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 Political سياسی

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠١۵ سپتمبر ٠٢

  

 »داعش«روابط پنھانی دولت ترکيه و گروه تروريستی 

  )بخش دوازدھم(

   

در ادامه ھمکاری ھايش » دموکرات کردستان عراق«س  اقليم کردستان و رھبر حزب ئيدر حالی که مسعود بارزانی، ر

 ٢٠١۵ اگستکار اين کشور، روز شنبه يکم  س جمھوری اسالمی و جنايتئيبا دولت ترکيه و رجب طيب اردوغان ر

) ک ک پ( »کارگران کردستان ترکيه«ای خواستار خروج نيروھای مسلح حزب  ، با انتشار بيانيه١٣٩۴ اسدبرابر با دھم 

شود مالکی نخست وزير سابق عراق و مجلس عراق دولت ترکيه  راق شده است از سوی ديگر، گفته میاز کردستان ع

چنين پارلمان عراق اتھاماتی را نيز به  از سوی ديگر، ھم. اند را متھم به ھمکاری با داعش در سقوط شھر موصل کرده

  .س اقليم کردستان وارد کرده استئير

ک بايد از تبديل شمال عراق به ميدان جنگ خودداری کند تا به اين ترتيب .ک.، پ کردتأکيدبارزانی دربيانيه خود 

نبايد زندگی شھروندان عادی اقليم کردستان عراق با تھديد و «: او افزود. غيرنظاميان قربانی جنگ در اين منطقه نشوند

 ».شھروندان نبايد قربانيان جنگ شوند. رو شود خطر روبه

اند،  کش ترکيه است که به خاک عراق و کردستان عراق تجاوز آشکار کرده ارتش آدمدر حالی که اين دولت و 

رو،  از اين. ک.ک.کنند نه پ ھای قنديل را بمباران می ک در کوه.ک.چنين مواضع پ روستاھای اين منطقه و ھم

س ئيدولت و ارتش و رک نه آغاز کننده اين جنگ بوده و نه خواھان اين جنگ تحميلی و نابرابر است، بلکه اين .ک.پ

 به اين ئیشان به ھر بھا جمھوری ترکيه است که در راستای منافع اقتصادی و سياسی و نظامی خود و حفظ حاکميت

. کار جنگی است فکر داعش و يک جنايت رجب طيب اردوغان ھمکار و ھم. اند جنگ و خونريزی و ترور متوسل شده

ک ک کرده .ک.ھای قنديل را متوجه پ روستاھای کردستان عراق در کوهاما با اين وجود بارزانی نوک تيز حمله به 

 .است

شان است که  ک و تشکيالت مخفی آن در شھرھای ترکيه، حق طبيعی.ک.در مقابل اين تعرض وحشيانه ارتش ترکيه، پ

سانه و ھای چاپلو بنابراين، موضع اخير بارزانی، بار ديگر سياست. دست به مقاومت و مبارزه مسلحانه بزنند

  .نوکرصفتانه او با دولت و ارتش ترکيه را به نمايش گذاشته است

 اسد ٨ (٢٠١۵ جوالی ٣٠برای نمونه، بر اساس اخبار منتشر شده از ستاد فرماندھی نيروھای مسلح ترکيه، تنھا روز 

، با ۴/٢٠٢٠-۴و   F-14 ھای  جنگنده ارتش ترکيه از نوع جنگنده٣٠ به وقت محلی آنکارا، ١۴:٠٠در ساعت ) ١٣٩۴
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ک در کوه قنديل، ھيناری، زاپ، .ک. دياربکر ترکيه، مواضع پئیپرواز از قرارگاه مرکز فرماندھی نيروھای ھوا

 .گارا و متينا واقع در اقليم کردستان عراق را بار ديگر بمباران کردند

ان رواندز از توابع در روستای زارگل در بخش ورتی شھرست: در خبری فوری اعالم کرد NRT  تلويزيونی شبکه 

   ترکيه از دست دادهئی مرد و سه زن جان خود را در پی حمالت ھوا۵  استان اربيل، شماری از ساکنين منطقه از جمله

  . حال يکی از مجروحين وخيم گزارش شده است اند که  تن ديگر نيز زخمی شده١٣و 

الی اقليم موجب وارد آمدن خسارات شديد به اين ھای ترکيه به مناطق شم الزم به ذکر است که حمالت شديد جنگنده

ھای  ھای کشاورزی، راه ھا و نابودی مزارع و زيرساخت ھا و جنگل ھای گسترده در کوه مناطق از جمله آتش سوزی

  .شدن زنان و کودکان شده است ات برقی اين مناطق و کشته و زخمیتأسيسچنين  مواصالتی و ھم

ھا و ھدف قرارگرفتن منازل روستائيان، ساکنين جھت   در ھنگام بمباران،SNN نبه گزارش پايگاه خبری کردی زبا

ھای ترکيه اين بار با ھدف قرار دادن ازدحام  اند و جنگنده امدادرسانی اقدام به تجمع در مناطق آسيب ديده کرده

  .اند ھا شده روستائيان، موجب افزايش تلفات انسانی بمباران

د سقوط شھر موصل به دست گروه تروريستی داعش بيانگر نقش کنسول ترکيه در اين گزارش پارلمان عراق در مور

، گزارش پارلمان عراق در مورد سقوط شھر موصل به دست گروه »المسله«به گزارش پايگاه خبری . شھر است

  .تروريستی داعش از نقش کنسول ترکيه در سقوط اين شھر و ارتباط او با داعش حکايت دارد

، يک منبع در دفتر نخست وزير ترکيه اعالم کرد که داعش با حمله به کنسولگری آنکارا در ٢٠١۴سال در ابتدای 

 »يلماز اوزتورک« اما.  تبعه ترک از جمله کنسول و نيز تعدادی از نيروھای ويژه ترکيه را بازداشت کرد۴٨موصل 

  .شد آزاد بالفاصله داعش با ھمکاری به متھم و ترکيه کنسول

ين که اين گزارش اختالفات سياسی زيادی را از درون حاکميت عراق و دولت اقليم کردستان برمال کرده است با وجود ا

  .در عين حال از جزئيات اشغال موصل نيز پرده برداشته است

. بندی در عراق منتشر شده است  حيدرالعبادی نخست وزير عراق برای کاھش نظام سھميهتأکيدزمان با  اين گزارش ھم

دی با فشار اعتراضات مردمی، پيش از اين در يک روز، يک سوم وزيران کابينه را برکنار کرد و چند روز پيش عبا

س جمھور کاسته ئيس پارلمان و رئيھا لغو شده و از تعداد مشاوران او و ر نيز دستور داد که پست مشاوران در وزاتخانه

  .اشندشود به اين معنی که ھر يک از آنان پنج مشاور داشته ب

 بغداد و شھرھای جنوبی عراق در  اين گام العبادی که ظاھرا در راستای اصالحات برداشته شده است در حالی است که

 اگست ٣٠( ديروز. چند ھفته اخير صحنه اعتراضات مردمی و درخواست بھبود اوضاع خدمات دولتی بوده است

  .اد ترور شدنددھندگان اين اعتراضات در بغد ، چھار نفر از سازمان)٢٠١۵

 که خطری مورد در عراق نظامی و سياسی رھبران که است اين از حاکی موصل اشغال مورد در ھا تحليل خالصه اما

  .داشتند دست فساد در شھر اين نمسؤوال از تعدادی که اين ويژه به نداشتند روشنی تصوير کرد، می تھديد را شھر اين

 از قطر و عربستان کنار در و داشته دست موصل سقوط در ترکيه هويژ به منطقه کشورھای برخی ميان اين در

  .کردند فراھم را موصل به داعش ھای تروريست نيز و آنان ورود زمينه سپس و کرده حمايت سوريه در مسلح ھای گروه

ت به ويژه اين در اين گزارش، از کنسول ترکيه در نينوا و مرکز آن يعنی موصل، به دليل ارتباط با داعش انتقاد شده اس

  .که وی در جريان حمله به موصل بازداشت شده اما پس از گفت وگو آزاد شد

ھای  ن ترکيه و پيش از ھمه احمد داوود اوغلو با قاطعيت حمايت کشورش از گروهمسؤوالنکته قابل مالحظه اين که 

ھای داعش به  زير شدن تروريست برای سرا اما باز گذاشتن مرزھای ترکيه. تروريستی از جمله داعش را تکذيب کرد

  .ن ترک در تناقض استمسؤوالعراق و سوريه با اظھارات 
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چه در موصل اتفاق افتاد توطئه   کرد آنتأکيدسال جاری، اسد نوری مالکی نخست وزير سابق عراق، در اواخر ماه 

  .ريزی شده در آنکارا بود که بعد از آن ھم به اربيل منتقل شد برنامه

، در يک کنفرانس خبری در تھران، که در ھتل ١٣٩۴ اسد ٢۶ه العالم، نوری مالکی عصر دوشنبه به گزارش شبک

ای که کميته تحقيق پارلمانی درباره سقوط موصل مطرح کرد، ارزشی   بر اين که نتيجهتأکيدآزادی تھران برگزار شد با 

الفات سياسی شد وعمال از شکل کميته حقيقت کميته تحقيق پارلمانی درباره سقوط موصل، دچار اخت: ندارد، يادآور شد

 .ياب خارج شده است

کميته تحقيق پارلمانی عراق اخيرا برخی اشخاص از جمله نوری مالکی را به عنوان مقصر اصلی سقوط شھر موصل 

به دست داعش معرفی کرد که نمايندگان فراکسيون دولت قانون با صدور بيانيه ای، گزارش اين کميته را سياسی 

 .انستندد

کميته دچار اختالف سياسی و از : او در خصوص گنجاندن نامش در فھرست مقصران سقوط شھر موصل بيان کرد

 .مصداقيت خارج شده است و در مجموع سقوط موصل نتيجه نقشه و توطئه در اربيل و آنکارا بود

 برای آوردن نام من داشت که البته ئیھا رياست کميته که به يک جريان خاص سياسی منتسب است، نيز تالش: او افزود

 .مجلس اين گزارش را بدون اسم گرفت و از نظر من اين موضوع اھميت ندارد

: طور که سقوط موصل يک توطئه بود، گفت نخست وزير پيشين عراق، سقوط الرمادی را يک توطئه خواند ھمان

. توانيم به حساب پيامبر بگذاريم  بوديم که نمییئھا دانند اما ما در صدر اسالم نيز شاھد شکست برخی من را مقصر می

 ».اما امام گفتند الخيرو فی ماوقع« سقوط کرد ئیچنين در جنگ ايران نيز شھرھا ھم

 مسلح وجود داشت که از پوليس ھزار ۴٣چه در موصل رخ داد جنگ نبود زيرا ارتش قوی بود و  آن: المالکی افزود

اقليم کردستان . طئه از اربيل و آنکارا شروع شد و بعد نقشبنديه و داعش آمدندخورد اما اين تو ھيچ گروھی شکست نمی

 .طور ھا ھمين نشينی کرد و سنی از مواضع خود عقب

افسران کرد در توجيه اقدام خود  : نشينی کردند اظھار کرد  که کرد بودند عقب۴ و ٣او با بيان اين که فرماندھان تيپ 

ای صادر شد که در آن به افسران کرد خطاب شده بود که با داعش نجنگند چرا  ی بيانيهحت. گفتند که اين جنگ ما نيست

 .که داعش با شيعه و مالکی در حال جنگ است

ترين حامی داعش و  ترکيه بزرگ: المالکی، در خصوص حمالت ترکيه به شمال عراق به بھانه مبارزه با داعش گفت... 

