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نه ها  حتی که موضوع اصلی مورد بحث رسا ویار اشکا به همگان اکنون :کونترپونچ

یک در  که ترکیه  از نزد  یر بخود مختص ساخته است  پذ عمده را این واقیعت انکار نا

یی اش  مبنی به  درنظرداشت هد ف نها سوریه  با از جنگ علیه   یت من زدن  وحما دا

م سرنگون  رژی  نست که در عوض شد وخواهان آ سرنگونی حکومت سوریه زیدخل میبا

اقای طیب  ریس جمهورترکیه  با آرزوهای  ن گردد  کهینش شده ای  سوریه حکومتی جا

 . وسازگاربا شدوبرادران اخوان المسلمین همتراز ارضوان

                                                       
نه تنها که از مد ت های  گذ شته طوالنی  چیده نشده است بلکه «  تیوری توطیه  »این 

 تحلیل وتجزیه چهار ساله ای من نیز  بر وجود  همچو تیوریاست که تیوری ویا نظری 

ارمغان  می آورد که یک عضو به توطیه صحه میگذارد ودرعین  زمان این  امر را نیز 

ودرگرم نگهداشتن تنور این جنگ جنگ  دارد درتداوم اینرا نقش انکار نا پذ یر« نا تو»

                                                                                                       .از هیچ گونه تالش دریغ نمی ورزد



ت  یا جنا  ست داشتن  در دریک طیف گسترده ای  از د فراتر از این جنگترکیه خود   

دخیل میباشد  تا جایکه انقره را دریک موقف نقش « تاربرخی از جنایات جنگی درساخ»

حکومت    -«تروریزم»ننده حمایت ک: غیر قابل اعتماد قرارداده است افرین  بسیار بد  و

ودیگر قدرت های ی علیه همسایگان دخیل بودن آن درفعالیت های تهاجمجنایتکارمبنی بر

حقیقت را در روشنی روز  ودر ازبین بردن  آنها یکه  نی درسرکوب ژورنالست ها ، جها

، با درنظرداشت  همه زی های دیگر به ارمغان می آورند ودربسی  توطیه ها ودسیسه با

آنچه که ازآن درباال تذکردادیم  اکنون کاماًل روشن شده  که ترکیه درتحت زعا مت ریس 

ا هزیان  گویی   هژمونیستی  جمهور ارضوان    به یک بازیگر متخاصم در منطقه توام ب

                                                .                                                                                                                            وبا بی توجهی به حاکمت و حقوق بشر تبد یل شده است

که این چنین عملکرد  حکومت چطور میتوان یااین تغیر واقعاً چطور بوجود آمد؟  واما    

 ترکیه را روشن ساخت وگفت  که رژیم برسر اقتدار درانقره سرشتاً  یک رژیم جنایتکار

                                                                                                                    میباشد؟ 

را میتوان تقریباً بگونه ای « ارضوان»جرم وجنا یت از دولت : فهرست جنایات ترکیه

:                                                                                                               ذیل د سته بندی نمود 

تقل ،  حمایت  مادی ومالی از تروریزم بین المللی ، و تهاجم علیه حاکمیت کشورهای مس

خشونت سیستمیک علیه حقوق بشر،وبصورت طبعی آن دست داشتن دراکثر دیگرجنایات 

های غیر قا نونی  انقره  فعالیت مکملترین  ونا محد ودترین  وتوطیه ها که آن نیز شامل  

از فعالیت های   بطور ضمنی  وحمایت از ګانګسترهای فاشیستی وتقویه ، فساد  مبیاشد 

 انجام میدهد  دیگر ها  پرده دور ازنظر شد که همچو فعالیتها را درعقب دیګر انقره میبا

   میباشد  ترکیه   کمک های ولی حمایت ترکیه از تروریزم بین المللی  که در راس دیگر 

بین ن  تروریزم  پیشتیبا حا می و  نه ن به حیث تنها یګا نیا درمرکز توجه جهاترکیه را 

                                                                                                                                                                 . المللی قرارداده است 

نقطه   حتماً با ید سوریه راز تروریزم  د نقش کنترولی ترکیه درهر منظر و جنبه         

شمرده شود، ریس   ود  آن کشور محد ونه  تجزیه وتخلیل  ازجرایم سنګین وناگاغاز هر

اصاًل   سوریه از خواستار مکرر  تغیر رژیم در «طیب ارضوان  » جمهور ترکیه اقای 

هیچ خجالت نمیکشد درحالیکه  موقف وموقیعت اش از بکار برد همچو لفاظی های میان 

باداشتن   یک  کشور  تهی کاماًلدور وبیعد میباشد ازآنجا یکه چطور یک  ریس  جمهور 

معلوم شده است  االح. زبان می آورد  نا پسند را به  حا کمیت واستقالل اش همچو الفا ظ 

