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 Political  سياسی

  
  بھرام رحمانی

 ٢٠١۶ اگست ٢٠
  

 !آغاز يک دوره جديد در ترکيه
  )بخش يکم(

  

پايان يک دوره «ان ، تحت عنو٢٠١٦ت گسشانزدھم ا - ١٣٩٥ ]اسد[شنبه بيست و ششم مرداد در مطلبی که در تاريخ سه

تر از ھمه اکنون بيش از ھر زمان ديگری جامعه  مھم«: بندی آن چنين آمده است نوشته بودم در جمع» تاريخی در ترکيه

ھا، بلکه از دولت و   و دولت و قطب ديگر نه تنھا منتقد آناردوخانيک قطب طرفدار . شدت دوقطبی شده است ترکيه به

 مجبور خواھد شد اردوخانعالوه  به. کوشند ھا از قدرت و حاکميت می تای بر کناری آن نفرت دارند و در راساردوخان

 .تری بدھد بخشی از ارتش که مخالف کودتا بود و کودتاگران را سرکوب کرد امتيازات بيش به

 عيبن حال اما در. ای سخت بر پيکره جامعه ترکيه زده است  کرد که اين کودتا ضربهتأکيدجرات  توان به در واقع می

کسی  ھا به نه آن.  شروع شده استاردوخان حدولت حزب  عدالت و توسعه و در راس ھمه رجب طيب ئیدوران رسوا

يک  ھا اعتمادی دارد در نتيجه ھر حرکت اعتراضی کوچک در ترکيه، احتماال بالفاصله به آن اعتماد دارند و نه کسی به

  .جنبش وسيع تبديل خواھد شد

ھای آتش  ھنوز شعله. فضای سياسی و اجتماعی ترکيه بسيار متالطم و آبستن حوادث مختلف استدر ھر صورت ھنوز 

شان با تمام قدرت ادامه  جنگ خود عليه مخالفان  بهاردوخانو ھنوز دولت و . درگيری در کردستان در جريان است

الدين  ارلمان و در راس ھمه صالحھا در پ  در جھت دستگيری نمايندگان حزب دموکراتيک خلقاردوخانھنوز . دھند می

نگاران مخالف است؛ ھنوز  ھای ترکيه مملو از زندانيان سياسی و روزنامه کنند؛ ھنوز ھم زندان دميرتاش تالش می

س جمھور عليه ئيبنابراين، اين جنگ دولت و ر... ھای وسيع خود ھستند و کارگران نگران دستمزدھا و بيکارسازی

 بروند و سؤالطور جدی زير   بهاردوخانسبب شده است که کل حاکميت ترکيه و در راس ھمه ويژه مردم کرد،  مردم به

ھای اخير در  ست که در پنج سال گذشته در روژاوا تجربه شده و در ماه حلی حل ترکيه ھمان راه اکنون راه. رسوا گردند

ملت و « با رد ئیاتيک و اداره شوراھم خودمديريتی دموکر  از کردستان ترکيه نيز تجربه شده است و آنئیھا بخش

  ».جامعه است» دولت

کنم و روندھای اقتصادی، سياسی، اجتماعی  را با مقدمه باال آغاز می» آغاز يک دوره تاريخی جديد در ترکيه«در واقع 

  .و فرھنگی اين دوره جديد در پيش را مورد بحث و بررسی قرار خواھيم داد

*** 
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بکر بوزداغ، وزير دادگستری ترکيه، در يادداشتی در  .ندارد را جديد زندانيان طرفيت يگرد ترکيه، ھای زندان اکنون ھم

اين حکم . شوند ھا آزاد می ھا از زندان  ھزار زندانی در اين کشور پيش از اتمام مدت حبس آن٣٨تر خود اعالم کرده ئيتو

  .ده استاجرا درآم ، به١٣٩٥ مرداد ٢٧  -  ٢٠١٦ اگست ١٧از ھمين روز چھارشنبه 

ھواداری از جنبش گولن ھستند   افرادی که مظنون بهئی بار ديگر دارا،دولت ترکيهترين گزارشات آمده است که  در تازه

اين .  کارفرمای اين کشور ضبط شده است١٨٧ ئیدادستانی استانبول اعالم کرده که در اقدام اخير دارا. را ضبط کرد

  .ن، واعظ و مدرس علوم دينی ھستندهللا گول ارتباط با فتح افراد مظنون به

. شوند شان ضبط شده افراد پرنفوذی چون فاروق گولواوغلو و عمر فاروق کاورماچی ديده می ئیدر ميان کسانی که دارا

باقلواھای توليدی اين شرکت . کند ھای ترکيه را توليد می ای تعلق دارد که مشھورترين شيرينی خانواده گولواوغلو به

 .ارندشھرت زيادی د

اند داماد قدير توپباز، شھردار استانبول و يکی از روسای شرکت  ھا اعالم کرده گونه که رسانه کاورماچی نيز آن