زمانی که درھای اروپا به سمت ترکيه باز نشد . عربستان نبودند داعش نيز نبودالقاعده است در حالی که اگر ترکيه و 

طلبانه در سوريه و  ھای توسعه مقامات ترک در ھمان مبنای امپراطوری عثمانی به خاورميانه روی آوردند و به طرح

 .شمال عراق چشم داشتند

 عليه شيعه دارد پيش رفت و سياست ئیگرا به طائفهترکيه در سايه حزب عدالت و توسعه که اعتقاد : مالکی ادامه داد

 .طلبی است  و توسعهئیگرا اردوغان طائفه

به گزارش تلويزيون دولتی ترکيه، در بيانيه وزارت امور خارجه ترکيه که در تارنمای اين وزارتخانه منتشر شد، 

شور در سخنرانی اخير وی در اظھارات اخير نوری مالکی، نخست وزير سابق عراق و معاون رئيس جمھوری اين ک

  .ارزيابی شده است» ھذيان«کنفرانسی در تھران به عنوان 

مالکی که از تھران ترکيه را به حمايت از «: سخنگوی وزارت خارجه ترکيه گفته است» تانژو بيلگيچ«در اين بيانيه 

بحران نتيجه سياست ھای  اصلی بحرانی است که در عراق شاھد آن ھستيم و اين مسؤولکند خود  داعش متھم می

 ».سرکوبگرانه، نژادپرستانه و مستبدانه مالکی است
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بيلگيچ، با اشاره به اشغال شھر موصل به دست گروه تروريستی داعش در دوره نخست وزيری نوری مالکی در عراق 

 داعشی ١۵٠٠ ھزار نيروی ارتش عراق که تحت امر مالکی بودند تنھا در يک روز فرار کردند و حدود ٧٠«: افزود

 ».بر شھر موصل کنترل پيدا کردند

سفير عراق را برای اعالم اعتراض خود به گزارش کميته سقوط موصل مبنی بر «: چنين گفت وزارت خارجه ترکيه ھم

 ».نقش داشتن کنسول ترکيه در سقوط شھر موصل احضار کرد

 ارجاع گزارش کميته تحقيقات سقوط موصل به گزارش شبکه تلويزيونی الجزيره مباشر، سليم الجبوری پس از تصويب

. مقصران سقوط موصل ھر کسانی که باشند بازخواست خواھند شد: به دادستانی عراق در نشست خبری در بغداد گفت

گزارش اين کميته، سرآغاز مرحله مھمی برای پرده . مجلس عراق تصميم گرفته است پرونده ھای مھمی را پيگيری کند

بايد مشخص شود چه کسانی زمينه رسيدن . ر زمان سقوط نينوا رخ داد و تحوالت پس از آن استچه د برداشتن از آن

  .داعش به عراق را فراھم کردند

ھمه اعضای مجلس عراق ارجاع . ھيچ چيزی را از ملت عراق و نمايندگان آن پنھان نخواھيم کرد: الجبوری، ادعا کرد

 ئیيت قضامسؤولمجلس .  تا به نقش خود در روند تحقيقات عمل کنند را تصويب کردندمسؤولھای  ھا به طرف پرونده

دستی را  ، دادستانی و ھيئت پاکئیما عملکرد دستگاه قضا. کند  اھميت پيدا میئیجا نقش دستگاه قضا ندارد و در اين

 مجلس عراق .ھر زمان که تخلف يا تعللی در بازخواست مقصران رخ دھد، وارد عمل خواھيم شد. پيگيری خواھيم کرد

بايد مشخص شود فاجعه سقوط . ھای تحقيقات انجام داد که در چند سال گذشته انجام نشده بود کاری را درباره پرونده

  .الدين چه داليلی دارد نينوا و پس از آن صالح

يد داليل فساد با. ما به تعھدات خود در برابر ملت عراق برای در نظر گرفتن منافع آن پايبند ھستيم: او خاطر نشان کرد

ھمه افرادی که . توانيم نام ھيچ فردی را از گزارش کميته تحقيق سقوط موصل حذف کنيم ما نمی. و تعلل مشخص شود

ھمه اين افراد در ھر مقامی که باشند .  محاکمه شوندئیھا در گزارش اين کميته آمده است بايد در دستگاه قضا اسامی آن

 فشارھای سياسی قرار نگرفتند و گزارش اين کميته تا رسيدن به تأثير تحقيق تحت مجلس و کميته.  خواھند شدئیبازجو

  . پيگيری خواھد شدئینتيجه نھا

ھای خود برای اصالحات در کشور چه اجرای بسته پيشنھادی مجلس و  مجلس بر تکميل وعده: س مجلس عراق گفتئير

ھا به بھانه اصالحات، تصفيه  آن ھستيم که در بعضی استانالبته ما شاھد .  داردتأکيدچه پيگيری بسته پيشنھادی دولت 

ھای سياسی  دھيم روند اصالحات نبايد به پوششی برای تصفيه حساب ما ھشدار می. ھای سياسی آغاز شده است حساب

خواست ما مجازات فاسدان و عامالن اختالس اموال عمومی و کوتاه کردن دست کسانی است که از . تبديل شود

ھای سياسی را نخواھد پذيرفت و روند اصالحات  مجلس تصفيه حساب.  ملت عراق به نفع خود استفاده کردندھای ثروت

  .ما به تصويب قوانين مختلف با سرعت ادامه خواھيم داد. بايد مشخص و شفاف باشد

ھا، زمينه   تصويب آن بايد قوانين الزم را به مجلس نمايندگان پيشنھاد کند که بائیدستگاه قضا: سليم الجبوری افزود

ای اميدوار  عده. گزارش کميته تحقيقات موصل در اختيار نمايندگان قرار گرفته است.  فراھم شودئیاصالح دستگاه قضا

 فشارھا قرار تأثيربودند تا با اعمال فشار بتوانند بعضی اسامی را از گزارش اين کميته حذف کنند، اما مجلس تحت 

ھای ديگر ارجاع شود، ما آن را پيگيری خواھيم کرد و آخرين نتايج را به  ارش به طرفدر صورتی که اين گز. نگرفت

ھا اعالم کرديم در ھيچ شرايطی حاضر نيستيم نام ھيچ فردی را  ما به ھمه فراکسيون. اطالع ملت عراق خواھيم رساند

  .مسير قانونی خود را طی کندشود تا   ارجاع میئیاين گزارش به طور کامل به دستگاه قضا. از گزارش حذف کنيم

ت کميته تحقيق و تفحص پارلمان درباره علل سقوط موصل سؤاالس کردستان عراق پاسخ دادن به ئياز سوی ديگر، ر

تا زمانی که نوری «:  به گزارش خبرگزاری عراقی نخيل، مسعود بارزانی در نشستی با مقامات گفت.را مشروط کرد
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ت سؤاالت کميته تحقيق و تفحص پاسخ ندھند من به اين سؤاالبه ) س جمھوریئي رمعاونان( المالکی و اسامه نجيفی

  ».پاسخ نخواھم داد

با آن که موضوع سقوط موصل به دست گروه داعش ارتباطی به من ندارد اما اين کميته تحقيق را شفاف «: او ادامه داد

 سقوط مسألهقابل افرادی را که ھيچ ارتباطی با کند واقعيت را مخفی نگه دارد و در م اين کميته تالش می. دانم نمی

  ».موصل ندارند وارد اين موضوع کند

ت کميته سؤاالمحمد الصيھود نماينده پارلمان عراق از دولت قانون در واکنش به اقدام مسعود بارزانی در پاسخ ندادن به 

ست که او در قضيه سقوط موصل نقش ت بيانگر آن اسؤاالخودداری او از پاسخ به اين « : تحقيق و تفحص گفته بود

  ».داشته است

روزنامه انگليسی فايننشال تايمز، پس از سقوط موصل به نقل از شھروندان عراقی نوشته بود، تحرکات داعش در 

بينی بود و خيانت برخی نيروھای ارتش و سياسيون در سقوط موصل،  موصل کامال برای ساکنان اين شھر قابل پيش

 .گذار بودتأثير

اسناد زيادی در رابطه با عالوه بر نقش دولت و کنسولگری ترکيه در رابطه با سقوط شھر موصل به دست داعش، 

  در حالی. ، وجود دارد)داعش( دولت اسالمی«س جمھوری اين کشور با ئيارتباط دولت ترکيه و رجب طيب اردوغان ر

کردند، بولنت تزجان، نايب  ھا را رد می کيه از داعشیھای تر ھا درباره حمايت که مقامات دولت ترکيه، ھرگونه گزارش

دھنده خيانت حزب عدالت و   کرد که اين اسناد نشانتأکيدبا در دست داشتن اسنادی » حزب جمھوری خلق ترکيه«س ئير 

 ھا اشاره کرد که دربردارنده اظھارات عزيز ئیای از تحقيقات و بازجو جلسه تزجان به صورت. توسعه به ترکيه است

ھا برای   درباره حمل سالح و مھمات توسط کاميونئیھا تاکجی، دادستان کل ترکيه است که بعد از ابالغ گزارش

ھای اطالعاتی ترکيه را در شھر اضنه صادر و  ھای سرويس ھای تروريستی در سوريه، اجازه بازرسی کاميون گروه

ھا  وی ھمچنين به توقيف کاميون. يه به کشور استاعالم کرد که اين سندی رسمی از خيانت حزب عدالت و توسعه ترک

ھای تروريستی بعد از گذشت   مبنی بر حمل سالح برای القاعده و ديگر گروهئیھا در شھر اضنه بعد از دريافت گزارش

وزير ترکيه که خواھان ارائه اسناد  تزجان خطاب به نخست. ھا در منطقه کرکخان اشاره کرد  روز از توقيف کاميون١٩

خواه خلق ترکيه برای اثبات حمايت دولت وی از گروه داعش و تجھيز القاعده به سالح شده   سوی حزب جمھوریاز

گروه . بود، گفت تصميم دادستانی کل در اضنه برای توقيف و بازرسی خودروھای حامل سالح، خود اسناد رسمی است

کند، اين حزب  الت و توسعه دريافت میھا و تسھيالت بسياری را از طرف دولت حزب عد تروريستی داعش کمک

  .ھای مسلح تروريستی به سوريه تبديل کرده است اراضی ترکيه را به مقر و گذرگاھی برای عبور گروه

 منتسب به رجب طيب اردوغان، از دخالت شخصی او ئی، انتشار يک نوار ويدئو١٣٩۴ جوزا ١٠شنبه  يکيخ در تار

 که رجب طيب اردوغان در حال تشکيل ئیبنا به گزارشات، درست در روزھا. دھد تسليحاتی خبر میدر يک معامله 

