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 Political  سياسی

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠١۶ سپتمبر ٢٩

 ! جديد در ترکيهۀآغاز يک دور
 )بخش چھارم(

ه قاضی و دادستان پرونده او گفت  داشته بهامريکاجمھوری  سئيگويد در ديداری که با معاون ر جمھوری ترکيه می سئير

 اردوخانهللا گولن، خطيب منتقد دولت  جنبش فتح» مھمان«تر در ترکيه  ای، پيش ترکيه - رضا ضراب، بازرگان ايرانی

 . اند بوده

. است وگو کرده داشته در مورد موضوع آقای ضراب، گفت است طی ديداری که با جو بايدن تازگی گفته ، بهاردوخان

 بازداشت شد؛ قاضی پرونده او ريچار برمن امريکاه، در ماه مارس سال جاری ميالدی در ميامی  سال٣٣رضا ضراب 

ھمسر » خيريه«بنياد  رو، کمک به ھای ايران روبه  مانند دور زدن تحريمئیھا اتھام او به. است و دادستان نيز پريت بارارا

 . استاردوخانرجب طيب 

 پرونده را به امريکاوزارت دادگستری «، او به جو بايدن گفته است خاناردوبه گزارش روزنامه حريت، به نقل از 

عبارت ديگر، وزارت  به. بودند) جنبش مرتبط با گولن( »و ت  ف«دادگاھی فرستاده که قاضی و دادستان آن قبال مھمان 

  .»و ميزبانشان بود ت ضراب را به دست کسانی داده که ف) پرونده(، امريکادادگستری 

ھا در جريان روابط خود به دنبال چيز ديگری  آن. او گفت من اين مقدار در جريان نبودم. بايدن گفتم به«ه او افزود

  .»دنبال اجرای قانون ھستند، نه به

 ئیجمھوری ترکيه، در ھنگام بازگشت او از گردھما سئي در ھواپيمای ر١٣٩٥اين سخنان در روز چھارم مھر ماه 

ھا واکنش نشان  اين گفته  ھنوز بهامريکائیھای  مقام.  است  پنجم مھر ماه منتشر شده و سراسری ملل متحد گفته شده

ھا گفته بود در  آن ھای ترکيه ديدار کرده بود به ، در شھريور ماه با مقامامريکاجمھوری  سئيجو بايدن، معاون ر. اند نداده

  ».است، رعايت شود  را که قانون در نظر گرفتهتمامی الزاماتی«مورد استرداد گولن، از خود بردباری نشان دھند تا 

هللا گولن و جنبش مرتبط به او  دھد به فتح جمھور ترکی روی می سئيای که بر عليه دولت و ر ، ھر واقعهاردوخاندولت 

 است و آنکارا در چند مورد امريکاگولن ساکن . داند کننده کودتای نافرجام تير ماه می دھد و او را ھدايت نسبت می

  . است نشدن او ابراز کرده گرفته نارضايتی خود را از بازپس

نام او در جريان پرونده فساد دولتی در ترکيه، پرداخت رشوه و دور زدن . ست ای ترکيه رضا ضراب، بازرگانی ايرانی

اتھام  ا نفر بهھ  توسط او، دهئی ميليارد يورو٨٧ھای  ئیشو در پی افشای پول. است ای ايران مطرح شده  ھای ھسته تحريم

خاطر   بهاردوخان. دريافت رشوه، ھمکاری يا نقل و انتقاالت غيرقانونی پول و قاچاق طال در ترکيه بازداشت شدند
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. ھای ارشد پليس را از کار برکنار کرد ھا تن از مقام مدت يک سال از او پنھان نگاه داشته شده بود، ده که موضوع به اين

  .است» استقالل و پيشرفت ترکيه ای برای ضربه به دسيسه« اين پرونده  گفته بود١٣٩٢او در دی ماه 

 ميليون ٦٥/٤ھای اياالت متحده متھم ساخته است که با پرداخت   رضا ضراب را عالوه بر نقض تحريمامريکادادستانی 

ت ترکيه رشوه داده مقاما س جمھوری ترکيه آن را بنيان گذاشته، بهئي، ھمسر ر»اردوخانامينه «ای که  خيريه دالر به

  .است

قيد وثيقه   با آزادی رضا ضراب بهامريکادنبال مخالفت دادستانی  ، به١٣٩٥ خرداد ۶شنبه  خبرگزاری بلومبرگ روز پنج

 ،٢٠١٣دھد وی از سال  پرونده او اضافه کرده که نشان می  يک اتھام ديگر را ھم بهامريکاکه دادستانی  گزارش داد

 .کرده است ، کمک مالی میاردوخان، ھمسر رجب طيب اردوخانه آمينه مؤسس به

ه غيرانتفاعی که در استانبول بنيان گذاشته شده است ظاھرا بر تشخيص زودھنگام اختالالت و آموزش مؤسساين 

 .کند درآمد حمايت مالی می ھای کم خانواده کودکان دارای معلوليت ذھنی تمرکز دارد و در اين راستا به

ھای مالی وی  ای که ضميمه پرونده رضا ضراب شده است، عنوان کرده که کمک  در برگهکاامرياما دادستانی 

 .س جمھور ترکيه داردئيترکيه، نشان از رابطه نزديک او با ر» بانوی اول«ه خيريه مؤسس به

گسترده در ات تغيير ترين مقامات دولت ترکيه دو سال قبل به گويد که ارتباطات ضراب با عالی چنين می اين سند، ھم

اختالس   از وی و برخی مقامات ارشاد دولت ترکيه را که بهئیاداره پليس و دادستانی ترکيه منجر شد و تحقيقات قضا

 .متھم شده بودند، متوقف کرد

 و فساد مالی ھمراه با تعدادی از فرزندان اعضای دولت وقت ئیشو اتھام پول  به،١٣٩٢ز سال ئيرضا ضراب، اواخر پا

او تنھا در حدود دو ماه در زندان ماند و در نھايت دادستانی ترکيه نيز پرونده را .  بازداشت شددوخاناررجب طيب 

  .مختومه اعالم کرد

  

  در تصوير باال... ھمسر اردوخان، رضا ضراب و

مرکز توسعه ( »م گ و ت«موضوع سازمان غيردولتی  ھای اخيرش با خبرنگاران، در عين حال به  در صحبتاردوخان

در خرداد ماه امسال گفته شده . گذار اين سازمان نيستند گويد نه او و نه ھمسرش، بنيان نيز اشاره کرده و می) جتماعیا

 ٤جمھوری ترکيه است، از رضا ضراب بيش از  سئيھمسر ر» اردوخانکه متعلق به امينه «ای خيريه،  همؤسسبود 

  .ميليون دالر گرفته است

ز نظر قوانين آن کشور، رضا ضراب ھيچ کار خالف قانونی انجام نداده و آنکارا در گويد ا جمھوری ترکيه می سئير

  .»تفاوت نخواھد بود بی«قبال بازداشت يک شھروند ترک در خارج از آن کشور، 

  .است وجود دارد و نام او در کيفرخواست مطرح شده » ھای مخربی نيت«گويد در جريان پرونده ضراب   میاردوخان
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 ميليون دالری مخالفت ۵٠، قاضی فدرال در منھتن نيويورک، با در خواست ضراب، برای پرداخت وثيقه ريچارد برمن

به .  قرارداد استرداد مجرمين ندارندامريکا چون ترکيه و ايران برود، که با ئیکشورھا کرده و گفته، او ممکن است به

  .ست ھا عليه رضا ضراب، جدی گفته اين قاضی فدرال، اتھام

بازداشت و » ديزنی ورلد«اش به  ھنگام سفر با ھمسر و دختر پنج ساله ، در ميامی به٢٠١٦راب، در ماه مارس رضا ض

  . عليه ايران متھم شده استامريکاھای  صدھا ميليون دالر معامالت مالی با تھران در راستای دور زدن تحريم به

 طبق اين گزارش، . زندان برای رضا ضراب منجر شود سال٣٠صدور تا  تواند به ھا می گزارش رويترز، اين اتھام به

 .ترين وکالی نيويورک را استخدام کرده تا بتوانند در دادگاه از او دفاع کنند رضا ضراب مھم

 ميليون دالر با ۵٠ای به مبلغ  ای، از دادگاه فدرال درخواست کرده بودند تا در ازای وثيقه ترکيه -  وکالی اين تاجر ايرانی