  . داردئیسزا است که از جمله در زمينه امالک شھرت به» آيدينلی«

ھا   نفر آن۶٠ ھای شان ضبط شده نيز صادر شده و پليس استانبول اعالم کرده که ئیحکم دستگيری افرادی که دارا

 .اند تاکنون بازداشت شده

ھای شخصی بيش از سه ھزار قاضی و  ئی سال جاری دادستانی ترکيه اعالم کرد که حکم ضبط داراجوالیدر پايان ماه 

ھا احتماال در  دولت ترکيه بر اين نظر است که اين قضات و دادستان. دادستان برکنار شده اين کشور صادر خواھد شد

 .هللا گولن ھستند تحارتباط با ف

ھا نيست، بلکه آزادی مشروط است و شامل زندانيانی  معنی عفو آن گفته وزير دادگستری ترکيه، آزادی اين زندانيان به به

  .مانده است ھا باقی تر از دو سال از محکومت آن اند و کم شود که رفتار خوب در زندان داشته می

شدگان  اند و بازداشت  بازداشت شده٢٠١۶ جوالیل زندانيانی است که تا اول عالوه براين، دستورالعمل تازه تنھا شام

 .شوند  مشمول اين دستورالعمل نمیجوالی ١۵مرتبط با کودتای 

 ھزار زندانی نوشته ٣٨در گزارشی درباره اقدام دادگستری ترکيه در آزادی پيش از موعد  (dpa) المانخبرگزاری 

 .مشارکت در کودتاست شدگان متھم به ھا برای بازداشت زکردن در زنداناست، آزادی اين عده با ھدف جابا

 ما به شواھد و ھا نشانه از بسياری ترکيه، در سانسور و اختناق و خشونت تشديد بر عالوه حاضر حال در ترتيب، اين به

 شده تنش دچار المان ويژه به اروپا، اتحاديه با و کرده پيدا چرخش ايران-روسيه محور سمت به ترکيه دولت که گويند می

 چنين در گرفته صورت آن درون در شديدی سازی پاک که توسعه و عدالت حاکم حزب که است اين تر مھم سؤال .است

  شد؟ خواھد دولتش و خود بازسازی به قادر وضعيتی

   شد؟ خواھد اردوخان رھبری به شديدتر مذھبی - ملی ديکتاتوری يک دچار ترکيه، جامعه آينده آيا

 در را خود طبقاتی استراتژی آن، سوسياليست و دموکراتيک و سکوالر ھای جنبش و نيروھا ھمه و کارگر طبقه آيا

  گذاشت؟ خواھند جامعه مقابل

  !ديگر سؤال ھا ده و کرد؟ خواھد پيشروی و توسعه ترکيه، کردنشين مناطق در دموکراتيک خودمديريتی آيا

، و انتشار امريکا اينجرليک و طراحان، تاخير و ترديد عملی ئی پايگاه ھواھای  مانند مذاکره بين ژنرالئیادعاھا

دھند که ھم  ، ھمه نشان می»سيا«مورد حمايت  (Stratfor)  توسط استرافوراردوخاناطالعات درباره ھواپيمای 

يسم و اردوخانساختار موجود دو جناح اسالمی .  حداقل در سطوحی از کودتا خبر داشتندامريکا و ھم دولت اردوخان

  .ھا در قدرت شريک بودند و از مسايل مخفی و محرمانه يکديگر مطلع بودند گردد که آن دورانی برمی گولنيسم به
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، يک رھبر اسالمی با نفوذ »سعيد نورسی«هللا گولن، جريان مذھبی خود را براساس تفاسير جديد خويش از تعليمات  فتح

ھای  ، او در انجمن١٩۵٠در دھه .  کردتأسيسسم مخالف بود، ھای نخست جمھوری با سکوالري که در سال

کمی بعد، او ايجاد . وجود آمده بود، نقش رھبری داشت زمان توسط ناتو به ھای مخفی که در آن ضدکمونيستی، سازمان

» ھای نور خانه«ق چيزی که ياو پيروان خود را از طر. مخفی را براساس سلسله مراتب آغاز کرد يک سازمان نيمه

  .دھی کرد ناميد سازمان می

جنبش کارگری سوسياليستی و   که يک ضربه بزرگی به ترکيه،١٩٨٠جريان گولنيست، در پی کودتای نظامی سال 

ھای آموزشی  ھا، طرفداران گولن عمدتا در بخش طی اين سال.  و سوسياليست بود، نيرو گرفت نيروھای  چپ

دار  کرده خود را تربيت کردند و با بوروکراسی دولتی و طبقه سرمايه صيلھا کادرھای ورزيده تح دھی شدند، آن سازمان

 . پيوندھای محکمی برقرار نمودند

  .جا شد  رفت و ساکن آنامريکاپنسيلوانيا در اياالت متحده   به،١٩٩٩گولن در سال 

، (TUSKON)  »گران ترکيه کنفدراسيون بازرگانان و صنعت«تحت حکومت حزب عدالت و توسعه، عالوه بر 