دولت اسالمی  – آزاد  برای ارتش مستقیم   ان  یک بازیگر با نقش که  حکومت ارضو

ضد دولت سوریه  در تهیه وتدارک مهمات جنگی وفراهم  عراق وسوریه وجبهه النصر

   .                                                                          گونه سعی  وتالش دریغ نمیکند  هیچ از آوری تسهیالت

روزنامه پرتیراژ  نیویارک تایمس  در یک گذارش تحریری خود « 9129»درسال      



سالح ومهمات (  سی آی ای)تاکید نموده بود  که سازمان اطالعاتی ایاالت متحده امریکا 

جنگی   نیروهای  ترکیه  در دست   جنگی را  از طریق سرحدات  ترکیه و به همکاری

قرار میدهد وهمچنان این حکومت ترکیه است که روابط بین «بشر ال اسد  »ضد دولت 

اکنون    ن همچنا  . برادر اخوان المسلمین وایاالت متحده امریکا را سروصورت میدهد 

سالح ودر تهیه   کمپا ین روشن شده است که استخبارات  ترکیه  در جلو و درمرکز در 

گروها  سهم  ودگر   ال  النصروتدارک  مجدد  گروپ های    تروریستی  اعم از جبهه 

( Can  Dunder)این واقیعت انکار ناپذیر  توسط  کن دوندر .بارز خودرا اجرامینما ید  

افشا شد (  استانبول مه در روزنا  جمهوریت= cumhuriyet)کیومهوریتیومد یرمولف 

است   قه شده شا کاروبامحکوم  به حبس ابد  «ارضوان طیب»ستورده ب  اکنون  کسیکه

به « طیب ارضوان »جمهوراقای  ریس شخص  را  حکم  این   رسیدهراپورهای وقرار

                                                                                                                                       .اوعطا نموده است 

یر روزنامه جمهوریت  ی آید که علت حمله وتعرض بر مددراینجا پرسشی بوجود م       

سخ این پرسش  است ؟ پا  چه بوده دولت  ودیگر ژورنالیست های مخالف« دوندر»اقای 

ترکی   روزنامه های  از پرتیراژ ترین  که یکی   جمهوریت روزنامه ! از اینقرار است 

  که درآن  ا به نشر سپرده بودمیباشد و روزمره خواننده گان بیشتر دارد یک ویدوفلیمی ر

های انسا ندوستا نه  کمکحامل موادی تحت عنوان به ظاهرموتردولت ترکیه  گفته ء بهنظر

نگی ومهمات ج  سالح  ربری موتر با  بود درحالیکه دراین ادعا شده برای مردم سوریه 

این نشریه   ارسال میگردید به سوریه« بشر ال اسد»به گروپ های تروریست ضد دولت

وبه نشر آنچه که واقیعت داشت می پردازد می بردارد   ب دولت ترکیه پرده از روی  کذ

برنامه عملیاتی این موتر حامل سالح ومهمات نظامی درتحت نظر  سازمان اطالعات  –

ترکیه صورت میگیرد ونظیر همچو  اقدامات بسا اقدامت بیشتر وگسترده تر ( MIT)ملی 

                                                                   .ولت ترکیه علیه حکومت سوریه صورت گرفته ومیگیرد ی نیز توسط ددیگر

یت های چه در فعالیت علیه دولت سوریه درهردوبخش  ضدمستقیماً در دولت ترکیه       

سوریه  نقش برای مخالفین  حکومت نظامی وچه در تهیه وتدارک سالح ومهمات جنگی 

یر  نچه مد ید  چنا ومینما  نموده  حمایت «بشر ال اسد  »فعال داشه واز نیروی های ضد

امنیتی   نیروهای ست داشتن  د سمع  موضوع  متن استراق    روزنامه جمهوریت ترکیه

تقدیم به    بود  قرار گرفته  یید نیز مورد تا کننده ها  ازطرف اکثر مشاهده  ترکیه را که 

