتغييرنامش را به رضا صراف 

پدر آقای . ھا دالر به ايران طراحی کرد وزرای ترکيه و پسرانشان برقرار کند سيستمی را برای ارسال ميليون

 ». داردئیھا جمھوری پيشين ايران ارتباط سئينژاد، ر با محمود احمدی) حسين ضراب( صراف
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گزارش داده » افکارنيوز«اصولگرای  سايت. اند يران نيز درباره اين ارتباط، اخباری منتشر کردهھای خبری در ا سايت

س ئيدر جلسه تقدير ر «١٣٨۶متعلق به حسين ضراب در سال » داش کاوه تيکمه«دستور ساخت کارخانه فوالد «

  ».نژاد صادر شده است توسط احمدی» جمھوری از کارآفرينان تبريزی 

 ضراب  در زمان جنگ، خانواده«: ھای خبری آمده است نيز در سايت» رضا ضراب«، پدر »ضرابحسين «درباره 

پردازد که پس از چند سال حسين  جا به فعاليت می به دوبی رفته و رضا پسر کوچک خانواده در ترکيه مانده و آن

اکنون به نام اوست   اين کارخانه ھم.کند  میتأسيسرا » داش تيکمه«سازی  ضراب پس از بازگشت به ايران کارخانه فوالد

مديرعامل اين کارخانه حسين ضراب و «: ھا آمده است چنين در اين گزارش ھم» .دھد چنان به فعاليت خود ادامه می و ھم

  .پسر اوست» رضا ضراب« مديره کارخانه نير  س ھياتئير

، کارخانه )در استانبول ترکيه( يرانی و فعاليت کشتتأسيسالمللی واردات و صادرات،   و اداره شرکت بينتأسيس

ھای پدر رضا ضراب عنوان شده  از جمله فعاليت... و) در دوبی( ، صرافی)داش آذربايجان شرقی در تيکمه(فوالدسازی 

است، در تجارت » رويال«پسر جوان اين ضراب ثروتمند ھم عالوه بر اينکه در استانبول مالک ھلدينگ . است

درصد صادرات طالی ترکيه را در اختيار دارد، در ايران نيز فعاليت تجاری   ۴۶ است و ھای قيمتی نيز فعال سنگ

شده به نام  ھای ثبت کاران در گزارشی با ارايه اسناد شرکت ھای خبری نزديک به محافظه از سايت» افکارنيوز«. دارد

ھا به ثبت  امه رسمی از سوی آن شرکت فوالد در روزنتأسيس آگھی ٩، ١٣٨٧تنھا در سال «: آورده» خاندان ضراب«

 ».رسيده است

داش، شرکت  داش، شرکت فوالدسازان نصر تيکمه شرکت فوالدگستران قائم سھند، شرکت صنايع فوالد سديد تيکمه«

داش، شرکت  داش، شرکت صنايع فوالد کاوه تيکمه داش، شرکت صنايع فوالد نوين تيکمه مجتمع صنايع فوالد قائم تيکمه

از » داش داش و شرکت مجتمع صنعتی آذر سھند تيکمه داش، شرکت صنايع ذوب الغدير تيکمه ھر تيکمهصنايع نورد م

  .ھا معرفی کرده است مديره آن عنوان عضو ھيات   ھستند که اين سايت خبری، رضا ضراب را بهئیھا جمله شرکت

  .اند  شدهتأسيس، ٨٧آبان سال  ١۵ و ٢٩ھا به جز صنايع فوالد کاوه، در دو تاريخ يعنی در تاريخ  اين شرکت

» ئیمشا اسفنديار رحيم« نام .شود نژاد ختم نمی تنھا به رابطه ميان پدر رضا ضراب و احمدی» خاندان ضراب«رابطه

ھمسر رضا ضراب در » ابروگوندش«زمانی که . خورد ھم در اين بين به چشم می» نژاد احمدی«مشاور و پدر عروس 

ھای اصولگرا منتشر شد مبنی بر  ميھمان خواھر ھمسرش در کرج بود، خبری در رسانه به ايران سفر کرده و ٨٩سال 