  کند، ھا را پرداخت می  ساعته نگھبانانی که ھزينه آن٢۴ او در آپارتمانی در منھتن نيويورک تحت نظارت حبس خانگی

 .موافقت شود

ھای ھنگفت رضا  ئیاما قاضی ريچارد برمن، پس از دو ھفته بررسی اين درخواست را ردکرده و گفته است، دارا

دھد و مضاف بر اين که او می تواند  را افزايش می خطر فرار وی امريکاضراب و فقدان پيوند وی با جامعه 

 . قرارداد استرداد مجرمين ندارندامريکا چون ترکيه و ايران برود که با ئیکشورھا به

توانند  شده توسط وکالی رضا ضراب نمی کدام از شروط در خواست قاضی ريچارد برمن، تصريح کرده است، ھيچ

 . شود دگاه حاضر میتضمين کنند که وی در روز محاکمه در دا

ھای جدی مطرح است که در صورت اثبات اين اتھامات، او   کرده است، عليه رضا ضراب اتھامتأکيداين قاضی فدرال 

 .زندان طوالنی محکوم شود تواند به می

ا زاده، يکی کارمندان ارشد بانک ملت ايران ر  عالوه بر رضا ضراب، کامليا جمشيدی و حسين نجفامريکادادستانی 

 .ای متھم کرده است دستی با اين تاجر ايرانی ترکيه ھم به

افراد و نھادھای ايرانی، از جمله بانک ملت   به٢٠١۵ تا ٢٠١٠ھای  گويد اين سه نفر در فاصله سال  میامريکادادستانی 

رضا ضراب  ھای متعلق به ھای ايران است، از طريق نقل و انتقال پول توسط شرکت ھای بانک ترين که يکی از بزرگ

 . را دور بزندامريکاھای  اند تا تحريم حکومت ايران کمک کرده ھای ترکيه و امارات متحده عربی، به در بانک

ھای  ای آن کشور با قدرت ھای عليه ايران که نتيجه توافق ھسته رضا ضراب ماه مارس و دو ماه پس از برداشتن تحريم

 . بازداشت شدامريکاجھانی بود، در شھر ميامی 

 را متھم کرده که در پرونده رضا ضراب، بازرگان ايرانی امريکا ئی، مقامات دستگاه قضااردوخانرجب طيب 

  .اند ای، در واقع شخص او را ھدف قرار داده ترکيه

دنبال آن است که در جريان   بهامريکاوی ترکيه، گفته که دادستانی  تی  در يک مصاحبه تلويزيونی با شبکه اناردوخان

ھای مالی آقای ضراب بھره  جمھور ترکيه و ھمسرش از کمک سئيطور القا کند که ر  از رضا ضراب اينئیبازجو

 . رضا ضراب، اکنون در نيويورک بازداشت است.اند گرفته

تالش برای انجام صدھا  ای که در منھتن نيويورک تسليم دادگاه شده، رضا ضراب و دو نفر ديگر به بر اساس ادعانامه

 . عليه ايران متھم ھستندامريکاھای  ر معامله مالی و نقض تحريمميليون دال

خبرنگاران گفته است که چند روز پيش در حاشيه اجالس سازمان ملل  ، در مصاحبه تلويزيونی بهاردوخانرجب طيب 

 .، درباره پرونده رضا ضراب صحبت کرده استامريکاجمھوری  سئيدر نيويورک با جو بايدن، معاون ر
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که از آقای ضراب کمک مالی دريافت ( ای ميان بنياد توگم دنبال آن است که رابطه  بهامريکا، دادستانی اردوخان گفته به

گذاران  ، ھمسرش، از بنياناردوخانگويد نه او و نه امينه   میاردوخان.  و ھمسرش بيابنداردوخانطيب  و رجب) کرده

 .ا در دادگاه استھ آن» مطرح کردن نام«ه نيستند و ھدف تنھا مؤسساين 

 دخيل در اين پرونده امريکائیھای  او گفته که شماری از مقام گويد در صحبتش با جو بايدن به جمھوری ترکيه می سئير

. گيرند او اين افراد را متھم کرده که از آقای گولن خط می. اند ترکيه سفر کرده هللا گولن به عنوان مھمان جنبش فتح به

  .»خبر بوده است بايدن گفتم و او گفت که از آن بی من اين موضوع را به«:  افزوده استاردوخان

  

  هللا گولن رجب طيب اردوخان و فتح

 .ترکيه بازگرداند کند، به  زندگی میامريکا را که در اردوخانهللا گولن، رقيب سياسی   خواسته فتحامريکاترکيه بارھا از 

 يادش .کند اما گولن اين اتھام را رد می. کودتای اخير ترکيه متھم کرده استدست داشتن در  هللا گولن را به ، فتحاردوخان

به دوش ھم برای کسب قدرت حزب عدالت و توسعه اسالمی در ترکيه   و گولن دوشاردوخانخير، آن دورانی که  به

 .کردند تالش می

مدت دو ماه  مقامات ارشد ترکيه بهفساد مالی   نيز در جريان يک تحقيقات گسترده مربوط به٢٠١٣ضراب در آغاز سال 

  .توسط دادستانی آن کشور بازداشت شده بود

 گفت اميدوار امريکاکمال کيليچدار اوغلو، رھبر يکی از احزاب مخالف دولت ترکيه ھنگام بازداشت رضا ضراب در 

  .يه برمال کندفساد مالی در دولت ترک ای را در مورد تحقيقات مربوط به است بازداشت اين تاجر حقايق تازه

از سوی ديگر، در پی ساقط شدن يک جنگنده روسی توسط ارتش ترکيه بود که خبرھای مختلفی درباره اين ماجرا 

  . نفت اين کشور ھم منتشر شدتأمين با داعش در زمينه اردوخانوجود آمد و اسنادی مبنی بر روابط دولت  به

 گزارشی درباره قاچاق نفت سوريه توسط داعش و انتقال آن در» ھاندلز بالت«ی الماندر ھمين باره نيز روزنامه 

که تالش  بالل با وجود اين.  وزير نفت گروه تروريستی داعش استاردوخانترکيه نوشت که بالل فرزند رجب طيب  به

است که گواھی بر صدق ادعای روسيه » نکات سياھی«کرد خود را خوب و سالم نشان دھد، اما گذشته او سرشار از 

  . خصوص خريد ارزان نفت داعش توسط ترکيه استدر

ھای  ئی دارائیشو  در اختالس و مسايل مالی و پرونده وی در پولاردوخانسابقه سياه فرزند  روزنامه ھاندلز بالت، به

مدارک و اسنادی که دادستانی کل ترکيه در اين خصوص جمع آوری کرده است :  پدر اشاره کرد و نوشتاردوخان

 در آن زمان سمت نخست وزيری اردوخان و مکالمات ثبت شده تلفنی بين پدر و پسر است که رجب طيب شامل تصاوير

ھا را پس  ئی از فرزندش خواست تا ھمه دارااردوخاندر اين مکالمات تلفنی ثبت شده است که . ترکيه را بر عھده داشت

  دھد

کشورھای  صادرات نفت قاچاق داعش از عراق بهاين در حالی است که انگشت اتھام : اين روزنامه در ادامه نوشت

  .رود نشانه می»  پسراردوخان«سمت  ، بهئیآسيا
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جمھور  سئي، راردوخان، پسر رجب طيب اردوخان، تصاويری از بالل ١٣٩٤ھای روسی، اواسط آذر ماه سال  رسانه

يا ماجرای رابطه فرزند ِآ. ترکيه منتشر کردند و مدعی شدند که ھمراھان او در اين عکس اعضای داعش ھستند

اقدام ترکيه در  ھاست؟ آيا اين صرفا يک واکنش احساسی به جمھور ترکيه با داعش داستانی ساخته و پرداخته روس سئير

   مالی داعش نقش دارد؟تأمينسرنگونی ھواپيمای روسی است؟ آيا واقعا دولت ترکيه در 

 احمد بوراک، اردوخانديگر فرزندان (  است١٩٨١، متولد اردوخان، فرزند سوم رجب طيب »اردوخانالدين بالل  نجم«

، برای تحصيالت دانشگاھی به اياالت متحده ١٩٩٩او پس از پايان تحصيالت دبيرستانی در ). سميه و اسراء نام دارند

  .رفت

ده دانشک( کندی. داری جان اف ، مدرک کارشناسی ارشد علوم سياسی خود را از مدرسه حکومت٢٠٠٤بالل در سال 