ترکیه را  مبنی بر   ه ترکیه نمود  متنی که در آن  بوضاحت  دست نیروهای امنیتی محک

   کساب سوریه  وسایر گروپ های جهادی  را در حومه  حمایت  ترکیه از جبهه ال النصر

تی  معلوما مهم ر بسیا  که این خود  یک سند  . نظر به دیگر محالت  سوریه نشان میداد

ترورستی ضد دولت سوریه  بودچونکه دراین سند توضیح شده بودکه چرا آن گروپ های 

کنترول   درتحت نه   را موفقا (کساب )آن منطقه (  9122)ند  که درسال  قادر به آن شد



 –گردید   آنها آزاد  از تصرف  ل دوباره همین سا طی منطقه ایکه  در خود  دراوردند

بین خود به  ید کامل گذارش دادند که سربازان سوریه  با تا( Kassab)ناظران  درکساب 

هلیکوپترها  براینکه   مبنی مینمودند    صحبت  ارتباط وضع وحاالت مغشوش در کساب

ظاهرًا به نام  هلیکوپترها و تانک وتوپ های سوریه به جبهه ال انصر  و تانک وتوپ ها

ن دلیل  گروپهای  تروریستی  به  بسیا ر در منطقه  ای کساب کمک مینمود ند که با  همی

دراورند  آسا نی توانستند منطقه  کساب را موفقا نه وبیدون دردسر درتحت تصرف خود 

                                                                                          . ودر مباره موفقیت را از آن خود کنند 

این پالیسی ترکیه با متحد ین اش در مبارزه علیه سوریه ودرحمایت از گرو پ البته که    

یک بخش ازروش کار ترکیه  از هنگام اغازمخا لفت اش  (بشر ال اسد) های ضد دولت 

به بعد میبا شد دراین مورد آژانس رویتر موضوع مهم وقابل ( 9129)با سوریه  درسا ل 

ترکیه با متحد ین اش اعم از عربستا ن سعودی  مالحظه ای را اشکار ساخت وآن اینکه 

وقطر  یک پا یگاه نظامی مخفی را در مرز بین ترکیه وسوریه براه انداخته اند تا بتوانند 

تامین  و  نظامی  نظر  از را  سوریه   حکومت ضد   یگاه مخفی  شورشیان که ازاین پا

های  نظامی  وفراهم  آوری ترکیه  مسولیت  کمک   -نمایند کمکت از نزدیک  طا ارتبا

تسهیالت را در امر  تدارک  و رسا ند ن سالح ومهمات نظامی را برای شورشیا ن ضد 

دولت سوریه  بدوش گرفته وچنین به نظرمیرسد  که دراین مثلث تشریک مساعی  ترکیه 

دراس ودو متحد دیگرش اعم از عربستان سعودی وقطر درپاین ویا در قاعده  این مثلث 

                                                                    . گذارش داد « دوحه » دارند  این مطلب را  یک منبع موثق  ازقرار 

این  معلومات را  اقای جوبایدن معاون ریاست جمهوری ایاالت متحده امریکا  در یک  

:                                                                                                        اظهار نمود صحبت نمایشی اش با دهن پر ازغذا درپوهنتون هارورد چنین  

     پرابلمی   سوریه    معضله به   ط  درارتبا   ین ما  در منطقه  برای ما متحد           

     راندیگ عربی و  سعود وامارات ترکیه وعربستان -بزرگی را خلق نموده اند            

     به یسترس از آنها  به ارتباط د  شند  وهریک از جمله رفقای نزدیک ما میبا            

     می با لند  که   بخودصد ها میلیون دالر وبه ده ها تن سالح ومهمات جنگی              

    ومهمات   ما لی و سالح   کمک هایهرکدام آنها به استثنای ما که تهیه کننده             

 جبهه ال   جنگجویان  برای  که    جنگی میباشیم درجنگ علیه سوریه درگیراند            

  ن  جها بخش های   دی های افراطی که از دیگر النصر  والقاعده ودیگر جها              

                                .ح مجهز میسازند می آیند  آنها را با سالبخاطر جنگ به سوریه               

که ترکیه  به نحو از آنحا  بعنوان یک کشور   اما این مفهوم را باید منطقاً درنظرداشت   

ایفای « بشر ال اسد » کمک کننده  وفراهم آورنده تسهیالت  برای گرو ه های  مخا لف 

جناح  تروریست  ویرانګر در میدان  نه بعنوان رهبر وهد ا یت کننده  اما وظیفه مینما ید

پذیر واجتناب ناپیر است   ازجانبی میتوان ګفت که این یک واقیعت  انکار نا. سوریهجنګ 



به این باور اند   چونکه  حتی  برخی از  مقامات بلند باالی  رسمی نظا می واطالعاتی 

لی  تمویل کننده وجوه ما رکیه یکی از اولین کشورهای یند که دولت ت وچنین اذعان مینما

