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 Political سياسی

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠١۵ سپتمبر ٣٠
  

 جنگ و بحران دولت موقت انتخابات ترکيه
  )بخش سيزدھم(

   

 ترکيه، با ھواپيماھای ھای ارتش ، جنگنده٢٠١۵ جوالی ٢۵ برابر با ١٣٩۴ ]اسد[ مرداد٣از روز شنبه 

ھای حزب کارگران  ای زمينی، پايگاه ھای توپخانه خود، گاھی با سی فروند جنگنده، ھليکوپتر کبرا، بمباران F16 جنگی

ک، .ک.اين حمالت باعث شد تا پ. ھای ترکيه را نيز بمباران کرد در شمال عراق و کوھستان) ک.ک.پ( کردستان

توافق شده در ( بس با آنکارا باش درآورده و اعالم کند قرارداد آتش رکيه به حالت آمادهاعضايش را در مناطق ھم مرز با ت

  .ديگر معتبر نيست) ٢٠١٣سال 

ھا در ترکيه تا کی ادامه خواھد يافت و به کدام سمت و سو پيش خواھد رفت؟ اما به گفته  ھنوز مشخص نيست درگيری

  .ھا ادامه خواھند يافت  تھديدی بر سر ترکيه باشد، عملياتنخست وزير اين کشور تا زمانی که» داود اووغلو«

 مسير تغييراز جنگ و درگيری تا سقوط ارزش لير و . رسد به اين ترتيب، اين روزھا در ترکيه ھر خبری به گوش می

راتژی حزب شود تا است ھا انجام می ھمه اين. ترکيه امروز بسيار ناامن شده است. ھای ايرانی به اروپا ترانزيت کاميون

  . شودتأمينس جمھوری ئيحاکم و رجب طيب اردوغان ر

ھواپيماھای ارتش ترکيه، ھمواره بر فراز کردستان عراق به پرواز درآمده و مناطقی را که ظاھرا دولت ترکيه مدعی 

 .دھند ک است مورد ھدف قرار می.ک.است متعلق به نيروھای پ

 ترکيه را به دوز و کلک بازی و فريب امريکا يکی از مقامات برجسته ،امريکابه نوشته روزنامه وال استريت ژورنال 

چنين مدعی شد ترکيه با دادن اجازه استفاده از پايگاه نظامی اينجرليک به  اين روزنامه، ھم.  متھم کرده استامريکا

 حمله ٣٠٠کنون ارتش ترکيه تا. کند ک استفاده می.ک. از آن به عنوان يک سرپوش جھت حمله به نيروھای پامريکا

 . عليه داعش ترتيب داده استئی حمله ھوا٣و تنھا  ک انجام داده است .ک. عليه پئیھوا

ھای  ، موفق به کسب اکثريت کرسی٢٠١۵ جون ٧در واقع پس از آن که حزب حاکم عدالت و توسعه ترکيه در انتخابات 

آن تالش بسياری برای تشکيل دولت ائتالفی با حزبی خود نشد، اگرچه پس از  پارلمان اين کشور برای تشکيل دولت تک

  .مشارکت دو حزب جمھوری خلق و حرکت ملی را آغاز کرد اما توفيقی حاصل نکرد

 روزه از سوی داوود اوغلو باعث شد تا اردوغان تصميم به ۴۵عدم موفقيت در تشکيل دولت ائتالفی در مدت مقرر 

انتخاباتی که اردوغان و ديگر مقامات حزب عدالت و توسعه .  نمايد٢٠١۵مبر ری انتخابات زود ھنگام در اول نوبرگزا

  .دھد ھا چيز ديگری را نشان می اند، اگرچه واقعيت جامعه ترکيه و اغلب نظرسنجی اميد بسياری بدان بسته
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ی  در فضای سياسی ترکيه کامال مشھود بوده، چند قطبی شدن شديد فضای سياسجون ٧نکته مھمی که پس از انتخابات 

گرايانه حزب عدالت و  جانبه ترين مسببين آن اقدامات يک ای که بدون شک يکی از اصلی مسأله. و اجتماعی ترکيه است

س جمھوری بوده که با ناديده گرفتن قانون ئيچنين رجب طيب اردوغان ر توسعه و رھبران آن احمد داوود اوغلو و ھم

 در نظر گرفته است در ھمه مسائل جاری داخلی و خارجی کشور س جمھورئيطرفانه را برای ر ای بی اساسی که وظيفه

  .به اظھار نظر پرداخته و در عمل به عنوان يکی از ارکان حزب عدالت و توسعه عمل نموده است

چنان منفی است که احزاب  ھا عليه حزب عدالت و توسعه آن چنان شديد و نگاه فضای دو قطبی به وجود آمده در ترکيه آن

ق و حرکت ملی به عنوان احزاب دوم و سوم پارلمان اين کشور، حتی حاضر به ارائه نامزد برای شرکت جمھوری خل

ھا بود که با مشارکت دو عضو خود در دولت موقت  نيز نشدند و تنھا حزب دموکراتيک خلق) انتخابات( در دولت موقت

  .موافقت کرد

در ) دولت انتخابات( تشکيل آن زده است اولين دولت موقتاز سوی ديگر، دولت موقتی که احمد داوود اوغلو دست به 

که ھر کدام اداره چندين سازمان را (  دستيار نخست وزير۴تاريخ جمھوری ترکيه است و عبارت است از نخست وزير، 

وود ترين انتقاداتی که به ترکيب اعضای دولت موقتی که به نخست وزيری دا از مھم. خانه  وزارت٢١و ) بر عھده دارند

 است که دو ئیھا اوغلو تشکيل شده است وجود دارد، عدم استفاده از افراد کامال مستقل برای احراز پست وزارتخانه

  .اند است ھا سر باز زده حزب حرکت ملی و جمھوری خلق از قبول آن

ولت ، ترکيب د١٣٩۴ ]سنبله[ شھريور۶ -  ٢٠١۵ت گس ا٢٨جمھور ترکيه روز جمعه  س ئيرجب طيب اردوغان، ر

قدرت را در اختيار ) ٢٠١۵مبر نواول ( اين دولت تا زمان برگزاری انتخابات زودھنگام.  کردتأئيدموقت اين کشور را 

  .خواھد داشت

 جمھور برای  سئي رتأئيد. بر اساس قانون اساسی ترکيه، کابينه موقت جديد نيازی به کسب رای اعتماد پارلمان ندارد

  .تشکيل دولت موقت کافی است

ھا نيز در اختيار اعضای حزب عدالت و  وزير و اکثر کرسی است دولت موقت بر عھده احمد داووداوغلو، نخست ري

 ٢ فرد مستقل، ١١ عضو حزب عدالت و توسعه، ١٢ نفر، از جمله ٢۶ه با يدولت موقت ترک. توسعه قرار گرفته است

 .ل شديک عضو از حرکت ملی تشکيھا و   ک خلقيعضو از حزب دموکرات

ھای  ھا به ارتباط داشتن با گروه ھای حزب دموکراتيک خلق تر اردوغان با متھم کردن نماينده در حالی که پيش

اردوغان گفت که اين افراد بايد ھزينه ارتباط خود با . ھا شده بود  آنئی، خواستار لغو مصونيت قضا»تروريستی«

اين شيوه اردوغان از ! کردھا در جبھه سياسی مخالفسازی سياسی  ھا را بپردازند و اين يعنی آغاز پاک تروريست

گران سياسی اردوغان به دنبال حذف کامل اين حزب در  پيچدگی خاصی برخوردار است و به نظر بعضی از تحليل

عنوان يک حزب غيرقانونی معرفی گردد تا از فعاليت  که در انتخابات آينده اين حزب به انتخابات پيش روست، يعنی اين 

  !ی آن جلوگيری به عمل آيدقانون

، در رابطه با استعفای ٢٠١۵مبر  سپت٢٣شنبه  سهھا،  س مشترک کل حزب دموکراتيک خلقئيفيگن يوکسکداگ، ر

ھا در کابينه و ھيئت دولت  گونه که حضور آن ھمان«: ھا از دولت موقت انتخابات، گفت وزرای حزب دموکراتيک خلق

  ».يت سياسی استمسؤولھا محصول ھمين   کنارەگيری آنيت سياسی بود، اکنون نيزمسؤولنتيجه 

گيری علی حيدر کوناج و مسلم دوغان  فيگن يوکسکداغ، طی سخنانی در دفتر اين حزب در استانبول در رابطه با کنارە

 . ھا توصيف کرد يت سياسی آنمسؤولاز کابينه دولت، اقدام آنان را نتيجه 

 دمکراتيک و ئیمبر در فضاابينه آن بود که انتخابات اول نوھا در ک  آنعلت حضور«: گفت» ه د پ«س مشترک کل ئير

ھا در جزير، حتی اجازە  به اين وزرا که در کابينه انتخابات جای گرفته بودند در اوضاع ممنوعيت. آرام انجام گيرد
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و ھستند، در ترکيه که ر ھای بزرگ روبه دھندگان به آن، با اين ھمه يورش پ و رای.د.ورود به آن شھر را ندادند، ه