، ٢٠٠٦او مدتی را برای کارآموزی در بانک جھانی گذراند، سپس در . در دانشگاه ھاروارد گرفت) علوم سياسی

دار اصلی  او يکی از سه سھام. در ترکيه، در اوج دوران محبوبت پدرش وارد عرصه تجارت شد. ترکيه بازگشت به

بنياد «چنين او عضو ھيات مديره  ھم. ه است ترکيئیھای حمل و نقل دريا ترين شرکت ، يکی از بزرگBMZشرکت 

ِريوان اوزونر«نام  ، با دختری به٢٠٠٣بالل در سال .  ھم ھستTURKGEV)ِتورک گو( »آموزش و جوانان ترکيه ِ «

 .نام ھای عمر طيب و علی طاھر دارد ازدواج کرد و دو پسر به

 فساد بزرگ دولتی در مسألهھای ترکيه مطرح کرد،  طور گسترده در رسانه چه که نام بالل را برای نخستين بار به آن 

 . بود٢٠١٣دسامبر سال 

 نفر از ٤٧دايره امنيت استانبول،  ، اداره مبارزه عليه جرايم مالی و درآمدھای مجرمانه وابسته به٢٠١٣ دسامبر ١٧در 

) اد و محيط زيستوزرای کشور، اقتص( اردوخانجمله پسران سه تن از وزرای کابينه نخست وزير وقت، رجب طيب 

مصطفی دمير، شھردار ناحيه فاتح استانبول، سليمان اصالن، مدير ھالک بانک و رضا ضراب، تاجر . را دستگير کرد

، وزير امور »اگمن باغيس«ھا، مقامات حکومتی از قبيل  در ادامه دستگيری. ايرانی از ديگر دستگيرشدگان بودند

 . ضراب بازداشت شدندجرم گرفتن رشوه از رضا اتحاديه اروپا به

 نفر ٩١در موج اول، در کل .  ميليون دالر پول رشوه را توقيف کرد٥/١٧ھا، حدود  پليس در ھمان موج اول دستگيری

ھای مبارزه با فساد در بازداشت قرار  حکم دادستان حکومت به از مقامات دولتی، وابستگان اين مقامات و تجار نزديک به

، تحقيقات جديدی در راه است که در آن پای ٢٠١٣ نوامبر ٢٦ترکيه خبر از اين دادند که در ھای مھم  روزنامه. گرفتند

  .ميان خواھد آمد دو پسر نخست وزير، يعنی بالل و احمد بوراک ھم به

 ناردوخا ھم در ارتباط با پسران  نام ياسين القاضی و اين اخبار، قرار بود که تاجر سعودی مرتبط با القاعده به بنا به

، افسران پليس مامور اجرای احکام در دايره امنيت استانبول، که چند اردوخانبا وسط کشيده شدن نام . دستگير شود

معاون داداستان . يت گماشته شده بودند، از انجام ماموريت سر باز زدندمسؤول روز قبل توسط خود نخست وزير به

 . نخواھد کردتأئيدھای جديد را  گيریعمومی که نزديک به نخست وزير بود، اعالم کرد که دست

ای مطبوعاتی گفت که  او در مصاحبه. دادستان اصلی پشت اين تحقيقات، معمر عکاش، ھمان روز از کار برکنار شد 

ريزی شده و حتی فھرست افراد ھم  ھا برنامه دستانی دردولت مانع انجام وظيفه او شدند، در حالی که موج دوم دستگيری

  . آغاز شداردوخانرھبری  طولی نکشيد که ضدحمله دولت به. ز کرده بودمطبوعات در به

 افسر پليس را، از جمله مسووالن واحدھای مبارزه با جرايم اقتصادی، قاچاق و جرايم ٣٥٠او طی حکم حکومتی 

د خواند و برای سرنگونی خو» المللی يک توطئه بين« اين تحقيقات را اردوخان. سازمان يافته، از کار تعليق نمود

  .انتقام کرد هللا گولن را تھديد به فتح مخالفان خود، از جمله جماعت اسالمی وابسته به
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تالش برای سلطه بر دستگاه قضا و  ھمان موقع، احزاب مخالف، از جمله حزب جمھوری خلق، نخست وزير را به

گانشان متھم به دست داشتن در فساد شدند،  وزيری که خود و وابست٤بعد از استعفای . پوشاندن فساد دولتی متھم کردند

 دسامبر، جنازه يک کميسر پليس مبارزه با قاچاق و جرايم ٢٣در .  دادتغيير وزير کابينه را ١٠ در مجموع اردوخان

، معاون دايره امنيت اسپارتا و از اعضای تيم »عبدی آلتينوک« دسامبر، ٢٤در ! اش پيدا شد يافته در خانه سازمان

  !دفساد ھم خودکشی کردتحقيقات ض

 را از مخالفانش تصفيه ئی تبديل شد تا دستگاه پليس و سيستم قضااردوخانفرصتی برای  عمال در پايان، اين ماجرا به

 .کند و حلقه اطرافيان او دست بازتری برای کسب منافع مالی پيدا کردند

 عضو ھيات اردوخانبالل و سميه، فرزندان ، که »تورک گو« کرد که بنياد تأئيد، حکومت ترکيه ٢٠١٥ اکتبر ٩در 

در . تر از قيمت واقعی خريداری کرده است  بار کم٢٠٠قيمتی  مديره آن ھستند، قطعات بزرگ زمين را در استانبول به

 کرد که يک تأئيد» مھمت شمشک« نماينده پارلمان از حزب اپوزيسيون جمھوری خلق، وزير ماليه ترکيه، سؤال پاسخ به

 ٦٠٦اين بنياد فروخته شد، در حالی که ارزش بازاری آن   ميليون لير ترکيه به٣قيمت   متر مربعی به٧٨٠٠٠٠زمين 

 .ميليون لير بود

او جزو اھداف اصلی » ِتورک گو«ھای مشکوک را داشت و بنياد  ، قبل از اين ھم سابقه دريافت پولاردوخانبالل  

ی بعدا برکنار شده آن پرونده، مدعی بودند که بالل با استفاده از ھا دادستان.  بود٢٠١٣ دسامبر ١٧تحقيقات ضدفساد 

ھای بزرگ ترکيه که  برای مثال، شرکت. خرد قيمت بسيار نازل را برای بنياد خودش می ھای خوب به نفوذ پدرش، زمين

ھای  د که يکی از راهکردن در ارتباط با دولت بودند، برای ادامه کسب و کار يا موفقيت خود، بايد سبيل بالل را چرب می

 .قيمت نازل بود آن ھمين واگذاری امالک مرغوب به

 در زمان نخست وزيری، او يکی از مقامات ارشد اردوخاندر يک فايل صوتی منتشر شده از مکالمه خود رجب طيب 

 .کند شدت سرزنش می ھا، بدون کسب اجازه او، به ای از زمين دولتی را بابت فروش مجموعه

، طرح غيرقانونی انتقال مالکيت زمين با ٢٠١٣ه اصوال يکی از داليل کليد خوردن تحقيقات ضدفساد گفتنی است ک

يکی ديگر از موارد موجود در آن . بود که به بالل تعلق داشت» ٣٦٠بسفر «به شرکت » ِاتيلر«ارزش آکادمی پليس 

ھای  القاعده بود که در فھرست تروريست ه به، تاجر سعودی وابست»ياسين القاضی« با اردوخانتحقيقات، روابط خانواده 

 .تحت تعقيب اياالت متحده قرار داشت

 ھم در آن اردوخانکه ديگر اعضای خانواده ( بالل  متعلق بهئی، شرکت حمل و نقل درياBMZدر سپتامبر گذشته، گروه 

دنيز «گزارش خبرگزاری  به.  ميليون دالر خريداری کرد٣٦ارزش تقريبی   بهئی، دو تانکر نفتکش دريا)سھم دارند

 متر، با تناژ ١٦ھا   متر و عرض آن١٤٠نام دارند که طول ھريک » ِآرمادا فر«و » ٨٢تورکتر «، اين دو تانکر »ھابر

 . است٧١٠٠
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خواندن » قايق«ھای مطبوعاتی سعی کرد با   متری خريد، پدرش در مصاحبه٩٦چند سال پيش، وقتی بالل يک کشتی 

 خاندان ئیتجارت دريا طنز برای اشاره به اين اصطالح ھم اکنون ھم به. اھميت جلوه دھد د را بیآن کشتی، اين خري