ھا در استانبول را داده بود، انتشار يک  دومين سالروز پيروزی ترک و يک تيپ تشريفاتی به مناسبت پانصد و شصت

  .ھای او را نقش برآب کرد ريزی فايل تصويری تمام برنامه

 پس از تاريخ واقعی مراسم يادبود سنتی و يک ھفته پيش از انتخابات پارلمانی ھفتم ژوئن برگزار اين مراسم يک روز

 وزير ترکيه ھر دو در مراسم ميدان   جمھوری ترکيه و احمد داوود اوغلو نخست سئيرجب طيب اردوغان ر. شد

  .شرکت کردند» کاپی ينی«

خود را به رخ ديگران بکشاند، روزنامه حريت با انتشار اسنادی کرد اقتدار  حاال در ميان جشنی که اردوغان تالش می

  .ھای اسالمی و شورشيان سوريه جنجال به پا کرد مبنی بر حمايت آنکارا از تروريست
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گزارش ويژه روزنامه حريت درباره کشف اسلحه و مھمات از چند کاميون متعلق به سازمان امنيت آن کشور بوده 

سردبير ارشد اين روزنامه » جان دوندار«دادستانی استانبول دستور آغاز تحقيقات درباره پس از اين افشاگری، . است

  .ممکن است سردبير روزنامه حريت به نقض قوانين ضدتروريسم ترکيه متھم و محاکمه شود. را صادر کرد

 از چند ئیوروزنامه حريت در شماره روز جمعه خود در يک گزارش اختصاصی برای نخستين بار تصاوير و ويدي

ای که قرار بود به  را منتشر کرد که در آنھا اسلحه و مھمات جاسازی شده» ميت«کاميون متعلق به سازمان امنيت ترکيه 

  . شود سوريه فرستاده شود، ديده می

جاری ميالدی ماموران ژاندارمری   ژانويه سال١٩ھای غيردولتی ترکيه، در  و ديگر رسانه» حريت«بر پايه گزارش 

ساس اخباری که دريافت کرده بودند و به دستور دادستان شھر چند کاميون باری را که راھی مرز سوريه بودند، برا

  .متوقف کردند

ھا را بگيرند اما حضور دادستان  ماموران مخفی سازمان امنيت ترکيه ابتدا سعی کردند جلوی بازرسی محموله کاميون

ھا مقدار زيادی  در اين صندوق. ھا منجر شد موجود در اين کاميونھای  در محل و اصرار او، به باز شدن صندوق

  .ھای کوچک کشف شد ھای داروی آنتی بيوتيک جاسازی شده بودند، خمپاره و راکت فشنگ که در قوطی

، روزنامه و مجالت متعدد  ئیھای تلويزيونی، راديو است که دارای شبکه» کنسرن دوگان«روزنامه حريت متعلق به 

 را که سراسر ئیھا ھای دوگان را تحريم کنند و روزنامه تر چند بار به مردم توصيه کرده بود رسانه وغان پيشارد. است

  .دروغ ھستند، نخرند

ھای   کاميونمسألهس جمھور ترکيه، انتشار ھر خبری درباره ئيحاال با فشارھای وارد شده، رجب طيب اردوغان ر

نا را ممنوع اعالم کرده است و به ھمين دليل نيز به روزنامه حريت به دليل توقيف شده دستگاه اطالعاتی ترکيه در آدا

ھای سوريه بوده، تحت فشار قرار داده  ھا که حامل اسلحه برای تروريست انتشار يک فايل تصويری از اين کاميون

  .است

ت تحقيق درباره روزنامه حريت يمسؤولھا در آدانا است،   تحقيق درباره توقيف اين کاميونمسؤولدادستانی استانبول که 

  .به اتھام تروريسم را نيز برعھده گرفته است

ھای دارو در داخل کاميون دستگاه اطالعاتی  شده در جعبه ھا و تجھيزات نظامی جاسازی در اين فايل تصويری سالح

  .ترکيه نشان داده شده است

د که دادستانی استانبول عليه روزنامه حريت و نويس ترکيه نيز می» ٢۴تی «در چنين شرايطی است که پايگاه خبری 

در چنين شرايطی . س تحريريه آن به به اتھام تروريسم و جاسوسی تحقيقات را آغاز کرده استئير» جان دوندار«

ھای سوريه در  ھای حامل اسلحه برای تروريست روزنامه حريت نوشت که مجبور به سانسور خبر مربوط به کاميون

  .ی خود شده استپايگاه الکترونيک

دھد آژانس جاسوسی کشورش اوايل سال   وزير ترکيه انتشار فايلی تصويری را که نشان می چنين داوود اوغلو نخست ھم

عليه منافع آنکارا خواند، » اقدام غيرقانونی«چه را که  خواند و آن» شگرد انتخاباتی«فرستاد،  گذشته به سوريه سالح می

  .محکوم کرد

ھای حامل سالح سازمان امنيت ترکيه و افشای  که عامل اصلی متوقف شدن کاميون» آدانا«ر دادستان سابق شھ

، پس از گذشت بيش از يک سال از ٩٣ھای سوريه بود، در اواخر سال  ھای تسليحاتی دولت ترکيه به تروريست کمک

  . که به او وارد شد، سخن گفتئیاين ماجرا از فشارھا

ھا  ھای بشردوستانه عازم سوريه بود و به ھنگام بازرسی آن ھا با نام کمک  اين کاميونبا بيان اين که» عزيز تاکچی«

ھا دادم، مرا تبعيد  پس از آنکه حکم به بازرسی اين کاميون: ھا پر از تسليحات است، ادامه داد معلوم شد که اين کاميون
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اين اقدام . ام عمل کرده بودم من تنھا به وظيفه من کردند، در حالی که ئیکردند و پس از آن اقدام به بازداشت و بازجو

  .اختياری قانونی بود که به دست من داده شده بود و من از آن استفاده کردم

ھا حامل مواد منفجره است و ما برای جلوگيری از ھر  به ما اطالعاتی داده شده بود که اين کاميون: وی تصريح کرد

ھا حامل  ھا زديم، اما به ھنگام بازرسی متوجه شديم که اين کاميون ميونگونه خطر احتمالی دست به بازرسی اين کا

  .رود  است که به سوريه میئیسالح ھا

ھا پس از بازرسی و افشا  اين کاميون: ھا نيز گفت دادستان سابق شھر آدانا، در مورد چگونگی عدم توقيف اين کاميون

  .شان نکرديم دند و ما متوقف با دستور اردوغان به راه خودشان ادامه دامسألهشدن 

ھای مشکوک به حمل سالح را در  ، کاميون٢٠١۴ماجرا از اين قرار است که نيروھای امنيتی محلی ترکيه در ژانويه 

رو  روبه) MIT( ھا با عوامل سازمان اطالعات ملی ترکيه کردند و در اين کاميون مرز ترکيه و سوريه بازرسی می

  . شدند

ھا راھی  ان اعالم کرد که اين خودروھا برای عمليات بشردوستانه با ھدف کمک به جامعه ترکماندولت ترکيه در آن زم

ھای داعش در   را مطرح کرد که آيا ترکيه برای تروريستسؤال جديد اين ئیاما انتشار تصاوير ويديو. شوند سوريه می

  .کند يا خير سوريه سالح ارسال می

 ئیھا با کاميون«: وزير وقت در اجتماع بزرگ شھر آدانا گفت  اردوغان نخست چند ھفته پس از اين واقعه، رجب طيب

ھا را  موقعی که من اين. بردند مانند دشمن و خائنان رفتار کردند دوستانه می ھای انسان ھای سوريه کمک که برای ترکمن

ھای ما را متوقف کرده خائن  ونبايد بدانيم ھرکسی که کامي. وزير بسيار ناراحت و عصبانی شدم ديدم به عنوان نخست

  ».است

. اند ھا کمکی از ترکيه دريافت نکرده ھای سوريه به خبرنگاران گفت که آن اما چند روز پس از اين ماجرا، نماينده ترکمن

افشای اين موضوع با واکنش شديد احزاب مخالف ترکيه مواجه شده است به طوری که کمال کليچداراوغلو رھبر حزب 

ای تحت عنوان قاچاق سالح و يا اجرای عمليات نداشته و با اين  سازمان اطالعات وظيفه«: ه خلق گفتخوا جمھوری

  ».ھا افتاده است المللی بر سر زبان اقدام موضوع مشروعيت ترکيه در مجامع بين

ھای  اگر ترکيه خواھان ارسال کمک«:  ھا نيز گفت الدين دميرتاش رھبر مشترک حزب دمکراتيک خلق صالح

ھای دارو به  اگر سالح را در زير جعبه. تواند صورت بگيرد ھای قانونی می بشردوستانه به سوريه است اين کار از راه

در اين کشور پارلمان وجود دارد؛ اگر قرار به فرستادن . فرستيد، معلوم است که يک جرم در حال انجام است سوريه می

 شده است اما متاسفانه از محتوای اين اقدام اينگونه تعيينن ترکيه ھای بشر دوستانه باشد بودجه آن در پارلما کمک

ھای ارسالی ترکيه به گروه تروريستی داعش نرسيده  ھا و سالح شود که ھيچ تضمينی وجود ندارد که کمک استنباط می

  ».باشد

رجب طيب اردوغان را ھا بين دولت و حزب اسالمی توسعه و عدالت و احزاب اپوزيسيون که  زمان با ادامه کشمکش ھم

 مه ١٨از اعضای حزب توسعه و عدالت در » ياسين آکتای«کردند،  به دخالت در امور داخلی کشور ديگر متھم می

  . کردتأئيدارسال اسلحه و مھمات به سوريه را 

د، گفت که رفتن ھا به کجا می شده در کاميون ھای کشف پرسيد سالح او در مشاجره با يکی از مخالفان حزب حاکم که می

  .ترين دشمن ارتش آزاد سوريه است ھا برای ارتش آزاد سوريه بود و ادعا کرد گروه داعش بزرگ اين سالح

ھا را صادر کرده بودند بازداشت   که دستور بازرسی کاميونئیھا چنين اوايل ماه جاری ميالدی چھار تن از دادستان ھم

ای از آنان با  عده.   تشکيل شده استئیھای قضا حلی نيز پرونده نفر از ماموران امنيتی م٣٠کم  شدند و عليه دست

  .رو ھستند و تالش برای سرنگونی دولت روبه اتھاماتی از قبيل جاسوسی نظامی 
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 که گزارشی در .کرد تأئيد را ترکيه دولت و داعش ھای تروريست بين مخفی تجاری حلقه يک وجود مورغربیأم يک

 ترکيه دولت نمسؤوال بين مستقيم رابطه شواھد که است کرده منتشر - نام ذکر بدون - غربی مامورارشد يک از گاردين

  .است »انکار قابل غير« داعش اعضای و

 البته .دو اين بين وحدت و توافق نشان برای دانند می شاھدی را ھا ترک و جھادی ھای گروه بين نفت تجارت درنتيجه،«

 به سوريه با ترکيه مشترک مرز مايل ٩٠٠ که بابت اين از دو ھر -شد اعتراض مسأله اين به اروپا و واشنگتن از

  )٢٠١۵ ژوئيه ٢۶ گاردين( ».دلخورند است درآمده دنيا ھمه از ھا جھادی استفاده برای ای دروازه صورت