گونه که قرارگرفتن ھر  ھمان. نه داشتهاندمسؤوالھا برخوردی  روست، آن دمکراسی و صلح تا به اين حد با تھديد روبه

» .ھاست يت سياسی آنمسؤولھا محصول  يت بودە، امروزە نيز کنارەگيری آنمسؤولدو رفيق ما در کابينه نتيجه 

 .دولت انتخابات، اين دولت در بحران جديد وارد شده استگيری دو عضو  بنابراين، با کناره

، بر مزار ودات ٢٠١۵مبر  سپت٢۴شنبه  ھا، روز پنج خلقالدين دميرتاش نيز رھبر مشترک حزب دموکراتيک  صالح

، حضور يافت بود، طی سخنانی اعالم کرد جنگ سرنوشت مقدر نيست »ھا حزب رنج خلق«س تشکيالت آمد ئيآيدين ر

  .توان از شرايط جنگی خارج شد ھا می  برابر خلقو با تالش

،  در سوريه«: اند، گفت  جشن را با ترس و نگرانی برگزار کرده  مردم در ھر چھار سوی ترکيه وی با بيان اين که

. ھا سرنوشت ما نيستند يک از اين اما ھيچ.  خون و خونريزی است عراق، ليبی، يمن و تمامی جغرافيای اين منطقه

 اين اوضاع در دستان تغيير.  صدھا سال است روانند، سرنوشت محتوم اين خاک نيستند ون، اشک چشمانی کهجنگ، خ

ای نزديک خودمان را   برابری و زندگی آزاد را از دست ندھيم، ما در آينده  ما اعتقادمان به مھم آن است که. مردم است

  کنند، به  از آن سوی اقيانوس آمده و در اين سرزمين دخالت می  کهئیھا آن.  و صلح را برقرار خواھيم کرد مديريت کرده

 .ندمسؤولھا  ھا نيز در اين جنگ و ريختن اشک بدون ترديد آن. ھای نفت، گاز و زير و روی اين خاک است طمع ثروت

باختگان اين  مان ودات آيدين و جان سئيما بار ديگر در مقابل ر«:  قتل ودات آيدين نيز گفت  به دميرتاش، با اشاره

   شما برای صلح و برادری مبارزه زمانی که. دھيم  می مان ادامه  مبارزات  در مسير صلح به بنديم که رويدادھا عھد می

م صدا پيش از ئيگو  ما می  ھمين خاتر است که به.  قتل رساندند کرديد، حاکميت نادان و جاھل در آن دوران شما را به می

 ».ن حکومت بدھد رھبرا ھر چيز، عقلی به

 ٣ھا در  ھا و نمايندگان ديگر سازه ھا و حزب رنج خلق پس از خروج از گورستان، نمايندگان حزب دموکراتيک خلق

 . رفتند باخته ھای گريالھای جان   ديدار خانواده  تقسيم شده و به گروه

 ۵رانی وی از سوی بيش از  ن در مراسمی شرکت کرد و سخالمانچنين در شھر لورکوزن  الدين دميرتاش، ھم صالح

  .ھزار نفر با جوش و خروش مورد استقبال قرار گرفت

رانی دميرتاش، بسيار محکوم و از موضع قدرت و افشاگرانه عليه حزب عدالت و توسعه و شخص رجب  اين سخن

مک کردند، ھا ک  ژوئن به آن٧رانی از تمامی کسانی که برای برگزاری انتخابات  وی طی سخن. طيب اردوغان بود

در . مشخص است آن که از کاخ سلطنت سير نشد، درصدد برگزاری انتخاباتی ديگر است«: گذاری کرد و گفت سپاس

 ».را پيشمان خواھيم ساخت) اردوغان( نوامبر بارديگر او١انتخابات 

رصد آراء را کسب  د٢٠بينی کرد که اگر در ترکيه در شرايط دموکراتيک انتخابات برگزار شود، حدود  دميرتاش، پيش

پ صيانت کردند، کودتای کاخ آغاز و تالش شد .د. درصد آراء از ه١٣وقتی شش ميليون نفر با «: خواھند کرد و افزود

اکنون  ھم. بود شد، ميزان آرای ما بيش از اين می اگر انتخاباتی عادالنه برگزار می. که اراده خلق به شکست کشانده شود

 درصد آراء را ١٣کاخ سلطنت ترکيه حتی نتوانست . ما از اين پتانسيل برخورداريم.  درصد است٢٠ميزان آرای ما 

 ».کودتا کرد و برگزاری انتخابات زودھنگام را اعالم کرد. خود کسب کند

 ژوئن که ھنوز تصميم جنگ گرفته نشده بود، در سراسر ترکيه، حزب ٧دميرتاش، اضافه کرد که قبل از انتخابات 

در . حمالت از شھرستان گيادين استان آگری آغاز شد«: وی افزود. رو شد  بار با حمله روبه١٧۶ا، ھ دموکراتيک خلق

ھا  پ رسانه.ک.آ. ھم بمبی منفجر و سعی کردند راه سياست را بر ما مسدود کنند) دياربکر(  انتخاباتی شھر آمدئیگردھما

 ».ھای خود قرار داد  ھم مورد ھدف يورشای طرفدار ما را ھای رسانه رو خود ساخت و ارگان را ھم دنباله
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ھا به  ، با تمام امکانات دولت اجازه نداد که حزب دموکراتيک خلق)پ.ک.آ( دميرتاش افزود که حزب عدالت و توسعه

ھا ھم برای  ھا ليره از ناحيه بودجه به صورت مخفيانه، دادگاه حقوق خود برسد و افزود که گذشته از مصرف ميليون

 . فعاليت کردندپ.ک.کمک به آ

پ تصميم گرفت که در قالب حزب در انتخابات شرکت کند، حمالت افزايش .د.دميرتاش بيان کرد که پس از اين که ه

 .پ، اين حزب به پيروزی رسيد.د.ھا و جنگ ويژه عليه ه يافت و خاطرنشان ساخت که با وجود دروغ

داشت که نتايج انتخابات پذيرفته نشده و دولت ھرچند دميرتاش افزود که در ترکيه قانون اساسی باطل شده و بيان 

چون دولتی  ھا منصوب کرد، تصميم به جنگ گرفته و ھم  نفر را در بسياری پست٧٠٠مشروع نيست، اما بيش از 

کس بدون اجازه  ھيچ. اين کار کودتا است«:  کرد که اين يک کودتا است و افزودتأکيددميرتاش . کند انتخابی رفتار می

يک . کنند ھا کار نمی رسانه. گيری کند تواند تصميم دادگاه عالی نمی. پارلمان فعال نيست. گيری کند تواند تصميم نمیکاخ 

به ماھا ھم . نامند دوستی می اين را ھم دموکراسی پيشرفته و ميھن. شود  ھرچه گفت، ھمان اجرا میئیشخص به تنھا

با نيست انگاشتن اراده مردم، انتخابات برگزار . اند امل خود درآوردهدولت را تحت حاکميت ک. گويند خائنان به وطن می

 ».پ از حد نصاب عبور نکند.د.کنند ه کنند و با تمام توان خود تالش می می

پ با متوقف ساختن مذاکرات صلح با رھبر ملت کرد، عبدهللا اوجاالن، تصميم به جنگ .ک.دميرتاش افزود که دولت آ

 ».پ از حدنصاب انتخاباتی عبور نکند، تمامی اميد دولت، کشتار است.د.اين که هبرای «: گرفت و افزود

: بس دوجانبه پاسخ نداده است و گفت ک برای برقراری آتش.ک. کرد که کاخ سلطنت ھنوز به فراخوان پتأکيددميرتاش 

چرا روند , شود  گردانده میھای جوانان از ميدان جنگ باز ھمه روزه جنازه. اند چرا سفر به امرالی را ممنوع کرده«

 ».بست رسانديد صلح را به بن

ھای پارلمان و  برای کسب کرسی«: پ برای برقراری صلح بسيار تالش کرده و افزود.د.دميرتاش خاطرنشان کرد که ه

زم باشد در اين کشور ھر اقدامی ال. منافع خود شايد ھمه جا را به آشوب بکشانيد، اما ما اجازه چنين کاری نخواھيم داد

 ».را انجام خواھيم داد

ک خاطر .ن.در پيامی به پانزدھمين مجمع عمومی ک(KCK) مراد کارايالن عضو شورای رھبری کنگره جوامع کرد

  . ھا در مرحله ايجاد کردستان آزاد قرار دارند نشان کرد که آن

مان  مقاومت خلق«: ه حساسی است گفتکارايالن با اشارە به اين که منطقه خاورميانه و کردستان در حال گذر از مرحل

ھای انقالب  پيروزی. کاران داعش در تمامی جھان انعکاس يافته است در جنوب و غرب کردستان در مقابل کشتار تبه

مان را ديوانه کردە، و به ھمين خاطر عليه   در شمال کردستان دشمنانجون ٧غرب کردستان و پيروزی در انتخابات 