اين جريان در . جنبش گولن تعلق داشت گسترش يافت ھا، مدارس و مراکز درمانی خصوصی بسياری که به انجمن

 امريکادر اين دوره او در . کرد  عمل میامريکائیھای  مثابه عامل سياست شماری از ديگر کشورھای توسعه نيافته به

ل پيوندھای جنبش با روشنفکران ليبرال در ترکيه نيز را کسب کرد و در عين حا» روشنفکر مذھبی«جايگاه يک 

، که دوران مھمی برای حزب عدالت و توسعه بود، ٢٠٠٧- ٢٠٠٨ھای  اين جنبش در جريان تصفيه. تر ساخت  مستحکم

ھا  در آن سال» طراحی کودتا«سازی کرد، و گروه اخير را به  ھا و بوروکراسی دولتی پاک را در رسانه ھا  کماليست

ھای  دليل عضويت در سازمان خواه و چپ به در حالی که طی آن دوره نيز بسياری از روشنفکران جمھوری. کردمتھم 

ھای تروريستی  هللا گولن در پرونده قديمی شرکت او در فعاليت حال، فتح در عين. مخالف دولت محکوم و اخراج شدند

 .الت و توسعه تشکيل شده بود، تبرئه گرديدقدرت رسيدن حزب عد ای که پيش از به اسالمی و کودتا، پرونده

المللی اختالف ناشی  در عرصه بين. ، اختالفاتی در جناح حزب عدالت و توسعه و گولن بروز کرد٢٠١٠اما طی دھه 

المسلمين در مصر، که پيوندھای ايدئولوژيک و سياسی نزديکی با حزب عدالت و توسعه داشت، در  از شکست اخوان 

. ، و شکست حزب عدالت و توسعه در مورد سوريه بود»بھار عربی«ھای جھانی از  نتظارات قدرتبرآورده ساختن ا

 قرار داشت که در آن مردم معترض عليه حزب عدالت و توسعه ٢٠١٣ جوالیدر عرصه داخلی اعتراضات مردمی 

ھای  دالت و توسعه شکافھا ريختند و خواھان سکوالريسم و آزادی و صلح شدند نه تنھا در حکومت حزب ع خيابان به

 .جدی ايجاد کردند، بلکه دولت را دچار بحران ساختند

حزب عدالت و توسعه تصميم گرفت ھمه موسسات . حال، مناقشه حزب عدالت و توسعه و گولن، باال گرفت در عين

طی يک حرکت ھا  يافت و گولنيست  افزايش  که تنش در حالی. ھا را تعطيل کند گولنيست آموزشی خصوصی متعلق به

مداران حزب عدالت و توسعه و برخی وزرا و بازرگانان را  ، فساد در ميان برخی از سياست٢٠١٣متقابل در دسامير 

حاضر در  تبار که در حال يک بازرگان ايرانی آذری(  و رضا ضراباردوخاندر ميان مظنونين پسر . افشاء کردند

ھای برجسته از موسسات  حزب عدالت و توسعه تصفيه ھمه گولنيستپاسخ . قرار داشت) شود اياالت متحده محاکمه می

بود که در آستانه کودتای اخير » گرا هللا سازمان تروريستی فتح« و معرفی يک اليحه جديد مجازات تحت عنوان ئیقضا

 دارد که ھا دولتی و يا درون حزب عدالت و توسعه وجود ھای مختلفی در دستگاه با اين وجود ھنوز گروه. تکميل شد

 .ھا ھستند مخالف و يا موافق گولنيست
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 بود و در اردوخانرھبری رجب طيب  هللا گولن تا چند سال پيش متحد حزب عدالت و توسعه به در ھر صورت فتح

ھم خورد و  رابطه اين دو به، ٢٠١٣کم از سال  اما دست.  نقش مھمی داشت٢٠٠٢ و حزبش در سال اردوخانپيروزی 

هللا گولن، رھبر جنبش   را به فتح٢٠١٦ جوالی ١٥ و دولت ترکيه، کودتای نافرجام . يکديگرند وردهخ اکنون دشمن قسم

  . خواستار استرداد او ھستندامريکانسبت داده و از دولت » خدمت«اسالمی 

سيده،  نرئیجا هللا گولن به  برای استرداد فتحامريکادر حالی که ھنوز درخواست دولت ترکيه از اياالت متحده اما 

در اين کيفرخواست برای گولن تقاضای .  است اتھام طراحی کودتا تنظيم کرده دادستان کل ترکيه کيفرخواستی عليه او به

 . ھزار سال زندان شده است٢

تالش برای «هللا گولن را به  ای، دادستان کل ترکيه فتح  صفحه٢۵٢٧گزارش خبرگزاری آناتولی، در کيفرخواست  به

در اين . متھم کرده است» آموزش و رھبری يک گروه مسلح تروريستی«و » يز نظم قانونی کشورآم تخريب خشونت

