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  ٢٠١۶ فبروری ٢۴
  

  چگونگی پشتيبانی ترکيه از جھاد طلبان
Comment la Turquie soutient les jihadistes 

روسيه با ارسال پروندۀ اطالعاتی به شورای امنيت در باب پشتيبانی ترکيه از جھاد طلبان، سرنوشت اين کشور را زير 

. در اين پرونده بيش از ده مورد اتھام به سازمان اطالعات و امنيت ملی ترکيه مطرح شده است. عالمت سؤال برد

يات ديگری راه می برد که ھمين عامالن با ھمکاری اياالت مشکل اين است که ھر يک از عمليات نام برده به عمل

به اين اطالعات گزارشات ديگری را بايد اضافه کنيم که مرتبط .  گذاشته اندءمتحده يا ھم پيمانانش عليه روسيه به اجرا

وسط  با بانکدار القاعده و نقش پسرش در مورد نفت دزديده شده تانخاردواست به مناسبات شخصی رئيس جمھور 

  .داعش

 ٢٠١٦ بروری ف٢٢ /)سوريه( دمشق /شبکۀ ولتر

 

 

روسيه گزارشی دربارۀ فعاليت ھای ترکيه به نفع جھاد طلبانی که در سوريه دست به عمليات می زنند به اعضای 

يا اين پرونده از ده مورد ياد می کند که ھر يک از آنھا ناقض يک ). ١(شورای امنيت در سازمان ملل متحد تحويل داد 

  .  است"ملل متحد"چند مورد از منشور شورای امنيت در 
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وليت ھايشان قرار ؤبا چنين کاری، روسيه شورای امنيت و در پی آن چندين سازمان ميان دولتی ديگر را در مقابل مس

ز از ديدگاه حقوقی، شورای امنيت در ملل متحد بايد مدارک مرتبط به اتھامات را درخواست کند و سپس ا. می دھد

 شورا بايد شد کهدر صورتی که خطای ترکيه به اثبات رسد، مشمول فصل ھفتم منشور خواھد. ترکيه توضيح بخواھد

تالنتيک شمالی و سازمان ااز سوی ديگر، سازمان پيمان . برای مجازات اين کشور تصميم بگيرد، يعنی با اعمال زور

ھای مرتبط به مذاکره  اروپا نيز بايد ۀ و اتحادي ف کنندھمکاری اسالمی بايد کشور خطا کار را از صفوف خودشان حذ

  .الحاق ترکيه را متوقف سازند

ند به گشايش پرونده  دقيق گزارش اطالعاتی روسيه نشان می دھد که اتھامات مطرح شده می توامطالعۀبا وجود اين، 

ًی که ممکن است رسما دربارۀ اين به شکل. نجامد و قدرت ھای ديگری را نيز در مظان اتھام قرار دھدھای ديگری بي

  . نکنند ولی در پشت درھای بسته دربارۀ سرنوشت آيندۀ ترکيه تصميم بگيرندمذاکرهگزارش 

  

  ھراتیالدر مورد مھدی 

در ماه مه .  متولد شد و سپس به ايرلند مھاجرت کرد و در آنجا تشکيل خانواده دادا در ليبي١٩٧٣مھدی الھراتی در سال 

ده  ران کشتی جزء مساف٢٠٠١ بود، يعنی کاروانی که » ناوگان آزادی «Mavi Marmara ماوی مارمارا  یفرمان

 سازمان غير دولتی ترکيه برای ارسال کمک ھای بشر دوستانه به غزه سازماندھی ۀتوسط بنياد کمک ھای بشردوستان

  .شده بود

مسافران توسط ارتش .  بين المللی شد مورد حملۀ ارتش اسرائيل قرار گرفت و سپس موجب جنجالبحرکشتی ھا در 

 نخست انخرجب طيب اردو). ٢(دفاعی اسرائيل بازداشت شدند و سپس آنھا را به اسرائيل بردند  و سرانجام آزاد شدند 