 هسوري در صياف ابو سکونت محل به شبيخون يک در امريکا ارتشيان را نشده اعالم وحدت اسناد غربی، مقام گفته به

  .اند آورده دست به شد، کشته او آن نتيجه در که مه، ماه در

 دارد شواھد اين حاضر حال در ».شد ضبط که است ديگر سند و بی.اس.يو صدھا« که کرد اعالم غربی مقام اين

 بين رابطه در مشخصی گزاری سياست آمدھای پی نيست بعيد و است روشن و واضح رابطه وجود ولی شود می بررسی

  .داشت خواھد آنکارا و اامريک

 تا ٢٠١١ مارس از که درسوريه داعش به پيوستن برای مبارزين عبور برای مرزھايش که بود شده انتقاد ترکيه از البته

 خاطر به ترکيه از چنين ھم .است باز شوند، می حمايت سوريه از بيرون از که است مبارزينی با مبارزه درگير کنون

 شرق از را نفت داعش کارگزاران .است شده انتقاد کند می عربی کشورھای در اسالمی ھای تروريست به که ھائی کمک

 داعش برای درآمد منبع ترين عمده صورت به و آورد می در سياه بازارھای از سر سپس نفت اين .کنند می قاچاق سوريه

 اھداف بمباران ترکيه نظاميان که برداريمخ البته گزارش اين کنار در .ھستند ھا ترک ھم خريداران ترين عمده و آيد درمی

 .اند کرده آغاز را عراق شمال در را کردستان کارگران حزب مواضع چنين ھم و سوريه در داعش سوی از شده کنترل

  :منبع

-oil-secret-isil-turkey-confirms-official-western/ca.globalresearch.www://http

5465251/business )ترجمه احمد سيف١٣٩۴ اسد ٩ ،(  

  

تری از ارتباطات دولت ترکيه با  ، پايگاه خبری اسکای نيوز نيز به اسنادی دست يافته بود که از ابعاد بيش٩٣سال 

گزارشگر پايگاه خبری اسکای نيوز انگليس به اسنادی دست يافته است که نشان . ستھا پرده برداشته ا تروريست

ھای داعش به دنبال نفوذ به  جويان خارجی که برای پيوستن به تروريست ھای ستيزه دھد دولت آنکارا بر گذرنامه می

  .اند، مھر خروج زده است خاک سوريه از طريق ترکيه بوده

در مرز با ترکيه کشف   در نزديکی شھر راھبردی کوبانی سوريه ئیمختلف در روستاھا از کشورھای  اين گذرنامه

  .شدند

اين در حالی است که شمار زيادی از . ھای داعش در سوريه متھم شده است ترکيه بارھا و بارھا به حمايت از تروريست

تعداد زيادی از  دھند  شان میھای کشته شده در علميات ارتش سوريه ن ھای خارجی کشف شده از تروريست گذرنامه

  .ھای داعش در سوريه از ليبی، چچن، ترکيه، مراکش، مصر، بلژيک و فرانسه به اين کشور سفر کرده بودند تروريست

چنين به مسدود کردن مسير ارسال تجھيزات نظامی و نيروی کمکی برای مبارزان کرد که از شھر  دولت آنکارا، ھم

  .دھد دامه میکنند ا مرزی کوبانی دفاع می

ُچنين از عبور کردھای ترکيه از مرز به کوبانی با ھدف ملحق شدن به نبرد عليه داعش در اين شھر  آنکارا، ھم

ھا روستای  تروريست داعش از اواسط سپتامبر گذشته، به کوبانی و مناطق اطراف آن حمله و ده. جلوگيری می کند

  )١٣٩٣مھر  ٢٩ه خبری اسکای نيوز، پايگا( .کردنشين نزديک اين شھر را تصرف کردند
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. ھای موثق و تصويری از ارتباط مسقيم اردوغان و القاضی را برمال ساخته بودند ھای ترکيه، با انتشار گزارش رسانه

داد،  طرف نيز منتشر شد نشان می ای مخالف دولت اردوغان و حتی بی ھای ترکيه در اين تصاوير که در اکثر رسانه

ھا در بسياری از کشورھای جھان   و عربستانی گروه القاعده که به دليل اين فعاليت١ی شماره ياسين القاضی حام

  . عليه او در ترکيه نيز صادر شد، در آنکارا با اردوغان ديدار کرده است٢٠٠١الورود بوده و اين حکم در سال  ممنوع

 با ئیداد که القاضی ديدارھا نشان میوقوس افشای فساد مالی بزرگ در ترکيه منتشر شد  اين تصاوير که در کش

  .اردوغان ونيز فرزندش بالل رجب اردوغان داشته است

نگار مشھور فرانسوی، القاضی دوست شخصی و صميمی ديک چنی معاون اسبق  روزنامه» تری ميسان«به توصيف 

وحه اعالم  در بحب ٢٠١٢س جمھور ترکيه است، او طی سال ئي و رجب طيب اردوغان رامريکاس جمھور ئير

  . بار به ترکيه سفر کرد۴۴موجوديت و گسترش فعاليت در سوريه، حداقل 

نشست و بعد از قطع   استانبول به زمين می٢به گفته برخی از نيروھای امنيتی ھواپيمای القاضی در فرودگاه شماره 

ھمراه او از يکی از رفت وسپس به  ھای مدار بسته، اردوغان خود شخصا به استقبال او می برق تمامی دوربين

  .شد ھای ويژه خارج می خروجی

گر اين ارتباط باشند، در  به ھر شکل اگر در مورد بقيه حاميان داعش قراين و شواھد يا حداکثر چند تصوير حکايت

  .شود  و می ھای زيادی در اين رابطه منتشر شده مورد ترکيه اسناد، مدارک تصاوير و فيلم

ھای آموزشی گروه   پايگاه  از خاک ترکيه بهئیھا ، اطالعات مستندی دال بر تبديل شدن بخشھا عالوه بر تصاوير و فيلم

 تروريست از اقصا نقاط جھان به ترکيه و اعزام  چنين نبايد فراموش کرد که ايستگاه جذب داعش ھم وجود دارد، ھم

  .باشند ھای ترکيه می ھا به عراق و سوريه نيز فرودگاه آن

 نفر ۵٠٠٠کم  ار فرانسوی، در گزارشی در اين رابطه فاش کرده که اوايل درگيری در سوريه دستتيری ميسان خبرنگ

  .ھای ترکيه به داخل خاک سوريه منتقل شدند  فرودگاه از جنگجويان سلفی تکفيری که در ليبی حضور داشتند از طريق

، ليبی، ئیطلب موريتانيا وانان جنگ پخش شد تصاوير ج٢٠١٣ که اواخر سال  ان ھم در گزارشی مستند.ان.شبکه سی

 فرودگاه استان ھاتای واقع در نزديکی مرز با سوريه وارد ترکيه  مصری، عربستانی وانگليسی تبار را که از طريق

  .شدند را نشان داد جا بدون ھيچ مشکلی وارد خاک سوريه می شده و از آن

 در منطقه ريحانلی  ته، خبر داده بود مرز ترکيه و سوريه سپتامبر گذش٧رسانی ترکی جمھوريت نيز روز   اطالع پايگاه

به دو منطقه تقسيم شده است که در بخشی از آن گروه النصره و در ديگری نيروھای داعش حضور داشته و آزادانه به 

  .پردازند فعاليت می

ھای بر افراشته   وضوح پرچمتوان به می: ای، به نقل از خبرنگارانی که به منطقه رفته بودند، نوشت اين رسانه ترکيه

شده اين دو گروه را که در داخل خاک سوريه با يکديگر در جنگ ھستند در کنار يکديگر مشاھده کرد زيرا دولت ترکيه 

  .به رھبران اين دو گروه نسبت به درگيری در نزديکی مرز خود به شدت ھشدار داده است

جويان  ه از اين منطقه ديدن کرده اعالم کرد خود حضور جنگسی در ترکيه نيز ک.بی.خبرنگار شبکه بی» شايرا گل«

داعش را در شھر ھاتای ترکيه مشاھده کرده که خود را برای ورود به داخل عراق از طريق خاک سوريه آماده 

  .کردند می

 است و به گفته اين خبرنگار، از زمانی که جنگ در عراق شدت گرفته تقريبا شھر ھاتای از جنگجو کامال تخليه شده

  .کنند ھای نظامی در اين شھر آن را به مقصد عراق ترک می جويان بعد از فراگيری آموزش اين جنگ
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ھای اين گروه در ريحانلی حضور دارند و  چنان در پايگاه جويان داعش ھم سی، شماری از جنگ.بی.به گفته خبرنگار بی

ھا به تن دارند بر   ھمانند آنئیھا يان در آمده و لباسجو افسران نظامی و اطالعاتی ترک که به شکل و شمايل اين جنگ

  .دھند ھا مشاوره اطالعاتی می ھا نظارت کرده و به آن روند فعاليت آن

    داعش پايگاه بزرگی در منطقه غازی عنتاب در اختيار دارد، : ھم چندی پيش در گزارشی اعالم کردالمانتلويزيون 

تودی « روزنامه انگليسی زبان  ھای ترک از جمله ر سريعا تکذيب شد اما رسانه توسط فرماندار اين شھمسألهگرچه اين 

  . تبار در اين شھر دادندئی داعشی اروپا١٩کم  خبر از بازداشت دست» زمان

 تغييرخوش  ای از منطقه خاورميانه که مرزھای آن دست  سال گذشته، با انتشار نقشهاگست ١٧ای،  يک روزنامه ترکيه

در گزارشی که به . ه حزب عدالت و توسعه برای دولت آينده خود مختار اھل تسنن افراطی نام نھادشده آن را نقش

انضمام اين نقشه منتشر کرده به نقل از منابع موثق خود خبر داد اين نقشه به دستور نخست وزيری توسط ستاد مشترک 

تھيه شده و سازمان اطالعات انگليس ) اعشد( و سازمان اطالعات ارتش ترکيه برای حمايت از ساختار دولت اسالمی

  .بر روند ترسيم آن نظارت داشته است

ستی داعش متھم يگان رھبران گروه تروريت و درمان راين كشور را به حماينده منتقد دولت اردوغان، دولت ايدو نما

اند كه درباره  كشور خواستهن يه از دولت ايخواه خلق ترك نده از حزب جمھوریين دو نمايت، ايبه گزارش حر. اند كرده

  .ح دھنديگان ھستند توضيه در حال مداوای رايھای ترك مارستانيری از رھبران داعش كه در بيانتشار تصاو

ھا، ابومحمد، از فرماندھان داعش در حال درمان  ه منتشر شده است كه براساس آنيری در تركين گزارش، تصاويبنابرا

ه برای درمان به يب سوريشدن در شھر ادل ست پس از زخمیين تروريا. ه استيمارستان دولتی استان ھاتای تركيدر ب

  ه منتقل شده استيترك

ن كشور از يت اين كشور در باره حماير خارجه اي احمد داود اوغلو وزئیه خواستار پاسخگويندگان منتقد دولت تركينما

انی از داعش يجو خواه خلق در استانبول افشا كرد كه جنگ قائم مقام حزب جمھورین حال، يدر ھم. اند ھا شده ستيترور

