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 Political  سياسی

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠١۶ دسمبر ٠۶
  

 !آغاز يک دوره جديد در ترکيه
  )بخش ھشتم(

سوی يک  ن سرعت بهس جمھور اين کشور، با تمام نيرو و با آخريئي راردوخاندولت ترکيه و در راس آن رجب طيب  

ھای مختلف  بھانه روزی نيست که خبر دستگيری شھروندان ترکيه، به. تازد حاکميت مطلق ديکتاتوری و رياستی می

از دستگيری نمايندگان مجلس، قضات، فرماندھان نظامی و امنيتی و شھرداران منتخب مردم در : منتشر نگردد

نگاران، نويسندگان،  ھا، روزنامه  دولت، معلمان، اساتيد دانشگاهشھرھای کردنشين، گرفته تا فعالين سياسی مخالف

  .ابدئيھا انعکاس م طور روزمره در رسانه به... ستيز و کودک آزار و  قوانين زنتغييرھنرمندان تا 

اتھام اصلی خانم شھردار .  سال زندان تقاضا کرده است٢٣٠دادستانی ترکيه در کيفرخواستی برای شھردار دياربکر 

  .است» حمايت از تروريسم«د کر

اتھام اصلی خانم شھردار .  سال زندان تقاضا کرده است٢٣٠دادستانی ترکيه در کيفرخواستی برای شھردار دياربکر 

  ...است» حمايت از تروريسم«کرد 

ب مشترک شھرداری اين شھر، ھمسر وی، نماينده حز سئيدو روز قبل نيز در شھرستان شمزينان از توابع جولمرگ، ر

  .پ بازداشت شدند.ک. آپوليسشمزينان و يکی از کارمندان شھرداری، توسط ) پ.د.ه( ھا دموکراتيک خلق

 ترکيه با يورش به شھرداری اين شھر، مانع از ورود کارمندان به شھرداری شده پوليسدو روز پس از اين واقعه، 

ری، با زنجير درب شھرداری را بسته و  پس از نصب پرچم ترکيه بر سر در اين شھرداپوليسشود   گفته می.است

  .اند اجازه ورود به کارمندان را نداده
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، ١٣٩٥ آبان ١١ -٢٠١٦مبر  نو٢١، وزارت کشور ترکيه در آخرين ساعات جمعه »رويترز«گزارش خبرگزاری  به

» ھا تروريست«ا اتھام ارتباط ب ھای حقوق بشری و حقوق کودک را به  سازمان غيردولتی از جمله سازمان٣٧٠فعاليت 

 . ممنوع اعالم کرد

 در کنفرانسی مطبوعاتی از ممنوعيت فعاليت اين نومبر ٢٢وزيری ترکيه شنبه  نومان کورتولموش، معاون نخست

  .است ھا معلق شده  ھا بسته نشدند، بلکه فعاليت آن او در عين حال گفت که اين سازمان. اوھا دفاع کرد جی ان

خواند، » ھای تروريستی سازمان«چه او  اوھا با آن جی اھد محکمی درباره رابطه اين انکورتولموش، ادعا کرد که شو

 .وجود دارد

ھای متعددی در حال  وزيری ترکيه، در کنفرانس خبری صبح شنبه خود، ادعا کرد که ترکيه در جبھه معاون نخست

هللا گولن و نيز مبارزه  تی از طرفداران فتحاست و از تالش آنکارا برای پاکسازی نھادھای دول» ھا تروريست«مبارزه با 

 .سخن راند» دولت اسالمی«و » نظاميان کرد شبه«با 

جمھوری ترکيه است و  سئي، راردوخان و از مخالفان اصلی رجب طيب امريکاهللا گولن، واعظ مسلمان ساکن  فتح

ھای  گولن اتھام.  است  شدهامريکارداد او از  و خواستار است  عليه دولت متھم کردهجوالیطراحی کودتای  آنکارا او را به

 .کند ترکيه را رد می

ارتباط با جنبش  او متھم به جی  ان١۵٣الفعاليت،   سازمان غيردولتی ممنوع٣٧٠ادعای وزارت کشور ترکيه، از ميان  به

ارتباط با   به سازمان مظنون١٩، )ک ک پ( ارتباط با حزب کارگران کردستان ھا مظنون به  عدد از آن١٩٠گولن، 

ارتباط با گروه  او متھم به جی و ھشت ان) جبھه حزب آزادسازی خلق انقالبی – DHKP-C لنينيست مارکسيست( حزب

 .ھستند) داعش( »دولت اسالمی«

قانون اعالم حالت فوق العاده در ترکيه سحرگاه روز  ، که با استناد به٢٠١٦ نومبر ٢٢نامه اخير دولت آنکارا،  در بخش

 پوليس نفر از نيروی ۵٨۶ شد، ھفت ھزار و ئیدنبال تصويب ھيات دولت و انتشار در روزنامه رسمی اجرا به بهشن سه

  .اخراج شدند

 ٣٣٨، ئی نفر از نيروی دريا٣٩١ تن از نيروی زمينی، ٢۵٩براساس ھمين بخشنامه که در حکم قانون تلقی می شود، 

  .خراج شدند نفر از نيروی ژاندارمری ا۴٠٣، ئینفر نيروی ھوا

ه سالمت در سطح ترکيه را که از سوی مؤسس ١٩ای و  ه رسانهمؤسس ٩ انجمن، ۵۵٠چنين فعاليت  دولت آنکارا، ھم

عنوان مضر تماميت و حاکميت ملی ترکيه تشخيص داده شده و متھم به ارتباط با  شورای امنيت ملی ترکيه به

  .باشند، متوقف کرده است ھای تروريستی می سازمان

ھای   ھزار نفر را از دستگاه١۴٠، بيش از ١٣٩٥ تيرماه ٢٥ - ٢٠١٦ جوالی ١۵دنبال کودتای نافرجام   ترکيه، بهدولت

  .ه آموزشی را تعطيل، کرده استمؤسس دانشگاه وقفی و ھزاران ١۵دولتی پاکسازی کرده، صدھا شرکت را مصادره، 

ام در اين کشور، شماری از افسران ارتش ترکيه که در گويد بعد از کودتای نافرج ينس استولتنبرگ، دبيرکل ناتو، می

  .اند اند، از اين کشورھا درخواست پناھندگی کرده ھای ناتو در کشورھای مختلف مشغول به کار بوده پايگاه

 ترکيه عضو. استولتنبرگ، ھيچ نام، تعداد و دليلی در اين باره اعالم نکرده است.  اعالم شده بودالمانتر نام کشور  پيش

  .پيمان ناتو است

يت مأمورگويد تعدادی از افسران ارتش ترکيه که در ناتو  ، می)ناتو( ينس استولتنبرگ، دبير کل پيمان آتالنتيک شمالی

  .اند  تقاضای پناھندگی کردهجوالی ١۵اند بعد از کودتای نافرجام  داشته
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اند، اما او درباره   درخواست پناھندگی کردهيت داشتندمأمور که در آن ئیاستولتنبرگ گفت که اين افسران از کشورھا

 .ھا توضيح بيشتری نداد اين کشورھا، افسران يا تعداد آن

ھای مختلف را به صورت مجزا بررسی  گفته دبير کل ناتو اين کشورھا پرونده به. ترکيه يکی از اعضای ناتو است

 .خواھند کرد

عدادی از افسران ارتش ترکيه مستقر در مرکز فرماندھی پايگاه  بودند که ت  پيش از اين گزارش دادهالمانھای  رسانه

 .اند  شدهالمان رامشتاين متعلق به ناتو خواستار دريافت پناھندگی سياسی از دولت ئیھوا

 از فرار و درخواست پناھندگی کارمندان دولتی و ساير شھروندان ترکيه منتشر ئیھا از زمان شکست کودتا، گزارش

  .شده است

شھروند ترکيه که دارای گذرنامه سياسی « اعالم کرد که سی و پنج المان، وزارت کشور اکتوبر در ماه از جمله

دولت ترکيه نيز خواستار استرداد . اند  درخواست پناھندگی کردهالمانھايشان از  ، ھمراه با اعضای خانواده»ھستند

 .کنند شورھا زندگی میيا در اين ک اين کشورھا پناھنده شده شده که به» عامالن کودتا«

  

  اعتراضات مردمی عليه دولت ترکيه

تظاھرات  ھا، در کشورھای مختلف جھان دست به دستگيری رھبران حزب دموکراتيک خلق ھزاران تن در اعتراض به

  .زدند

ه و ، يونان، فرانسالمانھای آنکارا در  سياست ، حاميان کردھای ترکيه و معترضان به»رويترز«گزارش خبرگزاری  به

  .استانبول تجمع اعتراضی برگزار کردند

. ، تظاھرات ديگری در برلين در کنار دروازه براندنبورگ، دروازه تاريخی اين شھر برگزار شدنومبرشب چھارم  جمعه

کند،   مالی میتأمينمرکل «: دادند  شعار میالمانکار  صدھا تظاھرکننده حامی کردھا با انتقاد شديد از دولت محافظه

  .»کند  بمباران میاناردوخ

 را اردوخاندولت رجب طيب   اعتراض خود بهالمان تن در شھر کلن ۵٠٠ھزار و   نيز نزديک به ششنومبرشنبه پنجم 

جمعی پس از کودتای  ھای دسته ھا و اخراج دليل کوتاھی در توقف دستگيری  بهالماناين معترضان از دولت . نشان دادند

  .د انتقاد کردنجوالیناموفق ماه 

دو ھزار معترض حامی کردھا در اين شھر در . شنبه تظاھرات مشابھی نيز در پاريس، پايتخت فرانسه برگزار شد

 عليه ئی کردستان و پالکاردھا ھا پرچم آن. ھای اصلی پاريس گرد ھم آمدند ، يکی از ميدان»پالس دو ال رپوبليک«

 . در دست داشتنداردوخان

 شنبه رساندن پيام حاميان ئیگان کردھا در پاريس به رويترز گفت که ھدف از راھپيمااسماعيل کاکيچی، يکی از نمايند

 . برای واردکردن فشار بر دولت حزب عدالت و توسعه در ترکيه استئیھای اروپا کردھا به گوش مقام

 ئیتن راھپيماسوی سفارت ترکيه در آ ھزار معترض کرد و حامی کرد شنبه به يک. آتن نيز صحنه تظاھرات مشابھی بود