کابينۀ او عکسی را . وزير وقت بود و برای پشتيبانی از افرادی که در اين رويداد جراحت ديده بودند به بيمارستان رفت

اين فرد بستری، .  را مانند پدرش می بوسدانخاردود که در آن يکی از افراد جراحت ديده را می بينيم که منتشر کر

  .ترک و ايرلندی، ال مھدی الحميد الحميدی در واقع مھدی الھراتی ليبيائی ايرلندی است

 

 او فاطمه النجار ھمسر.  در ايرلند مورد سرقت قرار گرفتRathkeale خانۀ او  در راسکيل ٢٠١١ جوالیدر 

Eftaima al-Najarيورو ٢٠٠٠٠٠ليس اطالع داد که سارقين جواھرات گرانبھای ليبيائی و مصری، به عالوه و به پ 

د می کند که از سوی مقامات ئينی با پليس تأولفيمھدی الھراتی در تماس ت.  يوروئی را به سرقت برده اند٥٠٠اسکناس 

لغ را از سازمان سيا برای ياری رساندن به سرنگونی معمر قذافی دريافت کرده قطر، فرانسه و اياالت متحده اين مب

  ).٤( به اين موضوع پرداختند، گفته ھای اوليه اش را پس گرفتاوقتی مقامات ليبي). ٣(بوده است 

 ، او فرماندھی بريگاد طرابلس را به عھده داشت که برادر ھمسرش حسام النجار عضو آن٢٠١١ گست و اجوالیدر 

بود، يک گروه از القاعده به ھدايت لژيونرھای فرانسوی، از سوی ناتو مأموريت دريافت کرده بودند که ھتل ريکسوس 
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ًاين ھتل رسما مرکز رسانه ھای بين المللی است ولی متفقين از سوی سازندۀ ساختمان از اھالی ). ٥(را تصرف کنند 

ين است که به بيرون راه دارد و اعضای خانوادۀ قذافی و ترکيه مطلع شده بودند که ساختمان دارای يک زير زم

طی چند روز او و سربازانش به کمک فرانسوی ھا عليه سربازان خميس . والن جمھوری در آنجا پناه گرفته اندؤمس

  ).٦(قذافی جنگيدند 

فرماندار نظامی «که به  رئيس تاريخی القاعده برگزيد عبدالحکيم بلحاج، ناتو او را به عنوان معاون ٢٠١١مبر در سپت

  ).٧( داد ء استعفابلحاجبر به بھانۀ اختالف با و اکت١١در . ارتقاء يافته بود» طرابلس

 نفری از جھاد طلبان ١٥٠٠ تا ٦٠٠ در کنار عبدالحکيم بلحاج فرماندھی يک گروه ٢٠١١مبر با وجود اين، در نو

و آنھا را به عنوان پناھنده به )  ناميده می شدا مبارزان ليبيدر گذشته گروه اسالمی( را به عھده گرفت االقاعده در ليبي

 و عفو بين الملل که به عنوان Fabian Society   دبير کل قديمی شرکت فابيان Ian Martin يان مارتينوليت ؤمس

  . به ترکيه منتقل کردبحراز طريق   برگزيده شده بودبان کی موننمايندۀ ويژۀ 

اد طلبان با اسکورت سازمان اطالعات و امنيت ملی ترکيه به وسيلۀ اتوبوس به سوريه پس از رسيدن به ترکيه، جھ

 اردو می زنند و در آنجا به حساب فرانسه ارتش آزاد سوريه را ايجاد می جبال الزاويهجھاد طلبان در . منتقل می شوند

  . کنند

 غربی را که از ترکيه آمده بودند و رويدادھا  روزنامه نگارانمھدی الھراتی و عبدالحکيم بلحاجطی نزديک به دو ماه 

کابينۀ نخست . تبديل کرده بودند استقبال به عمل می آوردند) ٨(» دھکدۀ پوتمکين«را پوشش می دادند در محلی که به 