                                                         . دولت اسالمی عراق وسوریه ودیگر گرو پ های جهادی میباشد  پیشتیبانو

بریتانیا اقای ریس ( independent)اند یپند نت  ژمه پرتیرا گذارش روزنا برحسب       

همراه با تعداد  دیگری ازهمکارانش  بطور مستقیم  از «  اردوغان یاارضوان» ر جمهو

این   -تجارت  نامشروع نفت که با دولت اسالمی عراق وسوریه  دارد  بهره  می گیرد 

سهمدار  باهم  سه  یکی از «بالل اردوغان  »که کر میدهد روزنامه در گذارش خود  تذ

وعمده ترین   بزرگترین   که یکی از   (BMZ)این شرکت حمل ونقل  ترکیه  عضوبرابر

نقش فعالی را بازی میکند   شد حمل ونقل  دریایی مواد نفتی   درترکیه میبا های شرکت 

شرکت    اینهردو های روسیه وسوریه دولت کهاین روزنامه درضمن یاد آوری می نماید 

سوریه نفت  دولت عراق و بطور غیر قانونی  از    شرکت  این  که می سازند  را متهم 

  «بالل  اردوغان» و زد ترکیه میسا  ق داخل ید  واین نفت را ازراه قاچا خریداری مینما

با دولت اسالمی  نفتتجارت   این  در «طیب اردوغان  »ریس جمهور ترکیه اقای پسر 

  هواپیمای روسیه بود که همین دلیلزیدخل وطرف معامله است وبه  عراق وشام مستقماً 

تا ترکیه توانسته  سرنگون گردید  هترکی  نومبر توسط  طیاره های جنگی( 92)در تاریخ 

گری  افشاوجلو جلوگیری بعمل آورد نفتاین تجارت  باشد از برمال شدن راه های  قاچاق

                                                                                                                . روسیه را بگیرد  

 Omaran)آن حقیقت را که وزیر اطالعات سوریه اقای عمران ال زوایبی  دراینمورد   

al Zoabi )  به  این شرکت برمال میسازد چنین است  وآن اینکه  تمام آن مقدار  نفتی که

طیب   رجب» حمل ونقل نفت ترکیه تحویل داده  میشود  متعلق  به  پسر ریس  جمهمور 

را علیه روسیه به   ترکیه نبود که خشم  ن بیمورد هم  این سا وبه  – میبا شد«  اردوغان

که منجر به تخریب  اسالمی   دولت  نسبت هجوم هوایی آن کشورو تخریب زیرساختهای

دراین  عملیات هوایی روسیه  افروخته نباشد  گردید بر  تانکرمملو ازتیل( 211)بیش از 

نه تنها که نفت  وتا نکرهای نفت  تخریب گردید بلکه  مقد ا ر قابل مالحظه  گندم  واثار 

قیمت بهای باستا نی که توسط همین شرکت بصورت قاچا ق برده  میشد بخا ک یکسان  

                                                                                                       . گردید  شد  وباعث خشم  طیب اردوغان

پس  چنین به نظر  میرسید که اردوغان  وهمراهان او باهم یکجا  نه تنها که این جنگ   

ه قاچاق وغارت فرساشی را دامن میزنند که دوام نماید بلکه آنها درصورت ادامه جنگ ب

اموال نیز میپردازند  تاجایکه بنا به گذارشات چنین وانمود شده است که شخص اردوغان 

دراین شبکه قاچاقبری نقش  مستقیم دارد  وجای تعجب  دراینجا ست که  چطور تا همین 

                                                      .              اکنون این  ساختار بین المللی  تروریزم وقاچاقبری  درآسیا  افشا نشده است 

یک شبکه ای  وسیع از ( 9122)واوایل سال ( 9122)از سوی دیگر دراواخر سال        



ها  ده قاچاق انسانها توسط نیروهای امنیتی چین  برمال شد  که دراین شبکه  قاچاق انسان

 ازمردم  ایغورا نسا نهارا که  اکثر شا ن   ه شامل بودند که  زمینه انتقا لترکینفر ازاهل 

ترکیه وسوریه مساعد می درسرحد بین .بودند ( مسلمانان چینایی از والیت خنجان چین )

حد اقل  یکی  از آنها که یک که به قاچاق  برده میشد ند  نها یدربین  این انسا ،.ساختند 

باید خاطر نشان ساخت    شد  تروریست رادیکال بود میخواست با دیگر ایغور ها یکجا با

وراجستر  بتث  که قباًل  شند  با  ایغورهای  از آن  که این ایغورها به احتمال زیاد ممکن