گرانه  ھای اشغال مان در شمال کردستان در برابر سياست خلق. ی گستردە را آغاز کردەاندجنبش و خلق ما تھاجم

به ويژە اعالن خودمديريتی دمکراتيک در . مرحله نوينی را آغاز کردە) پ.ک.آ( حکومت ترک و حزب عدالت و توسعه

 » ...خواھانه در کردستان بود شمال کردستان، شروع مرحله تازەای از مبارزات آزادی

ک .ک.ارتش به دستور اردوغان به پ. باری بوده است ھای خشونت ھای اخير شاھد تنش به اين ترتيب، ترکيه در ماه

  .اند ھای وسيعی در سراسر کشور راه انداخته حمله کرده و دستگيری

ی اجرا نيز چندين عمليات نظامی را عليه اھداف نظامی و غيرنظام) ک ک پ( شاخه نظامی حزب کارگران کردستان

 . قرار داده استئیھای اين حزب را در عراق ھدف بمباران شديد ھوا ارتش ترکيه نيز پايگاه.  است کرده

 دالر ھزار ٣٢ با ھزينه ماھيانه امريکاگاری بر افکار عمومی شرکتی را در تأثيردر ھمين راستا، ترکيه برای 

ی است که دولت ترکيه برای تحريف افکار دالر ميليون ۵ اين تنھا بخشی از ھزينه ساليانه.  کرده استتأسيس امريکائی

 برعھده دارند پورتر گوس امريکادر ميان کسانی که رھبری اين جريان را در . کند  و جھان پرداخت میامريکاعمومی 
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 اامريکای در   ميالدی مدير کل سيا بوده است که منابع رسانه٢٠٠۶ تا ٢٠٠۴ھای  قرار دارد که قبال در ميان سال

  . را فروخته استامريکاخاطر پول منافع دولت  گويند وی به می

 پرده از کارھای خود برای ترکيه برداشته است امريکاگويند گوس در اعترافاتش برای وزارت دادگستری  اين منابع می

 :گويد و چنين کارھايش را برمی شمرد و می

 ھا ی زمينه و ترکيه در تمامامريکا وکيل برای توسعه روابط تأمين -١

  در خصوص مسائل مھم ترکيهامريکا اطالع رسانی به اعضای کنگره -٢

 .شود ھای ويژه در خصوص مسائلی که به ترکيه مرتبط می ه گزارشي تھ-٣

گرد صد سالگی کشتارجمعی ارامنه به دست دولت ترکيه بوده  اين اقدامات گوس و گروھش دقيقا دو روز قبل از سال

 .است

 ميالدی خدمات شايانی را به ھمراه خدمات باال ٢٠٠۴ تا ١٩٨٩ھای  وره سناتوريش نيز در طول سالپورتر گوس در د

 .به دولت ترکيه ارائه کرده است

ھای خود درغرب درست  بينيم امروز دولت ترکيه به خوبی توانسته است سرپوشی برای فعاليت از اين روست که می

 .کند

ک را در .ک.کننده بوده است که حمالت به پ  به حدی خوشحال امريکائیقامات  اينجرليک، برای مئیمجوز پايگاه ھوا

ھای خود به خوبی برای پوشش  در حقيقت دولت حزب عدالت و توسعه و اردوغان از البی. سکوت کامل نظاره کنند

 .کنند رفتارھايش استفاده می

ک نيزبا تاکتيک .ک.در نقطه مقابل پ. دامه دھدخواھد آن را ا ھای جنگ، می رسد دولت با وجود ھمه ھزينه به نظر می

گيرد به ھمين دليل تمام  ھا بھره می جديدی وارد ميدان شده است و از نيروھای جوان تشکيالتی خود برای درگيری

اند و براساس سخنان مخالفين دولت اردوغان مناطق کردنشين ترکيه عمال از  شھرھای کردنشين ترکيه درگير شده

 .يرون آمده استکنترل دولت ب

 ئیحمالت ھوا. گذارد  مخربی بر ارتش و تشکيالت آن میتأثيرھای کالسيک نتيجه داده و  تاکتيکی که در مقابل جنگ

ک است آسيب زيادی برساند بنابراين، .ک.العبور را که محل استقرار پ ھای صعب نيز تاکنون نتوانسته است صخره

 .ند داشته باشدتوا اصوال اين حمالت چندان دستاوردی نمی

اردوغان در . شود تا انتخابات پيش رو به نفع حزب عدالت و توسعه پايان يابد ھمه اين اقدامات در حقيقت انجام می

ھای رای داد اما آيا اين بار نيز  ھای اشتباه خود در خصوص داعش را در پای صندوق انتخابات قبلی تاوان سياست

ھای دمکراتيک بازدارد؟ اگر  مناطق کردنشين ترکيه از دادن رای به حزب خلقھای کرد را در  تواند رای دھنده نمی

ھای سياسی و اقتصادی  شده خود به قيمت نابودی زيرساخت تعييناردوغان موفق شود توانسته است به اھداف از پيش 

. زند ه را رقم میبازد که در آن سرنوشت ترکي ترکيه برسد اما اگر در اين راه موفق نشود اردوغان قماری را می

ھای ترکيه در دالرآن موقع است که . سرنوشتی که احتماال حزب عدالت و توسعه و اردوغان را با ھم نابود خواھد کرد

 . ھم کاری از پيش نخواھند بردامريکائی و سناتورھای امريکا

، ٢٠١۵مبر ماه  سپت٢۵گست تا ا ٢۵ھا در فاصله  درگيریآمار جنگ و » گ.پ.ه«رسانی نيروی گريال  مرکز اطالع

 نيروی ويژه، و ۶۴ليس و ومور پأ م١٠١ نظامی ارتش، ۴١٧ھا  در اين درگيری. عليه ارتش ترکيه را اعالم کرد

  . اند  گريال جان خود را از دست داده۴٨چنين  ھم

 عليه مطالبات ،)پ.ک.آ( اردوغان و دولت عدالت و توسعه«: ای اعالم کرد گ، در بيانيه.پ.رسانی نيروی ه مرکز اطالع

ھا برای  ھا در ترکيه و کردستان، با اراده عظيم جامعه در انتخابات ضديت کرد، تالش حياتی برای زندگی مشترک خلق
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پ به .ک.آ.  کرد و نيز رفتار صادقانه رھبر آپو و جنبش ما را با ضديت جواب داد و جنگ را آغاز نمودمسألهحل 

در مرحله کنونی که ھمه نوع حمله نابودگرانه و فاشيستی در آن روی داد، . انکار و نابودی کامل ملت کرد دست زد

 .گرانه را گسترش داد ھا را اعالم و مبارزه مقاومت مردم کرد با توسل به اراده آزاد خود خودمديريتی

 ملت ما، در گرانه به عام ھا برای ضديت با انزوای تحميل شده بر رھبر آپو و حمالت قتل در ماه سپتامبر ھمه فعاليت

ھای  ذھنيتی که بر خلق. گر انجام شد  و دفاع از خود بر ضد ذھنيت فاشيسم و اشغالئیگو ھای پاسخ چارچوب عمليات

 ».شود تحت ستم تحميل می

 :مبر چنين است سپت٢۵الی ست گا ٢۵ھا از  بيانيه، آمار درگيریبنا به اين 

 :ھا  حمالت و عمليات بار؛ جزئيات آن۵٣٣: ھای ارتش ترکيه حمالت و عمليات

 بار؛ حمالت ۴۴:  بار؛ حمالت ھليکوپترھای کبرا٨۶: ھا  جنگندهئی مورد؛ حمالت ھوا٣٩: ھای زمينی عمليات

ھای   بار؛ عمليات١۶٠:  پھپادھائی پس از شناسائی بار؛ حمالت ھوا٨٢:  پھپادھائی بار؛ تحرکات ھوا٣۶۴: ای توپخانه

 عمليات آن را گريالھای ١۶( عمليات٣٨۵: ھای گريالھا دينان؛ کل عمليات عمليات با۴: نتيجه ارتش زمينی بدون

: ؛ عمليات برای محاصره و تصرف٣٧: ھا از نوع سوءقصد ؛ عمليات١١٢: ھای تخريبی ؛ عمليات)يژاستار انجام دادند

ھای پليس  پاسگاه مورد؛ حمله به ٨٠: ھای نظامی  عمليات؛ حمله به پايگاه٨۵: شھری  عمليات؛ کنترل مسيرھای بين۶

 مورد؛ حمله انفجاری ٩: ھای دولتی  مورد؛ حمله به مراکز امنيتی و ساختمان١٩: ھای نظامی سازمانی امنيتی و خانه

 درگيری؛ نتايج ٣۴: ھای روی داده با ارتش ترکيه  مورد؛ درگيری٣: آھن و سدھای آبی راه, لوله انتقال نفت عليه خط

: شده ھای کشته  نظامی؛ تعداد پليس۴١٧: ھا ھا و عمليات  شده ارتش ترکيه در درگيریھا؛ تعداد نظاميان کشته عمليات