روزنامه .  منتقل می کردندل الزاويهاجب روزنامه نگاران را از طريق رابط ھائی با موتورسيکلت به انخاردووزير 

 بشار اسدبرای دموکراسی و عليه «ان در آنجا به چشم خودشان می توانستند  جمعيت ھزاران نفری را ببينند که نگار

ًرسانه ھای غربی که متقاعد شده بودند، نتيجه گرفتند که در اينجا حتما انقالبی در . تظاھرات می کردند» ديکتاتور

 پی می ABCروزنامۀ  Daniel Iriarte به نام دانيل ايريارت اسپانيائیشرف تکوين است، تا اين که يک روزنامه نگار

 را مھدی الھراتی و عبدالحکيم بلحاجبرد که اکثر اين تظاھر کنندگان اھل سوريه نيستند و رؤسای ليبيائی آنھا يعنی 

ۀ ارتش آزاد اسطور. مؤثر واقع شد) لواء صقور الشام: به عربی (بگذريم، نمايش تيپ بازھای شام ). ٩(شناسائی می کند

 و روزنامه نگارانی که آن را به اسطوره  به منصۀ ظھور رسيد» فراری ھای ارتش عرب سوريه«سوريه با ترکيب 

  .تبديل کرده بودند ھرگز به گول خوردگی خود اعتراف نخواھند کرد

رادر زنش مکاری ب باز می گردد، ولی پيش از رفتن به ھا به داليل پزشکی به ليبيمھدی الھراتی، ٢٠١٢مبر در سپت

  ).١٠( بنيانگذاری می کنند تيپ امت تازه ای را به نام گروه جھاد طلب

بر اساس .  ھمراھی می کندبحر گروه تازه ای از جھاد طلبان را به مقصد ترکيه از راه مھدی الھراتی، ٢٠١۴ چدر مار

ازمان اطالعات و امنيت ملی ترکيه  رئيس سھاکان فيدان رژيم، ٢پروندۀ اطالعاتی روسيه، او تحت سرپرستی شمارۀ 

 Barsaiآنھا از طريق پست مرزی برزای . وليت ھای رسمی خود را به عھده گرفته بودؤقرار می گرد که به تازگی مس

 سوزان رايساين تصميم پس از گردھمآئی در واشنگتن گرفته شد که توسط مشاور امنيت ملی . به داعش پيوستند

 گردھمآئی رؤسای سازمان ھای مخفی خليج و ترکيه شرکت داشتند که می بايستی ادامۀ در اين. سازماندھی شده بود

  ).١١(جنگ عليه سوريه به آنھا واگذار شود، بی آن که نيازی به استفاده از القاعده و داعش داشته باشند 

. شد» برگزيده«بلس  به پشتيبانی قطر، سودان و ترکيه  برای کسب مقام شھردار طرامھدی الھراتی، ٢٠١٤ گستدر ا

او به دولت طرابلس بستگی دارد که تحت سيطرۀ اخوان المسلمين است و دولت طبرق را که از سوی مصر و اتحاديۀ 

  . به رسميت نمی شناسد،امارات عربی پشتيبانی می شود
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ين را نشان می دھد و ، ارتش آزاد سوريه، داعش و اخوان المسلما مناسبات بين القاعده در ليبيمھدی الھراتیسير تحولی 

اين سير تحولی در عين حال . در نتيجه تمام پيکرۀ نظريۀ انقالب دموکراتيک در سوريه را دچار ريزش قطعی می سازد

  .نشان می دھد که اين شبکه از پشتيبانی اياالت متحده، فرانسه و ترکيه برخوردار بوده است

  

  انتقال مبارازن داعش از سوريه به يمن

اتی روسيه نشان می دھد که سازمان ھای مخفی ترکيه انتقال مبارزان داعش از سوريه به يمن را گزارش اطالع