ھا،  و تصاوير بزرگی از دو رھبر حزب دموکراتيک خلق» ! تروريستاردوخان«دادند  ھا شعار می آن. کردند

 .اھتزاز درآوردند الدين دميرتاش و فيگين يوکسکداغ را به صالح

ه پارلمانی  نمايند٩ھا، و  داغ، دو رھبر اصلی حزب دمکراتيک خلق الدين دميرتاش و فيگن يوکسک ھم اکنون صالح

 .ديگر اين حزب در ترکيه بازداشت شدند
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 AFP  عکس–دستگيری معترضان در استانبول 

 در برابر دفتر جمھوريت در نومبرتظاھرات پنجم .  اين شھر بودپوليساستانبول نيز شنبه شاھد درگيری معترضان با 

فر ديگر از دبيران اين روزنامه اعتراض به صدور حکم جلب عليه مراد صابونچی، سردبير جمھوريت و ھشت ن

  .صورت گرفت

ھا را در آنکارا با خشونت  دستگيری رھبران حزب دموکراتيک خلق  ترکيه تظاھرکنندگان معترض بهپوليسنيروھای 

، عليه معترضان در آنکارا گاز نومبر اين کشور جمعه چھارم پوليسھای ترکيه،  گزارش رسانه  به.متفرق کردند

  . است ھای پالستيکی استفاده کرده آور و گلوله اشک

داغ، و  نماينده ديگر اين  الدين دميرتاش و فيگن يوکسک دستگيری صالح کنندگان در پايتخت ترکيه در اعتراض به تجمع

 .بودند حزب در شب گذشته گرد يکديگر آمده 

پوش  ساختمان را با استفاده از زرهھای منتھی به اين  چنين به دفتر مرکزی حزب در آنکارا حمله کرد و خيابان  ھمپوليس

 . بستپوليسو خودروھای 

دليل حضور  بود اما به ھا صادر شده  نماينده حزب دموکراتيک خلق١٣وزير کشور ترکيه جمعه اعالم کرد که حکم جلب 

از دستگيری تر  ھا پيش وکيالن حزب دموکراتيک خلق. اند ھا بازداشت شده  تن از آن١١دو نماينده در خارج کشور، تنھا 

 .بودند  نماينده خبر داده١۵

 

  دولت ترکيه ھای غربی به ادامه اعتراض مقام

 در اين جوالیای از اقدامات اخير دولت ترکيه پس از کودتای ناموفق  دفتر حقوق بشر سازمان ملل جمعه با انتشار بيانيه 

وينا شامداسانی، سخنگوی دفتر حقوق بشر در را. ويژه دستگيری نمايندگان منتخب مجلس به شدت انتقاد کرد کشور و به

حرکت » چه مجاز است فراسوی آن«يک جلسه خبری کوتاه در ژنو اعالم کرد که تمھيدات امنيتی دولت ترکيه شايد به 

  .کند

 از احضار المانوزارت امور خارجه .  را محکوم کردندنومبرشنبه سوم  ھای پنج  متعددی دستگيریئیھای اروپا مقام

ماير، وزير امور  سوسن چلبی، سخنگوی اين وزارت اعالم کرد که فرانک والتر اشتاين. ه دولت ترکيه خبر دادفرستاد

در » العاده وضعيت بحرانی تشديد فوق«ای از  ھا را نشانه ، دستگيری نمايندگان حزب دموکراتيک خلقالمانخارجه 

 .داند ترکيه می
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دولت خود را در اين زمينه به اطالع » ھای بزرگ نگرانی«فراخواند تا  نيز سفير ترکيه را دنمارکوزير امور خارجه 

س ئيفدريکا موگرينی، ر. خواند» يک نگرانی جدی«ھای اخير را  وزير امور خارجه فرانسه نيز دستگيری. او برساند

اروپا در آنکارا و خواھان جلسه ويژه سفيران اتحاديه » شدت نگران است به«سياست خارجی اتحاديه اروپا نيز گفت که 

 . است شده

ھا، کريستين کرن،  در جديدترين واکنش.  را محکوم کردندنومبرشنبه سوم  ھای پنج  متعددی دستگيریئیھای اروپا مقام

. خواند» يک اقتدارگرا« را در پيامی توئيتری اردوخانس حزب سوسيال دموکراتيک اتريش، ئيصدر اعظم و ر

ھا و  ، او اقدامات اخير دولت ترکيه در دستگيری نمايندگان حزب دموکراتيک خلقالمان» تسايت«گزارش روزنامه  به

  .ای غيرقابل قبول به دموکراسی و آزادی مطبوعات خواند نگاران جمھوريت را حمله نيز روزنامه

يت ھای اتحاديه اروپا در محکوم س فراکسيون سبزھا در پارلمان اروپا نيز از ناھماھنگی دولتئيربکا ھارمس، ر

و از »  داريمئیما نياز به يک واکنش قاطع اروپا«به گزارش تسايت، او گفت که . ھماھنگ دولت ترکيه انتقاد کرد

ای مشترک بين وزيران امور خارجه  س سياست خارجه اتحاديه اروپا خواست تا فورا جلسهئيفدريکا موگرينی، ر

 .کشورھای اين اتحاديه برگزار کند

ھا  روز پس از دستگيری رھبران حزب دموکراتيک خلق ياست خارجی اتحاديه اروپا يکس سئيفدريکا موگرينی، ر

 .و خواھان جلسه ويژه سفيران اتحاديه اروپا در آنکارا شد» شدت نگران است به«بود که  گفته

ه تنگ در واکنش، وزير امور خارجه ترکيه اظھار داشت که کشورش از سخنان و رفتارھای تحقيرآميز اتحاديه اروپا ب

اتحاديه اروپا متھم کرد و  ھای يک بام و دو ھوا در قبال پيوستن ترکيه به او اتحاديه اروپا را به اتخاذ سياست. آمده است

 .اتحاديه اروپا به اندازه امروز دور نبوده است گاه دورنمای پيوستن ترکيه به گفت که طی مذاکرات يازده سال گذشته ھيچ

 تھديد کرد که اگر تا پايان سال جاری ميالدی نومبر ١۵وری ترکيه، ديروز دوشنبه س جمھئي، راردوخانرجب طيب 

عضويت ترکيه در اتحاديه اروپا تصميم نگيرد، دولت آنکارا در خصوص  اتحاديه اروپا درباره ادامه مذاکرات مربوط به

 .اين مذاکرات يک ھمه پرسی برگزار خواھد کرد

شنبه دوم آذر خواستند که اتحاديه اروپا مذاکرات مربوط  ن اروپا، روز سهرھبران دو فراکسيون اصلی در پارلما

  . متوقف کندجوالیخاطر موج سرکوب و تصفيه پس از کودتای نافرجام ماه  عضويت ترکيه در اين اتحاديه را به به

احزاب راست ترين فراکسيون در پارلمان اروپا متشکل از  س بزرگئيگزارش خبرگزاری رويترز، مانفرد وبر ر به

 .»درنگ متوقف شود مذاکرات مربوط به عضويت آن کشور بايد بی: پيام ما به ترکيه بسيار صريح است«: ميانه، گفت

ما خواھان «: ز گفتيجيانی پيتال رھبر دومين فراکسيون پارلمان اروپا، متشکل از احزاب سوسياليست و چپ ميانه ن

 .»توقف مذاکرات مربوط به عضويت ترکيه ھستيم

گيری کرده  سمت يک حکومت خودکامه جھت  بهاردوخانترکيه در دوران حکومت رجب طيب «: جيانی پيتال گفت

خواھد عضو اتحاديه اروپا شود مسائلی چون حقوق بشر،  ترکيه اين است که اگر آن کشور می پيام سياسی ما به. است

 .»حقوق مدنی و دمکراسی قابل معامله نيستند

اين اتحاديه «تشديد انتقادھای اتحاديه اروپا از عملکرد دولتش در زمينه حقوق بشر گفته است که  به در واکنش اردوخان

و اگر مذاکرات مربوط به عضويت ترکيه در اتحاديه اروپا متوقف شود آنکارا » گيری خود را بپذيرد بايد عواقب موضع

 .خواھد پيوستھای نظامی و امنيتی که رھبری آن با روسيه و چين است  پيمان به

از ميان کشورھای عضو اتحاديه اروپا تاکنون اتريش و لوکزامبورگ خواھان قطع مذاکرات برای عضويت ترکيه 

 .اين مذاکرات طی يازده سال گذشته پيشرفت ناچيزی داشته است. اند شده
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تقدند قطع آن ممکن است  و ساير کشورھای عضو اتحاديه اروپا طرفدار ادامه مذاکرات ھستند و معالمانولی فرانسه، 

 .خطر بياندازد  مھاجرت را بهکترولتوافق اتحاديه اروپا و دولت ترکيه در زمينه 

 .پايان خواھد رسيد کنند که در صورت احيای قانون مجازات مرگ در ترکيه اين مذاکرات به  میتأکيدبا وجود اين ھمه 

برد   پيشمسؤولترکيه به اتحاديه اروپا، گفتگوی ديويد ديويس، ديدگاه پارلمان اروپا درباره لزوم توقف مذاکرات پيوستن 

مذاکرات برکسيت با نمايندگان پارلمان اروپا در استراسبورگ و گزارش کميسيون اروپا و سازمان ھمکاری و توسعه 

 .، موضوعات اين برنامه اخبار از بروکسل ھستندئیاقتصادی درباره وضعيت سالمت شھروندان اروپا

  

  سازمان شانگھای بپيونديم توانيم به جای اتحاديه اروپا می  به:اردوخان

رب]   آبان٣٠شنبه  س جمھوری ترکيه روز يکئير اتحاديه اروپا  به» ھر قيمتی به«گفت که کشورش الزم نيست [عق

 .جای آن بخشی از يک اتحاديه امنيتی شامل چين، روسيه و کشورھای آسيای مرکزی باشد تواند به بپيوندد و می

پاکستان و ازبکستان   در راه بازگشت از سفر خود بهاردوخانگزارش روزنامه حريت ترکيه، رجب طيب  به

ھر  ترکيه بايد احساس راحتی کند و نبايد بگويد که تنھا راه من اتحاديه اروپا است و آن ھم به«: خبرنگاران گفت به

 .»اين نظر من است. قيمتی

عضويت اتحاديه  نتيک شمالی، ناتو، نيز ھست طی يازده سال گذشته کوشيده تا بهترکيه که يکی از اعضای پيمان آتال