 وزير سابق دولت و چند تاجر طرفدار دولت ٤ و اردوخانبالل . شود  در مطبوعات مخالف دولت استفاده میاردوخان

ھای جديد، پيگری  کن با انتصاب دادستان قرار گرفتند، ليئی در جريان تحقيقات ضد فساد مورد بازجو٢٠١٣در اکتبر 

  . متوقف شدمسأله ئیقضا

ای شد که فايل مکالمه   وقتی رسانه  و ضياء ايگلين ھماردوخان يعنی مصطفی  BMZنام دو شريک اصلی بالل در 

د دھ  در اين مکالمه به پسرش دستور میاردوخان.  در اينترنت پخش شد٢٠١٤ با پسرش در فوريه اردوخانرجب طيب 

 و ايگلين پنھان شده، از اردوخانھای کالنی را که در در خانه چند تن از خويشاوندان، از جمله مصطفی  که پول

 دسامبر انجام ١٧ دسامبر، يعنی چند روز بعد از آغاز عمليات ضدفساد پليس در ٢٥اين مکالمه در . دسترش خارج کند

 .گرفت

 Suzcuنقل از روزنامه  به.  ھم يک ناوگان تجاری در اختيار دارد، يعنی احمد بوراکاردوخانگفتنی است پسر ديگر 

گيرد، و يکی  ل پھلو میئيمعموال در بندر اشدود اسرا» ١سفران «نام  ھای بزرگ ناوگان بوراک به ترکيه، يکی از کشتی

  .مصر است  بهامريکاھای او در کار انتقال کاال از  ديگر از کشتی

 و از ٢٠١٥ ژوئن ٧اش، در پی انتخابات  ترکيه خبر دادند که بالل به ھمراه خانوادهھای  ، رسانه٢٠١٥ اکتبر ٢٦در 

بھانه اين سفر تکميل . مقصد بولونيای ايناليا ترک کرده است دست رفتن اکثريت حزب عدالت و توسعه، کشور را به

  .شداعالم ) ايتاليا( دوره دکترا توسط بالل در شعبه دانشگاه جانز ھاپکينز در بولونيا

، »ھاکان اوزان«س جمھور ترکيه، توسط ئيپسر ر ،اردوخان، از بالل »آنسا«گزارش خبرگزاری رسمی ايتاليا،  به

که او در زمان   ساله مبنی بر اين٣٥ اردوخان اتھام بالل . شکايت شده استئیشو علت پول ، به»جم اوزان«برادر 

دا در سال گذشته از سوی مرات ھاکان اوزان، يک عضو  مشارکت کرده است، ابتئیشو تحصيل در اين کشور در پول

  . فاش شداردوخانھای ثروتمند ترکيه و مخالف  تبعيدی از يکی از خانواده

توانند از  که می اين ترک، در اين مورد پاسخی نداد، اما با اشاره به BBC سؤال، به »جمھوريت بولوگنا ايتاليا«دادستان 

 . نمودتأئيدطور غير مستقيم خبر مورد نظر را  جع خبر، در اين مورد استفاده کنند، بهعنوان مر ھای ايتاليا به رسانه

، موضوع شکايت از بالل »ايندپندنت«، در مصاحبه با روزنامه »گيووانی ترومبينی« در بولوگنا، اردوخانوکيل بالل 

تواند چيزی در اين مورد  اشته باشد، نمیتا زمانی که از محتوای شکايت خبری ند اما اعالم کرد.  نمودتأئيد را اردوخان

 .بگويد

چنين   ھم. و داشتن روابط تجاری با داعش متھم شده استئیشو پول  پيش از اين نيز، چند دفعه متھم بهاردوخانبالل 

 .المللی منتشر شده است ھای بين اسنادی از اين اتھامات در رسانه

گزارش  به. جمھوری ترکيه خاتمه دادند سئي پسر رئیشو پرونده پولتحقيقات در  ھای ايتاليا، اخيرا به اما دادستان

 يک قاضی ارشد برسد و شش ھفته پس از آن تأئيد صورت نمادين به ھا بايد به  اين تصميم دادستان خبرگزاری رويترز،

ھدف جمھوری ترکيه در يک برنامه تلويزيونی گفت که پسرش بالل  سئي، راردوخانگيرد که رجب طيب  صورت می

 . ايتاليا قرار گرفته استئیسوءرفتار سيستم قضا

مافيا توجه  ايتاليا بايد به:  کردتأکيدکند،  که اين روند مشکالتی را در روابط دوجانبه با ايتاليا ايجاد می  با بيان ايناردوخان

  !کند، نه پسر من
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فواد آونی، .  بود، ولی تز خود را ارايه نکرد در اين دانشگاه ثبت نام کرده٢٠٠٧گفته روزنامه جمھوريت، او در سال  به

ھای اجتماعی، خبر داد که بالل با ويزای دوساله تحصيلی و با مبالغ کالنی پول از  ای در شبکه افشاگر معروف ترکيه

 کردند ولی دليل اصلی سفر را ھمان ادامه تأئيدھای طرفدار دولت خبر انتقال پول را  رسانه. کشور بيرون رفته است

 نوامبر در ١قصد داشتند تا بالل را تا انتخابات ) اردوخانخانواده ( ھا فواد آونی معتقد بود که آن. صيل عنوان کردندتح

به گفته فواد، اين . ايتاليا نگه دارد تا بعد، بر مبنای نتايج انتخابات، درباره بازگشت يا عدم بازگشت او تصميم بگيرند

ايجاد ) برای روز مبادا( اردوخانغلو، بود تا در ايتاليا يک پايگاه برای خانواده طرح وزير خارجه، فريدون سينيرلی او

، از جمله ايتاليا، پس از ئیچند کشور اروپا ، بهاردوخانانتقال مبالغ عظيمی پول توسط ماموران رجب طيب  او به. شود

 .نتايج ضعيف آک پارتی در انتخابات ژوئن اشاره کرده بود

 را اردوخان آشکارا و به صراحت دولت  ھای روسيه،  دولت روسيه، دولت و رسانه٢٤ی در پی سرنگونی سوخو

کنند  ھای روسی چنين تفسير می رسانه. پشتيانی از داعش و تجارت نفتی غيرقانونی اين گروه تروريستی متھم کردند به

ت با داعش را برای برخی تانکرھای حامل سوخت داعش، تجارت کالن و پرسود نف ھای روسی به که حمالت جنگنده

 . موجب خشم شديد مقامات آنکارا شده استمسألهمقامات ارشد ترکيه به خطر انداخته و اين 

الدين بالل، در حال صرف ناھار با افرادی  ، يعنی ھمين نجماردوخان از آقازاده ئیھا ھای اجتماعی روسيه عکس شبکه

ھا، از رھبران داعش  ھای روسی، يکی از افراد حاضر در عکس انهادعای رس به. اند اعضای داعش منتشر کرده شبيه به

دھد که بالل  ھا نشان می زنی گمانه. است که در کشتارھای حمص و بخش کردنشين سوريه نقش فعالی داشته است

 .، نقش اصلی را در تجارت نفت دزديده شده عراق توسط داعش بازی می کنداردوخان

  

  

  ھا  با داعشیتصاويری از بالل اردوخان

  

  :ھای تروريستی در اياالت متحده، معتقد است ديويد کوھن، معاون وزير در امور تروريسم و اطالعات مالی شبکه

طق اطالعات ما تا ماه گذشته، دولت اسالمی . آورد دست می داعش روزانه حدود يک ميليون دالر از فروش نفت به«

ھا  فروشد که آن ھای ترک، می ويژه طرف ھا، به بسياری از واسطه معمول بهتر از سطح  نئيھای بسيار پا نفت را با قيمت
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عالوه، روشن شده است که بخشی از نفت صادر شده از مناطق  به. فروشند کنند و می مقاصد ديگر منتقل می ھم نفت را به

 ».اند ترکيه فروخته ھا ھم به کردھای عراقی فروخته شده که آن تحت کنترل دولت اسالمی به

ھای را نه فقط تاجران ترک، که مقامات ارشد دولت آنکارا معرفی  دميتری مدوديف، نخست وزير روسيه، اين واسطه

 :کرد

ات تحت کنترل دولت تأسيسکند چون منافع مستقيم تجارت نفت پااليش شده در  ترکيه از دولت اسالمی حمايت می«

 ».رود مردان آنکارا می جيب دولت اسالمی، به

 دالر ٢٥ تا ١٥ای  اسايف، مشاور اتحاديه صنعت نفت روسيه، بر اين باور است که داعش نفت عراق را بشکهالدار ک