 ٢٧اين اتھام در . بر اساس موارد، انتقال با ھواپيما و يا باکشتی به سوی عدن صورت گرفته است. سازماندھی کرده اند

به گفتۀ او، دست .  مطرح شده بودوبعلی محبنرال ج از سوی سخنگوی ارتش جمھوری عربی سوريه ٢٠١۵بر واکت

آنھا را با دو .  جھاد طلب از گروه داعش به کمک سازمان اطالعات و امنيت ملی ترکيه به يمن منتقل شده اند۵٠٠کم 

در عدن، جھاد طلبان را به . ھواپيمای ترکيش ايرالينز، يک ھواپيمای قطر ايرويز و يک ھواپيمای اماراتی منتقل کردند

گروه اول را به تنگۀ باب المندب، گروه دوم به مأرب، و سومين گروه را نيز به عربستان . سيم کردندسه گروه تق

  .سعودی گسيل کردند

اين اطالعات که به شکل گسترده توسط رسانه ھای عرب طرفدار سوريه منتشر شده بود، در رسانه ھای غربی نديده و 

 رئيس جمھور قديمی، اتھامات صالح سخنگوی نظامی وفادار به لقمانشرف نرال جاز جبھۀ يمنی ھا، . نشنيده گرفته شد

د کرد و اضافه کرد که جھاد طلبان در يمن تحت سرپرستی مزدوران مسلح شرکت ئيوارد آمده از سوی سوريه را تأ

يگر انتقال مبارزان داعش از يک صحنۀ عملياتی به صحنۀ عملياتی د.  آکادمی قرار گرفته اند–خصوصی بالک واتر 

در اين جريان ترکيه، قطر، امارات متحدۀ عربی، عربستان سعودی و . گواه بر ھمآھنگی عمليات در سوريه و يمن است

  . بالک واتر در مظان اتھام ھستند

  

  »دھکدۀ تاتار«

، گروه »دھکدۀ تاتار«گزارش اطالعاتی روسيه در عين حال مورد ديگری را نيز مطرح می کند که مرتبط است به 

مستقر بودند، سپس سازمان اطالعات و امنيت ملی ترکيه آنھا ) در منطقۀ مديترانه در غرب ترکيه( که در آنتاليا قومی

گرچه مشخص می کند که شامل مبارزان القاعده است و به . را به اسکی شھر در منطقۀ شمالی تر منتقل می کند

را اين گروه به منطقۀ دورتر از سوريه منتقل شده و مبارزان اسالمگرا در سوريه کمک می کند، توضيح نمی دھد که چ

  .ًفعاليت آنھا مشخصا کدام است

تاتارھا دومين اقليت روس را تشکيل می دھند و به ندرت به ايدئولوژی جھاد طلب اخوان المسلمين يا حزب تحرير 

  .گرايش دارند

در » گھوارۀ تمدن « گاه با مضمون سوريه  اسالمگرايان عرب تاتارستان به يک نمايش٢٠١٢ چ با وجود اين، در مار-

 جھاد طلبان عرب و تاتار به ٢٠١٢ گست ا۵کمی بعد، در . حمله کردند) پايتخت جمھوری تاتارستان(موزۀ کازان 

  . انضمام نمايندگان القاعده در کازان گردھمآئی تشکيل دادند

صحنۀ سوريه را ترک می کنند و به ) آزادی(» آزاتليک« جھاد طلبان تاتار پان ترکيست از جنبش ٢٠١٣مبر  در دس-

اوکراين می روند تا در انتظار کودتا عھده دار حفظ نظم در ميدان ميادين شوند، در حالی که مبارزان ديگری از ھمان 

  .سازمان در کازان تظاھرات به پا می کنند
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لت ھای اوکراين و ترکيه در آنکارا ، گردھمآئی جھانی تاتارھا به پشتيبانی و شرکت دو٢٠١۵ گيت در نخستين روز ا-