 .شود ھای گذشته ارزيابی می تر از ھمه دوره اين اتحاديه کم اينک بخت پيوستن اين کشور به اروپا درآيد اما ھم

چه  نوبه خود از آن يز بهھای دموکراتيک در ترکيه انتقاد دارند و ترکيه ن وضعيت آزادی ، نسبت بهئیرھبران اروپا

 .نامد، شکايت دارد خود می غرب نسبت به» رفتار تحقيرآميز«

چرا نبايد ترکيه عضو شانگھای پنج باشد؟ من اين «: شنبه خود گفت  در ادامه سخنان روز يکاردوخاننوشته حريت،  به

 که االن در شانگھای پنج ئیھا آن و به) جمھور قزاقستان سئير( ، آقای نظربايف)جمھور روسيه سئير( آقای پوتين را به

 .»ھستند گفتم

  

  
 ھای اين سازمان اجالسرھبران سازمان ھمکاری شانگھای در يکی از 

چين، روسيه، و چھار کشور از کشورھای آسيای مرکزی يعنی قزاقستان، قرقيزستان، تاجيکستان، و ازبکستان در سال 

 ئیگرا تشکيل دادند عمدتا با اين ھدف که با تھديدات اسالم» شانگھایسازمان ھمکاری «نام   يک بلوک امنيتی به٢٠٠١

 .تندرو و قاچاق مواد مخدر از افغانستان مقابله کنند



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٧

ھای عضو را  ھای چندجانبه امنيتی، اقتصادی و فرھنگی ميان دولت رھبری چين، که ھمکاری اين بلوک امنيتی به

 .معروف بود» شانگھای پنج« با نام آن کند، پيش از پيوستن ازبکستان به ھماھنگ می

و در حال حاضر  ھستند ايران، ھند، پاکستان، افغانستان و مغولستان جزو کشورھای ناظر سازمان ھمکاری شانگھای

مان ھمکاری شانگھای را دارند اما از حق رای دو کشور بالروس و ترکيه نيز حق شرکت در برخی جلسات ساز

 .برخوردار نيستند

جمھور روسيه، ھم از  سئيو والديمير پوتين، ر کند تالش می ھا پيش برای عضويت کامل در اين سازمان ايران از مدت

 .سازمان ھمکاری شانگھای حمايت کرده استدرخواست عضويت ايران در 

اميدوارم «سازمان ھمکاری شانگھای گفت که   پيوستن کشورش بهمسأله جمھوری ترکيه، در ادامه با اشاره به سئير

شود ترکيه با دستی  کنم پيوستن ترکيه به شانگھای پنج باعث می تحول مثبتی در اين راستا صورت بگيرد و فکر می

 .» کندبسيار بازتر عمل

، ھفته گذشته از مردم ترکيه خواست تا در خصوص سرنوشت پيوستن ترکيه به اتحاديه اروپا تا اردوخانرجب طيب 

خرج دھند و گفت که در مورد عضويت ترکيه در اين اتحاديه ممکن است در سال  پايان سال جاری ميالدی صبر به

 .پرسی برگزار کند  يک ھمه٢٠١٧

  

  !دالر و يورو را از معامالت با روسيه، چين و ايران حذف کنيمبايد : رجب طيب اردوخان

 بردارد تا بتواند از اين پس ئیھا جمھوری ترکيه، خبر داد که کشورش قصد دارد گام سئي، راردوخانرجب طيب 

 .تجارت با روسيه، چين، و ايران را با واحدھای پول محلی اين کشورھا، يعنی روبل، يوآن و لایر، انجام دھد

لدريم، ئيعلی   اين مطلب را در آستانه سفری که بناردوخان آذر خبر داد که ١۵برگزاری فرانسه روز دوشنبه خ

 .شنبه به روسيه داشته باشد، اعالم کرده است وزير ترکيه، قرار است روز سه نخست

گونه  دی اين، طی سخنرانی خود در مراسمی در شھر قيصريه ترکيه درباره اين طرح پيشنھااردوخانرجب طيب 

خرند از واحد  ھا از ما کاال می ھا استفاده کنيم و وقتی آن خريم از واحد پول آن ھا می  از آنئیوقتی کاال«توضيح داد که 

 .»پول ما استفاده کنند

 ئیوگوھا اين طرح به بانک مرکزی ترکيه ارائه شده و پيش از اين، گفت ھای مربوط به  افزود که دستورالعملاردوخان

 . درباره اين طرح با مسکو، پکن، و تھران انجام شده استنيز

 در مقام سوم قرار دارد؛ حجم تجارت المانھای تجاری ترکيه ھستند و در اين زمينه  ترين طرف چين و روسيه بزرگ

 .استگذاری شده   ھدفدالر ميليارد ٣٠ نيست اما برای افزايش تا حدود ئیترکيه و ايران ھم با آن که رقم خيلی باال

در آورده و به لير ترکيه تبديل  ھا به  خود را از خانهدالرچنين از مردم ترکيه خواست تا نقدينگی يورو و  ، ھماردوخان

 .کنند تا با اين کار به تقويت واحد پول اين کشور کمک شود

انی، ارزش واحد  در بازارھای جھدالردر ترکيه و تقويت ارزش » کودتا و ضدکودتا«در چھار گذشته و در ماجرای 

پنجم از ارزش خود را از دست داده  که لير ترک طی سال جاری يک طوری ب رو شده با کاھش زيادی روبه پول ترکيه

 .است

جمله بازار بورس  ترک جلوگيری کند و از آنتر لير  ھای مختلف از روند سقوط بيش کوشد تا با اقدام دولت ترکيه می

 .ھای نقد خود را از ارزھای ديگر به لير تبديل کند ئیاستانبول ھم اعالم کرده که قصد دارد دارا
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 يا ديگر ارزھای خارجی دالردر حالی که لير، واحد رسمی پول ترکيه است، بسياری از معامالت در اين کشور به 

 پرداخت دالربھا را به  خواھند تا اجاره  نيز بسياری از صاحبان منازل، از مستاجران میشود و در استانبول انجام می

 .کنند

 

  شد» دادن به حکومت اسد خاتمه«روسيه خواستار توضيح اردوخان در مورد 

شاند جنگ سوريه بک ده و و سه سال ھم، تالش کرده تا ناتو را بهرک دفاع » منطقه امن« سال از تز ٥ترکيه، در سوريه 

ھمين  به. ترکيه، موافقت نکرده است» منطقه پرواز ممنوع« نيز با تز امريکا. اما تاکنون در اين راه موفق نشده است

    .طرف اروآسيا برگردانده است دليل، ترکيه سمت خود را به

و ھنوز ھم  را در سوريه آغاز کرد   Fırat Kalkanı» سپر فرات«، ترکيه عمليات ٢٠١٦ اگوست ٢٤ارتش ترکيه در 

   .ادامه دارد

، برگشت از ٢٠١٦اما از سال  .گره خورده بود) ناتو( ھای آتالنتيک در سوريه با سياست) AKP( »پ.ک.آ«حزب حاکم 

ھای ترکيه در منطقه روسيه و عربستان سعودی و  رسد فعال اولويت نظر می به. ھای ناتو آشکارتر شده است سياست

  .ايران ھستند

 در پی  . موضوع بحث طرفين سوريه بود )٢٠١٦-٠٩-١٥( آنکارا سفر کرد  ستاد ارتش روسيه بهچندی پيش، فرمانده

اين بدين معناست که، بين فرماندھان ستاد ارتش ). ٢٠١٦-١٠-١١( آيد ترکيه می  والديمير پوتين به آن، اعالم شد که

  .ترکيه و روسيه پيشرفت حاصل شده است

عنوان ابزار استفاده کرده و راه داده تا ارتش آن کشور با ورود  ، بهاردوخانويژه از  رسد روسيه از ترکيه به نظر می به

 درباره سوريه، اين اردوخاناما اکنون با اظھارنظر . ور گردد ھايش غوطه تر در باتالق بحران به سوريه، ھر چه بيش

  .، باز ھم به ھم بخورداحتمال وجود دارد که باز ھم رابطه شکننده ترکيه و روسيه ھمانند سال گذشته

نی ولفيوگوی ت  روز چھارشنبه در مورد وضعيت سوريه گفتاردوخانگويد پوتين و  ی کرملين میئ دفتر امور رسانه

 .اند داشته

، را »برای خاتمه دادن به حکومت اسد وارد سوريه شده« که ارتش ترکيه اردوخانھای  سخنگوی پوتين، گفته

 .است ه توصيف کرد» بسيار جدی«موضوعی 

ای اظھار داشته  ، در بيانيه]قوس[جمھوری روسيه، دھم آذر ماه سئيدميتری پسکوف، سخنگوی والديمير پوتين، ر

ھا و سخنان پيشين و نيز ناسازگار با  اين سخنان ناسازگار با بيانيه. ست موضوعی بسيار جدی) اردوخان(ھای  گفته«

 .»درک ما از وضعيت است

اميدواريم که در آينده نزديک، از طرف شرکای «به نقل از پسکوف ادامه داده است » ودیراشا ت«تلويزيون دولتی 

  .»ھا منتشر شود ترک ما، توضيحی در مورد اين گفته

سابقه گفت دليل فرستادن  ، در سخنانی بیاردوخانواکنش کاخ کرملين ساعاتی پس از آن صورت گرفت که رجب طيب 

و ورود کشورش » به حکومت بشار اسد خودکامه خاتمه داده شود« آن است که خاک سوريه نيروھای ارتش ترکيه به

 .»به سوريه ھيچ دليل ديگری ندارد«

در .»به صاحبان اصلی آن بازگردانده شود«شود که سرزمين سوريه   گفته اقدامات آنکارا با اين ھدف انجام میاردوخان

اين گفته، يکی از خبرنگاران پرسيده آيا اين موضوع بر  هپی حضور سخنگوی پوتين در جمع خبرنگاران و واکنش او ب
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که بخواھد تصميمی در مورد  ی خواھد گذاشت؟ پسکوف گفته دولت متبوع او پيش از آنتأثيرروابط مسکو و آنکارا 

  .خود بگيرد، منتظر توضيح آنکارا خواھد ماند» شرکای ترک«رابطه با 

در آن کشور » درخواست دولت سوريه طور قانونی و به به«يست که گفته سخنگوی پوتين، روسيه تنھا کشوری ن به