 . سال ديگر زندان تقاضا شده است١٩٠٠کيفرخواست برای گولن دو باره حبس ابد و 

 را نشان جوالی ١۵ اعالم کرده که اگر آنکارا شواھد مشخصی ارائه دھد که مشارکت گولن در کودتای امريکادولت 

  .دھد، موضوع استرداد او را بررسی خواھد کرد

واقعی بود يا نه؟ در ھرصورت يک موقعيت و فرصت  نھايت کودتای اخير ساختگی و يا واقعی و در بھترين حالت نيمه

 و حزبش عدالت و توسعه داد تا نه تنھا رقبای گولنيست خود، بلکه ھمه نيروھای مخالف خود اردوخاندست   بهئیطال

 و آموزش و پرورش و پليس و ارتش و نھادھای امنيتی و ئیاست و سکوالر را از ادارات و دستگاه قضااز چپ و ر

  . ھزار نفر را زندانی و يا از کار اخراج کرده است٧٠سازی کند بيش از  اطالعاتی پاک

ھا فرانسه، ايتاليا،  دولتويژه  اين اقدام دولت ترکيه با اعتراض و انتقاد نھادھای مدافع حقوق بشر و اتحاديه اروپا به

 .خواند» گرايان کانون اسالم« در سندی محرمانه ترکيه را المانطوری که  به. قرار گرفته است...  والماناتريش، 

»  اساسیتغيير«گوی کميته روابط خارجی حزب چپ، خواھان   و سخنالمانتبار پارلمان  سويم داغدالن، نماينده ترک

 مثل شريک درجه يک اردوخانتوانيد با آقای  شما نمی«: خانم داغدالن گفته است. شده است و ترکيه المانرابطه ميان 

 و حامی تروريسم ئیگرا ، اتحاديه اروپا و ناتو برخورد کنيد، در حالی که در اسناد داخلی او را در مرکز اسالمالمان

  . »کنيد  گرا معرفی می اسالم

 گفته اين المانگوی دولت  اما سخن. اند باره محتوای سند خودداری کرده از اظھار نظر درالماندولت و وزارت کشور 

 در الماندر روابط ترکيه با . بيند می) داعش( دولت اسالمی چشم شريکی در مبارزه با گروه موسوم به کشور ترکيه را به

جويان و لغو ويزا برای  اهاند که درباره بحران پن  پيش آمده است، اما دو دولت تالش کردهئیھا ھای گذشته تنش ماه

  .تفاھم برسند شھروندان ترکيه به

گروه  سمت مناطق جنگی در سوريه و عراق رفته و به  بهالمان از ،٢٠١۵گرايانی که تا پايان سال  بخش بزرگی از اسالم

  .اند  بودهالمانتبارھای  اند از ترک پيوسته) داعش( »دولت اسالمی«

ھای اين کشور در  درخواست فراکسيون حزب چپ  در پاسخ بهالمانوضوع را دولت ، اين مالمانگزارش خبرگزاری  به

  .مجلس فدرال عنوان کرده است

ھای مقامات امنيتی حدود يک  بر اساس يافته«: ھا آمده است  به درخواست حزب چپالماندر پاسخ وزارت کشور 

اند و يا  اند يا شھروند ترکيه بوده ريه و عراق رفتهسو  به٢٠١۵ که تا پايان سال المانگرا در   نفر اسالم٧۶٠چھارم از 

 .»اند تبار ترک داشته
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بنا بر آمار اداره . شدت افزايش يافته است اند به صفوف داعش پيوسته  بهالمانگرايانی که از   شمار اسالم،٢٠١۶در سال 

 .اند سوريه و عراق رفته  بهالمانگرا از   نفر اسالم٨٢٠کم  فدرال حفاظت از قانون اساسی تا ماه مه دست

 .اند  بازگشتهالمان  اعالم کرد که يک سوم اين تعداد بهالمان فدرال ئی، اداره جناجوندر پايان ماه 

 . نفر گزارش شده است١۴٠اند   به سوريه و عراق رفتهالمانشدگان کسانی که از  شمار کشته

شبکه اول . ای تروريستی و افراطی اسالمی استھ گروه» کانون مرکزی عمليات«، کشور ترکيه الماناز نظر دولت 

 .يک فراکسيون مجلس ارائه کرده است  در پاسخی محرمانه بهالمانگويد که اين ارزيابی را دولت   میالمانتلويزيون 

 فراکسيون حزب چپ در مجلس فدرال اين کشور درباره نقش ترکيه در ھمکاری با سؤال  در پاسخ بهالماندولت 

  .ھا ھمکاری دارد ھا پيش با اين نوع گروه  می گفته است که آنکارا از سالھای اسال گروه

 ئیھا  و حزب عدالت و توسعه او با گروهاردوخاندر اين پاسخ آمده است که نزديکی فکری و ايدئولوژيک رجب طيب 