) يا جميلوف (مصطفی جمالوفاين گردھمآئی به رياست مأمور مشھور سازمان سيا طی جنگ سرد، . سازماندھی شد

  .تصميم گرفت که يکی تيپ بين المللی مسلمان برای آزاد سازی کريمه ايجاد شود

تيپ ياد شده در باال در خرسون ). ١٢(رار گرفت  قانخرجب طيب اردوً فورا به شکل رسمی مورد استقبال جمالوف

 اين عمليات ايجاد ۀ می گذارد، از جملء و عمليات خرابکارانۀ متعددی را در کريمه به اجرا پايگاه دارد) اوکراين(

، سپس به اين علت که نمی توانند به شکل گسترده وارد روسيه شوند، )از اوکراين قطع شده بود(اختالل در برق رسانی 

  . اوکرائينی را در دونباس تقويت می کنندقطعات

ًبه بررسی ھايش تعميق ببخشد، حتما پی خواھد برد که اياالت متحدۀ » دھکدۀ تاتار«اگر شورای امنيت در مورد 

، ترکيه و اوکراين جھاد طلبان تاتار در سوريه، کريمه و در تاتارستان را پشتيبانی می کنند، به انضمام اعضای امريکا

  .اعده و داعشالق

  

 ترکمن ھای تيپ سلطان عبدالحميد

گرچه ترکيه حتی انگشت کوچکش را نيز برای نجات ترکمن ھای عراقی بلند نکرد که به دست داعشی ھا قتل عام می 

گرگ ھای «ترکمن ھای سوری توسط . شدند، ولی روی ترکمن ھای سوری عليه جمھوری عرب سوريه تکيه کرد

 اند و چنان که می دانيم گرگ ھای خاکستری يک حزب سياسی شبه نظامی ترک ھستند که سازماندھی شده» خاکستری

به . مبارزه کرده اند) « Gladio »گالديو (ّھای سری ناتو عليه کمونيست ھا از ديدگاه تاريخی در پيوند با سازمانی 

). ١٣( سازماندھی کردند ١٩٨١ را در سال ٢عنوان مثال  ھمين گرگ ھای خاکستری بودند که سوء قصد به ژان پل 

 و سوسياليست ھای جيمیگرگ ھای خاکستری در اروپا حضور دارند، به ويژه در بطن سوسيال دموکرات ھای بل

در واقع خودشان حزبی تشکيل نداده اند، ولی . يک جبھۀ ھمآھنگی اروپائی نيز در فرانکفورت مستقر کرده اند. ھالندی

  .(Milliyetçi Hareket Partisi) .شاخۀ شبه نظامی جنبش ملی ھستند

. تيپ ھای ترکمن به ھمکاری سازمان اطالعات و امنيت ملی ترکيه غارت کارخانه ھای حلب را سازماندھی کرده اند

 می اعمار و سپس به ترکيه منتقل کرده و در آنجا دوباره از جايش کندهکارشناسان ترکيه می آمدند و ابزارآالت را 

من ھا مناطق مرزی ترکيه را اشغال کرده اند، يعنی در مناطقی که سازمان اطالعات و امنيت ملی ھم زمان، ترک. کردند

  .ترکيه اردوگاه ھائی برای آموزش جھاد طلبان بر پا کرده است

پسر شھردار کبان در استان االزيگ  (تورک آلپ ارسالن چليک ستارۀ درخشان ترکمن ھای سوری، ٢٠١٥مبر در نو

 ٢٤، بود که فرمان شليک به خلبان ھای سوخوی تيپ سلطان عبدالحميد ه ھای خاکستری و فرماند، عضو گرگ)ترکيه

ًعمال يکی از . را صادر کرد که توسط شکاری ترکيه در ھمآھنگی با آواکس سعودی مورد اصابت قرار گرفته بود

  .خلبان ھا در اين تيراندازی کشته شد

که اردوی  (Celebiler isaatئی امريکارکت ساختمانی ترک و  گرگ ھای خاکستری به ھمکاری ش١٩٩٥در سال 