گردیده نه  لیت های تروریستی عازم شرق میا موزش وکسب فعاشده بودند وبعدًا بخاطر آ

دولت  مربوط    تروریست های درجمع دیگر  فرستاده میشوند تا اکنون به سوریهوازآنجا 

                                                                                         . تروریست  علیه دولت سوره بجنگند   گروپ هایدیګرو  اسالمی 

براه افتاد  (  9122)این گرایش وتمایل  درواقیعت آمر  دو ماه فبل از ماه سپتمبر سال     

نظامی   شبهه  ایغورهای  بطور رسمی« پکن » که  س رویتر  گذارش داد وقتیکه آژا ن

کسب مهارت های   را  متهم ساخت که این ایغورها  بغرض  لت  سین یا نگ چین یا ازا

جنگی وتروریستی  به قلمرو تحت کنترول دولت اسالمی در سوریه عزم سفر میکنند  تا 

گذارش روزنا مه پست   حکومت چین زیا تر بهنند  این اتهام رسمی  خودرا به آنجا برسا

 چهار  اندونیزیا   جاکارتا ی مربوط به اندونیزیا همحوانی دارد وآن اینکه  مسولین امنیتی

جها د یست ایغوری  چینا یی را  درهنگام سفر که میخواستند  به مالیزیا بروند دستگیر و 

تصویر   اواخر  ظاهرًا در اینگذارش مشابه دیگر حاکی از آنست  که  –محبوس نمودند 

وسوریه    عراق  اسالمی  از یک عملیات  کاماًل هم آهنگ شده را نشان میدهد که دولت

زمینه سفر ایغورهای افراطی را به آسیا مساعد میسازد  وبه آنها دریک ارتباط تنگاتنگ 

نترول ت ها را به ساحات تحت کقرار میگیرد تا با صرف مساعی اگر بتواند آن تروریس

                            . المی علیه دولت سوریه بجنگند اند تا باجمع از تروریست های اسدرسوریه فرا بخوخود

واشکارسازی  دخالت ترکیه در قاچاق تروریست های  اکنون با این توضیحات  حاصله 

میرسد   رسش میتوان ګفت که اکنون چنین به نظرپاسخ این پافراطی ازچه قرار است ؟به 

نقل تروریست  یک بخش قابل مالحظه وبسا مهم از زیرساخت های حمل و درترکیه  که

اینجا  بدوًا دراویل ماه فبروری سال ) ادعای باالیی من این  درواقع  -ها برمال شده است 

توسط  سفیر سوریه درچین قابل مالحظه ومهم پنداشته شد وآن اینکه  نظر   («  9122»

که در جزوه  (  Seymour Hersh)به نقل قول  توسط روزانمه نگار  اقای سیمیور هرش

نظامی به نظامی خود   تذاکراتی داده  است  آ ن تذ کرات  را ذیاًل  چنین  خا طر  نشان 

                                                                                                                                     : میسازیم    

موضوع را «  Imad Moustapha» سفیر سوریه  درچین  اقای عماد مصطفی }        

ینگرد   وچشم اندازم فعلی سوریه را از سه بعد نحکومت چین بحرا{  چنین توضیح میدهد

موقف ستراتیژی بین المللی  وقرارهای حقوقی وقانونی  وبا درنظرداشت قانون :او گفت 



 سین یانگ   والیت  ایغوری از    یست های د جهابال جهانی و فعالیتهای  سراسر وگلو

درغرب دور  چین  ازنظر چینایی ها  منطقه ای  بشکل قیف ما نندی   برای  باشندگان 

چین میباشد منطقه ای که راه عبورمرور دهشت افگنان  هشت ملیت سرحدی سین یانگ 

که  لذا  اکنون  چنین  معلوم  شده است  –وتروریستها ی سراسر جها نی به چین میباشد 

نبش نهاد اسالمی شرق ترکیه  میباشند  واین ها ازهمان جاکثرجنگجویان  ایغوری عضو 

والیت سین یانگ چین ایجاد واهند دولت  اسالمی ایغوری را درتجزیه طلبانی اند که میخ

                                                                                                               .یند  نما

یت سینکیانگ این یک واقیعت انکار ناپذیر است  که تروریست های ایغوری  از وال      

به سوی  ازچین    که نبه شده اند  ترکیه کمک همه جا  تی اطالعاچین توسط  کارمندان 

بیشتر بین چینایی ها واستخبارات  ترکیه    واین خود موجب تنش  سوریه بحرکت بیا فتند

چینایی ها  بیشتر نگران آن اند  که :  زمینه چنین می افزاید این مصطفی در  شده است

بیشتر  گسترش    باعث  سوریه  ممکن نقش ترکیه درحمایت از جنگجویان ایغوری در

کیانگ   آن تروریست ها  شود  که  مبا د ا  به کمک ترکیه  اجندای  ترکیه را در  سین

رمندان  اطالعا تی چین را  به ارتباط آنطوریکه ما همین اکنون کا چین پیاده نه نمایند 