 تن؛ نظاميان ٢: شده  تن؛ ضدگريالھای کشته٢: ھای کشته شده  تن؛ خلبان۶۴: شده  تن؛ عداد نيروھای ويژه کشته١٠١

 ٣: ی جاسوسی ساقط شده تن؛ ھواپيماھا٢٣:  تن؛ نيروھای ويژه زخمی۴۴: ھای زخمی  تن؛ پليس٨٠: شده زخمی

:  فروند؛ خودروھای زرھی منھدم شده٢:  فروند؛ ھليکوپتر کبرای ساقط شده١: فروند؛ ھليکوپتر اسکورسکی ساقط شده

  دستگاه٢: شده ھا و خودروھای نوع تومای منھدم  دستگاه؛ تانک٣١

؛ خودروھای به ٣:  منھدم شده۴سالح آ پل؛ تعداد توپخانه و ٧: ھای منفجر شده  دکل؛ پل٩٠: ھای تلفن منھدم شده دکل

: ديده اسکورسکی و کبرا  خودرو و کاميون؛ تعداد ھليکوپترھای آسيب٣۵: کردند کشيده شده که به ارتش کمک می آتش

 ٢:  قبضه؛ اسيران جنگی١: ھای ترمال منھدم شده  دستگاه؛ سالح۶٠:  فروند؛ خودروھای زرھی آسيب ديده٢۵

 .  عمليات۵۶:  که نتايج و آمارھای آن بدست نيامدئیھا ؛ تعداد عمليات)دار است درجهيکی از اسرا افسر ( نظامی

  :تجھيزات نظامی به غنيمت درآمده

 زنجير تيربار ۴، ٣گ  گلوله ام١۵٠انداز؛  خمپاره ١ سالح ملز؛ ٧ خشاب آن؛ ٢، ١۶سالح ام ١ قبضه سالح کمری؛ ١١

 ٧ دوربين کونيا، ٢ دوربين سالح سوءقصد، ١ دوربين، ٣ کامپيوتر، ۵ بيسيم کوچک، ١چنين  تانک، ھم  راکت آنتی۴و 

 .جليقه فوالدی و مقادير زيادی مھمات نظامی ديگر به غنيمت گرفته شدند

؛ ) در شمال به شھادت رسيدندئی گريالی ما در جريان حمالت ھوا١٣( گريال۴٨: تعداد گريالھای به شھادت رسيده

 . تن۵: عداد گريالھای اسير گريال؛ ت۴: باختگان شنگال جان

ھای جامعه و دولت  برد، بلکه برعکس اين زيرساخت ھای چريکی را از بين نمی ھای کالسيک، اصوال سازمان جنگ

  .گيرند است که مورد ھدف قرار می

ک در داخل و خارج مرزھای ترکيه و با افزايش عمليات .ک.ھای ارتش ترکيه با گريالھای پ بعد از آغاز درگيری

ھا بار ديگر در برخی مناطق کردنشين ترکيه وضعيت  ک در داخل ترکيه، دولت اين کشور بعد از سال.ک.امی پنظ

  .اضطراری اعالم کرده است
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 استان کردنشين ترکيه در وضعيت تدابير شديد امنيتی قرار دارند که حضور نيروھای ١۴ منطقه از ١٠٠اکنون  ھم

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

در . ماردين، سرت، حکاری، غازی عنتاب، اورفا، درسيم، شرناخ، وان، ارزروم، آرداھان، قارص و موش اشاره کرد

ھای مختلفی اعم از  يتجا محدود ھا، روستاھا منطقه نظامی عنوان شده است که در آن  استان برخی مناطق، محله١۴اين 

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

 ١٩٨٧اين وضعيت که از سال . شود وضعيت اضطراری به وضعيت ويژه امنيتی در مناطق کردنشين ترکيه اطالق می

 ترکيه در قبال ھای وقت ھای دولت  منطقه کردنشين ترکيه آغاز شده است ھمواره يکی از سياست١١ استان و ۴در 

ھای نظامی در اين   ميالدی بوده است تا از اين طريق و با افزايش کنترل٩٠مردم کرد اين کشور، به خصوص در دھه 

  .ھای ضد حکومتی شود مناطق مانع به وجود آمدن عمليات، تظاھرات و شورش

س ئينترپرايز، درباره اھداف ره آمريکن ايمؤسسگر   و پژوھشامريکامايکل روبين، از مقامات سابق وزارت دفاع 

اردوغان ھم اکنون فقط يک ھدف را دنبال «: ک و تنش ايجاد شده در ترکيه گفته است.ک.جمھور ترکيه از حمله به پ

 درصدی ورود به پارلمان ١٠می کند و آن برگزاری انتخاباتی جديد است که کردھا نتوانند در آن بار ديگر حد نصاب 

 اشاره به اين که اردوغان سعی دارد کردھا را دشمن نشان دھد معتقد است اردوغان با  او با» .ترکيه را به دست آورند

تواند  ديد می ھا وقتی می اردوغان سال. رسد وارد شدن به جنگ در سوريه و درگير شدن با کردھا به اھداف خود می

داد اما با راه يافتن حزب   میئیھا ا قولھ ھايش به دست آورد به آن رای مردم کرد را در حمايت از خود و يا پروژه

کند با حمله به کردھا و به  ھا به پارلمان ترکيه، اردوغان نه تنھا به مردم کرد پشت کرد بلکه فکر می دموکراتيک خلق

 .تواند به ھداف انتخاباتی خود برسد انداختن بحران می راه

رالن نيز معتقد است برگزاری انتخابات زودھنگام با  سادات در دانشگاه با-گر مرکز بگين افرايم انبار، پژوھش

تواند اکثريت آراء را به  تواند به کمک حزب عدالت و توسعه آمده و بار ديگر می پرستانه می برانگيختن احساسات ميھن

ھاست که در  ھدف از حمله کنونی دولت ترکيه به کردھا کاستن از حمايت از حزب دموکراتيک خلق. دست آورد

 .ھا به آن رای دادند بات گذشته ھم کردھا و ھم ترکانتخا

ھا در پارلمان ترکيه، در اظھاراتی با اشاره به افزايش عمليات  س فراکسيون حزب دموکراتيک خلقئيادريس بالوکن، ر

ھای  ھای دولت ترکيه از سياست نيروھای امنيتی ترکيه در مناطق کردنشين ترکيه عنوان کرد که در حال حاضر سياست

 .تر شده است  ميالدی نيز وخيم٩٠دھه 

 ماه و نيم است ۴: گونه است ھا در خصوص روند مذاکرات صلح اين وی در ادامه اظھارات خود تصريح کرد؛ واقعيت

نه خانواده ايشان و نه ھئيت امرالی ھيچ . برد ک در انزوای کامل به سر می.ک.که عبدهللا اوجاالن رھبر دربند پ

کند  ھای حکومتی در خصوص اين که حکومت ترکيه با عبدهللا اوجاالن ديدار می خبرگزاری. اشتندديداری با ايشان ند

تا زمانی که ھيئت امرالی با اوجاالن ديدار نکند . کدام از اين اخبار اعتماد نداريم اخباری منتشر کرده است، ما به ھيچ

. ؛ سفر کردن و يا نکردن به جزيره امرالی نيستألهمسبرای ما . ھيچ اظھار نظر دولتی و حکومتی را نخواھيم پذيرفت

 .ھای دموکراتيک است  کردھا از راهمسألهچيزی که برای ما اھميت دارد حل و فصل 

)www.rojname.com/index.kurd?nuce=2124435(  

مت ترکيه خواه خلق ترکيه، در اظھاراتی با انتقاد شديد از حکو س حزب جمھوریئيچنين کمال قليچدار اوغلو، ر ھم

. ھای جوانان اين مملکت است عنوان کرده است که دولت ترکيه در حال نمايش سياست با استفاده از جنازه

س جمھور ئير. کنند ھای سياسی می  استفاده ريزی شھدا مدارانی در داخل حکومت ترکيه وجود دارند که از خون سياست
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گونه  اگر اين» خوش به حال شما که فرزندتان شھيد شده است«: دگوي به مادر گريانی که فرزند خود را از دست داده می

  است ايشان چرا فرزندان خود را به سربازی نفرستاده است؟

 ژوئن ٨ انتخابات صورت گرفت و تصوير ترسيم شده در ٢٠١۵ ژوئن ٧ کرد که در تأکيدوی در ادامه اظھارات خود 

 توسعه با ايجاد ھرج و مرج در تالش برای حفظ حاکميت خود ولی حزب عدالت و. يک دموکراسی کامل در ترکيه بود

  .س جمھور کاخ نشين ترکيه استئيھای موجود رجب طيب اردوغان، ر ريزی  خونمسؤول. در ترکيه است

. قليچدار اوغلو، در ادامه تصريح کرد که در شرايط موجود در ترکيه سخن گفتن از حقوق، محلی از اعراب ندارد

تعامالت . رو ھستيم با يک کودتا روبه. قانون اساسی کاربرد خود را از دست داده است. شده استدموکراسی تعطيل 