 جھاد طلب را برای جنگ در چچنی ١٠٠٠٠بسيج گسترده ای در ابعاد ) ن را تأمين مالی می کنندانتخاباتی ھيلری کلينت

. بول مستقر کرده بودندن در استاTop Kopaيک پايگاه آموزشی در شھرک دانشگاھی تاپ کوپا . سازماندھی کردند

 ھدايت انتقال آنھا را از ترکيه از طريق آذربايجان به Djokhar Doudaïev جوکار دودايوفنرال جيکی از پسران 

  .ھمراھی سازمان اطالعات و امنيت ملی ترکيه به عھده داشت
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 که گزارش اطالعاتی روس می گويد که سازمان اطالعات و امنيت ملی ترکيه تيپ سلطان عبدالحميد را به وجودآورده،

 به مديريت Bayır-Bucakبائير بوچاک ًغالبا شبه نظاميان ترکمن آن را تشکيل می دھند و اعضای آن را در پايگاه 

مربيان نيروھای ويژۀ تھاجمی مرکز فرماندھی ارتش ترکيه و مأموران سازمان اطالعات و امنيت ملی ترکيه آموزش 

  . تيپ ترکمن با القاعده ھمکاری می کندگزارشات روسی در عين حال مشخص می کند که. داده اند

ھر گونه بررسی جدی شورای امنيت را به پرونده ای جنائی ھدايت کرده و می تواند مناسبات و پيوندھای بين تيپ 

  . و القاعده را مالحظه کندامريکاسلطان عبدالحميد، گرگ ھای خاکستری، ترکيه، اياالت متحدۀ 

  

 İmkander و سازمان ايمکاندر بنياد کمک ھای بشردوستانۀ مسلمان

گزارش اطالعاتی روس در عين حال از نقش سه سازمان غير دولتی بشردوستانۀ ترکيه در ارسال جنگ افزار برای 

 ھای و سازمان"بنياد کمک ھای بشردوستانۀ مسلمان"جھاد طلبان پرده برداشته است، اين سه سازمان عبارتند از 

 در بروری ف١٢ و ١١بيانيۀ نھائی گروه پشتيبان بين المللی سوريه که . Öncü Nesil "اونچو نسيل" و "ايمکاندر"

نظر می رسد که اين اتھام را به رسميت شناخته زيرا درخواست کرده است که از اين ه مونيخ گردھمآئی تشکيل دادند، ب

 باشند و تنھا مواد پس اياالت متحده و روسيه روی کاروان ھای کمک ھای بشردوستانه در سوريه نظارت داشته

خاطر پشتيبانی ه تا کنون، دولت دمشق و نشريات آن بی وقفه اين سازمان ھای غير دولتی را ب. بشردوستانه حمل کنند

 بنياد کمک ھای بشردوستانۀ ٢٠١٢مبر در سپت. ھا توجھی نشان نمی دادند می کردند ولی به آنءاز جھاد طلبان افشا

  ).١٤(له ھائی از جنگ افزار  به حساب اخوان المسلمين به سوريه منتقل کرده است مسلمان يک کشتی باربری با محمو

  . من تنھا دو سازمان نام برده را می شناسم

حزب رفاه "انجمنی است که توسط ) يا بيناد کمک ھای بشر دوستانۀ اسالمی(بنياد کمک ھای بشردوستانۀ مسلمان 

. ری شده و فعاليت دارد، ولی بی آن که رابطۀ ساختاری با آن داشته باشد بنيانگذانجم الدين اربکان به رھبری "ترکيه

 زير عنوان ١٩٩٢ در سال Fribourg-en-Brisgauبريسگو -آن- ، در فريبورگالمان در ءاين بنياد ابتدا

Internationale Humanitäre Hilfe (IHH) ١٩٩٢ به ثبت رسيد، سپس در ترکيه، در استانبول در سال İnsani 