  .است)  دالر٥٠ تا ٤٥نفت برنت در حدود (فروشد که نصف قيمت معيار می

، در ھمايشی در دانشگاه ھاروارد، اذعان کرد که دولت امريکاس جمھور ئيدر اکتبر سال گذشته، جو بايدن، معاون ر

گرچه، کمی بعد بايدن برای کسب اجازه از . کند ھا دالر و ھزاران اسلحه از داعش پشتيبانی می  با ميليوناردوخان

 اينجرليک از دولت ترکيه بابت اظھاراتش عذرخواھی کرد، ولی امروز سطح ئی برای استفاده از پايگاه ھوااردوخان

ھای منتشره  طبق گزراش. ھا، بسيار فراتر از اظھارات بايدن رفته است آشکار شده حمايت ترکيه از داعش در رسانه

 . ھستنداردوخانھای وابسته به بالل  جديد، عامل اصلی انتقال نفت تاراج شده عراق در موصل، شرکت

اطالعات  بنا به. کشتی نفت تاراج شده عراق دارد ھای ژاپنی برای انتقال کشتی به ويژه ھمکاری نزديکی با شرکت او به

ھای اختصاصی دارند که در آن نفت قاچاق شده  ھای بالل، در بنادر بيروت و جيحان، لنگرگاه ھای لبنانی، شرکت رسانه

  .کنند ھای عمدتا ژاپنی منتقل می کشتی را به

س ئير شدت به به تلويزيونی اخير خود، بهس حزب اپوزيسيون جمھوری خلق ترکيه، در مصاحئي، نايب ر»گونل تکين«

  :اش تاخته است جمھور و آقازاده

اقدامات  ، ھيچ خدشه قانونی بهئیالمللی حمل و نقل دريا س جمھور مدعی است که طبق معاھدات بينئيآقای ر«

اما حقيقت . دھد ھای ثبت شده ژاپنی انجام می غيرقانونی پسرش وارد نيست و پسرش تجارت معمول خود را با شرکت

 تا گردن در ارتباط با تروريسم فرو رفته است، ولی تا زمانی که پدرش بر مسند قدرت است، اردوخاناين است که بالل 

 ». مصون خواھد بودئیاز ھرگونه تعقيب قضا

وفور از   را که درگير انتقال نفت دزديده شده توسط داعش است، يک شرکت خانوادگی خواند که بهBZMتکين شرکت 

 .کند ھای ترکيه استفاده می ھای کالن بانک مکانات دولتی و واما

ھمکاری دولت ترکيه را  تولگا تانيس، خبرنگار روزنامه جمھوريت از واشينگتن که اختصاصا روی دعاوی مربوط به

 ، شرکتی که از سوی دولت ترکيه حق انحصاری»پاورترانس«کند، معتقد است که شرکت  در فروش نفت داعش کار می

البته طولی .شود ، اداره میاردوخان، داماد »برات آلبايراک«تجارت نفت با اقليم کردستان را دريافت کرده است، توسط 

  .اتھام افتراء در محاکم ترکيه شکايت کرد  از تانيس بهاردوخان، دولت مسألهنکشيد که بعد از مطرح شدن اين 

، حق اردوخان، از حلقه نزديکان »احمد جاليک« کردند که ئيدتأبرخی مقامات اقليم که خواستند ناشناس بمانند، 

ترکيه بر عھده  به) که غيرقانونی و مورد اعتراض دولت عراق است( انحصاری حمل زمينی نفت کردستان عراق را

بسياری از مقامات امنيتی عراق بر اين نظر ھستند که حمل و انتقال نفت قاچاقی داعش را ھمين شبکه انجام . دارد

 که او ھم دارای ناوگان تجاری اردوخاننقش احمد بوراک، فرزند ديگر . عھده دارد دھد که انتقال نفت اقليم را به می

  .است در اين ميان مطرح شده است

 :رسانی سوريه معتقد است عمران الزوبی وزير اطالع
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اين دليل عصبانيت ترکيه از . دشو  منتقل میاردوخانپسر رجب طيب  توسط شرکت متعلق به) قاچاق داعش( ھمه نفت«

اين . اين لحظه است  تانکر سوخت آن تا به٥٠٠کم  ھای داعش و نابودی دست  روسيه عليه زيرساختئیحمالت ھوا

کنند، بلکه  ھا فقط سوخت قاچاق نمی اين کاميون. او را به ھم ريخته است  و شرکت متعلق بهاردوخان اعصاب مسأله

 ».کنند منتقل می) ترکيه به( غالت و آثار باستانی را ھم

  

  

  برات آلبايراک؛ داماد اردوخان

 :ای نوشت موفق الربيعی، مشاور سابق امنيت ملی عراق ھم اخيرا در مقاله

قيمت  کنند تا نفت دزديده شده عراق و سوريه را به جويان داعش کمک می جنگ ھا به پيش و يش از ھر چيز، ترک«

 ».ترکيه ببرند  بازار، به دالر، يعنی نصف قيمت٢٠ای  بشکه

 اتاق برای خود تدارک ديده است و ١١٥٠، سلطان جديد ترکيه کاخ و بارگاھی با اردوخانخود نيست که رجب طيب  بی

 .افزايد جانبه خود می  روز بر استبداد ھمه به روز

لرزه  ت وزير بود، به را که آن زمان نخساردوخان، حاکميت ٢٠١٣-٢٠١٤ گسترده فساد در زمستان ئیدر حقيقت رسوا

  .اختالس شد، گرفت ، را که متھم بهاردوخان دامن شماری از وزرا و پسر ئیاين رسوا. درآورد

مه شب چھارشنبه ين کشور نيس جمھوری ائيه پس از مشورت با عبدهللا گل رير ترکي نخست وزاردوخانب يرجب ط

  .نه خود را منتشر کرديد کابيوقت محلی فھرست ده عضو جد به

 روز قبل به اتھام فساد ٩ھا  ه که فرزندان آنيوز چھارشنبه، چھارم دی ماه ، وزيران اقتصاد، شھرسازی و کشور ترکر

ر يه، به غيترک» آناتولی«به گزارش خبرگزاری رسمی  .ھای خود استعفا داده بودند مالی بازداشت شده بودند، از سمت

 .نه دولت را اعالم کرديد کابيرا برکنار و اسامی ده عضو جدگر ير دي نيز ھفت وزاردوخاناد شده، ير ياز سه وز

است يخانواده و س«، »ورزش و جوانان«، »دادگستری«ر مستعفی، وزيران ير از سه وزيب، به غين ترتيا به

از کار برکنار شده و افراد » حمل و نقل و ارتباطات«و » امور اروپا«، »علم، صنعت و تکنولوژی«، »اجتماعی

 .ن آنھا شدنديگزيدی جايجد

 .انتخاب کرد) هيعدل(  وزارت دادگستریمسؤولسمت  ر بوزداغ را بهياسی خود بکيچنين معاون س  ھماردوخان

ه که روز گذشته استعفا داده بود، ير شھرسازی ترکيراکدار، وزي بااردوخانت، يگزارش روزنامه حر از سوی ديگر، به

خواھم به خاطر ملت و رفاه مملکت،   میاردوخانب ياز رجب ط«د که گفته بو» ان تی وی«ون يزيوگو با تلو در گفت

 .»ز استعفا دھديخودش ن
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گفت » عدالت و توسعه«رانی در حضور استانداران و اعضای حزب حاکم   عصر روز چھارشنبه، طی سخناردوخان

ھا و  ھا، گروه  رسانهبرداری توسط بعضی در حال بھره» ت ملی و استقالل کشوريه حاکميعل«که جنجال فساد مالی 

 .دولت ھستند» ساقط کردن«کشورھای خارجی است، کسانی که خواھان 

رانی يھا، بابک زنجانی تاجر جنجالی ا ئیاند که وی در بازجو س از ضراب نوشتهيقات پليه درباره تحقيھای ترک رسانه

 .اند وی کمک کرده  بهئیشو پولرانی اشاره کرده است که در ينام چند ا خود معرفی کرده است و به» سئير«را 

ندگان يرا تعدادی از نماير اتھاماتی است که درباره فساد مالی وی مطرح است و اخيران درگيزنجانی که خود در ا

ای يھا شرکت از آس ده. نت استينگ سورير و صاحب ھلدياند، مد پرونده وی شده ه بهئيدگی قوه قضايمجلس خواھان رس