  .سياسی از کار افتاده است

گوی اين حزب نيز در اظھاراتی با انتقاد شديد از رجب  خواه خلق ترکيه و سخن ھالوک کوچ، معاون حزب جمھوری

ھای موجود در کشور  ريزی  تمام اقدامات تروريستی و خونمسؤول«: س جمھور ترکيه، عنوان کردئيطيب اردوغان ر

س جمھور کشور ئيھا گرفتار شده است اين در حالی است که ر ريزی ھا و خون کشور در آتش درگيری. اردوغان است

رخی در ب. يتی در قبال افزايش اقدامات تروريستی در کشور استمسؤول دھنده بی کند که نشان به نوعی اظھار نظر می

وضعيت اقتصادی . ترور در تمام کشور پخش شده است. مناطق کردنشين ترکيه امنيت عمومی به صفر رسيده است

در وسط اين ھمه بحران شما به . ترکيه گرفتار سناريوھای سياه سياسی شده است. شود روز به وخامت کشيده می به روز

 !زند؟ سخنان اردوغان دقت کنيد که از چه چيزی حرف می

ک .ک.اند و ميز مذاکره با پ  سال اين کشور را اداره کرده١٣کسانی که :  در ادامه اظھارات خود عنوان کردوی

 تمام مسؤولاند امروزه   منافع شخصی خود برابری و برادری اين ملت را به خطر انداختهتأمينتشکيل داده و برای 

ھا و منافع آن تمام منافع و آينده  ک شخص به ھمراه ترسآرزوھا و تخيالت ي.  ھستند که شاھد آن ھستيمئیھا ريزی خون

کاخ رياست جمھوری ترکيه برای برگزاری انتخابات زودھنگام در اين کشور ھر . يک کشور را به خطر انداخته است

يری در واقع تمام اقداماتی که اکنون شاھد آن ھستيم برای جلوگ. راھی را امتحان کرده و کشور را به ھرج و مرج کشاند

اردوغان : خلق افزود گوی حزب جمھوری خواه سخن. از تشکيل حکومت توسط احزاب اپوزيسيون طراحی شده است

خوانی  س جمھور اين کشور ھمئيدردھای امروزه ترکيه با درد ر. بايد از سياست يک بام و دو ھوای خود دست بردارد

 .ندارد

)http://www.kurdpress.com/Fa/NSite/FullStory/News/?Id=90030(  

در واقع عامل اصلی ھمه مصائب جامعه ترکيه، رجب طيب اردوغان و حزبش عدالت و توسعه و کيش شخصيت و 

 قانون اساسی و تبديل نظام سياسی کشور به يک تغييربينی خود و حزب حاکم چند سالی است که در فکر  خودمحوری

 جمھور باالترين قدرت را داشته باشد، بر ترکيه تا سال انگيزه او اين است که در مقام رياست. نظام رياستی است

طلبانه، قدرت را از  ھای عظمت ھا و طرح  اين کشور حکومت کند و با اجرای پروژهتأسيسگرد   که صدمين سال٢٠٢۴

د و اميد اردوغان و حزب حاکم او اين بود که در انتخابات پارلمانی ماه ژوئن گذشته دوسوم آرا را کسب کن. دست ندھد

ھا در  سابقه حزب دموکراتيک خلق با نيروگيری بی.  قانون اساسی جامه عمل بپوشدتغييربه ھدف خود در مورد 

ھا نصيب حزب حاکم نشد، بلکه اکثريت مطلق خود را  ھا به مجلس نه تنھا دوسوم کرسی انتخابات پارلمانی و ورود آن

  .ھم از دست داد

، بيش از آن که عليه )روژاوا(  تالشش برای ايجاد منطقه امن در شمال سوريهھم حرکات نظامی اخير دولت ترکيه و ھم

چنين تحقق اھداف و روياھای  ھای روژاوا و ھم باشد در جھت تضعيف کانتون) داعش( نيروھای دولت اسالمی

 .  است٢٠٢۴بلندپروازانه خود تا سال 
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، به خصوص شکست داعش در کوبانی، » قيمتسقوط اسد به ھر«در سوريه به درازا کشيدن جنگ داخلی و سياست 

ھا در  گيری روزافزون مردم کرد در ترکيه و موفقيت آن زمان قدرت ھم. بست مواجه کرد اردوغان و حزبش را با بن

در کردستان سوريه، دولت ترکيه را نه تنھا به ھراس انداخت، بلکه اردغان » کنفدراليسم دموکراتيک«تثبيت سيستم 

 کشور را دچار جنون قدرت و خودکشی سياسی کرد به طوری که در عرصه داخلی، اوال اردوغان س جمھور اينئير

گرايان ترک، فضا را برای باال بردن  ک در شمال عراق و جلب حمايت ملی.ک.پ«در صدد است با بمباران مواضع 

مورد نظر و از جمله آرای حزب خود در يک انتخابات زودھنگام و تشکيل دولتی تک حزبی و پيگيری اصالحات 

  .افزايش اختيارات رياست جمھوری آماده کند

المللی ھم ترکيه با حمله ظاھری و صوری به مواضع داعش در شمال سوريه، در تالش  دوما، در سطح خارجی و بين

به . اثر کند را بی» جھادی«ھای تروريستی  پوشی و حتی حمايت دولت ترکيه از گروه است ادعاھا در خصوص چشم

ای از ترکيه به منطقه  عالوه دولت ترکيه در صدد است بازگرداندن تدريجی بيش از يک و نيم ميليون آواره سوريه

 . رويکرد در قبال داعش استتغييرھای اصلی دولت ترکيه برای  از انگيزه» امن«

ش به کشورھای ديگر گفت امروز کشور ارزش لير سقوط شديدی داشته است، خبری که برای اقتصاد داود اوغلو که می

  .دھد چندان خوشايند نيست پول قرض می

شايد در تمام جھان اين تنھا . توريسم و اقتصاد و امنيت ترکيه امروز به بھای پيروزی در انتخابات رو به نابودی است

 .موردی باشد که کسی برای رسيدن به اھداف حزبی، جنگی اين چنين سنگين به راه انداخته باشد

 .ی که به زودی پاسخ داده خواھد شدسؤالتوانند دمکراسی را برای ترکيه به ارمغان بياورند؟  ھای تفنگ می لهولی آيا لو

معروف گشت، اين » پروسه صلح«فصل و يا  و  کرد در ترکيه که به روند حلمسألهھا برای حل  ، تالش٢٠١٣در سال 

) ک.ک.پ( ھبر زندانی شده حزب کارگران کوردستانپيام آشتی عبدهللا اوجاالن ر. کشور را وارد عرصه جديدی کرد

بينی در سراسر کشور قرائت  در ميانه جشن نوروز ھمان سال در دياربکر به دو زبان کردی و ترکی، با افزايش خوش

به مناسبت آغاز يک دوره » پ ک ک«بس بين دو طرف درگير، پليس و ارتش ترکيه حمالتشان را عليه  با آتش. شد

 .ر ترکيه متوقف کردندنسبتا آرام د

دولت حزب عدالت و توسعه و نخست وزير وقت رجب طيب اردوغان تعدادی طرح ابتکاری را برای سرعت بخشيدن 

جلسات بين دولت و نمايندگان کورد در کاخ .  کرد و افزايش حمايت مردم بر عھده گرفتمسألهفصل  و به فرايند حل

 .ھا به خود گرفت دولمه باخچه چھره عمومی رنگارنگی از تالش

س جمھور حکومت اقليم کردستان عراق، با ئي اتفاق افتاد، ھنگامی که مسعود بارزانی، ر٢٠١٣مبر نونقطه اوج در 

اردغان و بارزانی دست در دست ھم در يک .  خودرو برای مالقات اردوغان، به دياربکر رسيد۵٠کاروانی متشکل از 

و ديگر موزيسين » ابراھيم تاتليسس«ال خواننده سرشناس فولکلور کورد تجمع شلوغ در شھر ظاھر شدند، در ھمان ح

چنين ھمسر نخست وزير، امين اردوغان  ھای کردی سرودند، ھم کرد شوان پرور که مدت زيادی در تبعيد بود، ترانه

زاران نفر استفاده، ھم برای ھ ای مملو از احساسات و در عين حال سوء صحنه. روسری سنتی کردی بر سر کرده بود

  .ھا بيننده در تلويزيون بود حاضر در تجمع و ھم برای ميليون

پس از . ھای اقتصادی درگيری کرد متمرکز شد برای فرايند صلح و جلب حمايت مردم، حکومت اردوغان بر روی جنبه

منتشر » د ملیھزينه برآورد شده تروريسم بر روی اقتصا« تحت عنوان ئیھا ھا کار جامع، وزارت اقتصاد گزارش ماه

  .کرد

 را ٢٠١٢ تا ١٩٨۶ھای  که بازه زمانی بين سال» نومان کورتولموس«گزارش ارائه شده توسط معاون نخست وزير 