  .حضور دارد

شمار  ترين متحدان بشار اسد به روسيه، در کنار ايران، از مھم.  دور از انتظار نبوداردوخانسخنان  واکنش روسيه به

ھا از  سازی و اعزام آن هنظاميانی که تھران در آماد ھای نظامی ايران و شبه  آن کشور، کمکئیحمالت ھوا. رود می

ھای اخير ارتش سوريه، به ويژه در شھر حلب  کشورھای مختلف به جبھه سوريه نقش دارد، عاملی مھم در پيشروی

  .روند شمار می به

 سرنگونی جنگنده تأثيرکه شديدا تحت -سازی روابط خود  ھای گذشته برای عادی از طرفی، ترکيه و روسيه در ماه

   .اند  اقداماتی رسمی انجام داده-ودروسی قرار گرفته ب

روزنامه . ھای آن کشور ديدار کند ھا سرگئی الوروف، وزير خارجه روسيه نيز به ترکيه رفته تا با مقام در کنار اين

اين احتمال .  آذر ماه ديدار کنند١١تای ترک او قرار است روز  گويد وزير خارجه روسيه و ھم حريت، چاپ ترکيه، می

ميخائيل بوگدانف، معاون الوروف نيز در .  در اين ديدار مطرح شوداردوخانکه موضوع سخنان وجود دارد 

  .است اين احتمال را مطرح کرده » تاس« با خبرگزاری روسی ئیوگو گفت

  

 سوريه» بس و تماميت ارضی ايجاد آتش«توافق ترکيه و روسيه در مورد 

عنوان  به» بس آتش«اند، دو طرف بر سر لزوم ايجاد  آنتاليا داشتهدر پی ديداری که وزيران خارجه روسيه و ترکيه در 

 .اند توافق رسيده جنگ داخلی سوريه به گام نخست برای پايان دادن به

 .نيست» کشور يا شخص«گويد ھدف از حضور ارتش ترکيه در سوريه   میاردوخاننقل از  روزنامه حريت نيز به

برای «: اغلو، وزير خارجه ترکيه، نقل کرده است نقل از مولود چاوش ر ماه به آذ١١خبرگزاری دولتی ترکيه، آناتولی، 

  .»دوستانه بايد انتقال پيدا کنند ھای انسان کمک. بس ايجاد شود رسانی به غيرنظاميان بايد آتش کمک

 .»عقيده ھستيم پارچگی سوريه، ما با روسيه ھم در پيوند با تماميت ارضی و يک«: او سپس افزوده است

ما . دوستانه جريان خواھد داشت ھای انسان بايد اطمينان ايجاد کنند که ارسال کمک«سرگئی الوروف نيز گفته دو کشور 

  .»کنيم کاری می در مورد اين موضوع با يکديگر ھم

ر امن روسيه برای ايجاد چھار مسي«ھای يان انگلند، از مشاوران ارشد سازمان ملل، که  زمان است با گفته اين سخنان ھم

  .»مناطق تحت تصرف شورشيان در حلب که تحت محاصره است، موافقت کرده به

در پيش گرفتن سياستی که ھماھنگ و  ما به«نقل از وزير خارجه ترکيه گفته است  خبرگزاری روسی اينترفاکس، به

ھای  که کمک  آنحلی سياسی برای نبردھا و برای دھيم؛ برای يافتن راه منطبق با موضع روسيه باشد، ادامه می

  .»دست شھروندان سوری برسند طور ھدفمدنی به دوستانه به انسان

جمھوری آن کشور،  سئي کرده است که موضع آنکارا در قبال حکومت مرکزی سوريه و رتأکيداغلو در عين حال  چاوش

  .است ی نکردهتغيير، » ھزار نفر است۶٠٠شدن  کشته «مسؤولکه از منظر ترکيه 

 را نقل اردوخانجمھوری ترکيه، رجب طيب  روزنامه حريت در عين حال بخشی از سخنان تازه رئيسشنبه  روز پنج

کار برای مبارزه با  نيست بلکه اين» کشور يا يک شخص«کرده است که ھدف از حضور ارتش ترکيه در سوريه 

  .شود ھای تروريستی انجام می گروه
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فرد يا کشوری ) عمليات ترکيه در خاک سوريه( ات سپر فراتھدف از عملي« آذر ماه گفته است ١١ اردوخانآقار 

ما بارھا و بارھا اين موضوع را . کسی نبايد در اين شکی بکند ھيچ. ست ھای تروريستی نيست، بلکه فقط مقابله با گروه

  .»ھا را طور ديگری تفسير کند يا سعی کند معنی آن را عوض کند کسی حق ندارد اين حرف ھيچ. ايم بيان کرده

اند، گفته بود ھدف  طور که حريت و خبرگزاری رويترز نقل کرده ، چندی پيش، آناردوخانست که  ھا در حالی اين گفته

  .از حضور ارتش ترکيه در خاک سوريه، پايان دادن به حکومت بشار اسد است و ھيچ دليل ديگری ھم ندارد

جمھوری روسيه، خواستار توصيح آنکارا  يسئير پوتين، ررو شد و سخنگوی والديمي ھا با واکنش کرملين روبه اين گفته

  .شد

شبکه دولتی . وگوی تلفنی داشتند البته روسای جمھوری دو کشور نيز روز چھارشنبه در مورد وضعيت سوريه گفت

ع توانم بگويم موضو تنھا می«است  نقل از يوری اوشاکف، از مشاوران کاخ کرملين، نقل کرده ، به»راشا تودی«روسيه، 

، در اين مورد اردوخانبله دو رجب طيب … وگوی تلفنی روسای جمھوری مطرح شد حضور ترکيه در سوريه در گفت

  .است تری بيان نکرده اوشاکف جزئيات بيش. »توضيح داد

نظاميان  ھای روسی و شبه تحوالت اخير پيرامون سوريه در حالی شکل گرفته که حمالت ارتش سوريه، جنگنده

ای نيز نصيب  ھای عمده گيری داشته و پيشروی به وسيله ايران، به شورشيان در شرق حلب، افزايش چشميافته  سازمان

  .است بشار اسد و متحدانش شده

فرو «اند که در سرازيری  ای توصيف کرده ھای وابسته به آن شرق حلب را منطقه در عين حال اما سازمان ملل و نھاد

  .است» يک گورستان بزرگ«ه و تبديل شدن ب» افتادن به قعر جھنم

 

  که شرق حلب به گورستان تبديل شود کاری بکنيد پيش از آن:  متحدملل

خاطر انسانيت،  به«دوستانه ملل متحد در آستانه جلسه اضطراری ديگری در ارتباط با سوريه، گفته  س امور انسانئير

شود انجام دھند، تا از غيرنظاميان در   می  کاریکنيم، از نفوذ خودشان استفاده کنند، ھر ھا درخواست می از ھمه طرف

  .»که اين منطقه به يک گورستان عظيم تبديل شود شرق حلب حفاظت شود؛ پيش از آن

ھای گذشته در نشستی اضطراری گرد ھم آمدند، تا در  اعضای شورای امنيت سازمان ملل برای چندمين بار طی سال

 . آن بر جنگ داخلی سوريه چه خواھد بودتأثيرای که مشخص نيست  جلسه. وگو کنند مورد بحران شديد حلب گفت

ژان مارک ارو، وزير خارجه آن کشور، . است جلسه تازه شورای امنيت سازمان ملل به درخواست فرانسه برگزار شده

قف  برای توئیھا بيش از ھر زمان ديگری وقت آن رسيده تا روش«: ای گفته بود شنبه گذشته، در بيانيه روز سه

  .»ھای بشردوستانه به مردم اين شھر به کار گرفته شود ھا در حلب و رسيدن کمک خشونت

زودی ميزبان شماری از کشورھای مخالف اسد،  کند و قرار است به فرانسه از شماری از مخالفان بشار اسد حمايت می

  .از جمله اياالت متحده، عربستان و ترکيه نيز باشد

يافته از سوی ايران،  نظاميان سازمان  روسيه و شبهئیک متحدان اصلی خود، حمالت ھواھمزمان ارتش سوريه، با کم

رويترز به تازگی به نقل از شماری . است  شورشيان، زدهکترول عمده در شرق حلب، مناطق تحت ئیھا پيشروی دست به

  . برنخواھند داشتھای ارتش دست ھا از مقاومت و نبردھا عليه پيشروی از شورشيان در شرق حلب گفته آن

نگرانی سازمان ملل و نھادھای مدافع حقوق بشر را بر  طور مشخصی در اين ميان اما وضع غيرنظاميان به

 در مورد جلوگيری از خروج ئیاھ سو گزارش از يک. اند غيرنظاميانی که در ميانه نبردھا گير افتاده: است انگيخته



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١١

به  که  در مورد ھراس شماری ديگر از اينئیھا منتشر شده، از سوی ديگر گزارش وسيله شورشيان به ھا شماری از آن

  .دست نيروھای اسد و حاميان او بيفتند

اند طی روزھای گذشته از مناطق شرقی حلب   ھزار نفر از غيرنظاميان موفق شده٢٠ھا نزديک به  بنا بر گزارش

گويد ھنوز  استفان اوبرين می. ست که در اين منطقه حضور دارند تر از ده درصد از کسانی اما اين رقم کم. بگريزند

  . ھزار نفر ديگر در منطقه گرفتار ھستند٢٠٠ديک به نز

  
ھا نيز بازنشر  ھا را منتشر کرده و خبرگزاری تازگی آن به» ی حلبئ مرکز رسانه«ست که  اين عکس يکی از تصاويری

 اند داده

ردم ای و حمالت موشکی، مناطق شرقی حلب در محاصره دولت نيز قرار دارد و م افزون بر نبردھا، بمباران فله

  .رو ھستند ھاست با کمبود نيازھای اساسی مانند خوراک و آب آشاميدنی روبه مدت

 در - شھری که زمانی مرکز اقتصادی سوريه بود-دھم آذر ماه گفته، غيرنظاميان در شرق حلب » برنامه جھانی غذا«

  .باری از نظر دسترسی به آب، خوراک، سوخت و دارو قرار دارند وضعيت فاجعه

  .»ريزند آرام به قعر دوزخ فرو می آرام«اين نھاد وابسته به سازمان ملل، غيرنظاميان گفته  به

سو، نزديک به  اين گويد از روز شنبه به می» ای حلب مرکز رسانه«نقل از يکی از کنشگران در  ان به ان شبکه خبری سی