. اند انت بودهيه موسوم به دي مھمان اداره امور مذھبی ترك-ت ي م-ه يت سازمان جاسوسی تركيو النصره تحت حما

  .ه صادر شده استير كشور تركيزبانی از سوی وزين مين افشاگری، دستور ايبنابرا

ھا  ستيانت برای كمك به تروريھای سازمان د هيريھای خ ه را به صرف پولين با انتشار اسنادی، دولت تركيچن وی ھم

  .متھم كرده است

» کلمبيای«دانشگاه . تھيه و منتشر کرده است» کلمبيای«يکی از گزارشات مھم رابطه دولت ترکيه و داعش را دانشگاه 

، اسنادی را درباره نحوه حمايت دولت ترکيه از داعش منتشر کرده ٢٠١۴مبر  نو١٠ -  ١٣٩٣ عقرب ١٩نيز در تاريخ 

ای  در واقع از زمانی که گروه داعش توانست با اقدامات تروريستی خود در سوريه و سپس عراق، توجه گسترده. است

ک مبحث را در سطح بين المللی به خود جلب کند، بحث از ماھيت رويکرد دولت ترکيه نسبت به اين گروه، ھمواره ي

ھای مختلف پيوند دولت  دانشگاه کلمبيا تحقيقی در اين زمينه انجام داده و جنبه. بسيار جدی در محافل مختلف بوده است

  .ترکيه با داعش را بررسی کرده است

سرپرستی تيم پژوھشی اين دانشگاه را در تحقيق . منتشر شده است» ھافينگتون پست«نتايج اين گزارش، در روزنامه 

  . در دانشگاه کلمبيا بر عھده داشته است» برنامه صلح و حقوق«، ديويد فيليپس، مدير مذکور

  :شود، از اين قرار است متن اين گزارش که به دليل مفصل بودن در دو بخش منتشر می

ی و کند؟ اتھاماتی که در اين زمينه متوجه ترکيه است، طيفی گسترده از ھمکاری نظام آيا ترکيه با داعش ھمکاری می

چشم بستن بر حمالت داعش . شود  خدمات درمانی را شامل میتأمينانتقال اسلحه گرفته تا حمايت لجستيکی و مالی و 

  .شود عليه کوبانی، اتھام ديگری است که عليه ترکيه مطرح می
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ھای   بررسی رسانهای را برگزيد تا با  و ترکيهئی، اروپاامريکائیبرنامه صلح و حقوق دانشگاه کلمبيا، تيمی از محققان 

اين گزارش بر پايه منابع فراوانی تھيه شده و اتھامات موجود عليه . ترکيه و جھان، اعتبار اين اتھامات را بررسی کنند

  .دھد ھای مذکور را مورد بررسی قرار می ترکيه در حوزه

  کند ترکيه برای داعش تجھيزات نظامی فراھم می: اتھام نخست

تر مبارزانی که در ابتدای جنگ به  بيش«: گفت» واشنگتن پست« به روزنامه اگستدوازدھم   يک فرمانده داعش در -١

  » .ما پيوستند و ھمچنين ارسال تجھيزات برای ما، از ترکيه بوده است

با استناد به يک بيانيه دفتر دادستانی آدانا متعلق ) CHP( خواه خلق ترکيه  کمال قليچداراوغلو، رھبر حزب جمھوری-٢

چنين متن  وی ھم. کند ھای تروريستی اسلحه فراھم می ، اظھار داشت، ترکيه برای گروه٢٠١۴بر وھاردھم اکتبه چ

به گفته قليچداراوغلو، دولت . برند، منتشر کرد ھای رانندگان کاميونی را که از ترکيه برای داعش اسلحه می مصاحبه

گويند ھيچ  ھا می ھا بوده، اما ترکمن دوستانه برای ترکمن انھای انس ھای مذکور حامل کمک کند که کاميون ترکيه ادعا می

  . ھا نرسيده است کمکی به دست آن

خواه خلق، سه کاميون در نوزدھم سپتامبر برای بازرسی در آدانا   به گفته بولنت تزجان، قائم مقام حزب جمھوری-٣

ھا را تا  رانندگان، کاميون. حه بارگيری شده بودندھا در فرودگاه اسن بوغای آنکارا با بار اسل اين کاميون. متوقف شدند

ھا را تحويل گرفته و به داعش و  جا، يک مامور سازمان اطالعات ترکيه آن لب مرز آورده بودند و قرار بوده از آن

ھا متوقف شدند، ماموران  زمانی که کاميون. ھا رخ داده است اين اتفاق بار. ھا در سوريه تحويل دھد ديگر گروه

  . ھا موشک، اسلحه و مھمات پيدا کردند ھا را بگيرند؛ بازرسان در اين کاميون العاتی تالش کردند جلو بازرسی آناط

گزارش داده که فؤاد آونی، يک فعال توئيتری که گزارش تحقيق درباره فساد مالی در ترکيه » جمھوريت« روزنامه -۴

ھای تروريستی وابسته به  کند ترکيه برای گروه  میتأئيدداده که ھای صوتی خبر  را نيز منتشر کرده بود، از وجود فايل

آورد  ھای صوتی، اردوغان به نيروھای مسلح ترکيه فشار می در اين فايل. ھای مالی و نظامی فرستاده است القاعده کمک

ای  يه، بھانهس سازمان اطالعات ترکئيکند که ھاکان فيدان، ر اردوغان درخواست می. که وارد جنگ با سوريه شوند

  . برای حمله به سوريه پيدا کند

 ھاکان فيدان به داود اوغلو، نخست وزير ترکيه، ياسر گولر، از مقامات ارشد وزارت دفاع و فريدون سينيراوغلو، -۵

اگر نياز باشد، من چھار نفر را به سوريه خواھم فرستاد و از طريق شليک «: از مقامات وزارت خارجه ترکيه گفته

ھا را وامی دارم به مقبره سليمان  من آن. شک به سمت خاک ترکيه، بھانه ورود به جنگ را فراھم خواھد کردھشت مو

  ».شاه حمله کنند

دھد که بندر بن سلطان، شاھزاده سعودی، منابع مالی الزم برای انتقال   اسناد مربوط به نوزدھم سپتامبر نشان می-۶

ای از سالح را به فرودگاه اتی مسقوط در  ی، محمولهالمانيک ھواپيمای .  استاسلحه به سوريه از ترکيه را فراھم کرده

  . ھا برای داعش ارسال شده است جا، اين محموله در سه کاميون قرار گرفته که دو تای آن ترکيه آورده و در آن

  ترکيه حمايت لجستيکی و مسير حمل و نقل در اختيار داعش گذاشته است: اتھام دوم

منتشر شده، معمر گولر، وزير کشور ترکيه فرمانی » راديکال« گزارشی که سيزدھم ژوئن در روزنامه  بر اساس-١

شان  ای خود، به شبه نظاميان جبھه النصره در مبارزه ما با در نظر گرفتن منافع منطقه«: بدين مضمون امضا کرده است

ھاتای يک ... رسانيم رزھای خود ياری میدر داخل م) PKK( ، شاخه سوری سازمان کارگران کرد ترکيهPYDعليه 

ھای اسالمی افزايش  حمايت لجستيکی از گروه. روند منطقه راھبردی برای مبارزينی است که از خاک ما به سوريه می

سازمان اطالعات و ... ھا در ھاتای رخ خواھد داد خواھد يافت و آموزش نظامی، خدمات بيمارستانی و عبور امن آن

  ».ھای عمومی را ھماھنگ خواھند کرد ی، امور اقامت مبارزان در اقامتگاهدفتر امور مذھب
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 گزارش داد، بسياری از شبه نظاميان پس از عبور از ترکيه، در سوريه ٢٠١۴ اگست ٢۵در » ديلی ميل« روزنامه -٢

داد که چگونه  ان میاين گزارش نش. ھا تالشی نکرده است اند؛ اما ترکيه برای متوقف کردن آن و عراق به داعش پيوسته

ھا مرز ترکيه را  آن. روند نظاميان خارجی، به ويژه از کشور انگليس، از طريق خاک ترکيه به سوريه و عراق می

گيرند و يا افراد مذکور با پرداخت مبلغ ناچيز  سربازان ترکيه يا عبور اين افراد را ناديده می. خوانند می» دروازه جھاد«

  . کنند مرز را پيدا می اجازه عبور از دالر ١٠

دھد دولت ترکيه پاسپورت شبه نظاميان خارجی را که   شبکه خبری اسکای نيوز اسنادی به دست آورده که نشان می-٣

  . کند قصد دارند با عبور از مرز ترکيه به سوريه رفته و به داعش ملحق شوند، مھر می

ھا   شبانه به روستاھای آنئیھا گويند اتوبوس کرده که میبی سی با برخی روستانشينان ترک مصاحبه   شبکه خبری بی-۴

ھا در سوريه و عراق ـ و نه مبارزه با ارتش سوريه ـ به دو کشور  آيند و شبه نظاميان را برای مبارزه عليه کرد می

  . دھند مذکور انتقال می

ای و ديگر  تصاوير ماھواره اظھار داشت، سازمان اطالعات ترکيه، ٢٠١۴بر و يک مقام ارشد مصری در نھم اکت-۵

  . گذارد انواع اطالعات را در اختيار داعش می

  ھای داعش آموزش نظامی داده است ترکيه به تروريست: اتھام سوم

» آداپازاری«و » دوزجه« ژوئيه گزارش داد که قلب ترکيه، مناطقی ھمچون ٢٩در » سی ان ان ترک« شبکه خبری -١

ھای طرفدار  برخی ويدئوھای مربوط به اين موضوع در يکی از سايت. شده استھا تبديل  به مراکز تجمع تروريست

خواستند،  بنا بر گزارش سی ان ان ترک، در صورتی که نيروھای امنيتی ترکيه می. داعش در ترکيه منتشر شده است

  .توانستند جلو اين تحوالت را بگيرند می

 ئی در استانبول يک گردھما٢٠١۴ ژوئيه ٢٨پيوسته بودند، در ھای وابسته به داعش   که به يکی از گروهئیھا  ترک-٢

  . برگزار کردند

ای از استانبول، نماز جماعت  دھد که در اومرلی، محله ، افراد وابسته به داعش را نشان میئی يک فايل ويدئو-٣

ھوری خواه خلق، وزير در واکنش به اين ويدئو، تانريکولو، نماينده پارلمان ترکيه و عضو ارشد حزب جم. خوانند می

 در ئیھا آيا صحت دارد که اردوگاه يا اردوگاه«: ھای زير را مطرح نمود کشور را مورد سؤال قرار داد و پرسش

استانبول به يک گروه وابسته به داعش اختصاص داده شده است؟ ماھيت اين گروه وابسته چيست؟ افراد تشکيل دھنده آن 

ھا قرار داده شده، برای  حت دارد، ھمان مکانی که به عنوان اردوگاه در اختيار آنچه کسانی ھستند؟ آيا اين شايعه ص

  ».گيرد؟ آموزش نظامی نيز مورد استفاده قرار می

ھای تروريستی   کمال قليچداراوغلو در چھاردھم اکتبر به دولت ترکيه ھشدار داد که منابع مالی در اختيار گروه-۴