زيان اقتصادی کشور، بر .  ھزار نيروی امنيتی بود٧ ھزار نفر، شامل ٣۵گان جنگ  داد، شمار کشته شده پوشش می
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 ٢/١شده است،   واحد باالتر در ھر سال می۵/٠رشد اقتصادی ترکيه آميز، نرخ  اساس اين فرض که در يک محيط صلح

ھای نظامی بوده، کورتولماس   بر اين که ترکيه متکی بر اخذ وام برای پوشش ھزينهتأکيدبا .  تخمين زده شددالرميليارد 

  .ی افزوده استبر روی اليحه دفاعی و امنيت) دالر ميليارد ١٨٠(  ميليارد لير ترکيه٣۵٨گفت مبارزه ضد ترور 

پس . س جمھور بود، چرخشی شديد در سياست کردی وی روی دادئي، که اردوغان ر٢٠١۵پيش از انتخابات ماه ژوئن 

از اعالم نتايج انتخابات، او و احمد داود اوغلو ادعا کردند که فرايند صلح پايان يافته و وعده دادند تا زمانی که 

  .ه خواھند دادکن نشود، به مبارزه ادام ريشه» ک.ک.پ«

 جوان سوسياليست و ٣٢کم   ژوئيه و جان باختن دست٢٠در ) سوروچ( گذاری انتحاری در شھر پرسوس به دنبال بمب

دولت عدالت و توسعه مدعی مبارزه بر عليه داعش شد، اما در کمال تعجب،  ھا، شدن بيش از صد نفر از آن زخمی

حمالت . اش در شھرھا است ارگران کردستان و مخالفين سياسیآشکار شد که ھدف اصلی آن، حمله به مواضع حزب ک

در شمال عراق و جنوب شرقی ترکيه آغاز شد، و به دنبال آن مقاومت » ک.ک.پ«ھای   بر عليه مواضع و پايگاهئیھوا

  .به سربازان و پليس ترکيه باال گرفت» ک.ک.پ«و حمالت روزانه نيروھای 

حزب عدالت و توسعه و . ای جدی به اقتصاد شکننده ترکيه وارد کرده بود  ضربه قبالئیھا تشديد ناگھانی چنين درگيری

شان آماده  اردوغان، که فشارھای اقتصادی را در آغاز فرايند صلح برجسته کرده بودند، امروز به خاطر منافع سياسی

  .اند ی پذيرای اين خطر حتی با نتيجه اقتصادی بدتر شده

 ۶۴/٢، معادل ٢٠١۵ ژوئيه ١۵ در دالرھر .  پرسوس تنزل ناگھانی قيمت داشته استگذاری ارز ترکيه از زمان بمب

 لير بدان معنی است که بدھی خارجی ١۵/٠اين افزايش .  لير خريداری شد٧٩/٢ اوت ۵لير ترکيه و در تاريخ 

 از لحاظ ليره  ميليارد۶٠ است، در حال حاضر تا دالر ميليارد ۴٠٠ھای خصوصی و دولتی ترکيه، که بالغ بر  بخش

  .ترکيه افزايش يافته است

در  نرخ بھره ھای سياسی رو به افزايش،  نگه داشته است، اما با ريسکتغييربانک مرکزی نرخ بھره خود را بدون 

اين بدان معنا است يک .  واحد افزايش يافته و به ارقام دو رقمی رسيده است٢ تا ۵/١بازار اوراق قرضه به سرعت، 

ھای  داری و وام بر ھزينه استقراض داخلی وزارت خزانه) دالر ميليارد ۵/٣(  ميليارد لير ترکيه١٠ارزش بار اضافی به 

  .بانکی بخش خصوصی و افراد اضافه شد

 ٧٠توسط  ارزش کل سھام .رکود در بورس اوراق بھادار استانبول، در عين حال، تا به سطح ھشداردھنده رسيده است

  .کاھش يافته است) دالر ميليارد ١٩٧(  ميليارد لير۵۴٨به ) دالرارد  ميلي٢۵( ميليارد لير ترکيه

مردم شروع به اجتناب از رفتن به مراکز خريد،  ھای شلوغ، در پی دنبال ھشدارھای پليس از حمالت احتمالی در مکان

  .اند ھای بزرگ کرده به خصوص در شھرستان

شان توصيه  ده است، بسياری از کشورھا به شھروندانای جدی وارد ش چنين به بخش توريسم و گردشگری ضربه ھم

گذاران اتحاديه  ھا، کارآفرينان و سرمايه رکود بزرگی در بخش مديران ھتل .اند از سفر به ترکيه خودداری کنند کرده

 در ترين رکود  با بزرگئیالمللی، ترکيه را در باالی کشورھای اروپا است، در حالی که آمار بين توريستی گزارش شده

چنين افزايش خطرات ژئوپلتيک، ھمراه با افزايش درگيری در مرزھای جنوبی ترکيه،  ھم .اند نرخ اشغال ھتل قرار داده

  .گذاری در بخش گردشگری ضربه وارد شده است سرمايه به

دھد، بر  درآمد را از دست بدالر ميليارد ۵فدراسيون ھتل داران ترکيه تخمين زده است بخش گردشگری در پايان سال 

  . ژوئن شده است٧و تشکيل سريع يک دولت ائتالفی پس از انتخابات  اقدامات فوری ھمين اساس خواستار

ھا،  ھمسايه کننده ويران ھای صادرکنندگان ترکيه قبال به شدت توسط جنگ .صادرات نيز در تنگناھای وخيمی قرار دارد

سرريز خشونت به خاک ترکيه به  .يبی ضربه خورده بودنديعنی سوريه و عراق و انسداد مسيرھای تجاری با مصر و ل
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صادرات به  بر پايه گزارشات مجمع صادرکنندگان ترکيه، در ماه ژوئيه. تری دارد رسد وخامت رکود بيش نظر می

  . درصد در يک سال کاھش به خود ديده بود٩/۴درصد نسبت به ماه مشابه در سال گذشته و  ١٣ ميزان

يافته صنعتی، که به پروسه صلح  گذاری در نواحی سازمان ن شرق و جنوب شرقی، محرک سرمايهھای کردنشي در استان

  .دامن زده، متوقف گرديده است

 و عمليات زمينی و افزايش اقدامات امنيتی در مناطق شھری در حال افزايش است، ئیھای نظامی، با حمالت ھوا ھزينه

  .واھد بود، کسری بودجه گسترش و تورم برافروخته خواھد شديت بودجه خمسؤولکه اين به معنای افزايش بار 

، )پ.د.ه( ھا حزب دموکراتيک خلق» مجازات«سياست اردوغان و داوود اوغلو، برای پايان دادن به فرايند صلح و 

باالتر و ھای ليره تضعيف شده، نرخ بھره   ژوئيه به دليل ھزينه٢٠ی از تاريخ دالر ميليارد ۵۵ترکيه را با يک اليحه تا 

تر اين اليحه را افزايش خواھد  تر درگيری، بيش تشديد بيش. تر ترک کرده است نئيصادرات و درامد گردشگری پا

ی )دالر ميليون ٢١۵(  ميليون لير۶٠٠تری، با بودجه  و در مورد انتخابات زودھنگام، اين اليحه به ميزان بيش .داد

  . ژوئن خرج شده بود٧يص موجود قبال در تاريخ انتخابات متورم خواھد شد، نظر به اين که تخص

در ھمين خصوص » آيد جنگ داخلی سوريه به ترکيه می« نيز طی مطلبی با عنوان امريکا» بروکينگز«انديشکده 

احمد داوود اوغلو، نخست وزير ترکيه، . رسد که داعش باالخره به ترکيه حمله کرده است به نظر می: توضيح داده است

در مرز » سوروچ«داند که اخيرا در ميان جمعيت زيادی از جوانان در شھر  گذاری انتحاری می  بمبلمسؤوداعش را 

رسانی و بازسازی را در  اين جوانان در مرکز فرھنگی گرد ھم آمده بودند تا پروژه کمک. سوريه صورت گرفت

 نفر بود و تعداد زيادی ھم ٣٠کم  تشدگان اين حادثه دس تعداد کشته. کوبانی سوريه، درست آن سوی مرز، آغاز کنند

  .زخمی شدند

در ماه . دھد، حمله به سوروچ در زمانی رخ داد که داعش در مبارزه با کردھا متحمل شکست شده بود بوکينز ادامه می

 ابيض واقع در شرق  ھای داعش را از تل کردھا ھمراه با کمک ارتش و نيروھای مردمی، تروريست) خرداد ماه( ژوئن

ھايش با نيروھای ائتالف غربی عليه  سازی عمليات از آن زمان، دولت ترکيه شروع به ھماھنگ. ی بيرون راندندکوبان

 اجازه داد تا ھواپيماھای بدون سرنشين خود را خارج از پايگاه نظامی ناتو در امريکاترکيه به . داعش کرده است

ھای داعش را  ھای گروه  مدعی شده سلول چنين ترکيه مھ. واقع در نزديکی مرز سوريه به پرواز درآورد» اينجرليک«

اين اقدامات آنکارا باعث شد داعش تھديد به . ھای وابسته به داعش را مسدود کرده است سايت در ترکيه سرکوب و وب