شدن  اسالميزه  به٢٠١١ويژه از سال   که بهئیگرا اين نزديکی و ھم. المسلمين در مصر امری پنھانی نيست مانند اخوان

ميدان عمل  حيات سياسی و فرھنگی و رويکرد ديپلماتيک ترکيه منجر شده، زمينه مساعدی برای تبديل اين کشور به

 .ھای اسالمی در خاورميانه و نزديک فراھم کرده است گروه

ھای مسلح اسالمی در سوريه و  هگرانه ترکيه از گرو اقدامات حمايت ھا، از جمله به فراکسيون چپ  بهالماندر پاسخ دولت 

س جمھور ترکيه ئيوجود رابطه مستقيم ميان ر  بهالماناين ترتيب، دولت  به. شود نيز از گروه فلسطينی حماس اشاره می

 .و گروه حماس قائل است

 . در فھرست تروريستی اتحاديه اروپا جا گرفته است٢٠٠٣حماس که حکومت در بخش غزه را در دست دارد از سال 

مرزی اين  ھای سرويس اطالعات برون  بر يافتهالمان، پاسخ دولت (ARD) المانگزارش شبکه سراسری تلويزيون  به

، المانگفته معاون حقوقی وزير کشور  صورت علنی منتشر شود، زيرا به اين پاسخ قرار نيست به. است (BND) کشور

  .خير و صالح دولت نيست انتشار علنی آن به

وگوھای شفاھی  ھا و گفت گويد که تا کنون صرفا در بحث  در ادامه گزارش خود میالمانيزيون شبکه سراسری تلو

صورت مکتوب  شد، ولی اين اولين بار است که به گرای اسالمی اشاره می ھای خشونت نزديکی سياست ترکيه با گروه به

 .شود و رسمی چنين موضعی بيان می

ارزيابی وزارت کشور استناد کرده   فراکسيون حزب چپ بهسؤال ھيه پاسخ به در تالمانگويد که دولت  ھمين گزارش می

 .باره با وزارت خارجه مشورتی نکرده است و در اين

گرانه  سرکوب  مساجد اين کشور عليه سياست  ترين شبکه گيری صريح بزرگ   خواستار موضعالماناحزاب ائتالفی 

 نقش الماناسالم در مدارس  ن شبکه در تنظيم مواد درسی مربوط بهاي. جمھور ترکيه، شدند سئي، راردوخانرجب طيب 

  .کند مھمی بازی می

اسالمی در امور ـ   ترکی اتحاديه« مساجد اين کشور، موسوم به   ترين شبکه ی خواھان اعالم استقالل بزرگالمانمقامات 

  .شدند»  (DiTiB)تيب ـ دی مذھبی

در » ولت دی«وگو با روزنامه  يال مسيحی و دموکرات مسيحی در گفتگوی فراکسيون احزاب سوس اشتفان ماير، سخن

 .تبديل شود» اردوخانھای  بلندگوی تبليغ سياست« يادشده نبايد به  اين رابطه ھشدار داد که شبکه

. شود  میتأمين را زير پوشش خود دارد، از سوی دولت ترکيه المان مسجد فعال در ٩٠٠که بيش از  DiTiB  بودجه

» وزارت ديانت ترکيه«بينند و حقوق خود را نيز از   جماعت اين مساجد در مدارس مذھبی استانبول آموزش میامامان

 .کنند دريافت می
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ی، از جمله المان و نھادھای  پيوندی با جامعه ھای ھم عنوان نمايندگان آن در تنظيم برنامه اندرکاران اين شبکه به دست

 .سالم در مدارس با ادارات اين کشور ھمکاری نزديک دارندآموزش ا تنظيم مواد درسی مربوط به

  DiTiB، نيز در اين رابطه گفت که انتظار دارد،المانگوی فراکسيون حزب سوسيال دموکرات  کرستين گريزه، سخن

 جديد ھای اخير و اقدامات دولتی عليه دموکراسی و آزادی بيان را در ترکيه مورد انتقاد قرار دھد و از سياست دستگيری

 .جمھور اين کشور پشتيبانی نکند سئير

 المان در مساجد اردوخانھای  توانيم تحمل کنيم که سياست ما نمی«: ھشدار داد» ولت دی«وگو با روزنامه  او در گفت

 .»تبليغ شود

کنند،   میھای نماز خود نفرت و خشونت ترويج يت اين شبکه در رابطه با امامانی که در خطبهمسؤول گريزه با اشاره به

 .» اخراج شوندالماندر صورت لزوم اين امامان بايد از «: گفت

 گفت که اسالم با اين حال از ظرفيت ايجاد تشکيالت دموکراتيک المانگوی فراکسيون حزب سوسيال دموکرات  سخن

  نمايندگان  والمان کرد که نظر به ضرورت ھمکاری مشترک ميان نھادھای دولتی تأکيدچنين  او ھم. برخوردار است

DiTiBوگو با نمايندگان اين شبکه بايد ادامه داشته باشد ، برگزاری جلسات گفت. 