Yardım Vakfı سرنام جديد آن . ناميده شدİYV بود و نه IHH جايگزين نام ،İnsan Hak ve Hürriyetleri شد که 

زير پوشش کمک بشر دوستانه برای بوسنی و افغانستان اسلحه می . »حقوق انسان و آزادی« زبان ترکی يعنی 

) چچنی(به شکل نظامی از امارات اسالمی ايچکری سپس، .  ژی ناتو بوديردی که جزء ستراتافرستادند، يعنی مو

 در مسجد فاتح استانبول تشيع جنازۀ بزرگی برگزار کرد، بدون جسد ولی با ده ھا ٢٠٠٦در سال ). ١٥(پشتيبانی کرد

ًکه اخيرا توسط نيروھای روسی پس از ھدايت ) سلمانويچ (سلمان باسايفھزار مبارز برای جھاد طلب چچن شامل 

  .کشته شده بود) ١٦ (Beslanرسۀ بسلن کشتار در مد

در  کمک رسانی به » ناوگان آزادی«بنياد کمک ھای بشردوستانۀ مسلمان در ھمکاری با حزب عدالت و توسعه برای 

بنيامين غزه و شکستن محاصرۀ اسرائيل شھرت جھانی پيدا کرد، البته با توافق کاخ سفيد که در پی تحقير نخست وزير 

گزارش .  که پيش از اين دربارۀ او نوشتيم حضور داشتمھدی ال ھراتین مسافران کاروان دريائی بي. بودنتانياھو 

 نشان می دھد که خالف آنچه ادعا کرده اند، کاروان Geoffrey Palmer جوفری پالمرت ملل متحد به رياست أھي

 نتيجه بگيريم که بنياد کمک ھای بر اين اساس می توانيم. دريائی ھيچ محمولۀ بشر دوستانه ای حمل نمی کرده است

بشردوستانۀ مسلمان می دانسته است که به غزه نخواھد رسيد و با اين حساب بايد بپرسيم که پس ھدف واقعی اين سفر 

  .دريائی چه بوده است
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ليس ترکيه پسران سه وزير و رئيس يک بانک بزرگ را به اتھام پول شوئی بازداشت کرده و، پ٢٠١٤ جنوری ٢در 

 يک کاميون اسلحه متعلق به بنياد کمک ھای بشردوستانۀ مسلمان کشف می کند که به مقصد جھاد طلبان سوريه بود،

  ).١٧(تدارک ديده شده بود 

 Halis Batur زیرا ن   ھاليس باتورليس ترکيه مرکز بنياد کمک ھای بشردوستانۀ مسلمان را توقيف کرد، وسپس، پ

فرمانده دوم İbrahim Ş ظنونی که رھبر القاعده در ترکيه بود، و به ھمين گونه   مبه دفاتر خود فراخواند، يعنی فرد

که در بازداشت به سر می را ليسی، افراد مظنونی ودولت پس از برکنار کردن مقامات پ). ١٨(سازمان در خاور ميانه 

  . نيز آزاد می سازد،بردند

» بشر دوستانه«يکی ديگر از انجمن ھای ) اخوان المسلمينبه زبان ترکی برادری، با مراجعه به  (İmkanderايمکاندر 

اين انجمن متخصص کمک به چچن ھا و دفاع از جھاد طلبان قفقاز .  در استانبول ايجاد شد٢٠٠٩است که در سال 

 ملقب به Berg-Khazh Musaev) امير خود برگزيدۀ  قفقاز (Dokou Oumarov دوکو عمروفوقتی نمايندۀ . است

در آن .  در استانبول به قتل رسيد، اين سازمان اردوی تبليغاتی در ترکيه به راه انداختEmir Khamzat امير خمزت

 سازمان فدرال امنيت فدراسيون روسيه خود را با کشورھائی که به شکل نظامی از جھاد طلبان پشتيبانی FSBدوران 