 .ر مجموعه اين ھلدينگ ھستنديکستان زيتاجران و يشرقی گرفته تا ا

ز يک بانک نيه است که يدر ترک) شرکت مادر( نگيک ھلديسنا گفته بود که صاحب يخبرگزاری ا زنجانی ماه اوت به

کونت «نگ يسند که ھلدينو ه میيھای ترک  رسانه.کند ت میيکستان فعالينگ است و در تاجين ھلدير مجموعه ايز

نام . ه استي اونور در ترکئیمايدار شرکت ھواپ ن وی سھاميچن ت زنجانی بوده، ھميز تحت مالکيه نيدر ترک» کيکوسمت

 .ه اروپا گنجانده شده استي و اتحادامريکااه يست سيزنجانی در ل

 و ارتباط ضراب با وی، طی ئیشو نام وی در پول ه بهيھای ترک اشاره رسانه زنجانی روز چھارشنبه در واکنش به

باشد و  ه دارای اسناد و مدارک میيھای من در ترک تيتمامی فعال«نت اعالم کرد که ينگ سوريت ھلدير ساادداشتی دي

 .»ام ر قانونی انجام ندادهيت غيچ فعاليه ھيدر ترک

با . شناسم بودنش می رانیيل ايدل  تنھا رضا ضراب را بهئیشده در بازجو ھای برده از نام«او در ادامه نوشته است که 

م و از يا ت تجاری مشترکی انجام ندادهيگونه فعال چيای مالقات داشتم اما ھ اب در تمام عمرم تنھا چند دفعهرضا ضر

ر قانونی يھای غ تياگر ھم فعال! شان کجاستيدانم محل کار ا حتی نمی. چ اطالعی ندارميھای رضا ضراب ھ تيفعال

 .»تباطی نداردچ اريمن ھ  بهمسألهن ي است و امسؤولانجام داده باشد خودش 

 ٧٠س به مدت دو سال از موضوع فساد مالی خبردار بوده، اما به وی گزارش نداده بود، يکه پل نيخاطر ا  بهاردوخان

 . داده استتغييرھا را  ا محل کار آنيس را عزل، يمامور ارشد پل

ھای  زداشت گروھی از مقامبا وزير وقت ترکيه، در جريان پرونده فساد در آن کشور که به ، نخستاردوخانرجب طيب 

  .اخراج کرد را متھم و برخی سفيران را نيز تھديد به» بازيگران خارجی«ھا انجاميده،  رتبه دولتی و فرزندان آن عالی

بازيگران داخلی و خارجی « آذر ماه سال گذشته گفته بود تحرکی از سوی ٣٠وزير ترکيه در يک سخنرانی در  نخست

او در عين حال گروھی از سفيران خارجی را نيز متھم کرده است که عليه دولتش دست . »عليه دولت شکل گرفته است

 .اخراج از خاک ترکيه کرد ھا را تھديد به اند و آن توطئه زده به

تحت «اين پرونده   ترکيه را نيز خطاب قرار داده و گفته است که اگر در جريان بررسی بهئی ساز و کار قضااردوخان

 .»دھيم مدار الزم است، مثل ھميشه، انجام می عنوان سياست ما آن کاری که به«يرند، آن موقع قرار بگ» تأثير

آنان عنوان شده است، اقدامی  ھای دولتی ترکيه و پرداخت رشوه به روزنامه حريت نوشته است، اتھام ضراب تطميع مقام

  .شد انجام می» ھالک بانک«از طريق ايران  ھا از فروش غيرقانونی طال به پوشی اين مقام منظور چشم که به

نقل از او سخنی را  ھای ترکيه به ميان آمده بود؛ چرا که رسانه  برای نمونه در اين رابطه بود که بهامريکانام سفير 

 در مورد روابط امريکاھشدار   زده شده بود و مربوط بهئیمنتشر کرده بودند که با گروھی از سفيران کشورھای اروپا

 .س ھالک بانک از جمله متھمين پرونده اخير استئير. شد و ايران می» ھالک«ی بانک دولت
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جريان اصلی اپوزيسيون ترکيه  خواه خلق رھبر حزب جمھوری  نيز باعث شد تا کمال قليچدار اوغلو،مسألهھمين 

  .ھا شود خواستار روشنگری درباره اين پرونده

ھای فساد نفتی بابک زنجانی، با اظھارنظر درباره پرونده بابک قليچدار اوغلو، اما مدتی بعد و در بحبوحه ماجرا

رھبر اپوزيسيون ترکيه در پارلمان آن کشور، . متھم شماره يک پرونده فساد نفتی در ايران اظھارنظر کرد زنجانی

 کرد که  ترکيه بوده است اظھار٢٠١٣درباره پرونده رضا ضراب تاجر ايرانی و متھم اصلی پرونده فساد مالی دسامبر 

 و فساد وزرای اردوخانمديريت دولت   را با سوءمسألهپرونده زنجانی نيز در ارتباط با پرونده فساد ضراب است و اين 

   .آن مرتبط دانست

که رشته  با اين. او در ترکيه مالک ھلدينگ رويال است. دانند رضا ضراب را يک تاجر متبحر در زمينه نفت و طال می

چنين  او ھم. ھای اقتصادی ديگری نيز دست دارد کنند، در فعاليت ھای قيمتی و طال عنوان می اصلی فعاليتش را سنگ

چنين در کار صادرات و واردات  ھم. پدرش بوده است کند که در اصل متعلق به سازی را اداره می يک کارخانه کشتی

ثبت رسانده امور  در کشورھای مختلف بهھای مختلفی که  او با استفاده از شرکت. بين ترکيه و ايران فعال بوده است

  .دھد وانتقال پول و کاال را انجام می نقل

يکی از نزديکان رجب طيب  ھای اقتصادی عمده و متعددش در ترکيه نيز مشھور و به واسطه فعاليت رضا ضراب، به

» خير«عنوان جوانی   او به بارھا ازاردوخان که ئیتا جا. تبديل شد) جمھور کنونی سئيو ر( وزير سابق  نخستاردوخان

ه و پليس ترکيه در اين ئيقوه قضا.  کردتغييرچيز  ، ناگھان ھمه١٣٩٢ آذرماه سال ٢٦از ھمين رو بود که روز . نام برد

ھا رضا ضراب   نفر را دستگير کردند که يکی از مشھورترين آن٥٣ و رشوه نزديک ئیشو اتھام فساد مالی، پول روز به

شدگان نبود که در کنار او پسر معمر گولر وزير کشور، پسر   تنھا چھره مطرح بين بازداشتالبته رضا ضراب. بود

س بانک دولتی ھالک بانک ھم در رابطه با اين پرونده دستگير شدند و ھمگی به ئيظفر چاقاليان وزير اقتصاد و ر

  .دادن به مقامات دولتی و حکومتی متھم شدند  غيرقانونی پول و رشوهئیجا جابه

ھا پسر وزير کشور بود؛ که البته وزير بعد از اين اتفاق استعفا داده بود؛  ضا ضراب و چھار متھم ديگر که يکی از آنر

دادستانی استانبول  طور ھفتگی خود را به توسط دادگاه آزاد شدند اما برای آنان شرط شد که از ترکيه خارج نشوند و به

کرد تا  اش ھر روز جمعه به دادستانی استانبول مراجعه می  بعد از آزادیبرابر حکم دادستانی رضا ضراب. معرفی کنند

 آذرماه ٢٦ دسامبر برابر با ١٧ اين پنج نفر از زندان، تمامی افرادی که در روز ئیبا رھا. حضور خود را اعالم کند

  .دستگير و بازداشت شده بودند آزاد شدند

س ھالک بانک که ئيرضا ضراب، پسران دو وزير کابينه و ر نفر از جمله ٥٠ماجرای بازداشت و دستگيری حدود 

، اردوخانبالفاصله بعد از اين اتفاق رجب طيب . آن پرونده بزرگ فساد مالی نام دادند، ابعاد مبھم و غيرشفافی دارد به

ولن، يار و هللا گ ، پيروان فتحاردوخان. ای عليه دولت پاکدست حزب عدالت و توسعه خواند ھا را توطئه اين بازداشت

هللا گولن از رھبران مذھبی و سياسی است که در  فتح. سندسازی برای نزديکان دولت کرد طرفدار سابقش را متھم به