وزيری خانم مالو دراير از حزب سوسيال  نخست به( لند فالز  از جمله راينالمانحال در بسياری از اياالت  با اين

  ھای اسالمی در زمينه ا نمايندگان انجمنای ب ھای دوره ، نشست)از حزب دموکرات مسيحی( و نيدرزاکسن) ھا دموکرات

  .چگونگی تنظيم مواد درسی متوقف شده است

 ئیتبارھا  درصد اين تعداد را ترک٧٠بيش از . کنند زندگی می» مسلمان« ميليون ۴ نزديک به المانشود در  گفته می

 .شوند اداره می DiTiBرآورند که زير نظ جا می دھند که اغلب مراسم عبادی خود را در مساجدی به تشکيل می

در سال » فرانکفورتر آلگماينه«ی المان  و روزنامه (ARD) المان اول تلويزيون سراسری  بر اساس تحقيقات شبکه

 .ای دارند  فعاليت گستردهالماندر اين شبکه در ) داعش( »دولت اسالمی«، ھواداران جريان تروريستی ٢٠١۵

سندی محرمانه که انتشار . اند گرايان خاورميانه دانسته گاھی برای فعاليت اسالم کشور ترکيه را پايالمانمقامات امنيتی 

  .بيرونی پيدا کرده، خشم سران ترکيه را برانگيخته است

اند، رد  گرايان منطقه دانسته  که ترکيه را پايگاھی برای فعاليت اسالمالماندولت ترکيه ارزيابی اخير مقامات امنيتی 

 .کرده است

ريشه دارد که ھدف آن تخريب دولت » ذھنيتی ناھنجار« در المانرت خارجه ترکيه، موضع دستگاه امنيتی به نظر وزا

 . استاردوخانترکيه و رھبر آن رجب طيب 

س ئيدولت و ر کوشند با حمله به با اين ذھنيت ناھنجار از چندی پيش می«: در بيانيه وزارت خارجه ترکيه آمده است

 ..» درھم بشکنندجمھوری ما، اقتدار ما را

 . مطرح کندالمانافزون بر اين وزارت خارجه ترکيه قصد دارد اين موضوع را در دادگستری 

کنند که در مبارزه با تروريسم   آن محافل سياسی از چنين مواضعی حمايت میالماندر اين بيانيه، ادعا شده است؛ در 

چنان  که ھم) ک ک پ( ا در عمل از حزب کارگران کردستاندارند، در گفتار با تروريسم مخالفند ام» رفتاری دوگانه«

 .کنند زند، حمايت می تروريسم دست می به

کند، از متحدان خود انتظار پشتيبانی  ترکيه که صادقانه با تروريسم مبارزه می«: در پايان بيانيه، باز ھم ادعا شده است

 .»دارد
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ھا، ترکيه ھمچنان متحدی ارزشمند برای  رغم اين تنش  که بهکنند  میتأکيد، با صراحت المانمقامات وزارت خارجه 

 .شود  شناخته میالماناروپا و 

 . خشم و عصبانيت وزارت خارجه ترکيه انتشار سندی محرمانه است که در باال بدان اشاره کرديم انگيزه

 انتشار چند نوار صوتی و يکی از افسران ارتش ترکيه که قبل از دستگيری موفق به فرار شده است بااز سوی ديگر، 

  . کردISISرھبری فکری داعش  س جمھور ترکيه را متھم بهئي، راردوخانخط رجب طيب   بهئیھا نامه

نيروھای داعش قبل از شروع جنگ داخلی در «: گويد چی فرمانده سابق پادگان ديار بکر می سرھنگ ستاد احمت قھوه

ھای الزم را ديده بودند و   نزديکی مرزھای عراق و سوريه آموزشھای سری ارتش ترکيه در سوريه و عراق در پايگاه

  .ھا را بررسی کرده بود ھا آمده و از نزديک نحوه آموزش، و آمادگی تروريست اين پايگاه  بارھا بهاردوخانشخص 

شد که با  یانجام م) مقاطعه کار پنتاگون( امريکا» بلک اند واتر« شرکت امريکائیآموزش نيروھای داعش توسط مربيان 

  .عربستان سعودی قرارداد بسته بودند

ويژه از ميان اتباع مسلمان چين، اوزبکستان،  طلب را از سراسر جھان، به اتفاق افراد جنگ ترکيه و عربستان به

فيليپين، تايلند، اندونزی، سر يالنکا، بنگالدش، کشمير ( تاجيکستان، چچن، اينگوش، داغستان و حتی مسلمانان خاور دور

تبار کشورھای  ھای خارجی چنين از ميان خانواده ، مسلمانان حنفی ليبی و سومالی و ساير کشورھای عرب و ھم...)و