این تروریستها  ایغوری    وراههای را که آنها  از مرزهای سوریه بداخل حاک سوریه 

.   میشوند کاماًل درجریان گذاشته ودراین زمینه به آنها معلومات کافی داده ایم 

تحلیلگر  کارشناس و مکررنگران توضیحات  مصطفی :{ اضافه مینمایدی با تاید مصطف}

امورخارجی واشنگتن  میشود کسیکه  مسیر عبورومرور  جهادی ها را  ازنزدیک دنبال 

می نماید که آنها از کدام راه های  در ترکیه داخل سوریه میگردند، تحلیلگری  که دیدگاه 

اردوغان  :  های اوبطورمعمول توسط مقامات ارشد  دولتی زیرنظرمیباشد بمن چنین گفت

را توسط ترانسپورت بویژه ای خویش به سوریه انتقال میدهدو در عین حال این ایغورها 

حکومت اورا به حیرت گذاشته واز آن خوش است  که اینها  به  نفع  حکومت  اودرچین  

از کشورشان   که  یی  مبارزه مینمایند  بهرصورت مسلمانان تروریست  ایغور ی وبرما

 ند به نحو از آنحا پاسپورت  کشور ترکیه را بدست میفرار مینمایند وبعدًا به تایلیند میرس

رت مخصوص که توسط حکومت ترکیه به ووتوسط ترانسپآورند وبعدًا به ترکیه می آیند 

که شما ری  ید  فه مینما ماده میشود رهسپار سوریه میگردند  مصطفی همچنلن  اضانها آآ

از همان  معبر قیف ما نند  ازاین تروریست های اسالمی   توسط کشتی های  طناب دار  

چین  که شمار آنها درطول یک سال  از  چند صد نفر  تا هزارها نفر  میرسد خودرا به 

قزاقستان میرسا نند و یک تعدا از آنها  به ترکیه آمده  وبعدًا داخل خاک سوریه میگردند 

{  مینمایدباتاکید اضافه }ودرساحات تحت حاکمیت دولت اسالمی عراق سوره جابجا میشوند

او گفت که کارمندان اطالعاتی ایاالت متحده امریکا  معاومات خوب وثقه را  درمورد   -

به نسبت عدم اګاهی ست نمی اورند  چونکه  آنها فعالیت های این افراطی های اسالمی بد

از پالیسی  دولت که به ارتباط آنها فکر نمیکند ویا به آنها وقع نمیگذارد راضی و خوش 



وزارت امور خارجه وقصر  او همچنان اضافه نمود  که تا هنوز مقامات رسمی   نیستند 

دولت به ارتباط  پالسی دولت سوریه   آنها را درروشنی قرار  سفید ایاالت متحده امریکا 

ن  گذارش میدهد  طور تخمی( IHS)آنچه که نشریه ای دفاعی هتفته نامه ای   -نداده است  

واز سوی دیګر ممکن  به ترکیه  رسیده اند   جنگجوی ایغوریپنج هزار درماه اکتوبر تا 

رنیز به ترکیه مواصلت نمایند گدرحدود دوهزارجنګجوی ایغوری دی( ۳۱۰۲)است که تا 

 دمصطفی  در مورد معلومات میدهد از اینقرار است که همین اکنون به تعدا که هچولی آن

                                                                                                       . وریه میباشند  نفر ایغوری د اخل جنګ علیه دولت س(  ۰۶۱)

روشن  شده  است  که  ترکیه  یکی ازحامیا ن  تروریست های بین المللی  اکنون کامالا     

چه بصورت مستقیم ویا غیر مستقیم  در همکاری با « اردوغان »میباشد و حکومت اقای 

گروه تروریست ها درمجا دله  علیه  حکومت سوریه محضاً  بخا طر کسب  محل  ثا بت 

مبنی بر اسناد « اردوغان  » رحکومت  اقای وازاین فرات.برای این تروریست ها میباشد 

معتبر که اکنون بدست آمده است بصورت مستقیم برای جنگجویان  دولت اسالمی عراق 

                                                                                                                                  . وسوریه سالحهای شیمیای انتقال میدهد وبدسترس آنها میگذارد 

پارلمان   انچنانیکه  در رابطه به انتقال مواد کیمیاوی به  دولت عراق وسوریه  عضو     

نه های  درجلو نمایندگان  پارلمان ترکیه و رسا  (Ern Erdem)ترکیه اقای  ایرن ایردیم 

حاکی از آن است  که در اعالم جرم  داده ها وگذارشات: بین المللی چنین گذارش میدهد 

تحویل   و  سالحهای کیمیاوی  وآوردن آن سالحها بداخل ترکیه  وبعدٌا انتقال ان به سوریه