  .اند  نفر در مناطق شرقی حلب جان خود را از دست داده۶٠٠

 غيرنظامی، از جمله ھفت کودک ٢۶ای در روز چھارشنبه  گويد در جريان حمالت توپخانه خبرگزاری آسوشيتدپرس می

کم ھشت غيرنظامی، از جمله دو کودک نيز در جريان حمالت  زمان دست ھم. اند کشته شده» جب القبه«در منطقه 

  .دان  دولت، جان خود را از دست دادهکترولشورشيان به مناطق تحت 

  

 !کنم در تئاتر قضائی شرکت نمی: دميرتاش

 در ئیمن در پاسخگو«: بازپرسان خود گفت ای به ھا، دميرتاش در بيانيه رسانی حزب دموکراتيک خلق بر اساس اطالع

 .»ھايم باشم توانم پاسخگوی تمام فعاليت طرف ترديد نخواھم کرد و می ه منصف و بیئيبرابر يک قوه قضا

ايفای نقش  اما ھرگز به«: است، اعالم کرد ه از سوی يک نماينده ديگر حزب در توئيتر منتشر شده او در اين سخنان ک

 .» که خود سابقه سياسی مشکوکی دارداردوخاندستور  زيرا اين نمايشی است به.  تن نخواھم دادئیدر يک تئاتر قضا

عليه کودتای رژيم «المللی خواست تا  عه بينای در شبکه توئيتر، از جام ھا در بيانيه چنين حزب دموکراتيک خلق ھم

انداختن يک جنگ  راه ھای اخير را تالشی برای به گوی اين حزب نيز دستگيری سخن» . واکنش نشان دھنداردوخان

 .داخلی در ترکيه دانست
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الدين  صال ح«: س اين حزبئي، از جمله دو ر)ه د پ( »ھا حزب دمکراتيک خلق« تن از اعضای ١١دستگيری 

،  ٢٠١۶ نومبر ماه ٤ و ٣ماه  آبان  ١۴ و ١٣شنبه و جمعه  ، در روزھای پنج»داغ ِفيگن يوکسک«و » يرتاشدم

دار و  ھمه، مھم، معنا با اين.  عيار است ِسمت ديکتاتوری تمام دھنده چرخشی مشخص در نظام حاکم بر ترکيه به نشان

، تاکنون واکنشی موثر و ...و» چين«، »روسيه«، »امريکا «و» متحد سازمان ملل«، »اتحاديه اروپا«که  برانگيز آن تامل

ھای اينترنتی با وجود  اخيرا در خالل سه روز متوالی، از شبکه. اند خواھانه در اين رابطه از خود نشان نداده دمکراسی

 ترکيه وليسپآميز   ھای خشونت ای از حمله ئیھای ويدئو ھای اجتماعی در ترکيه، فيلم شبکه تعليق موقت دسترسی به

حداقلی و » اتحاديه اروپا«ھای  ھای دولت واکنش. پخش شد» ھا حزب دمکراتيک خلق«نمايندگان  و رھبران  به

در برلين، . وضعيت است» بسيار نگران«:  ديپلماسی خارجی اروپا، فدريکا موگرينی، گفتمسؤول: آميز بود احتياط

بسيار «ھا را   سفارت ترکيه، اين دستگيریمسؤولر ، پس از احضاالمان، صدراعظم »آنگال مرکل«گوی  سخن

 رھبران  که دستگيری گوی وزارت امورخارجه، با اعالم اين ، سخن»رومن نادال«خواند؛ در پاريس، » کننده نگران

را خواستار شد؛ و ھمگی » ھای اساسی حاکميت قانون و آزادی احترام به«است، » کننده نگران«ھا  حزب دمکراتيک خلق

 .ھای امروز اوضاع ترکيه بسيار دورند  نشان دادند که از واقعيتئیھا  »ابراز نگرانی« در قالب ئیھا واکنش

کنند و در ابراز   اعتراضاتی که از واقعيت امر در اوضاع ترکيه حکايت میئیالبته در برخی از کشورھای اروپا

حزب کمونيست «، دبير »پير لوران«. رسند گوش می اعتراض به سرکوب نيروھای دمکراتيک در اين کشور، به

دستی و سکوت فرانسه و اتحاديه اروپا  ھاست که دموکراسی و حقوق بشر را با ھم  سالاردوخان«: ، گفته است»فرانسه

کنند  توانست وجود داشته باشند نابود می  را که ھنوز ھم میئیھا، حاکميت قانون و بنيادھا اين دستگيری. گذارد زير پا می

ھای روز جمعه و شنبه گذشته مرحله جديدی در  با دستگيری«: دھد وی ادامه می. »بندند خالفان دمکرات را میو دھان م

  .»شود استقرار ديکتاتوری در ترکيه شروع می

ای است از   جا آغاز شد که اين حزب کوچک، که مجموعه ، از آن»ھا حزب دمکراتيک خلق« از اردوخانخشم و جنون 

اين حزب طی دو .  توانست وارد پارلمان شود٢٠١۵ھای سابق کردھا، در  ، سکوالر چپ و تشکلنيروھای سوسياليست

 نومبرماه  -١٣٩۴آذرماه - آبان  درصد آرا و سپس در١٣با ، ٢٠١۵ جون -١٣٩۴تيرماه - انتخابات، نخست در خرداد

، اردوخانسان رھبری حزب  دين نماينده به پارلمان فرستاد، و ب۵٩ و ٨٠ترتيب   درصد آرا به٨/١٠ھمان سال، با 

، »ھا حزب دمکراتيک خلق«دفترھای  ھا سرکوب، تھديد و حمله به پس از ماه. چالش طلبيد ، را به»وتوسعه حزب عدالت«

طورعمده  اين ماده قانون، به. تصويب رسانيد دولت ماده قانون سلب مصونيت پارلمانی از نمايندگان را در مجلس به

متھم ) ک.ک.پ( »حزب کارگران کردستان«دستی با  ھم  را به داد و آن را ھدف قرار می» ھا حزب دمکراتيک خلق«

  .چنان ادامه دارند ھا است که ھم ھا مدت ھا و حمله سازی ھا، تھديدھا، پرونده اين سرکوب. کرد می

اين  ان بهھای پارلم ، اين حزب با شرکت نکردن در جلسه»ھا حزب دمکراتيک خلق«در پی دستگيری نمايندگان 

دفتر حزب بسته شده است و . حتی کسانی که در زندان نيستند ھم حق فعاليت ندارند. ھا اعتراض کرده است دستگيری

 با  ای گسترده   جديد از بيان دمکراتيک، مشاورهئیھا شکل حزب قصد دارد در . پذير نيست ساختمان آن امکان ورود به

  .مردم در سطح کشور انجام دھد

نگار دستگير و يا  صدھا روزنامه. اند ه انتشاراتی بسته شدهمؤسس و  ھا شبکه تلويزيونی، روزنامه اه اخير دهدر چھار م

اند،  شمار زيادی از شھروندان زندانی شده. شان باطل شده است و حق خروج از کشور را ندارند نگاری کارت روزنامه

خبرھای رسيده از . اند  ھيچ مدرکی خودسرانه دستگير شدهپايه و بدون  بیئیھا زندانيانی که صرفا بر اساس اتھام

حزب دمکراتيک « نمايندھه دستگيرشدھه عضو ١١از بين .  است ھا حاکی از رفتار بد با زندانيان و شکنجه آنان زندان
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.  زندان بفرستندخارج از شان به وسيله وکالی  بهئیھا اند پيام ِ نفر آنان، در ھفته گذشته، توانسته٩مجلس ترکيه، » ھا خلق

 در  ھا را نشانه اند و اين دستگيری  را خواستار شدهاردوخانشان ادامه مقاومت در برابر دولت  ھای ھمگی آنان در پيام

» ھا حزب دموکراتيک خلق«ھا را در پيام دو رھبر زندانی  چکيده محتوای اين پيام. اند تنگنا بودن ديکتاتوری دانسته

  :توان خواند می

ِبا اظھار دلبستگی و تشکر از دوستان، دستگيری غيرقانونی ما، فضای تاريک کشورمان را «: ين دميرتاشصالح الد
توانند ما را در تاريکی نگاه دارند بايد بدانند که حتی يک  کنند می با اين حال، آنانی که فکر می. تر کرده است مخوف

کارشان در مبارزه برای  ھمه بايد به.  آزادی و صلح زندگی کننددرد تا مردم ما در تواند اين تاريکی را به ِشمع روشن می

سوی روشنائی  منظور بيرون زدن از اين تاريکی و رفتن به ناپذير به ای خستگی گونه دمکراسی ادامه دھند و نيز بايد به

  .»ام عالی است من سالمتم و روحيه. مبارزه کنند

چه در زندان . شکنند مان را درھم ياس تبديل کنند و مقاومت اميدمان را بهتوانند  آنان ھرچه کنند نمی«: فيگن يوکسک داغ

برای ھمين ھم آنان تا . سوی دمکراسی در ترکيه است ھا تنھا راه به باشيم و چه در بيرون از آن، حزب دمکراتيک خلق

  .»با ادای احترام.. . .اميد را از دست ندھيد، و به مقاومت شدت دھيد. ترسند و از آن وحشت دارند اين حد می

ھا در اروپا،  گوی حزب دمکراتيک خلق سخن( »ايوپ دورو«ای با   مصاحبه، ٢٠١۶ نومبر ماه ٧، »اومانيته«روزنامه 

در » ايوپ دورو«. ھا تصوير شده است انجام داده که در بخشی از آن، وضعيت کنونی رھبران حزب دموکراتيک خلق

  .را خواستار شد» آنکارا«وپا در برابر وگو با اومانيته، اقدام مشخص ار گفت

  ای درپيش دارد؟  حزب شما با زندانی شدن رھبرانش چه آينده: اومانيته

 نفرشان تحت نظارت آزاد ۴اند، يعنی  شده در زندان  بازداشت  شخصيت١٣ نفر از ٩ حاضر  در  حال: ايوپ دورو

الدين دميرتاش، با  وکالی صالح. اند کی استانبول فرستاده شدهچند زندان در نزدي طور جداگانه به  نفر ديگر به٩. اند شده

از نگاه او کارگزاران اين دادگاه . ھای قضات پاسخ نخواھد داد سؤال موضع او روشن است، او به. اند او مالقات کرده

امروز حزب ما . اند مردم او را انتخاب کرده. گو است تنھا در محضر مردم پاسخ) دميرتاش( اند و او درخدمت حکومت