  .فرستادند داخل سوريه و عراق می غربی، استخدام کرده و از مرزھای ترکيه به

شد و کار فروش سالح را  ی متأمينھای پيشرفته توسط عربستان  سالح ھا به ھزينه استخدام افراد و آموزش و تسليح آن

  !جيب زدند  بهدالرعھده داشتند، که از اين بابت ميلياردھا   بهاردوخانپسران 

ھای مرزی ايجاد شده است   در مرزھای ترکيه برای گروه تروريستی داعش بازارچهاردوخاندستور شخص  چنين به ھم

 خريداری می اردوخانداماد و پسران  متعلق بهھای نفتی سوريه و عراق ھم توسط شرکتی  و نفت دزدی داعش از چاه

  .شد

 از زندان اردوخانچی ھم مانند سايت افشاگر ويکی ليکس مدعی شده است که ابوبکر البغدادی با وساطت  احمت قھوه

، داعش را با ھمکاری عزت ابراھيم الدوری اردوخانترکيه آمد تا تحت تعليمات  ھا آزاد شد و فورا به امريکائی

  .ازی کنداند راه

 مرشد فکری گروه تروريستی داعش است و قرار بوده داعش پس از پيروزی اردوخانکند که  چی ادعا می احمت قھوه

  .زير پرچم ترکيه درآورد بر عراق و سوريه اعالم اتحاديه با ترکيه کند و سپس اين دو کشور را به

 نفوذ دھد و ئیکشورھای اروپا ھای داعش را به يستخواھد تا ترور  از رھبر داعش میاردوخاندر يکی از اين نوارھا 

  !نفع مسلمانان برھم بزنند ، توازن جمعيتی اروپا را بهئیاعضای داعش ضمن ازدواج با دختران اروپا

 سازمان ئیشود اين افسر بلندپايه ترکيه ھم اکنون با صدھا سند محرمانه که با خود خارج کرده است تحت بازجو گفته می

دليل آگاھی صدراعظم   ھم بهاردوخان قرار دارد و اظھارات تند اخير قبل مرکل عليه ترکيه و شخص مانالاطالعاتی 

   از اين اسناد بوده است؟المان

 تحت تعقيب قرار گرفته ئیشو اتھام مشارکت در پول اين که يکی از فرزندانش در ايتاليا به ، با اشاره بهاردوخانچنين  ھم

تواند روابط ترکيه را با ايتاليا دچار مشکل   در مورد پسرم در شھر بولونيا میئیحقيقات قضاماجرای انجام ت: است گفت

 . برای پسرم، در مورد مافيا تحقيق کنندئیجای باز کردن پرونده قضا ھا به ئیکند و بھتر است ايتاليا

وشت در اين کشور قضات در  ناردوخان سرعت در صفحه تويتر خود در پاسخ به متئو رنتسی نخست وزير ايتاليا، به

  .مند است جا يک کشور قانون اين: او افزود. س جمھور ترکيهئير گو ھستند و نه به برابر قانون و قانون اساسی پاسخ
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س جمھور ترکيه گفت قضات در ايتاليا از ئياظھارات تند ر پائولو جنتيلونی وزير امور خارجه ايتاليا نيز در واکنش به

ھمراھی نيروی انتظامی در کمال موفقيت مشغول  ه بهئيدر کشور ما قوه قضا.  برخوردار ھستنداستقالل ازادی کامل

  .تشويق ديگران ندارد مبارزه با مافياست و نيازی به

ه غير قابل قبول ئيقوه قضا س جمھور ترکيه بهئيحمله ر:  ايتاليا نيز گفتئیجووانی لينينی، معاون شورای عالی قضا

اين ترکيه است که بايد . اندازند مخاطره می کنند و حتی جان خود را به  ھر روز با مافيا مبارزه مییئقضات ايتاليا. است

 اردوخاناورالندو وزير دادگستری ايتاليا نيز با انتقاد از سخنان . جھان نشان دھد استقالل قضات خود را به احترام به

در کشور ما قانون اساسی ضامن استقالل قوه قضائيه . بايد بکنند بگويد که چه ئیقضات ايتاليا تواند به کس نمی ھيچ: گفت

  .است

س ئيپس از ديدار معاون بارک اوباما با ر» دولت اسالمی« و ترکيه بر سر برخورد با گروه تروريستی امريکااختالف 

آوارگان  ک بهھای کرد و کم جزئياتی درباره آموزش پيشمرگه دو طرف در عين حال به. ترکيه ھم برطرف نشدجمھور 

  .سوری اشاره کردند

 اردوخان با رجب طيب ١٣٩٥ آذر ١ - ٢٠١٦مبر  نو٢٢ روز شنبه ،امريکاس جمھور ئيجو بايدن، معاون ر

 .طول انجاميد اين نشست چھار ساعت به.  کردصحبتجمھور ترکيه ديدار و  سئير

 گفت که در اين نشست نه تنھا درباره خاناردوگزارش رويترز، بايدن پس از اين ديدار در نشست خبری مشترک با  به