نامیده   م  القاعده  عراقآن دراردوگاه دولت اسالمی عراق وسوریه  که در آن وقت به نا

برسی     دراشاره  به« اردوغان »و دراین  مورد   -میباشدمیشد یک واقیعت انکار ناپذیر

 گردید    متوقف«  ادینا»که بعدا ً بطور ناگهانی  توسط  دفتر داد ستان کل  در وتحقیقات 

ارتباط  در     ترکیه شهروندان  :  چنین برمال  میشود  آز آن بررسی   تماس میگرد  که

  در آن زمان  که دولت اسالمی     اطالعاتی  تنگاتنگ ومذاکره ایکه بین  آنها و  جمیعت

صورت میگرد به این توافق میرسند که گاز سرین   القاعده بود با شبهه نظامیان  آن  نهاد

(Sarin ) ً ای گاز مسموم کننده وکشنده را را ازنزد شهروندان ترکیه خریدار نمایند وبعدا

محاوره شواهد ثبوتی براین اتهام درنیروهای دولت سوریه استعمال نمایند درسوریه علیه 

در روزنامه ای  تیلیفونی استراق سمع وجود دارد که آن متن مذکور دراوایل همان سال 

مجرم  اقای اردوغان نه تنها که دراین مورد  –جمهوریت استانبول ترکیه به نشر رسید 

مرتکب جرایم سنگین در مقابل مردم خود ترکیه نیز میباشد که دراینمورد میباشد بلکه او 

                                                                                                                    .ناپذیر وجود دارد اسناد انکار 

وهمکاران (  Dunder)اکنون  چنین خاطر نشان میگردد که ایا ممکن است   دوندر      

ط ودادوستد بین حکومت اردوغان روزنامه جمهوریت ترکیه  به نسبت فاش سازی  رواب

وتروریست های سوریه توسط اردوغان مورد حمله قرار گیرند ومجازات شوند ؟  البته 



روزنامه  جمهوریت  که چند هفته بعد از این افشاگری اقای دوندر با مدیر دفتر مرکزی  

جاسوسی وافشای  ازطرف محکمه ترکیه به اتهام ( Erdem Gul)انکره اقای  ایرد م  گل

به سوابق   نظر اما این رخداد   -اسرار دولت برای حکومت سوریه مجرم پنداشته شد ند 

ید برای هرکس  فعالیت های دولت اردوغان که علیه ژورنالیستان صورت گرفته است نبا

                                                                                                                                            . قابل تعجب باشد 

پرتیراژ ودوست   واقیعت انکارناپذیر دیگر اینکه پولیس ترکیه  باالی دفتر روزنامه       

روزنامه با نهاد های  براه اندازی این اتهام که کارکنان این  اب( Zaman)داشتنی ضامن 

دومانه   کرام سردبیر  روزنامه مذکور اقای  ااشند یورش نمود وتی درارتباط میبتروریس

(Ekram  Dumanh  )سامانیوال  نگاران روزنامه  ی از وګروپ(Samanyola)   با  را

ستگیر و  یگران د ود( Hidayet Karaca)اقای  هدایت کاراکا   نه این رسا مسول مدیر 

                                                                                                      . محبوس نمود 

(  TGS)روزنامه نگران ترکیه  واتحادیه کارګران(TGC)ترکیه  ژورنالست هایانجمن      

اردوغان را شدیدًا   امنیتی دولت  ماموران اخیر  اعمال  مشترک اعالمیه ای   یک  طی

نگار که قباًل   روزنامه  (911)دستگیری حد اقل   در اعالمیه خود از محکوم نمودند  و

 .....تحت  اتها ما ت از قبیل ارتباط آنها به سازمانهای تروریستی و  دولت ترکیه ط ستو

کمه شده اند  نیز تذکری  بعمل اوردند  وبرای عاملین آن  خواهان محا  دستگر ومجبوس 

ودرعین زمان خاطرنشان ساختند که حکومت اردوغان با نقض از حقوق .شد ند  هعادالن

مطبوعات باردیگر تعداد ازروزنامه نگاران را دستگیر ومحبوس نمود وا ین بدان مفهوم 

است که حکومت اردوغان میخواهد مانند برخی ازکشورهای دیگر مطبوعات آزاد ترکیه 

عات را دراین کشور ازبین بردارد با اجرای همچو اقدامات را مختنق سازد وآزادی مطبو

فدراسیوند بین المللی روزنامه  ت غیر قانونی که ازطرف حکومت اردوغان صورت گرف

اخیر   اقدامات ارتباط   به(  EFL)در اروپا   وشاخه ء فرعی این فدراسیون( IFJ)نگاران 