ھا  شان در خيابان خواھيم با مردم باشيم و در تظاھرات ما می. حضور در پارلمان تصميم گرفت خودداری نمايندگانش به به

  .شرکت کنيم

  شوند؟ ھای کردنشين تظاھرات حمايتی بر پا می با وجود استيالی فضای ترس در کشور، آيا خارج از منطقه: اومانيته

جا ممنوع اعالم  تظاھرات از سوی نيروھای چپ دمکراتيک برگزار شد که بالفاصله در ھمهيک سری : ايوپ دورو

با اعالم وضعيت اضطراری، .  سرکوب شد طرزی وحشيانه در استانبول، تظاھرات به) نومبر ۶شنبه  يک( ديروز. شد

برای مثال، حزب . ده است پيچيمسألهھا  در مورد ديگر حزب. مردم بدون اخطار قبلی را دارد  حق شليک بهپوليس

ھا درگير روزنامه خود  آن. مشکالت خودشان را دارند) پ.ه.ج( »خواه خلق حزب جمھوری « طرفداران کمال آتاتورک

  .شوند  و نيروھای امنيتی دولتی مرتب مانع از ادامه کارش میپوليسھستند که » جمھوريت«يعنی 

   ؟المللی داريد چه انتظاری از جامعه بين: اومانيته

ھای  حاضر اتحاديه اروپا بايد اين حکومت فاشيستی را، که يکی از بدترين حکومت در حال : ايوپ دورو گفت

، در رابطه با اوضاع ترکيه تعليق مذاکرات »اتحاديه اروپا«گزارشگر . غيردمکراتيک تاريخ ترکيه است، مجازات کند

. کنيم خوب ما از چنين واکنشی پشتيبانی می. ار شده استبرای شھروندان ترکيه را خواست» ئیتسھيالت ويزا«در مورد 

از حقوق بشر در ترکيه دفاع کند و در نتيجه تا حقوق بشر در ترکيه رعايت نشود از » شورای اروپا«خواھيم  ما می
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منظور تضعيف  ای به  کارزار تحريم اقتصادی و سياسیئیما برپا. جلوگيری شود» اتحاديه اروپا«عضويت ترکيه در 

  . را خواھانيماردوخان

  

  واکنش پ ک ک

 اعالم کرد ئی در پيامی ويدئونومبرجمعه چھارم ) ک.ک.پ( يکی از فرماندھان نظامی ارشد حزب کارگران کردستان

مراد قرايالن گفت که واکنش به . تری دنبال خواھد کرد که پ ک ک مبارزه خود عليه دولت ترکيه را با شدت بيش

 .برخوردار است» اھميت بسيار زيادی«ھا برای کردھا  دموکراتيک خلقدستگيری نمايندگان حزب 

  

  !ترکيه حکم بازداشت صالح مسلم را صادر کرد

صالح مسلم رھبر . ، را صادر کرد»صالح مسلم«، حکم بازداشت ٢٠١٦ نومبر ٢٢شنبه   ترکيه، روز سهئیدستگاه قضا

  .در حال جنگ است) داعش( »دولت اسالمی«با گروه مسترک حزب اتحاد دمکراتيک سوريه است که شاخه نظامی آن 

اتھام دست داشتن در يک حمله انتحاری در آنکارا در   نفر را به۴٨ ترکيه، در مجموع حکم بازداشت ئیدستگاه قضا

. نيز در ميان اين افراد ھستند) ک.ک.پ( رھبران حزب کارگران کردستان ترکيه.  گذشته صادر کرده استفبروری

 .خواند می» گروه تروريستی«اين حزب را يک دولت ترکيه 

  
  صالح مسلم، رھبر مشترک حزب اتحاد دموکراتيک کردھای سوريه

بازھای آزادی «نام   نفر شد از سوی گروھی به٣٠کشته شدن حدود   انتحاری آنکارا که منجر به يت حملهمسؤول

  .رود شمار می رکيه بهبر عھده گرفته شد که انشعابی از حزب کارگران کردستان ت» کردستان

بالفاصله پس از اين حمله، دولت ترکيه مدعی شد که اين حمله با ھمکاری مشترک کردھای ترکيه و سوريه انجام شده 

يکی از مقامات حزب کارگران کردستان ترکيه، اين اتھام » جميل بايک«و » صالح مسلم« اين درحالی است که .است

 .قويا را رد کردند

  

   سال زندان برای خانم شھردار٢٣٠: ن ترکيهتقاضای دادستا

اتھام اصلی خانم شھردار .  سال زندان تقاضا کرده است٢٣٠دادستانی ترکيه در کيفرخواستی برای شھردار دياربکر 

اکنون دادستانی .  گلتن کيشانک، شھردار کرد دياربکر حدود يک ماه پيش دستگير شد.است» حمايت از تروريسم«کرد 

گرا و غيرقانونی  اتھام اصلی خانم کيشانک حمايت از جريان چپ.  سال حبس تقاضا کرده است٢٣٠ی او کل ترکيه برا

 .قلمداد شده است) ک .ک .پ( »حزب کارگران کردستان«

 .اند ذکر کرده»  و رھبری يک سازمان تروريستیتأسيس«ھای جمعی ترکيه اتھام ديگر خانم کيشانک را  رسانه
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از آن زمان اداره شھر کردنشين دياربکر .  در بازداشت ھستنداکتوبررات انلی از پايان ماه گلتن کيشانک و ھمکارش ف

 .مقامات دولتی سپرده شده است به

در دياربکر محسوب » ھا حزب دموکراتيک خلق«ای  تعلق دارند که بازوی منطقه BDP کيشانک و انلی به حزب

کند  ھا و مطالبات مردم کرد دفاع می جمله قاطعانه از حقوق و آزادیاين جريان سياسی از  نمايندگان وابسته به. شود می

 .در پارلمان ترکيه حضور دارند

 . بسياری از فعاالن و طرفداران احزاب مخالف دولت دستگير شدندجوندنبال کودتای نافرجام ترکيه در نيمه ماه  به

ھمراه  به» ھا حزب دموکراتيک خلق«اش، رھبران الدين دميرت  سال جاری فيگن يوکشکداغ و صالحنومبردر اوايل ماه 

 .بسياری از سران و فعاالن اين حزب دستگير شدند

  

  ھا از سوی اردوخان سای دانشگاهؤعزل و نصب ر

جمھور ترکيه برای تحکيم قدرت خود، تصميم انتصاب روسای  سئي، راردوخانھای رجب طيب  در پی تالش

ھا شده است که بيم دارند اين اقدام پای  رانی دانشجويان و استادان دانشگاهھای ترکيه از سوی او، موجب نگ دانشگاه

 .ھا را باز کند مداخله دولت در امور دانشگاه

» بغازيچی«س دانشگاه ئيعنوان ر به» گوالی بارباراس اوغلو«جای  را به» محمد ازکان«، اخيرا اردوخانرجب طيب 

 درصد آراء ٨٠تر از  ان امسال درست سه روز قبل از کودتا، با بيشگوالی بارباراس اوغلو، در تابست. منصوب کرد

ھای ترکيه، محمد ازکان برادر يک تن از نمايندگان  گزارش رسانه به. انتخاب شده بود» بغازيچی«رياست دانشگاه  به

 . در پارلمان ترکيه استاردوخان» حزب توسعه و عدالت«

ھای  درگيری«جمھور گفته است که اين اقدام از  سئيھا از سوی ر انشگاهدولت ترکيه در توجيه تصميم انتصاب روسای د

ھا دانشجويان و  اما مخالفان انتصاب که اکثر آن. کند ھا جلوگيری می در انتخابات معمول روسای دانشگاه» جناحی

گويند دولت  کنند و می انتصاب شھردارھای مناطق کردنشين در جنوب ترکيه مقايسه می دانشگاھيان ھستند اين اقدام را به

 . خود درآوردکترولشود تحت  ھا را که مھد آزادی بيان و عقيده محسوب می قصد دارد دانشگاه

استقالل «گويند از  اعتصاب زده بودند می دانشجويان مخالف انتصاب محمد ازکان، که ھفته گذشته چندين بار دست به

 .کنند اع میھا دف در دانشگاه» آکادميک و غيرسياسی بودن آموزش

بر اساس تصميم جديد، . حال تعليق درآمده است  دانشگاه ترکيه، به١٨١ روسای تعيينبدين ترتيب، اصل انتخابات برای 

 .کند  نامزد پيشنھادی شورای آموزش عالی انتخاب می٣جمھور فرد مورد نظر خود را از ميان  سئير

ھا دستگير شدند و شورای آموزش عالی  ن از استادان دانشگاه، صدھا تجوالی ١٥تنھا چند روز بعد از ماجرای کودتای 

 .ھای دولتی و خصوصی را صادر کرد  تن از روسای دانشگاه١٥٧٧گيری  دستور کناره

  

ھای  غير از رسانه در چند روز اخير، به»ھا دختربچه معافيت متجاوزان به«طرح   مردمی در ترکيه عليه اتاعتراض

ای است که حزب عدالت و توسعه با طرح آن در مجلس در ھفته  نوز در شوک اليحهجمعی جھانی، جامعه ترکيه ھ

ساز شده  ھای سياسی را سبب  واکنشئیھای حقوقی و اجتماعی را فراھم ساخته و از سو گذشته زمينه بسياری از بحث

  .است

ثيری از نمايندگان با پيشنھاد طرحی از سوی حزب عدالت و توسعه و تصويب آن به صورت اليحه از سوی جمع ک

چنين تعدادی از نمايندگان حزب حرکت ملی، قانون آزادی مشروط متجاوزين به عنف تحت شرايطی  حزب حاکم و ھم
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دختران زير سن قانونی از اين پس می توانند در صورت ازدواج با  براساس اين اليحه مردان متجاوز به. گردد ميسر می

اين اليحه که از سوی دولت ارائه شده است، برای دومين بار روز .  تبرئه شونددختری که مورد تجاوز قرار داده اند،

 .صورت قانون قابل اجرا خواھد بود  بهئی به رای گذاشته خواھد شد که در صورت تصويب نھانومبر ٢٢شنبه  سه

ب اين طرح مردانی که موج به. نويس اوليه اين طرح موافقت کرده بود ، با پيشنومبر ١٧شنبه  پارلمان ترکيه روز پنج

اند، در  مورد سوءاستفاده جنسی قرار داده» شان بدون تمايل« سال را ١٨ دختران زير ،٢٠١۶ نومبر ١١پيش از 