. ھای مسلح در خاک ترکيه آموزش ببينند اين درست نيست که گروه«: وی گفت. دھدھا را آموزش ن نگذارد و اين گروه

خواھيد در  ھا می گذاريد و از آن آوريد، پول در جيبشان و اسلحه در دستشان می شما جنگجويان خارجی را به ترکيه می

خواھيد  احمد داوداوغلو از ما می. دگفتيم که کمک به داعش را متوقف کنن) دولت( ھا ما به آن. سوريه مسلمانان را بکشند

  ».کنند ھا به داعش کمک می دانند که آن ھمه می. سند ارائه دھيم

  . دھد ھای ويژه آموزش می ھای داعش را برای مأموريت  بر اساس گزارش سازمان اطالعات اردن، ترکيه تروريست-۵

  گذارد ھای داعش می ترکيه خدمات درمانی در اختيار تروريست: اتھام چھارم

ما به طور معمول، برخی مبارزان ـ حتی «:  به واشنگتن پست گفت٢٠١۴ اگست يک فرمانده داعش در دوازدھم -١

  ».فرستيم ھای ترکيه می ـ را برای درمان به بيمارستان) داعش(اعضای بلندمرتبه دولت اسالمی 
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 فيرات، يکی از بنيانگذاران حزب  گزارش داد که دنگير مير محمد٢٠١۴در دوازدھم اکتبر » طرف« روزنامه -٢

ھا حمايت  کرده و ھنوز ھم از آن ھای تروريستی حمايت می گفته، ترکيه از گروه) حزب حاکم ترکيه( عدالت و توسعه

  به منظور تضعيف تحوالت جاری در روژاوا«: وی اظھار داشته. کند ھا را درمان می ھايش آن کند و در بيمارستان می

ھا کمک  دولت به زخمی... دھد ھا امتياز می ھای افراط گرا را مسلح کرده و به آن ولت ترکيه گروهد) کردستان سوريه(

  ».ھای داعش يک وظيفه انسانی است ای شبيه به اين گفته که مداوای زخمی وزير بھداشت جمله. کند می

ست البغدادی، به ھمراه نويسد، يکی از فرماندھان ارشد داعش و دست را  روزنامه طرف در گزارش ديگری می-٣

 و دولت ترکيه ھزينه  تعدادی ديگر از اعضای اين گروه در بيمارستان سانلی اورفای ترکيه تحت درمان قرار گرفته

  . ھا را پرداخت کرده است درمان آن

رمان ھای سرتاسر جنوب شرقی ترکيه تحت د اند، شبه نظاميان داعش در بيمارستان منابع مطلع به اين روزنامه گفته

 ائتالف عليه مواضع داعش، ھر روز شمار بيشتری از شبه نظاميان برای ئیاز زمان آغاز حمالت ھوا. گيرند قرار می

اين روزنامه نام ھشت تن از افرادی که از مرز سانلی اورفا برای درمان . شوند ھا فرستاده می درمان به اين بيمارستان

  . کند اند، نيز ذکر می وارد ترکيه شده

  ٢٠١۴مبر  نو١١ -  ١٣٩۴ عقرب ٢٠تاريخ انتشار : ش دوم اين تحقيقبخ

   :شود، از اين قرار است بخش دوم از مجموعه اتھاماتی که در زمينه حمايت از داعش متوجه ترکيه می

  کند ترکيه با خريد نفت از داعش حمايت مالی می: اتھام پنجم

ھای دولت اوباما برای فشار بر ترکيه جھت جلوگيری از  ش، روزنامه نيويورک تايمز از تال٢٠١۴مبر  سپت١٣ در -١

کامل  گويد ترکيه  می» بنياد ھريتيج«جيمز فيليپس، پژوھشگر ارشد . فروش مقادير گسترده نفت توسط داعش خبر داد

برد و  ن نفت عرضه شده از سوی داعش سود میئيجلو شبکه فروش نفت داعش را نگرفته، زيرا اين کشور قيمت پا

   .شوند برخی مقامات دولت آنکارا نيز از اين موضوع منتفع میحتی 

درباره خطوط لوله غيرقانونی نوشت که نفت را از » راديکال« در روزنامه ٢٠١۴ سپتامبر ١٣ فھيم تاسکن در -٢

البته . درس  لير به ازای ھر ليتر به فروش می١/٢۵اين نفت به بھای اندک . کنند ترکيه به مناطق مرزی ترکيه منتقل می

ھا  تاسکن معتقد است که احتماال بسياری از اين خطوط لوله پس از سه سال فعاليت دچار مشکل شده و استفاده از آن

   .متوقف شده باشد

 گفته تعدادی از اتباع امريکا، ديويد کوھن، از مقامات وزارت دادگستری »اودا تی وی«و » ديکن« به گزارش -٣

   .کنند الل و واسطه، به فروش نفت داعش از طريق ترکيه کمک میترکيه با فعاليت به عنوان د

 و از اعضای حزب سبز اين کشور ترکيه را به صدور اجازه انتقال المان، يک عضو پارلمان ٢٠١۴ اکتبر ١۴ در -۴

   .تسليحات برای داعش از طريق خاک خود و ھمچنين کمک به فروش نفت اين گروه متھم کرد

  کند عش را در زمينه عضوگيری ياری میترکيه دا: اتھام ششم

تر داعش در استانبول و گازيانتپ برای جذب اعضای جديد مورد   گفت دفا٢٠١۴بر و اکت١۴ کريم قليچداراوغلو در -١

 نفر از مردم اين منطقه به تازگی به داعش ١٠٠ُ نيز مفتی کنيا گفت ٢٠١۴بر ودر دھم اکت. گيرد استفاده قرار می

   .اند پيوسته

کند تا افراد  به عنوان يک منبع تبليغاتی برای داعش فعاليت می» تقوا خبر«گزارش داده که سايت » اودا تی وی «-٢

ای با عنوان  آدرسی که نشانگر محل ثبت اين وبسايت است، نشانی مدرسه.  جذب نمايدالمانترک زبان را در ترکيه و 

 شده و اردوغان و داووداوغلو نيز از جمله موسسان تأسيس» فیايليم يايما وق«است که از سوی بنياد » عرفان کالجی«
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کند که توسط بنياد وابسته  ای فعاليت می توان گفت اين وب سايت از داخل مدرسه روند؛ بنابراين، می اين بنياد به شمار می

   . شده استتأسيسبه اعضای حزب و عدالت و توسعه 

 المانالت و توسعه، با گروھی از افراط گرايان حامی داعش در  سوات قيليچ، وزير ورزش و از اعضای حزب عد-۴

ھای تبليغاتی خود برای داعش و ھمچنين  ھا ديدار داشته، به واسطه فعاليت گروھی که قيليچ با آن. ديدار کرده است

   .حمايت مالی از انجام حمالت انتحاری در سوريه و عراق شناخته شده است

دھد شبه نظاميان داعش در حال راندن اتوبوسی در استانبول  نيز منتشر کرده که نشان می را ئیويدئو» اودا تی وی «-۴

   .ھستند

  جنگند نيروھای ترک به ھمراه داعش می: اتھام ھفتم

. ، يک گروه شبه نظامی در ترکيه، حمايت خود را از داعش اعالم کردIBDA-C، گروه ٢٠١۴بر و در ھفتم اکت-١

 ھزار ١٠«و » ترکيه در تمام اين ماجرا دخيل است«ندھان داعش است، اظھار داشته که يک تبعه ترکيه که از فرما

مدعی است که مقامات ) يک حزب سياسی بنيادگرای کرد(» ھدی پار«يک عضو . »عضو داعش به ترکيه خواھند آمد

» اتحاد بزرگحزب «يک عضو .  دارندئیکنند، اما در حقيقت با آن احساس ھمسو اين حزب از داعش انتقاد می

)BBP ( نيز مدعی است به زودی مقامات حزب اقدام ملی)MHP (افزون بر . کنند حمايت خود را از داعش اعالم می

ای که گويا در دوره  روند؛ به گونه شود اعضای داعش به طور مکرر برای استراحت به ترکيه می اين، گفته می

خواھد شد و » تحول اسالمی«رکيه به زودی دستخوش يک گويند ت اين افراد می. مرخصی از خدمت نظامی ھستند

   .آماده باشند» جھاد«ھا بايد برای  ترک

 انجام داده ئیيمياکنويسد داعش در سوريه با استفاده از گاز سارين حمله   میامريکائی سيمور ھرش، روزنامه نگار -٢

مان اين بوده که اوباما مطابق خط قرمز اعالم ھدف اين کار نيز در آن ز. و ترکيه نيز از اين موضوع آگاه بوده است

   . به سوريه حمله کندئیشده از سوی خود، برای مقابله با استفاده از سالح شيميا

اظھار ) HDP( ، دمير جليک، از اعضای پارلمان ترکيه و عضو حزب دموکراتيک خلق٢٠١۴مبر  سپت٢٠در  -٣

   .گ ھستندداشت نيروھای ويژه ترکيه به ھمراه داعش مشغول جن

  ترکيه در نبرد کوبانی به داعش کمک کرده است: اتھام ھشتم

بر اساس اطالعاتی که ما دو روز پيش از وقوع درگيری «: ، گفت٢٠١۴مبر  سپت١٩ر مسلم، شھردار کوبانی در  انو-١

وستاھای  پر از نيرو و مھمات به مقصد شمال کوبانی حرکت کرده و در راه در برخی رئیدريافت کرديم، قطارھا

چرا داعش تنھا در شرق کوبانی قدرتمند است؟ چرا اين گروه در جنوب يا غرب قوی نيست؟ ... ترکيه توقف داشته است

ھا حامل نيرو و  زنيم که آن اند، ما حدس می ھا در روستاھای واقع در شرق کوبانی توقف داشته از آن جا که اين قطار

 نيز يک عضو حزب جمھوری خواه خلق که از کوبانی ديدار ٢٠١۴مبر  سپت٣٠در تاريخ » .اند داعش بودهمھمات برای 

   .ھا از ترکيه آمده است ھای آن ھای اعضای داعش گرفته تا سالح کرده بود، گفت ھمه چيز، از لباس

 چنين مھمات، تحت پرچم داعش دھد کاروان نظامی ترکيه، شامل تعدادی تانک و ھم  منتشر شده که نشان میئی ويدئو-٢

   .کند آزادانه در منطقه سرابلوس و ھمچنين گذر مرزی کارکاميش رفت و آمد می

 نيروی ١٢٠بر، و اکت٢۴ تا ٢٠ صالح مسلم، رھبر حزب اتحاد دموکراتيک کردھای سوريه گفته در فاصله روزھای -٣

   .اند شبه نظامی از طريق ترکيه وارد سوريه شده

دھد نيروھای داعش و  رک تايمز منتشر شده، آمده که ترکيه اجازه میبر در نيويوو اکت٢٩ای که در   در مقاله-۴

   .تجھيزات اين گروه آزادانه از طريق مرز اين کشور منتقل شود
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گزارش داده که نيروھای داعش با استفاده از قطارھای مناطق مرزی ترکيه، وارد و جلو چشم سربازان » ديکن «-۵