 نيز اردوخان و حزب عدالت و توسعه بود و اردوخاناو ابتدا از پشتيبانان . ترکيه طريقتی دارد و مدارسی مذھبی

 که ئیمرور افزايش يافت تا جا  داشت اما اختالفات بين اين دو چھره بهرانی ھرساله در يکی از مدارس مذھبی او سخن

شده در نتيجه افشا شدن   در برابر بحران سياسی ايجاداردوخان.  را در شمايل رھبری خودرای خوانداردوخانگولن، 

بعد .  دادتغييراش را  نهتوجھی از وزيران را برکنار کرد و کابي او تعداد قابل . پرونده فساد بزرگ مالی، بيکار ننشست

 و تصويب و اصالح اردوخانات گسترده تغيير. سراغ نيروھای پليس رفت و فرماندھان ارشد پليس را برکنار کرد

حزب متبوعش که حزب حاکم پارلمان نيز ھست، انجام داد، باعث شد قدرت دولت بيش  قوانينی که در مجلس با توسل به
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اين ترتيب در نبردی سياسی که  به. چه توطئه عليه دولتش خوانده بود، مقابله کند ا آنوزير بتواند ب از پيش شود و نخست

  . از آن پيروز بيرون آمد، رضا ضراب و ساير متھمان نيز آزاد شدنداردوخان

ھا در ترکيه،  بعد از آغاز روند بازداشت. بازداشت رضا ضراب اما در ايران نيز انعکاس و بازخورد زيادی داشت

خاطر اين  ھای گسترده به از آغاز دستگيری. ای در تھران منتظر بودند تا نام رضا ضراب را ھم بشنوند عدهانگار 

  .پرونده تا بازداشت رضا ضراب طولی نکشيد و آن عکس معروف در بين ماموران پليس از او منتشر شد

ھای  ک زنجانی تاجری که در اواخر سالباب. ھا افتاد شدن نامی ديگر باز ھم بر سر زبان داستان رضا ضراب، با شھره

 دالرھای نفتی ايران پيش برود نيز ئیجا دولت دھم با استفاده از روابط غيرشفافی توانسته بود با فروش نفت و جابه

 که بار طال داشت و در فرودگاه آتاتورک ئینام اين دو با ھواپيما. شد نامش ھمواره در کنار نام رضا ضراب برده می

کرد،   کيلو طال حمل می١٥٠٠شود که اين ھواپيما که  گفته می. ی چندساعتی توقيف شد، پيوند خورده استترکيه برا

اش يعنی امارات متحده عربی  مقصد اصلی در نھايت اين ھواپيما اجازه پرواز گرفت و به. فاقد اسناد قانونی بوده است

گويد پليس  بابک زنجانی می. شده دو روايت وجود دارد با اين ھمه در مورد پرواز مجدد اين ھواپيمای توقيف. رسيد

بعد از . ترکيه خواستار مدارک بوده و تا رسيدن مدارک خريد طالھای موجود در ھواپيما، آن را توقيف کرده است

 گويند اين ھواپيما با شايعه ديگری نيز وجود دارد که می. رسيدن طالھا نيز پليس اجازه پرواز به ھواپيما داده است

   .ن دولتی از سوی رضا ضراب اجازه پرواز گرفتمسؤوال ھای کالن به پرداخت رشوه

. خبری که پيش از سوی دادستانی استانبول اعالم و منتشر شد. سرانجام آخرين خبر از ضراب در استانبول تبرئه او بود

 متھم ديگر ٥٣ھمراه  ضراب بهھای ترکيه اين خبر را منتشر کردند که رضا  بيست و پنجم مھرماه سال گذشته رسانه

ھای  ضراب در حالی تبرئه شد که برخی رسانه. اند دليل نبود مدارک کافی ھمگی تبرئه شده  و ارتشا بهئیشو پرونده پول

 معتقد است اردوخانبا اين ھمه . توصيف کرده بودند» شبھه پر«ترک از جمله روزنامه حريت پيش از آن آزادی او را 

ھای زياد ديگری پيوست که در ميانه  صف پرونده پرونده بزرگ فساد مالی در ترکيه به. ه استدار رسيد حق به حق

شود که آيا واقعا  شوند و در اين ميان مشخص نمی دعواھا و مشاجرات سياسی معموال نامشخص و غيرشفاف بسته می

پرونده . رمی مرتکب شده است يا خيرشود که آيا واقعا احدی از متھمان ج مشخص نمی. جرمی اتفاق افتاده است يا خير

شده و برکناری چند فرمانده ارشد پليس،  فساد مالی ترکيه نيز در اين ميان جز چند ماه زندانی برای چند متھم تبرئه

 ١٠اش با برکناری  وزيری ھای نخست  بود که در آخرين ماهاردوخانتنھا . بر نداشت  و قضات ترکيه درئیمقامات قضا

جانبه زد و تنھا کمی بعد با رای عمومی و اقبال مردمی بر صندلی  يک تصفيه سياسی ھمه نه دست بهوزير از کابي

 تنھا يک برد قدرتمندانه ديگر برای ئیرسد سرانجام اين پرونده نامشخص قضا نظر می به. جمھوری نشست رياست

  . باشداردوخان

چنين دوستی نزديک رضا ضراب با بالل طيب  ا داعش و ھم باردوخاناما حاال با افشا شدن اسنادی مبنی بر روابط پسر 

رو شود و  ھای فساد مالی روبه ، اين احتمال وجود دارد که بار ديگر دولت ترکيه با اتھامات جديدی در زمينهاردوخان

  . در بطن ماجراھا قرار دارداردوخاناين بار مستقيما پسر 

ھا قبل با ضراب در  ای است که ماه شده ماال آخرين چھره شناختهسه اتاق تھران احتئي ر سيدحميد حسينی، عضو ھيات

ای توصيف کرده که در ميانه  شود او را چھره چه در مورد ضراب گفته می حسينی با انتقاد از آن. استانبول ديدار کرد

تاق بازرگانی سه ائيعضو ھيات ر. چنگ آوردن پول نفت کمک کرده است ايران برای به المللی به ھای سخت بين تحريم

تواند در توسعه روابط اقتصادی دو  تھران معتقد بود فردی چون ضراب که روابط نزديکی با دولت ترکيه دارد می

کشور خدمت   چون ضراب که در واقع بهئیھا او با انتقاد از سوزاندن چھره. کار آيد و مفيد واقع شود کشور بسيار به
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ير نفت به ترکيه، اين ضراب بوده که با استفاده از روابط نزديک خود با کنند گفته بود در سفر بيژن زنگنه وز می

  . زمينه ديدار اين دو را فراھم کرده استاردوخانعبارت بھتر، پسر   يا بهاردوخان

ھای بين المللی عليه ايران مطرح شد؛ زمانی که   در رابطه با تحريم٢٠١٢نام ضراب نخستين بار در سال در واقع 

، نخست وزير وقت ترکيه برای اردوخاندولت رجب طيب  خی ديگر از متھمان پرونده مالی افراد نزديک بهھمراه با بر

 .مدتی بازداشت و سپس آزاد شد

 . شدئیايران منتقل شود، توسط پليس بازجو  و در جريان توقيف يک محموله طال که قرار بود به٢٠١٢ضراب در سال 

شھردار منطقه فاتح استانبول و عضو حزب حاکم عدالت ( ، مصطفی دمير) خلقس بانکئير( در آن زمان سليمان اصالن

وزير ( ، پسر ظفر چاغاليان)شود وزير کشور که نيروی پليس ھم زير نظر او اداره می( ، پسر معمر گولر)و توسعه

 با اين پرونده از جمله کسانی بودند که در رابطه) وزير محيط زيست و شھرسازی(  بيرقداراردوخانو پسر ) اقتصاد

 .بازداشت شدند

نزديکان دولت ترکيه بود، اما  ھا دالر رشوه به پرداخت ميليون چند سال پيش که او در ترکيه بازداشت شد، متھم به

چنين  گفت که معامالت شمش طال ترکيه با ايران توانسته ميلياردھا دالر کسری بودجه ترکيه را جبران کند و ھم می

 .اقتصاد ايران کمک کند يل پول حاصل از فروش نفت و گاز به شمش طال و انتقال آن به ايران بهکمک کرده تا با تبد

سی فارسی گفت که موکلش مبلغی را در قالب ھديه و برای ساخت  بی زمانی که او بازداشت شده بود، وکليش به بی