  .صورت ازدواج با قربانيان خود از زندان آزاد خواھند شد

 .متوسل شده باشد» اجبارخشونت، تھديد يا ھر گونه شکلی از  به«در اين طرح ذکر شده که متجاوز نبايد به ھنگام عمل 

 شود، نمايندگان پارلمان ترکيه بايد قرائت دوم آن را نيز در ئیکه اين طرح به صورت قانون درآمده و اجرا برای اين

  .مجلس تصويب کنند

تحريف «الملل، مخالفان دولت را به  ھای شديد احزاب مخالف و نيز سازمان عفو بين وزير دادگستری ترکيه در پی انتقاد

 .حقيقت متھم کرد» مدیع

 متجاوز ئیھا است و مجرمان چنين پرونده» حفاظت از کودکان«بکير بوزداغ، مدعی آن شد که ھدف اصلی اين قانون 

 . ھزار پرونده از اين دست در کشور وجود دارند٣طبق گفته وزير دادگستری ترکيه ھم اينک نزديک به ... نيستند

يک تومار اينترنتی » ھا دختربچه معافيت متجاوزان جنسی به«ر اعتراض به طرح  ھزار نفر د٧٣٠، )نومبر ٢٢( تاکنون

 .گيری کند  در مورد اين طرح راینومبر ٢٢شنبه  پارلمان ترکيه قرار بود روز سه. اند را امضاء کرده

ھنگی و ھای شديدی از سوی نھادھای مختلف اجتماعی، سياسی و فر که مخالفت در رابطه با اين طرح با وجود اين

ھای حمايت از حقوق زنان و عده کثيری از ھنرمندان و دانشگاھيان صورت عينی به خود گرفته است، ليکن  انجمن

اعتراضات عمومی اعالم کرده است که طرح مذکور برای افرادی است  لديريم نخست وزير ترکيه در پاسخ بهئيعلی  بن

  .اند دهکه در زمان ازدواج دارای سنی کمتر از سن قانونی بو

دانند، حامله شده و   که قانون نمیئیھا آن«معترضين گفته است  نخست وزير ترکيه، در توضيح اين قضيه و در واکنش به

اين  ما در حال حاضر سه ھزار خانواده به. ماند حبس افتاده و مادر و فرزند بدون سرپرست می دليل تجاوز به پدر به

  .»شود اين اليحه از شمار چنين قربانيانی کاسته می ئیبا تصويب نھا. صورت در کشور داريم

دور از ھر  ھای دموکراتيک مردمی و مخالفين اين اليحه دولت، چنين اظھار نظری را بسيار نابخردانه و به گرچه تشکل

ه کنند ولی شوک دوم در اظھارات بکير بوزداغ، وزير دادگستری ترکيه بر جامعه و طبق نوع توجيه منطقی ارزيابی می

طوری که او اعالم داشته است که در صورت تصويب اليحه، زمينه برای آزادی بسياری از  به. زنان وارد شده است

  .اند، فراھم خواھد آمد عنف در طی يک دھه گذشته در زندان بوده جرم تجاوز به مردان که به

ھای ترکيه محبوس   جنسی در زندانھای استفاده جرم سوء  ھزار نفر به۴گفتنی است که در شرايط کنونی نزديک به 

چنين مدارس متعلق  استفاده جنسی از پسران در مدارس امام خطيب و ھم ھای اخير، با افشای سوء در ماه. ھستند

 ئیه وقف انصار که در شھرھای زيادی از ترکيه فعاليت دارد در سر خط خبرھا قرار گرفته و پرونده رسوامؤسس به

  .ھای جدی در ترکيه شده بود آموزان ذکور در شھر کارامان موجب واکنش  نفر از دانش۴۵تجاوز به 

 ئیقانون اساسی و قانون جزا«: ھای زنان ترکيه در اين خصوص گفته است س فدراسيون انجمنئيخانم جانان گوللو، ر

 و يا تفسير رتغييتواند حق دخالت،  کس نمی رو ھيچ از اين.  استئیيت جزامسؤولترکيه دارای رکن اساسی در خصوص 

سازی  ناموس و عنف جامعه و زمينه مجازات افراد خاطی و متجاوز به قانون مربوط به عدم توجه به. به غير داشته باشد

که بار مالی از دوش  بھانه اين اند و به زور دختران زير سن قانونی را مورد تجاوز قرار داده برای برائت افرادی که به
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خاطی به جامعه برگشته و دختران تحت تجاوز نيز سرپرستی داشته باشند، در واقع فرستادن دولت برداشته شده و افراد 

  .»ديده از متجاوز به قربانگاھی است که از آن، خاطره تلخ و درد آوری دارند دختران مظلوم و صدمه

موجب اين طرح  به. ھا رفتند خيابان طرح پيشنھادی حزب حاکم به ھزاران نفر در چند شھر ترکيه، در اعتراض به

اند با قربانيان خود ازدواج کنند، از مجازات معاف خواھند  ھا رابطه جنسی برقرار کرده چه مردانی که با دختربچه چنان

  .شد

 
بيش از » ھا دختربچه معافيت متجاوزان به« عدالت و توسعه در ترکيه در مورد يک روز پس از ارائه طرح حزب حاکم

  .ھا رفتند خيابان اين طرح به  در استانبول در اعتراض به]عقرب[ آبان ماه٢٩-  نومبر١٩ ھزار نفر شامگاه شنبه ٣

تجاوز در اين کشور «د که خبرگزاری فرانسه گفت، حزب عدالت و توسعه نبايد اين اجازه را پيدا کن يک تظاھرکننده به

 در ضديت با اين ئیھا شعارھا  را در دست داشتند که روی آنئیمعترضان پالکاردھا. »را تبرئه کرده و آزاد بگذارد

 .در شھرھای ديگر ترکيه نيز اعتراضاتی انجام شده است. نوشته شده بود» قانونی شدن تجاوز«طرح و ھشدار نسبت به 

کريستوف بوليراک، . ھا ابراز نگرانی کرده است دختربچه ورد طرح معافيت متجاوزان بهسازمان ملل متحد نيز در م

آور خشونت عليه کودکان جنايت  م چنين اشکال شر«: گوی سازمان يونيسف در واکنش به طرح ياد شده گفت سخن

 .»روند که در ھر صورت بايد مجازات شوند شمار می به

 .اند کودکان را پذيرفته برای کسانی است که جرم تجاوز به»  عفونوعی«منزله  گفته او اين طرح به به

 

 
  

، به سمت ميدان کادی کوی در بخش »اين قانون را فورا دور بيندازيد«، »ما ساکت نخواھيم شد«معترضين با شعار 

زمير انجام شده شود که تظاھرات مشابھی در برخی از شھرھای ديگر ترکيه از جمله ا گفته می.  تظاھرات کردندئیآسيا

 .است
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نوشته شده بود و » پ دستت را از بدن من بردار.ک.آ«و » تجاوز نبايد قانونی شود« نظير ئیروی پالکاردھا شعارھا

 .داد حزب حاکم عدالت و توسعه را که طراح اين قانون است مستقيم مخاطب قرار می

 .يت دارد کرسی مجلس اين کشور اکثر۵۵٠ کرسی از ٣١٧حزب عدالت و وسعه با 

انگيزی را که  ، اعالم کرد که دولت اليحه مناقشهنومبر ٢٢شنبه  لديريم، نخست وزير ترکيه، روز سهئيعلی  سرانجام بن

  .در رابطه با تعرض جنسی به کودکان تدوين شده است، پس گرفت

س جمھور ترکيه اين يئدرخواست ر شنبه، دوم آذر، در نشستی خبری گفت که به ليدريم روز سهئيعلی  در اين حال بن

شود تا روی آن اجماع حاصل شود و احزاب مخالف نيز بتوانند  کميسيون مربوطه ارجاع داده می اليحه از پارلمان به

 .پيشنھادات خود را مطرح کنند

حلی  راه به» مطمئنا«کند و   کرد که کميسيون مربوطه ھمه نقطه نظرات را ارزيابی میتأکيدنخست وزير ترکيه سپس 

 .اھد رسيدخو

جمھوری ترکيه در جريان  سئي، ھمسر ر»اردوخانامينه «يادآوری است که در اسفند ماه سال گذشته، خانم  الزم به

چنين اداره کل اسناد و  که با حمايت وزارت شھرسازی و محيط و ھم» نقش مادران سالطين در تاريخ«برگزاری برنامه 

عنوان مکتب  ر شده بود، حرمسراھای دوران پادشاھان عثمانی را به در شھر آنکارا برگزامارچامالک در نھم ماه 

زيرا زنان حاضر در حرمسرای عثمانی . کند معرفی کرده بود که برای زنان امروزی نقش الگو و الھام را بازی می

شغول م… فراگيری کارھای شايسته زنان مانند مليله دوزی، سوزن دوزی و   نيازھای پادشاھان بهتأمينعالوه بر 

داری بوده است و وظيفه زنان امروزی را نيز  شان در حرمسرا رفع نيازھای شاھان و خانه اند که وظيفه اصلی شده می

  .ھای تندی را موجب شده بود ھمين اظھارات در آن زمان نيز در جامعه ترکيه واکنش. گونه توصيف کرده بود بدين

 

 !حمايت ما نياز دارد ن است و بهمتحد اصلی ما ترکيه در بحرا: نرال مايکل فلينج

ھا نه تنھا   آن.کننده بود س جمھورى ترکيه از چند جھت خوشحالئيکاخ سفيد، براى ھواداران ر ن بهراه نيافتن ھيلرى کلينت

 هللا اند که فتح ھمين دليل شايع کرده دانستند و به ھاى باراک اوباما در خاورميانه مى خانم کلينتون را ادامه دھنده سياست

 . کمک مالى اکرده استدالرھا  کارزار انتخاباتى کلينتون ميليون گولن به

خصوص اين که يکى   بود، بهامريکاھا فرصتى براى بھبود روابط متشنج ترکيه با  در عوض پيروزى ترامپ براى آن

متھم اصلى کودتاى  و اردوخانهللا گولن، متحد سابق رجب طيب  از مشاوران ارشد امنيتى او بر لزوم استرداد فتح

  .کرد  مىتأکيدنافرجام در ترکيه 

 
س جمھورى منتخب اياالت متحده براى تصدى سمت مھم مشاور امنيت ئيعنوان گزينه ر نرال مايکل فلين، که از او بهج