 .در ترکيه تشديد کند» سرکوب مسلمانان«پاسخ و مقابله به مثل را به خاطر 

ک و نه داعش عمل . ک .س جمھور ترکيه با اقدامات اخير در واقع عليه پيئی، نوشت که رالمانيک نشريه سرشناس 

 .کند کند و به اين ترتيب روند صلح در منطقه را با مشکل مواجه می می

 جمھور ترکيه مدعی است که با داعش  سئير» رجب طيب اردوغان«: ، در گزارشی نوشت»اشپيگل«ی الماننشريه 

به اين ترتيب وی نشان داد که روند صلح در منطقه را با . کند ک مبارزه می.ک.پجنگد اما در واقع با کردھای  می

کند که آيا اين کشور در معرض درگير شدن در جنگی  کند و در عين حال اين پرسش را مطرح می مشکل مواجه می

 داخلی قرار دارد؟

 در شمال  (PKK)ران کردستاندر اين گزارش با اشاره به حمالت منظم نيروھای ترکيه عليه مواضع حزب کارگ

زمان  ھا در سوريه آمده است که تنھا تعداد کمی از اين حمالت عليه موضع داعش است و ھم عراق و وابستگان آن

 و پليس ھم با  کنندگان بسته شده ھا بر روی تظاھرات  که راهئیگيرند؛ جا جوانان کرد در دياربکر ھدف حمله قرار می

شوند و  کنندگان به راحتی از تصميم خود منصرف نمی دھد اما تظاھرات معترضان پاسخ میآور به  اسلحه و گاز اشک

 و درگيری با پليس گزارش شده که  در استانبول و ديگر شھرھا خشونت» .اين تازه اول کار است«: زنند فرياد می
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تقدند که جنگ داخلی بکر مع  بسياری از مردم از ديار .تاکنون شماری کشته و زخمی ھم برجای گذاشته است

 .ناپذير است اجتناب

بسياری از . رسد که روند صلح ميان دولت وکردھا به پايان راه رسيده است به نظر می«دھد،  ادامه می» اشپيگل«

ک و .ک.نيروھای پ. کند  میتأئيداند، اين موضوع را   که اردوغان و سران کرد در ھفته گذشته منتشر کردهئیھا بيانيه

ھا در حالی است که ھفته گذشته غرب  ھمه اين. شوند  کشته میئیکيه تقريبا ھر روز در پی حمالت ھواسربازان تر

ھا اين گروه نظامی را  ھم در شرايطی که سال اميدوار بود که باالخره اردوغان اقدام عليه داعش را آغاز کرده است؛ آن

 ». بود تحمل کرده

» سوروچ«ر گزارشی ديگر با اشاره به حمله تروريستی اخير در شھر د: شود تر می در گزارشات ديگر موضوع شفاف

 و ترکيه را در باره ھمکاری در زمينه اقدام امريکا نفر منجر شد و رايزنی ٣٢ که به مرگ  در مرز ترکيه با سوريه

ظامی ترکيه از جمله ھای ن  اکنون اجازه دارد تا از پايگاهامريکا ئینيروی ھوا « :دنبال داشت، آمده است عليه داعش به

ھای   که جنگندهئیھا شود که فاصله اين باعث می. در اينجرليک استفاده کند) ناتو( پايگاه سازمان پيمان آتالنتيک شمالی

.  مشخص شد ھا خيلی زود نيت واقعی اردوغان اما در ورای ھمه اين.  برای حمالت بايد بپيمايند کم شودامريکائی

در واقع اين اوضاع شرايطی . ک استفاده کند.ک.پ) کردھا و(دست آمده برای مقابله با  صت بهخواھد از فر که او می اين

تر عليه مخالفان  وجود آورده است که ھم عليه داعش اقدام کند و ھم موضعی بسيار قوی توام با پوچی را برای ترکيه به

عنوان  گذاری انتحاری در سورچ به بمبشود که ترکيه از   مشخص میمسألهدر نگاھی دقيق به . کار گيرد خود به

  .ای برای اقدام عليه قربانيان داعش و نه گروه تروريستی داعش استفاده کرده است بھانه

ک در ترکيه و عراق را بايد مورد .ک.ھای ترکيه به مواضع پ روزی جنگنده حمالت شبانه: ای اعالم نمودند منابع رسانه

چه در ھفته گذشته در شمال عراق و ترکيه رخ داد،  رسد که آن به نظر می« : دتوجه قرار داد و در اين مورد نوشتن

تری در خاورميانه، اميدواری کمی وجود دارد که  اند، چرا که با درگير شدن کشورھای بيش اقداماتی غيرسازنده بوده

 دھه ٢غان تمايل دارد که به در اين بين اردو.  نتيجه برسد ھا مذاکره به ک، در پی سال.ک.روند صلح ميان ترکيه و پ

کدام از طرفين   ھزار کشته بر جای گذاشته است، پايان دھد اما در شرايط کنونی ھيچ۴٠جنگ داخلی که حدود 

 در سخنانی در پارلمان اين کشور گفته بود ٢٠٠٩نبايد فراموش کرد که او سال . توانند ادعای پيروزی داشته باشند نمی

ی به راھکاری سياسی صبر کرد که در اين صورت اقدامات نظامی امروز او چندان عجيب ياب توان برای دست که نمی

 ».نخواھند بود

. مدار ديگری به ظالمی او نيست گيرد و ھيچ سياست اردوغان سياست را مانند جنگ در پيش می«: در ادامه آمده است

ز برای وی ھموار ئيگزاری انتخابات پادھد که راه را برای بر ک بحرانی را شکل می.ک.اردوغان با حمله به پ

 ».کند می

دھد،   و اتحاديه اروپا انجام میامريکاھای  ک را با تکيه بر حمايت.ک.ترکيه، اقدام نظامی عليه مواضع داعش و پ

ای اضطراری کرده تا در خصوص  ترکيه به عنوان عضو پيمان آتالنتيک شمالی از ناتو درخواست برگزاری جلسه

 .ور به بحث بنشيننداوضاع اين کش

چنان بر سر مردم  بار ترکيه برافروخت تا سايه شوم جنگ، کشتار و ناامنی ھم آتش جنگ ديگری را در غرب آسيا اين

ھا در شمال سوريه و متعاقب آن عليه مواضع   اخير ترکيه عليه مواضع داعشیئیحمالت ھوا. اين منطقه سنگينی کند

. ھا قرار گرفته است  منطقه مورد ھدف حمالت آن۴٠٠ه مقامات ترکيه مجموعا ک در شمال عراق که بنا به گفت.ک.پ

اين کشور . عنوان کرده است» ھای تکفيری مقابله با تروريست«آنکارا دليل اين حمالت را که ھنوز ھم ادامه دارد، 

ھای تروريستی داعش  وهعوامل گر«چه  ای را نيز در سرتاسر ترکيه برای دستگيری آن زمان، عمليات بسيار گسترده ھم
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ھا،  گيری آن ھای منتشر شده، تاکنون با حمله به صدھا مرکز تصميم ناميده، شروع که طبق آخرين گزارش» ک.ک.و پ

در حقيقت سياست کلی دولت ترکيه بر آن نيست که با داعش درگير شود، .  نفر را دستگير کرده است١۵٠٠٠بيش از 

ھا بيانگر اين  اين. دھد  و اتحاديه اروپا انجام میامريکاھای  ا با تکيه بر حمايتچه مشخص است، ترکيه اين اقدام ر آن

ّالمللی به ھمراه دارند تا با خيالی آسوده به آنچه مد  موضوع است که اردوغان و تيم او، اجماعی داخلی و بيش از آن بين

 .نظرشان است دست يابند

 به آنکارا انجام امريکائیک سوريه بعد از سفر ھيئت بلند پايه نظامی  به خائیتمامی اقدامات ترکيه از جمله حمله ھوا

 .ھا عليه مواضع داعش باشيم  آنئیھا در برابر جنايات کوبانی امروز شاھد حمالت ادعا گرفت تا برخالف سکوت ترک

 مبارزه با ظاھر تالش برای يکی از مقامات دولت اياالت متحده که از زمره کسانی است که به » برت مک گورک«

ای که اخيرا منتشر شد خاطر نشان ساخت که اياالت متحده ھيچ نقشی در حمالت  کند، در بيانيه داعش را ھدايت می

 .را قابل قبول وصف کرد» حق ترکيه برای دفاع از خود«ک ندارد، اما .ک. عليه گروه کرد پئیھوا

 ٣۴را طی گزارشی مستند از طرف خانم پرستاری کانادا، اخي» گلوبال ريسرچ«ه تحقيقاتی مؤسسدر ھمين ارتباط 

 کيلومتری ١۵٠( واقع در جنوب شرق ترکيه» شانلی اورفا«ھای ترکيه در شھر  ای که مدتی در يکی از بيمارستان ساله

س جمھور ترکيه، ئيدختر ر» سميه اردوغان«با چشمان خود ديدم که ... کرده اعالم نموده است کار می) غازی عينتاب