ھا روبه رو شده و   ورود به سوريه با نيروھای حزب اتحاد دموکراتيک کردھا پس از آن. اند ترک، وارد سوريه شده

   .اند متوقف شده

   .ھای خود دارند گويد نيروھای داعش، مھر ورود ترکيه را بر پاسپورت  يک فرمانده کرد در کوبانی می-۶

مرز اين کشور با سوريه  ترکيه در پوليس که قصد ملحق شدن به مبارزه در کوبانی را داشتند، توسط ئی کردھا-٧

   .اند متوقف شده و بازگردانده شده

عکسی را منتشر کرده که در آن يک سرباز ترکيه با حالتی صميمانه در ميان نيروھای داعش ديده » اودا تی وی «-٨

   .شود می

  ترکيه و داعش جھان بينی مشترکی دارند: اتھام نھم

احساسات اعضای بلندمرتبه حزب عدالت و توسعه تنھا به ترکيه «:  نوشت٢٠١۴مبر  سپت٢۶در » حريت«روزنامه  -١

من زمانی که جمالت تحسين آميز درباره داعش را حتی از زبان مقامات محلی در شانلی اورفا شنيدم، . شود محدود نمی

رگ ھا مانند ما ھستند و در نبرد برای استقالل، با ھفت قدرت بز آن«گفت  يکی از اين مقامات می. شوکه شدم

  ».دھم داعش در ھمسايگی ما باشد ک من ترجيح می.ک.به جای پ«گفت  ديگری می. »جنگند می

کند که ترکيه در عراق و سوريه   چنگيز جاندار، روزنامه نگار شناخته شده و مورد احترام ترک، چنين استدالل می-٢

   .ی افراطی کمک کرده استھا ظاھر شده و داعش و به متولد شدن داعش و ديگر گروه» قابله«در نقش يک 

... خوشبختانه داعش وجود دارد«: خود نوشت» فيس بوک« يک عضو شورای حزب عدالت و توسعه در صفحه -٣

  ».مھمات شما ھرگز به پايان نخواھد رسيد

   .کند  يک نھاد نظارت بر امنيت اجتماعی در ترکيه در مکاتبات داخلی خود از آرم داعش استفاده می-۴

  .اند ھای داعش ديدار داشته شود بالل اردوغان و مقامات دولت ترکيه با تروريست  گفته می-۵

و ) داعش( »دولت اسالمی« خود در ارتباط با به اصطالح ئیترکيه، که چندين ماه است حداقل به دليل رفتار و دوپھلو

قرار داشته، اکنون استراتژی خود را امتناع از مشارکت در ائتالف به سردمداری اياالت متحده مورد انتقاد و فشار زياد 

  . داده استتغيير

) در کردستان سوريه(  که برای کمک به بازسازی کوبانی- رزمنده چپ٣٢به بھانه حمله به شھر سوروچ که طی آن 

د زمان با آن اعالم ش ھم.  به مواضع جھادگرايان را آغاز کندئی کشته شدند، آنکارا تصميم گرفت حمالت ھوا- آمده بودند

 به امضاء رسيد که به -اند ھر دو عمال از بدو تشکيل ناتو عضو آن بوده- نامه بين ترکيه و اياالت متحده که يک توافق

 .ھای ترکيه استفاده کنند دھد از پايگاه ھواپيماھای جنگی اياالت متحده اجازه می

دھد امور   تضعيف شده است، امکان می جمھور اردوغان، که با شکست نسبی خود در انتخابات سئينامه به ر اين توافق

با عمليات نظامی عليه نيروھای دفاع مردمی، شاخه نظامی » دولت اسالمی«حمالت در سوريه عليه : را به دست گيرد

 .شرق ترکيه، بلکه در شمال عراق نيز ھمراه است-ھا در جنوب حزب کارگران کردستان، نه فقط در مناطق آن

حزب کارگران کردستان را تضعيف کند و مانع از آن شود : ر است با يک تير دو نشان بزنداردوغان با اين کار اميدوا

در واقع، پس از سقوط شھر مرزی تل ابيض که افراد و تجھيزات .  متحد کنند-رژوا-که کردھای سوريه منطقه خود را

 .ندکرد نشينی می کردند، نيروھای اسالمی با شتاب عقب از آن عبور می» دولت اسالمی«

: منبع( .دھد نفس خود را تازه کنند  مداخله ترکيه، گرچه ممکن است متناقض به نظر برسد، اما به جھادگرايان امکان می

 )٢٠١۵ جوالی ٢٨اومانيته، 
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به وضعيت ويژه امنيتی در مناطق ) OHAL(، وضعيت اضطراری يا ھمان Ozgur-Gundem روزنامهبه گزارش 

 منطقه کردنشين ترکيه آغاز شده است ١١ استان و ٤ در ١٩٨٧ين وضعيت که از سال کردنشين ترکيه اطالق می شود ا

 ميالدی بوده است تا از ٩٠ھای حکومت ترکيه در قبال کردھای اين کشور به خصوص در دھه  ھمواره يکی از سياست

ھای ضد   و شورشھای نظامی در اين مناطق مانع به وجود آمدن عمليات، تظاھرات اين طريق و با افزايش کنترل

  .حکومتی شود

ک در داخل .ک.ک در داخل و خارج مرزھای ترکيه و با افزايش عمليات نظامی پ.ک.بعد از آغاز جنگ ارتش عليه پ

ھا بار ديگر در برخی مناطق کردنشين ترکيه وضعيت اضطراری اعالم کرده  ترکيه، حکومت اين کشور بعد از سال

 .است

تان کردنشين ترکيه در وضعيت تدابير شديد امنيتی قرار دارند که حضور نيروھای  اس١٤ منطقه از ١٠٠اکنون  ھم

توان به دياربکر، آگری،  ترين اين مناطق می امنيتی در آن مناطق بسيار پررنگ تر از سابق به نظر می رسد که از مھم

در . ارص و موش اشاره کردماردين، سرت، حکاری، غازی عنتاب، اورفا، درسيم، شرناخ، وان، ارزروم، آرداھان، ق

ھای مختلفی اعم از  جا محدوديت ھا، روستاھا منطقه نظامی عنوان شده است که در آن  استان برخی مناطق، محله١٤اين 

  .روزی در حال اعمال است رفت و آمد در برخی ساعات شبانه

گين امنيتی در شھر و من که شخصا در اين اواخر، حدود ده روزی را در شھره مرزی وان گذارندم فضای سن

انداز را در ھر کوی و برزن  ھای زرھی آبپاش و نارنجک ھای ضدشورش مسلح به دست در حال آماده و ماشين پوليس

روز  تمام ساعت شبانه. ھا و تظاھرات مردم را ديدم درگيری! يک حکومت نظامی تمام عيار اما رسما اعالم نشده. ديدم

ھای شبانه را ديدم و  آور و شليک کننده و سوزناک گاز اشک جنگی و دود و بوی خفهپرواز ھليکوپترھا و ھواپيماھای 

ھا،  چنين دفاع از حزب دموکراتيک خلق تر از ھمه مبارزه بر حق و عادالنه و استقامت و شھامت مردم و ھم مھم. نشيدم

  ... .ک و روژاوا، به ويژه از سوی جوانان را ديدم و شنيدم و.ک.پ

به  .نگام در ترکيه، با چاپ اطالعيه در روزنامه رسمی ترکيه تکرار انتخابات پارلمانی ترکيه قطعی شدانتخابات زودھ

 روز مھلت قانونی برای تشکيل حکومت ائتالفی در ٤٥، پس از به اتمام رسيدن CNNturk گزارش خبرگزاری

س پارلمان تصميم به ئيز، رلمائيس جمھور ترکيه در ديداری با عصمت ئيپارلمان ترکيه رجب طيب اردوغان ر

برگزاری انتخابات زودھنگام گرفته و اين تصميم با چاپ در روزنامه رسمی کشور به صورت قطعی در تقويم سياسی 

  .ترکيه قرار گرفت

 قانون ١١٦ و ١٠٤بر اساس ماده ھای «: در خبری که در روزنامه رسمی ترکيه به چاپ رسيده است عنوان شده است

 ».کيه رئيس جمھور با مشورت رئيس پارلمان تصميم بر تکرار انتخابات پارلمانی گرفته استاساسی جمھوری تر

س ئيھا متوجه آنکارا و ديدار احمد داوود اوغلو نخست وزير و رجب طيب ادوغان ر بعد از اين اخبار تمام نگاه

  .جمھوری ترکيه برای تشکيل حکومت انتخاباتی يا ھمان حکومت موقت است

ترين  مدت زمان جلسه به يکی از کوتاه   دقيقه٢٣ ساعت و ٢٢مين مجلس ترکيه با ٢٥ر است با اين تصميم الزم به ذک

  .ھای تاريخ پارلمان جمھوری ترکيه بدل شد دوره

ھا، به درستی دولت ترکيه را متھم کرده که برای تالفی  صالح الدين دميرتاش، رھبر مشترک حزب دموکراتيک خلق

وی گفته که ھدف اصلی آقای اردوغان برای تشکيل .  گذشته، کشور را به بحران کشانده استشکست انتخاباتی ماه

 ئیخواھد مانع از انسجام جغرافيا منطقه حائل در مناطق مرزی سوريه با ترکيه، مبارزه با داعش نيست، بلکه او می

  .کردھای سوريه شود
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زمان در دو جبھه با مردم کرد  رسد دولت ترکيه به طور ھم اند به نظر می گران ترکيه، بر اين عقيده برخی از تحليل

و از . در کنار مرزھای ترکيه است) کردستان سوريه(  سو نگران قدرت گرفتن روژاوا اردوغان از يک. درگير شده است

يف ھا را ضع خواھد جايگاه حزب دموکراتيک خلق  میئیگرا رسد اردوغان با بازی با کارت ملی سوی ديگر به نظر می

 .کند تا در صورت برگزاری زودھنگام، بار ديگر بتواند اکثريت از دست رفته را به دست بياورد

 بود که رجب طيب اردوغان که در آن زمان نخست وزير ترکيه بود در نشست اعضای حزبش اعالم ٢٠١٢در جوالی 

ھا را با  و ريشه سلجوقيان وعثمانیما نوادگان سلجوقيان و دولت عاليه آن ھستيم، حزب عدالت و توسعه روح «: کرد

  ».خود به ھمراه دارد

دومين پادشاه ( »الب ارسالن«ما گام در راه نياکان فاتحمان «: او اين گفته خود را دو ماه بعد از آن ھم تکرار کرد و گفت

يون توسعه  ميلياردی موفق شد دامنه حکومت خود را با سرنگونی دولت فاطم١٠۴۶سلسله سلجوقيان بود که در سال 

بخشيده ومذھب خاصی را بر ديگر مذاھب اسالمی مسلط کند و با به کارگيری گسترده مبلغان به تکفير فاطميون 

سلطان محمد فاتح، دومين پادشاه از سلسله عثمانی است که به دليل فتح منطقه .(ايم  گذاشته تا سلطان محمد فاتح) پرداخت