 .مدرسه و دانشگاه در اختيار مديرعامل بانک خلق ترکيه گذاشته است

ای رضا ضراب کمک کرد؛ اولی ھمسرش، ابرو گوندش، ستاره موسيقی پاپ ترکيه بود که نزد  شھرت رسانه بهدو نام 

شد با رضا ضراب در فروش نفت  ايرانيان ھم شناخته شده بود و ديگری بابک زنجانی، ميلياردر ايرانی که گفته می

 .ايران رابطه مالی داشت

ھم مشھور است، شريک تجاری » رضا صراف«رضا ضراب در ترکيه به گفتند که  ھای ترکيه می بسياری از رسانه

که زنجانی در فھرست  دليل اين بابک زنجانی و در واقع نماينده او در رابطه با معامالت نفتی با ترکيه بوده است و به

 .دھد المللی قرار دارد، بسياری از مبادالت تجاری خود را از طريق ضراب انجام می ھای بين تحريم

 .مدت چند دقيقه ديده و ھيچ معامله يا ھمکاری با او نداشته است گفت که ضراب را تنھا به با اين حال زنجانی می

ھای وزارت گمرک و تجارت اين کشور درباره ارتباطات تجاری ميان رضا  ھای ترکيه از يافته اما چند ماه پيش رسانه

 .ضراب و بابک زنجانی خبر دادند

ھای وابسته به رضا ضراب در سال  داد که يکی از شرکت زارش بازرسان اين وزارتخانه نشان میھای گ يکی از يافته

 .بابک زنجانی فروخته است ھای وابسته به يکی از شرکت  کيلوگرم طال به٩۴٢ نزديک به ٢٠١٢

 از طريق ٢٠١٢در ماه مه » رويال شيپينگ«نام  رضا ضراب به ھای وابسته به از سوی ديگر، يکی ديگر از شرکت

زنجانی واريز کرده   ھای وابسته به حساب يکی از شرکت شعبه بانک ملت در استانبول، پنج ميليون و صد ھزار لير به

 .بود

ھای ترکيه نوشتند که ھمسر جديد   با ابرو گوندش ازدواج کرد، روزنامه،٢٠١٠که رضا ضراب در سال  پس از آن

با اين حال در برخی . است و تابعيت جمھوری آذربايجان و ترکيه را دارد در تبريز ١٩٨٣ستاره موسيقی ترکيه متولد 

اين در حالی است که يکی از . کرده است دنيا آمده است و از کودکی در ترکيه زندگی می منابع ذکر شده که او در باکو به

 .اتھامات ضراب، پرداخت رشوه برای تسريع در دريافت تابعيت ترکيه اعالم شد
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نقل از دادستانی فدرال نيويورک گزارش داد که  ، به١٣٩٥ خرداد ٢٨-٢٠١٦ ژوئن ١٧ روز جمعه لماناخبرگزاری 

 احتمال امريکاھای وسيع و عدم پيوند رضا ضراب با جامعه  ريچارد برمن به اين نتيجه رسيده که ثروت ھنگفت، ارتباط

  .دھد فرار او را افزايش می

ھای مخالفت دادگاه با  يکی ديگر از علت. ھای ترکيه، ايران و مقدونيه استکم سه گذرنامه از کشور ضراب دارای دست

 قراردادی امريکا چون ترکيه و ايران عنوان شده که با ئیکشورھا  ميليون دالری ضراب احتمال فرار او به۵٠وثيقه 

 .برای استرداد مجرمان ندارند

زنجانی خود را . شود انی در ايران محسوب میرضا ضراب يکی از افراد کليدی پرونده بابک زنجانی متھم زند

ھا  عنوان شخصيت محوری دور زدن تحريم  و اتحاديه اروپا بهامريکاکند و از سوی  معرفی می» بسيجی اقتصادی«

 .شده قرار گرفته است عليه حکومت اسالمی در فھرست افراد تحريم

، در دفاع از موکلش گفته است که او برای ٢٠١٦ آوريل ٤-١٣٩٥ فروردين ١۶زاده، وکيل زنجانی،  رسول کوھپايه

 .است» نظام گر خدمت موکلم به بازداشت ضراب بيان«کرده و  ھا با ضراب ھمکاری می دور زدن تحريم

 و آغاز اجرای برنامه جامع اقدام ١+۵ای ميان ايران و کشورھای  ضراب حدود دو ماه پس از توافق ھسته

 . سال زندان محکوم شود۵٠ تا بيش از ٣٠رود که او به   میاحتمال. بازداشت شد) برجام( مشترک

خواننده مشھور پاپ ترکيه از طريق وکيل خود از رضا ضراب درخواست طالق » ابرو گوندش«در چنين شرايطی، 

 سپتامبر ھمسرم از طريق وکيل خود از من ١٣در تاريخ ‹‹: ای از زندان نوشته است ضراب در نامه. کرده است

 شده ئیروی من خواھان جدا بار ديگر از طريق وکيل خود با فشار آوردن به دنبال آن يک به. ق کرده استدرخواست طال

رغم مرحله دشوار کنونی  علی.  من ارسال کرده است  سپتامبر برای٢٣و در نھايت فرم درخواست طالق را در تاريخ 

 .»گذارم  احترام میئیتصميم ھمسرم در زمينه جدا در زندگيم، به

حاصل .  سال پيش با رضا ضراب ازدواج کرد۶ای شناخته شده در ايران است حدود   ساله، که خواننده۴١ابرو گوندش 

 ميليون دالری زندگی ٢۵ھمراه دخترش در يک ويالی  ابرو اکنون به. است» آالرا«نام   ساله به۵اين ازدواج دختری 

گفته اطرافيانش او قرار است بعد از طالق از اين  به. ته بوداو ھديه داده و سپس آن را پس گرف کند که ھمسرش به می

 .ويال خارج و در جای ديگری ساکن شود

مسابقه ( »O Ses Türkiye«او عضو ھيات ژوری مسابقه . شھرت رسيد  به،١٩٩٣گوندش با اولين آلبومش در سال 

ھای ترکيه نوشته بودند که او  تر رسانه پيش. بود) شود آوازخوانی مشھور ترکيه که در آن بھترين آوای ترکيه انتخاب می

 . ايران سفر کرده است چندباری ھم به

 مريخ را  رضا قرار است«: بھايش گفته بود ھای ضراب و ھدايای گران دنبال انتقادات از ولخرجی ابرو پيش از اين به

 !»من ھديه بدھد ھم بخرد و به

نزديکان اعضای دولت برای تسھيل امر سرمايه  پرداخت رشوه به ن، بهايرا در بخش اول، ضراب عالوه بر انتقال پول به

  .چنين تسريع دريافت تابعيت ترکيه برای خود و نزديکانش متھم بود گذاری و ھم

 .شد ھای چند شرکت بزرگ ساختمانی مربوط می ھا در بخش امالک و فعاليت گذاری بخش دوم پرونده به سرمايه

اخت ھتل در مناطق حفاظت شده تاريخی و فرھنگی استانبول ربط داشت که در اعطای مجوز س بخش سوم ھم به

 .نزديکی خط آھن در حال احداث مرمره واقع بود

 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١۶

به گزارش . ، جايزه گرفت١٣٩٤با اين حال رضا ضراب در تير ماه 

ھای ترکيه، رضا ضراب اين جايزه را در بخش صادرات  رسانه

 .دريافت کرده است

مات ارشد حزب حاکم عدالت و توسعه که رجب آن ھم از سوی مقا

  .س جمھور نيز در آن حضور داشتئي، راردوخانطيب 

س صادرات ترکيه از جمله ئيمعاون نخست وزير، وزير اقتصاد و ر

 .اين مقامات بودند که به تاجر ايرانی جايزه دادند

ھای اخير خبرساز  د، ھمواره در طول سالھای گسترده تجاری در ترکيه دار شود فعاليت اين تاجر ايرانی که گفته می

نقد  ھا به او از سوی مقامات ارشد دولت ترکيه، خشم مخالفان را برانگيخته و آن بر اين اساس ارائه جايزه به. بوده است

 .دولت پرداختند

رجسته رضا ضراب را ب  در مراسم اھدای جايزه بهاردوخانھای ترکيه، در اين رابطه حضور رجب طيب  برخی رسانه

 . برده بودندسؤالکرده و اين حرکت او را زير 

  

  ٢٠١٦مبر  بيست و ھشتم سپت- ١٣٩٥ ]ميزان[چھارشنبه ھفتم مھر م

  .ادامه دارد

 

 

 
 