که درباره تقويت مخالفان رژيم بشار اسد و گذار سياسی در ) داعش سابق( »دولت اسالمی«مقابله با گروه تروريستی 

 .سوريه بدون بشار اسد بحث شده است

ھای  اجھه با تروريستآفرينی احتمالی ترکيه در مو اتی از چگونگی ھمکاری دو کشور و نقشئي جزاردوخانبايدن و 

دھند که اختالف دو طرف  اما اخبار منتشرشده نشان می. در سوريه و عراق ارايه ندادند) داعش سابق( »دولت اسالمی«

 .قوت خود باقی است چنان به بر سر اين موضوع ھم

 برای امريکاقاضای اين کشور در برابر ت. شود متھم می» دولت اسالمی«فقدان اراده جدی برای مبارزه با  ترکيه به

 .ن شودئي و تبتعيينالمللی  عنوان ھدف ائتالف بين آفرينی موثرتر خواھان آن است که براندازی رژيم سوريه نيز به نقش

محلی  منطقه امن برای استقرار آوارگان جنگی اين کشور و نيز به  دارد که شمال سوريه بهتأکيدچنين باز ھم  آنکارا، ھم

مردان ترکيه خواھان برقراری منطقه  برای تحقق اين امر دولت. مخالف رژيم اسد بدل شودبرای آموزش نيروھای 

 .پرواز ممنوع بر فراز مناطق شمالی سوريه ھستند

در جنوب ترکيه، در نزديکی ( »اينجرليک «ئی از جمله خواھان آن است که ترکيه اجازه استفاده از پايگاه ھواامريکا

 قرار  در حال حاضر ھواپيماھای ائتالف برای ھدف. بدھد» دولت اسالمی«المللی عليه  نائتالف بي را به) مرز سوريه

 .خيزند در سوريه عمدتا از اردن يا ساير کشورھای دورتر منطقه برمی» دولت اسالمی«دادن مواضع 

رگزاری اسوشتيد خب. ای به اين موارد نکردند  در نشست خبری خود با خبرنگاران اشارهاردوخانبا اين ھمه بايدن و 

» محرمانه«صورت  پرس در اين باره خبر داد که اگر توافقی بر سر اختالف نظرھا صورت گرفته باشد، اين توافق به

 .بوده است

 که ھر دو از امريکا، ھر دو بر سابقه شش دھه ھمکاری ترکيه و اردوخاندر نشست خبری روز شنبه گذشته بايدن و 

 نيز ابراز اردوخان. »قوت ھميشه باقی است به «  و ترکيهامريکابايدن گفت که روابط .  کردندتأکيداعضای ناتو ھستند 

تر و ادامه روند مذاکرات خبر  او از ھمکاری بيش.  ھم عقيده استامريکاتر موضوعات با  خوشحالی کرد که در بيش

 .داد
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 را خالی از اردوخانشست بايدن و  با اسوشيتد پرس نمصاحبهيک مقام ارشد سياسی که نخواسته نامش فاش شود در 

بر اين . دست بياورند گفته او، دو کشور در اين نشست توانستند درک بھتری از نيازھای يکديگر به به. پيشرفت ندانست

روی سوريه آموزش  بايد شکست داده شود و نيروھای ميانه» دولت اسالمی« و ترکيه توافق کردند که امريکااساس، 

آفرينی  چنين توافق کردند که گذار سياسی در سوريه بايد بدون نقش منبع اسوشيتد پرس، دو طرف ھمادعای  به. ببينند

 .بشار اسد انجام شود

ترکيه  غيرنظاميان سوريه خبر داد که بخشی از آن به  بهامريکای دالر ميليون ١٣۵چنين از کمک  جو بايدن روز شنبه ھم

 .ی سوری را داخل مرزھای خود پذيرفته استجو  ميليون پناه٦/١ترکيه . ابدئياختصاص م

روی رژيم بشار  ھای ترکيه برای تجھيز مخالفان ميانه طرح ات بهئيصورت خالصه و بدون ذکر جز چنين به بايدن، ھم

 .اسد اشاره کرد

 خواھد ھای کرد در شمال عراق مرگه آموزش پيش از سوی ديگر، يک مقام بلندمرتبه ترکيه اعالم کرد که ارتش ترکيه به

بايدن نيز خبر داده بود که ترکيه آموزش و .گارد ملی عراق داده خواھد شد ھای مشابه نيز به گفته وی آموزش به. پرداخت

ھا و اين که  ات اين آموزشئياو اما جز. را پذيرفته است» دولت اسالمی«تجھيز مخالفان دولت بشار اسد و مبارزان 

 .اعالم نکردھا در کجا انجام خواھند شد را  آموزش

ھا را در شمال   با رويترز گفت که ارتش ترکيه از سه ھفته قبل آموزشمصاحبهھای کردستان در  گوی پيشمرگه سخن

 .عراق آغاز کرده است

  .ادامه دارد
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