مانند (خود راه نمی داد ه ھائی ترديدی بمی کردند در جنگ می دانست و برای از بين بردن آنھا در چنين کشور

).  در اتريشUmar Israilov عمر اسرائيلوف در قطر و Zelimkhan Yandarbiyev زليمخان يانداربيوف

  .ايمکاندر تشيع جنازۀ بزرگی را  در مسجد فاتح استانبول سازماندھی کرد

آئی بين المللی برای پشتيبانی از استقالل طلبان  به پشتيبانی شھردار استانبول، ايمکاندر گردھم٢٠١٢ مه ١٣ و ١٢در 

در پايان تظاھرات گردھمآئی خلق ). در سنت گردھمآئی ھای سازمان سيا طی جنگ سرد(قفقاز را سازماندھی کرد 

نمايندگان .  دائمی شدDokou Oumarov دوکو عمروفھای قفقاز با به رسمت شناختن حاکميت مطلق امير قفقاز 

در يک . تحاد جماھير سوسياليستی و فدراسيون روسيه را به اعمال قطع نسل قفقاز متھم کردندامپراتوری روس، ا

روسيه در اين مورد واکنش سختی . تمام مردم قفقاز را دعوت می کند که به جھاد بپيوندند دوکو عمروف ويدئو، امير

  ).١٩(نشان داد 

است کرد که ايمکاندر در فھرست وای امنيت درخ در شور١٩٨٩/١٢٦٧ت مجازات ھای أ روسيه در ھي٢٠١٣در سال 

در ). ٢٠(است مخالفت کردند وبريتانيا، فرانسه و لوگزانبورگ با اين درخ. سازمان ھای وابسته به القاعده به ثبت رسد

ليل واقع، گرچه ايمکاندر پشتيبانی سياسی از القاعده در قفقاز را به رسميت می شناسد، ولی از ديدگاه غربی ھا روسيه د

  . را عرضه نکرده است،و مدرک کافی که گواه بر شرکت اين سازمان در عمليات نظامی باشد

ًاين دو سازمان غير دولتی مستقيما در قاچاق اسلحه  از سوی سازمان کمک ھای بشر دوستانۀ مسلمان و پشتيبانی 

برخوردار ھستند، ان خاردوجمھور اين سازمان ھا از پشتيبانی حزب رئيس . سياسی توسط ايمکاندر شرکت داشته اند

 برای جايگزين ساختن حزب رفاه ايجاد کرد که از سوی دادگاه قانون اساسی انخاردويعنی حزب عدالت و توسعه که 

  .ممنوع اعالم شده بود

  

  با گزارش اطالعاتی روسيه چه بايد کرد؟

مسائل سازمانی ھای .  بررسی قرار دھداحتمال اندکی وجود دارد که شورای امنيت گزارش اطالعاتی روسيه را مورد

ّسری عموما به شکل سری مورد بررسی قرار می گيرد  بايد مشخص کند که با اين ھم هدر ھر صورت اياالت متحد. ًّ

  . شده است چه سياستی در پيش خواھد گرفتءپيمان خود، ترکيه که حال ارتکاب به نقض منشور شورا افشا
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 ياسين القاضی با انخرجب طيب اردوافه شده است که پيش از اين در مورد رابطۀ اين گزارش به گزارشات ديگری اض

 در تجارت نفت دزديده شده توسط باللآرشيو شده است، و به ھمين گونه در مورد نقش پسرش ) ٢١(بانکدار القاعده 

  ).٢٢(داعش 

در ھر . ندی برای رد گم کردن استترديدی نداشته باشيم که رجزخوانی ھای ترک ھا برای حملۀ نظامی به سوريه ترف

صورت، اگر جنگی بين ترکيه و روسيه صورت بگيرد، اين گزارش اطالعاتی روسيه آنکارا را از پشتيبانی پيمان 

  ) منشور ناتو٥مادۀ (آتالنتيک محروم خواھد ساخت 
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