مدھای بسياری به دفتر اصلی بيمارستان شانلی اورفا دارد و بعدھا متوجه شدم که او رياست يک تيم پزشکی رفت و آ

اين پرستار زن با بيان اينکه عناصر داعش پس از بھبود نسبی به . برای معالجه مجروحان داعش را به عھده دارد

ا لباس نظامی را ديدم که با خودروھای نظامی ترک به ھا مجروح ب ده: شوند، اضافه کرد ھای ترکيه منتقل می بيمارستان

گلوبال ريسرچ در ادامه اين گزارش آورده . شوند و بعد دريافتم که آنان از عناصر داعش ھستند اين بيمارستان آورده می

تا به سميه که در لندن درس خوانده است، پيش از اين تمايل خود را برای سفر به موصل عراق اعالم کرده بود : است

بپردازند ولی احزاب مخالف دولت کنونی ترکيه بارھا اردوغان را ) ھا به داعشی( ھای انسانی ادعای خود به ارائه کمک

 .به خاطر اين موضوع تحت فشار قرار دادند

اتی برند و در آن کشور به اقدام  و برخی از اعضای داعش در ترکيه به سر می ديگر اين که، دفاتر داعش در ترکيه فعال

ھای اجتماعی منتسب به داعش از داخل ترکيه به کار   اھداف داعش مشغول ھستند، برخی از شبکهتأميندر راستای 

ھای آموزشی سوريه و عراق منتقل  شوند، بسياری از اعضای تازه وارد داعش از راه ترکيه به اردوگاه گرفته می

ھا و انتقال مجروحان  ای داعش باز بوده و امکان تردد آنھای اخير به روی اعض شوند، مرز ترکيه ھمواره در سال می

 .ھا فراھم آورده است و تجھيزات را برای آن

ماساچوست، » ھاروارد« و در دانشگاه ١٣٩٣ در مھر ماه سال امريکاس جمھور ئيبه عنوان نمونه، جو بايدن، معاون ر

 مسؤولپيمان ما در منطقه از جمله ترکيه  ای ھمانه کشورھمتأسف«ھای اردوغان از داعش با اين جمله که  به حمايت

ھا به  بايدن اين را ھم گفت که ترکيه به راحتی اجازه تردد تروريست. اذعان کرد» ای به نام داعش ھستند بروز پديده

 .ھا مورد ديگر و ده. دھد سوريه را می

که رزمندگان و  شھر کوبانی با اين  محاصره و تصرف مسأله بوده که در ئیخصومت دولت ترکيه با مردم کرد، تا جا

ھا در مقابل  ھا به آن ترين کمک مردم اين شھر، تحت شديدترين فشارھا قرار داشتند اما مقامات آنکارا از ارايه کم

ست برای اوال، قلع و  خوبی» ابزار«و » بھانه«رسد داعش  بنابراين، به نظر می. ھای داعشی امتناع کردند تروريست

 و ھم ترکيه امريکانيا ورود به خاک سوريه و تشکيل منطقه امن يا ھمان پرواز ممنوع؛ امری که ھم ک، ثا.ک.قمع پ

 .گويند از آن سخن می» صراحتا«امروز 
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ين فه خواھد کرد؛ بنابراين اي روز کاری انجام وظ٩٠ن کشور يه بر اساس قانون اساسی ايحکومت موقت در ترک

ھای انتخابات  نهيبر سر کار بوده و زم) هيی انتخابات زودھنگام پارلمان ترکزمان برگزار( ٢٠١۵مبر  نو١حکومت تا 

 .زودھنگام را فراھم خواھد کرد

، در بحران امنيتی و در حالی که فضای سياسی کشور حالت امنيتی و نظامی به خود ١٣٩۴ ]عقرب[نھايتا دھم آبان ماه

رجب طيب اردوغان  . دولت جديد برگزار خواھد کردگرفته است، انتخابات زودھنگام عمومی خود را برای تشکيل

 ١٧ آن نيز اردوغان است با درس گرفتن از انتخابات مؤسسس جمھور ترکيه و حزب حاکم عدالت و توسعه که ئير

 ١٣ھا بتوانند دوباره به قدرت  خرداد ماه سال جاری، اين بار تالش دارند که با کاھش دادن آرای حزب دمکراتيک خلق

  . دولت جدبد را تشکيل دھندئی دست يابند و باز ھم بدون ائتالف با ديگر احزاب و به تنھاساله خود

 نماينده به مجلس به ٨٠ در صد آرا و وارد کردن ١٣ھا در انتخابات گذشته با کسب حدود  حزب دمکراتيک خلق

ه مجبور بود يا با ھمکاری  ساله حزب عدالت و توسعه پايان داد و حزب حاکم در موقعيتی قرار گرفت ک١٣حاکميت 

ديگر احزاب دولت ائتالفی تشکيل دھد و يا اين که راه تکرار انتخابات زودرس را پيش گيرد که گزينه دوم را انتخاب 

  .کرد

شود به اين  ھا به صحنه گذاشته می در انتخابات پيش رو دو سناريو از سوی احزاب عدالت و توسعه و دمکراتيک خلق

ب عدالت و توسعه به عنوان بازگشت به دوران سابق و حاکميت اردوغان خواھد بود و پيروزی معنی که پيروزی حز

 قانون اساسی، گذر به سيستم رياستی و تغييرھا به معنی برباد رفتن آرزوھای اردوغان در  حزب دموکراتيک خلق

  .حاکميت تک حزبی منجر خواھد آمد

طلبی، به  کردن فضای ترکيه و جنگ عدالت و توسعه با امنيتیرجب طيب اردوغان، و حزب مورد حمايت او، يعنی 

ھای ترک در انتخابات پارلمانی پيش رو ھستند و به ھمين دليل نوک حمالت خود را  دنبال جذب آرای ناسيوناليست

ک و تشديد سانسور و اختناق به ويژه در مناطق .ک.وقفه مواضع پ ھا و بمباران بی متوجه حزب دموکراتيک خلق

  .اند دنشين کردهکر

ھا پيش به طور مشترک از سوی اردوغان و داود  ھای داخلی و خارجی ترکيه که از سال رسد که سياست به نظر می

ھا رای خود  چنان ادامه خواھد داشت و جامعه ترکيه در دھم آبان ماه در مورد اين سياست شود، ھم اوغلو پيش برده می

  .تمال قوی، افول حزب عدالت و توسعه، ديگر بازگشتی نخواھد داشتھا خواھند ريخت و به اج را به صندوق

اما در عين حال برخی از ناظران سياسی نيز از احتمال تشديد بحران امنيتی و در کنار آن مشکالت مالی و اقتصادی 

جود خواھد ابراز دارند و معتقدند که اگر کنترل اوضاع از دست دولت خارج شود احتمال تحوالت غير منتظره نيز و

  .داشت

انتخابات عمومی دھم آبان ماه در ترکيه نقطه عطف در تاريخ سياسی اين کشور خواھد بود، چه حزب عدالت و توسعه 

  .پيروز آن شود و چه دچار افول شود

با وجود اعالم حکومت نظامی در برخی از مناطق کردنشين شرق و جنوب شرق ترکيه و اعالم مناطق تردد ممنوع 

س جمھور ترکيه، ئينظير مردمی در اين مناطق ادامه دارد بر خالف نظر ر  چندين استان ھنوز ھم مقاومت بینظامی در

چنين مردم آزاده  ک و تشکيالت مخفی آن و ھم.ک.ک را نابود خواھد کرد ھواداران پ.ک.که مدعی شده است پ

  .دھند کردستان، به مبارزه بر حق و عاالنه خود ادامه می

سختی ميان احزاب سياسی ترکيه برای پيروزی در انتخابات آغازشده ولی درصد آرای حزب عدالت و اکنون رقابت 

ھا، چگونگی سياست در آينده اين کشور را رقم خواھد زد و در اين ميان ترکيب آرای  توسعه و حزب دمکراتيک خلق

  .کننده خواھد بود تعيينگرايان ترک و مردم حق طلب کرد  ملی
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حزبی توسط حزب عدالت و توسعه و يا  خابات امکان و احتمال يکی از سه گزينه، يعنی تشکيل دولت تکنتيجه اين انت

شدن حزب عدالت و توسعه  مجبور بودن اين حزب برای ھمکاری با ديگر احزاب برای تشکيل دولت ائتالفی و يا خارج

  .قم خواھد زداز دور تشکيل دولت و تشکيل دولت ائتالفی با ھمکاری احزاب مخالف را ر

طبق . ھای داخلی و خارجی رقم خواھد زد شده، آينده سيستم سياسی ترکيه و سياست تحقق ھر يک از اين سه گزينه ياد

  . برآورد شده استدالر ميليارد ٣٠٠ک برای ترکيه .ک.برخی آمارھای دولتی در سه دھه اخير ھزينه مبارزه با پ

  

  ٢٠١۵مبر ت و نھم سپت بيس-  ١٣٩۴ ]ميزان[شنبه ھفتم مھر ماه سه

  .ادامه دارد

 

 