  ).فتبالکان و شھر قسطنطنيه به فاتح شھرت يا

 اعالم غيرقانونی برای ای برنامه ھدايت ترکيه جمھور  سئير مشاور است گفته ھا، خلق دموکراتيک حزب مشترک رھبر

 ھا، خلق دموکراتيک حزب رھبر دو از يکی دميرتاش، الدين صالح .دارد اجراء دست در را حزب اين فعاليت کردن

  .شود الفعاليت ممنوع وی حزب تا است کار در اردوغان، بطي رجب مشاورين از يکی ھدايت با ای نقشه کرده اعالم

 حال در  است، شده انتخاب جمھور  سئير مشاور عنوان به که کوزو، برھان ام شنيده« :گفت گزارشگران به دميرتاش

 توسعه و عدالت حزب مانع نتواند حزب تا جاری، سال پايان از پيش محتمال ... است حزب بستن برای ريزی برنامه

  ».ودش

 برای که است توسعه و عدالت و حزب اعضای از يکی جمھوری،  رياست سيستم سرسخت حاميان از يکی کوزو

 به جاری ھفته اوايل وی .نشد پارلمانی انتخابات در شرکت کانديدای حزب داخلی قوانين اساس بر و بار چھارمين

  .شد انتخاب اردوغان طيب رجب مشاور عنوان

 ھا آن تا کند لغو را ھا خلق دموکراتيک حزب گذاران قانون مصونيت بايد پارلمان که بود کرده عالما اين از پيش اردوغان

 چون است احزاب شدن بسته مخالف که کرد اعالم حال اين با او .بپردازند را »تروريستی ھای گروه« با ارتباط »ھزينه«

  .یسياس نھادھای نه شوند محاکمه بايد که ھستند مداران سياست اين

 با ارتباط دليل به ھا خلق دموکراتيک حزب فعاليت منع خواھان ،»ملی حرکت حزب« سئير لی، باغچه دولت تر پيش

  .بود شده )ک ک پ( کردستان کارگران حزب

 حزب مشترک رھبر »دميرتاش الدين صالح« عليه تحقيقات کشور، اين ئیقضا دستگاه ترکيه، ھای رسانه گزارش به

 رجب« ھای تالش چارچوب در دميرتاش، عليه ئیقضا اقدام اين رسد  می نظر به .است کرده آغاز ار ھا خلق دموکراتيک

 و توسعه« حاکم حزب شکست باعث که باشد حزبی کشاندن شکست به برای ترکيه جمھوری  سئير »اردوغان طيب

  .شد پارلمان ھای کرسی اکثريت کسب در »عدالت

 را کردھا حامی حزب ترين بزرگ رھبر دميرتاش، عليه تحقيقات دياربکر نیدادستا داد گزارش »آناتولی« خبرگزاری

  .است کرده آغاز ،»خشونت به تحريک« و »عمومی نظم در اختالل« اتھام به

 حزب به ارتش حمالت با زمان ھم ،٢٠١۴ اکتبر به آن ماجرای که است ای قضيه درباره دميرتاش اتھامی پرونده اين

 از انتقام برای اردوغان تالش را اقدام اين دميرتاش زمان، آن .گردد برمی کرد فعاالن اشتبازد و کردستان کارگران

  .بود کرده توصيف شد، برگزار مه ماه در که پارلمانی انتخابات در حزبش پيروزی
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 هترکي ارتش شد، منجر سوسياليست جوانان از شماری شدن کشته به که جوالی ٢٠ در »سوروچ« خونين انفجار از بعد

 نظاميان شبه مواضع سپس و کرد آغاز بودند، انفجار اين مسؤول که را سوريه در داعش تندروی گروه عليه ئیھوا حمله

  .گرفت ازسر را عراق شمال و ترکيه مرزی مناطق در )ک ک پ( کردستان کارگران حزب

 تنھا داعش عليه رکيهت ئیھوا حمالت کرد خاطرنشان ترکيه، ارتش نظامی عمليات اين به واکنش در دميرتاش

  .گيرد می صورت اردوغان شخصی ھای بلندپروازی و منافع راستای در »کاری فريب«

 از کردھا و ھا ترک صلح بردن بين از و کردھا با صلح عمليات کردن قربانی به را او اردوغان، مخالفان حال، ھمين در

 نشينی  صدر و »سلطان جمھور  سئير« رويای اندبتو تا کند می متھم ھا، خلق دموکراتيک حزب کردن سرنگون طريق

  .کند احيا را سياسی عرصه در توسعه و عدالت حزب

س جمھور و احمد داوود اوغلو، نخست وزير ئيحزب دموکراتيک خلق ترکيه ضمن شکايت از رجب طيب اردوغان، ر

  .ب حامی کردھا متھم کرده استھای اين حز استفاده از قدرت برای سرکوب کردن مقام ھا را به سوء اين کشور، آن

 مرداد ٢ – ٢٠١۵ جوالی ٢۴ تن از اعضای اين حزب از ٣٣نامه خود اعالم کرد ھزار و  اين حزب در شکايت

 .اند ، بازداشت شده١٣٩۴

مدارانی را که  سياست ئیھا از زمانی آغاز شد که اردوغان از پارلمان خواست مصونيت از پيگرد قضا اين بازداشت

  .ھستند، لغو کند) ک ک پ( رتباط با حزب کارگران کردستانمظنون به ا

گونه مدرک مستدل   مقام اين حزب را بدون ھيچ١٢۵ ترکيه پوليسھا، با بيان اين که نيروھای  حزب دموکراتيک خلق

 اين کشور، اردوغان و داوود اوغلو استقالل و ئی از قوانين جزا٢٧٧اند، عنوان کرد بر اساس بند  دستگير کرده

  .اند  ترکيه را نقض کردهئیطرفی ساختار قضا بی

ھای منتشرشده مبنی بر ارتباط آنکارا  چنين پيشنھادی به پارلمان ارائه داده و از نمايندگان خواست گزارش اين حزب، ھم

  .با داعش را بررسی کنند

ه حقوقی زنده نگاه شايان ذکر است که حمله تروريستی شھر سوروچ را بايد ھمواره در افکار عمومی و در عرص

در شھر مرزی » فدراسيون جوانان سوسياليست«کارانه عليه تجمع و کمپين  حمله تروريستی و جنايت. داشت

وجه  شدن بيش از صد نفر شد، به ھيچ  نفر و زخمی٣٢شدن   جوالی که منجر به کشته٢٠، در روز دوشنبه »سوروچ«

  .فراموش شدنی نيست

در اين » ميت« خصوص سازمان امنيتی ترکيه  تی دولت و رجب طيب اردوغان، بهدس ترديدھای زيادی نسبت به ھم

جا برگزار  که تجمع جوانان سوسياليست قرار بود در آن» سوروچ«جا که مرکز فرھنگی شھر  از آن. کشتار وجود دارد

برای » کوبانی«و قرار بر عزيمت اين جوانان به » ھا حزب دموکراتيک خلق«شود، متعلق به شھرداری تحت تسلط 

درستی  ھای اين شھر بوده است، با توجه به سوابق موضوع و تحوالت داخلی ترکيه، به  کمک و بازسازی ويرانه

  .انگشت اتھام به سمت دولت ترکيه نشانه رفته است

ھای  تر از انگيزه اين اقدام تروريستی، بايد در دو عرصه تحوالت درونی ترکيه و سياست برای درک و تحليل درست

توجه کرد که در نقاط » داعش« خصوص در حوزه بحران سوريه و موفقيت مرد مروژاوا در مبارزه با  بيرونی آن به

  .سوريه جريان دارد-مرزی بين ترکيه 

 در ترکيه، ٢٠١۵شنبه ھفتم ژوئن  جا که به تحوالت درونی ترکيه، مربوط است بعد از انتخابات پارلمانی روز يک تا آن

» عدالت و توسعه« درصد آرا و باعث شکست حزب ١٣با کسب » ھا حزب دموکراتيک خلق«پيروزی که منجر به 

اش  ھا در کوبانی، بار ديگر اردوغان نسبت به ادامه قدرت و حاکميت برای کسب اکثريت پارلمانی شد، در کنار پيروزی

ترين   کرسی پارلمانی که بيش٨٠و  درصد رای ١٣ھا با کسب اين  سو حزب دموکراتيک خلق از يک. شديد نگران کرد
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تعداد آن از آرای حزب عدالت و توسعه برداشت شده بود، مانع اصلی ناکامی اردوغان تلقی شد و دست او را از کسب 

  .اساسی و برپاسس سيستم نئوعثمانی کوتاه کرد  قانونتغييرچنين رويای  اکثريت و ھم

ازنده ميدان بوده  جدا از تالش برای ائتالف با ديگر احزاب، ب» اتنخابات«و » دموکراتيک«اردوغان که در عرصه 

نگاه ھم به برگزاری انتخابات زودرس پارلمانی داشت و در مقطع فعلی روی جنگ طلبی و تروريسم و تشديد  نيم

پراکندگی دھندگان را به اين يقين برساند که در شرايط  گذاری کرده است تا بتواند رای ثباتی و ناامنی کشور سرمايه بی

رفته  از دست تواند بار ديگر با قبضه قدرت مطلق، ثبات و امنيت  سياسی کنونی، فقط حزب عدالت و توسعه است که می

  . پوچی که در کودتاھای سابق ترکيه نيز به کار گرفته شده بودندئیادعاھا. را به کشور بازگرداند

وزير فعلی،  ، نخست »احمد داووداوغلو« ترکيه به رھبری ای نيز سياست خارجی در رابطه با تحوالت بيرونی و منطقه

 خصوص بحران  گذاری عظيمی را بر اعمال آتوريته و رھبری در تحوالت منطقه و به که در چند سال گذشته سرمايه

بعد از ناکامی اردوغان در حمايت . داند سوريه انجام داده است، ھرگونه شکستی را شکست سيسات داخلی و خارجی می

نظر  در سوريه، به » بشار اسد«جمھوری وقت مصر از حزب اخوان المسلمين و سرنگونی  س ئي، ر»محمد مرسی«ز ا

  .ای شده است المللی و منطقه رسد ترکيه وارد يک دوره تالطم و بحران سياسی و بين می

شھر سوروچ، در شھر  فدراسيون جوانان سوسياليست در ئیزمان با حمله تروريستی به گردھما به اين ترتيب، ھم

مرز با سوريه است، نشست مخالفان حکومت سوريه مورد حمايت دولت ترکيه در حال  که آن نيز ھم» ريحانلی«

 اين است که اگر اين ترور را داعش انجام داده بود پس چرا اين حمله تروريستی را در ريحانلی سؤالبرگزاری بود 

  !انجام نداد؟

تخابات ھفتم ژوئن عالوه بر کسب رای بسياری از کردھای ترکيه توانست رای ھا، در ان حزب دموکراتيک خلق

ھای مجلس به يکی از عوامل   درصد کرسی١٣ھای ديگری از جامعه ترکيه را نيز به خود اختصاص و با کسب  بخش

  .اصلی از دست رفتن اکثريت حزب عدالت و توسعه تبديل شد

  ٢٠١۵ اگست سی و يکم -  ١٣٩۴ سنبهدوشنبه نھم 

  .ادامه دارد

 

 