 اين خبر را تکذيب ئیمشا. شرکت کرده است» ئیمشا اسفنديار رحيم«اينکه او در کرج در مراسم افطاری به ميزبانی 

 .کرد

باری مبنی بر مورد اتھام قرارگرفتن  با ايسنا، درباره انتشار اخئیوگو سفير ترکيه در تھران در گفت» اوميت يارديم«

ھا اين خبر را  اين اتفاق به تازگی رخ داده، من ھم از طريق رسانه«: بانک به خاطر ھمکاری با ايران گفته است ھالک

بانک برای روابط ايران و ترکيه بسيار سودمند و تاثير مثبتی داشته  کنم اما بايد به اين نکته اشاره کنم که ھالک دنبال می

 عليه ايران اعمال ئیھا  که تحريمئیدر فضا. دھد ھای خود را انجام می بر اساس حقوق و قوانين اين بانک فعاليت. است

 داشته باشد ئی است که توانست به تجارت ايران و ترکيه کمک به سزائیھا ترين سازمان شده است اين بانک يکی از مھم

ھای خصوصی به  بسياری از کارھای اين بانک را بانک. ده استخصوص برای ايران خدمات ارزشمندی ارايه کر به

  ».بايد حوزه تجاری و اقتصادی ايران قدردان اين بانک باشند. توانند انجام دھند ھا و فشارھا نمی دليل برخی نگرانی

زداشت به  و قاچاق طال در بائیشو با اين وجود رجب طيب اردوغان از رضا ضراب، ھنگامی که  به اتھام رشوه، پول

کند و  ضراب طال صادر می .ھای خير خواھانه تقدير کرده بود برد به دليل کمک به اقتصاد اين کشور و فعاليت سر می

  .دانم که در امور خيريه نيز فعاليت دارد می



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١٠

بود از ) اردغان ان دوره نخست وزير بود( در آن زمان، وزير محيط زيست که آخرين وزير مستعفی دولت اردوغان

ھا اشاره شده، با اطالع   که در ماجرای فساد مالی به آنئیھا ردوغان خواست از مقام خود استعفا کند زيرا ھمه طرحا

 .کامل وی صورت گرفته است

خواری که ارکان  اردوغان کوشيد بود با ادعای وجود توطئه خارجی عليه خود، از شدت اين ماجرای فساد و رشوه

 .حتا نام فرزندان اردوغان نيز به اين پرونده فساد کشيده شد.  بود، بکاھددولت او را به لرزه در آورده

. ھای سياسی کثيفی ھستند به اين ترتيب رجب طيب اردوغان و حزب حاکم عدالت و توسعه، در حال پياده کردن بازی

  .شان تمام نشده است چرا که نتايج انتخابات به نفع

ترين  س جمھور ترکيه است و بزرگئيترکيه، شخص رجب طيب اردوغان ر ٢٠١۵ ژوئن ٧ترين بازنده انتخابات  مھم

چرا که اردوغان در ايام . ھا است  ساله و جوان حزب دموکراتيک خلق۴٢الدين دميرتاش رھبر مشترک  برنده آن صالح

ی داشتند ای ملی و غيرحزب ھای روسای جمھور سابق ترکيه، که غالبا وجھه تبليغات اين انتخابات، بر خالف سياست

 ساختار تغييراردوغان با ضرورت . تقريبا روزانه اظھارنظر کرد و مردم را به رای دادن به حزب حاکم تشويق کرد

ھايش نقش بر آب شده  نظام سياسی ترکيه از شيوه پارلمانی به رياستی بارھا تاکيد کرده است اما اکنون اين بلندپروازی

  .است

يک به اندازه انتخابات اخير حساس و  ت پارلمانی در ترکيه برگزار شده اما شايد ھيچتاکنون بيست و چھار دوره انتخابا

  .ھای پارلمانی و تحوالت جامعه ترکيه به وجود آمده است توان گفت يک دور جديد در فعاليت در واقع می. اند مھم نبوده

  ٢٠١۵ جوالی پنجم -  ١٣٩۴ ]سرطان[يک شنبه چھاردھم تير

  .ادامه دارد
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