 اى را در نشريه معتبر  مقالهامريکاشود، در روز برگزارى انتخابات رياست جمھورى در  ملى کاخ سفيد نام برده می
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هللا گولن را  حزب عدالت و توسعه در ترکيه، فتح گران نزديک به ھيل منتشر کرد که در آن ھمانند بسيارى از تحليل

 .کرد هللا خمينى، رھبر حکومت اسالمی ايران، مقايسه مى آيت به

 گولن .او پناه دھد نبايد بههللا گولن نگاه کند و  موضوع درخواست استرداد فتح  بايد از منظر ترکيه بهامريکانوشته فلين،  به

کند و ساکن پنسيلوانيا است، دست داشتن در کودتا را رد  که يک شبکه گسترده اجتماعى از اسالم گرايان را رھبرى مى

 .کند مى

الدن در وياليى زيبا   اسامه بنسپتمبراگر بعد از حمالت يازدھم « را مطرح کرد که سؤالاش اين  مايکل فلين، در مقاله

 ؟»شد، واکنش اياالت متحده چه بود  از مناطق تفريحى ترکيه ساکن مىدر يکى

 آمد اما ستاد انتخاباتى ترامپ سعى کرد از آن فاصله بگيرد و از قصد فلين   خوشاردوخانگوش اطرافيان  سخنان فلين به

 .اطالعى کرد اى ابراز بى براى انتشار چنين مقاله

ترين افسران   بود، يکى از برجستهامريکاس سازمان اطالعات دفاعى ئيل پيش رسپھبد بازنشسته مايکل فلين که تا دو سا

 .ھاست ترين آن ھاى خود و در عين حال، از جنجالى اى اطالعات نظامى در ميان ھم دوره

س جمھورى ئيوسيله فلين و انتشار عکس او در کنار والديمير پوتين، ر به» بيمارى«تشبيه اسالم گرايى افراطى به 

ه در سر ميز شام مھمانى مجلل شبکه تلويزيونى راشيا تودى از جمله مواردى است که در واشنگتن بازخورد منفى روسي

 .داشته است

 بزرگى شده، روابط سؤالعالمت   و ترکيه تبديل بهامريکانگاران در  چه که براى بسيارى از روزنامه با اين حال، آن

 .مت ترکيه استمالى احتمالى مايکل فلين با ھواداران حکو

اى را براى عرضه مشاوره اطالعاتى  همؤسس، ٢٠١٤گيرى از خدمت نظامى در سال   فلين، پس از کنارهجنرال

 . کردتأسيسيى و خارجى امريکامشتريان  به

ه يک مؤسساز مديران ارشد اين » رابرت کلى«کند، اما  گر عمل نمى عنوان البى ه شخصا بهمؤسسھر چند فلين در اين 

داد قرار است به  صالح کرد که نشان مى ھاى ذی  مدارکى را تقديم مقامامريکابل از انتخابات رياست جمھورى ماه ق

 .گر در خدمت يک شرکت ھلندى باشد که مديرش يک بازرگان سرشناس ترک است عنوان مشاور و البى

شود روابط نزديکى با اعضاى  ىست و گفته مامريکاس شوراى تجارى ترکيه و ئيزمان ر ، ھم»کامل اکين آلپ تکين«

 .مھم حزب حاکم در ترکيه دارد

ھاى کارى با آلپ تکين و مقاله منتشر   نشريه پولتيکو گفته است از ارتباط ميان فعاليتسؤال در پاسخ به» رابرت کلى«

 .اطالع است شده بى

عنوان واسطه در خدمت يک شرکت  دولت ترکيه ندارد و او به گويد خدمات دريافت شده ربطی به کامل آلپ تکين ھم مى

 .نفتى است

گران با وعده  گفته تحليل اى است که به گونه ه مايکل فلين بهمؤسسبا وجود ماھيت ارتباط کارى ميان اين دو، فعاليت 

 .کنند در تضاد است البى مى دونالد ترامپ از راه نيافتن افرادى که براى خارجى 

اى گفت در صورت بازگشت  عنوان مشاور امنيت ملى اعالم شود، در بيانيه بش بهشنبه پيش از اين که انتخا فلين، پنج

 .طور کامل قطع خواھد کرد اش را به ه مشاورهمؤسسخدمت دولت ارتباطش با  به

چه در اين بين براى دولت ترکيه مھم است، باز  ھمراه داشته ولى آن  بهامريکاھاى  ھمين موضوع انتقادھايى را در رسانه

 .نظر آنکارا شبيه است  بهاردوخانکاخ سفيد است که نظرش درباره دشمن شماره يک رجب طيب  اى فردى بهشدن پ

 . با ترکيه ھم نظر باشدامريکاکم اين بار يک مقام کليدی  ھا اميدوارند برخالف دولت باراک اوباما، دست آن
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خاطر  يى بسيارى بهامريکاھاى   و شخصيتگران  مايکل فلين از سوى تحليلجنرال ساعت گذشته ٢٤جالب اين که در 

هللا گولن در  رسد مادامى که نگرانى از حضور فتح نظر نمى اش مورد انتقاد قرار گرفته اما به مواضع اسالم ھراسانه

 . باشدامريکا پا برجاست، اين موضوع اولويت اصلى حزب حاکم ترکيه در مواجھه با دولت جديد امريکا

ھای فراوانی برای بسياری از شھروندان   نگرانیامريکا ترامپ در انتخابات رياست جمھوری پيروزی دونالددر واقع 

در » گاردين « شورای سردبيری روزنامه. شوند  محدود نمیامريکامردم  ھا به اين کشور ايجاد کرده، اما اين نگرانی

 .پردازد  و کل دنيا میامريکا انتخاب ترامپ برای  کننده تبعات نگران بريتانيا، به

وقتی اتفاق افتاد، مثل . تصور است که ھنوز اتفاق نيفتاده باشد شود فقط تا وقتی غيرقابل تصور دانسته می چه غيرقابل آن

گير انتخاب دونالد ترامپ  ی سياسی و جھان لرزه زمين. رسد نظر می ناپذير به ، به لحاظ تاريخی اجتناب»ُتاراج شھر رم«

ھای پرشمار و  اش، وعده ھای انتخاباتی وعده اگر ترامپ به. ای است چنين حادثه  ھمامريکاس جمھور بعدی ئيعنوان ر به

 امريکاترين واژگونگی در عرف سياسی و اقتصادی  کننده پروا، وفادار بماند، پيروزی او در اين انتخابات منادی خيره بی

اف و اثراتی که در تضاد با آن برنامه قرار خواھد بود، البته با اھد ١٩٣٠  در دھه» نيو ديل«ی  از زمان برنامه

ی معاصر و دنيای قرن بيست و يکم را امريکاتوان در  چنين رويکردی روند مترقی و رو به رشد اما کم. گيرند می

ِگر گسست قاطعانه از نظم سياسی و اقتصادی ليبرالی و جھانی است که تحت تسلط  اين رويکرد نشان. کند متوقف می
 اقتصاد چين، قرن بيست و يکم را تحت ئیدنبال فروپاشی شوروی و شکوفا رسيد، به نظر می نظمی که به بود، امريکا

  .امر خود دارد

معنی ابھام در  پيروزی ترامپ به. تواند موجبات ترس و ھراس فراگير برای تمام دنيا باشد  آخر می در عين حال، نکته

.  اتکا کرده استامريکاھا است برای ثبات خود به   که مدتئی در دنيا در سطح جھانی است،امريکای  مورد راھبرد آينده

 امور نظامی، ديپلماتيک، امنيتی،  ھای او در حوزه سياست. ثبات کردن تقريبا حد و حصر ندارد ظرفيت ترامپ برای بی

 اين ھفته امريکاشھروندان . تری دچار کنند محيطی، و تجاری اين ظرفيت را دارند که دنيا را به وضع وخيم زيست

 .ايم آوری مواجه شده ھا کردند، ما ھمه با دوران تيره، پرابھام، و ھراس با انتخابی که آن. اقدام خطرناکی دست زدند به

فرآيند صلح بين آنکارا و مخالفان کرد که . جنگد دھه است که عليه مخالفان کرد خود می دولت ترکيه، بيش از سه

  . امضاء شد، تابستان سال گذشته متوقف شد٢٠١٣ل نامه آغازين آن در سا توافق

ھا در ترکيه ابراز  سازی ھا و پاک وسعت دستگيری ھای خارجی نسبت به بشری و نيز مقام ھای حقوق بسياری از گروه

 تظاھرات  ديگر عليه اين اقدامات بارھا دست بهئیمردم بسياری نيز در ترکيه و کشورھای عمدتا اروپا. اند نگرانی کرده

 .اند زده

وجود آورده و  ای از اختناق و سرکوب سياسی را در سراسر ترکيه به سابقه  موج تازه و بیاردوخانچھار ماه است که 

 تيرماه ٢۵در پی کودتای نافرجام جمعه . چنان ادامه دارد ک، ھم.ک.جنگ و تروريسم دولتی نيز عليه مردم کرد و پ

ی ھمه نيروھای دمکراتيک و مترقی و اپوزيسيون محکوم شد، در ترکيه، که از سو ٢٠١۶ جوالی ١٥ - ١٣٩٥

وکمال ارکان قدرت، در کشور وضعيت  اش با ھدف تصاحب تمام  »وتوسعه عدالت« و حزب اردوخانطيب  رجب

جمھور ترکيه، در گذار از خودکامگی  سئي، راردوخانطيب  رسد که رجب نظر می به. اضطراری اعالم کردند

  . شده است  ای تازه وارد  حلهمر ديکتاتوری، به به

ترکيه ) نظام(در نظامی مانند «: ، گفته بود٢٠١۵ دسمبر ٣١ - ١٣٩۴ماه   دی١٠ خود در  رانی ، در سخناردوخان

توان  چنين در تاريخ می  دست در جھان و ھم  از اينئیھا  امروزه نمونه. قدرتی امکان دارد ای تک جمھوری سيستم رياست



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢١

کننده که حتی واکنش بروکسل، برلين و نيز پاريس را  سخنانی بسيار نگران. »لری را داريدشما نمونه ھيت. يافت

  .بايست برانگيزد اما عمال چنين نشد توانست و می می

  

 ٢٠١۶ دسمبر پنجم -١٣٩۵ ]قوس[دوشنبه پانزدھم آذر

  .ادامه دارد

 

 