                                                                                                                :دولت اردوغان چنین ابراز نظر نمودند

ما این اقدام  وحمله ای لجام گسیخته وبی بندوبار ووحشیگرانه ای  مقامات دولت ترکیه    

قامات راعلیه روزنامه نگاران و رسانه های آزاد نکوهش نموده اظهارتاسف مینمایم که م

ام جویی از ذ یصالح  داخل حکومت یکسال بعد با به راه اندازی وجعل وآنهم بغرض انتق

روزنامه نگاران آزاد به چنین اقدام میپردازدونباید فراموش کرد که دولت ترکیه با همچو 

اقدامات خود که موجب تحقیر روزنامه نگران گردید  نه آنکه از غلظت عمل تحقیر آمیز 

که جنگ دولت انقره  بطورکل سلب مطبوعات آزاد ورسانه ها میباشد  که خود نکاست بل

نمونه های بارز همچو  اقدامات  دولت ترکیه را میتوان مصا دره نمودن روزنامه ضامن 

                                                                                               .وجمهوریت ورسانه های اجتماعی وشهروندان   ترکیه را بخاطر آورد

ونخبگان سیاسیی  به افشای فساد مستند ضبط وثبت شده اردوغان ونزدیکان درواکنش   



آنها بالفاصله چنین تصمیم گرفتند  (Twitter)مربوط اردوغان  در تویتر ( AKP)حزب 

                                                                                              .مردم را به تویتر محدود سازند  که دسترسی

در صد د وتالش ان است تا اگربتواند تمام رسانه ها و مطبوعات ترکیه «  اردوغان »   

با قباحت تام  اظهار میدارد   دره  نماید  واو را  بشمول فیس بوک  ویوتیب مسدود ومصا

من این و   اقدامات  که من اصاًل پروا واعتنا  به آنچه که مطبوعات بین المللی  در مورد

رد   بلند پروازانه والقید برخو  از  نمیگذارم  اینست  نوع  آن میگویند ندارم وبه آن وقع

انجام میدهد یک نورم پذیرفته  او که را آنچه و که اوولجام گسیخته ای یک ریس جمهور 

مینگرد بلکه  او خودرا در یک مقام ریس جمهور که نه تنهاو اوخودرا  شده تلقی میگردد

                                                                                                      .در منزلت یک  سلطان ویک پادشاه مطلق می بیند

خنان و کلمات معروف ومشهور  از دادگاه نظامی  بین المللی نورمبرگ هرگز موجز س  

جنگ تهاجمی را علیه دیگران  ه یککنمیباشد ازآنکه کسی ویا کشوریوعاری ازاحساس 

ویا کشورها براه اندازد وما آنرا یک عمل بد وشیطا نی به تعریف نگیریم  ؟  یعنی عملی 

که نه تنها ازدیگر جنایات جنگی  متفاوت نیست  .....نه برای  اغاز  یک جنگ تجاوزکارا

بلکه آن خود یک جنا یت بین المللی است   تنها  تفاوت آن  از سا یر  جنایات  بین المللی 

که  درآنست  که در همچوجنایات   شر و شیطا نت را در دورون خویش انباشت مینمایند 

وآن اینکه : نجا سوالت چندی پیش می آید درای! یک واقیعت انکارناپذیر میباشد این خود 

بین المللی  بخواهد    ین چه اتفاقی   رخ خواهد داد  که اگر یک کشورزیدخل  درکمپا ---

م سازد ؟ یا چه اتفاقی   ومنهد   خودرا  تخریب  یه ای همسا ازبراه انداختن  جنگ کشور

کشور   بودی وتخریب ر نادر  با داشتن توان وقدرت  بخواهد  خواهد افتاد  که یک کشو

رسمی واعالم   بطور  کشور  دیگر سهم فعال گیرد ؟  ویا چه اتفاقی خواهد افتاد که یک

ولی نتواند آنچه هدف داشت به آن نایل آید  ایا این خود    باشد دریک جنگ درگیر  ناشده

                                                                                                                               یر جنایات جنگی چه تفاوتی خواهد داشت ؟  ده گی از سا به سا

لذا اجازه دهید از دولتی که با آن روبروهستیم نام ببریم یعنی از حکومت اقای اردوغان  

ا یی رهبری میشود  ویا ازیک دولت ما فی.توسط جنایتکار یی که  فیاا حکومت کاماًل م-

قانون   حاکمیت  حقوق بشر و دا د –پیمانیکه  ادعای عدالت (  ناتو)عضو نظامی پیمان 

دولت   همچو دوام   تحمل  ایا میتوان  شد میبا  میزند که برعکس در ضد با ادعای خود

به  تبلیغات  یا  و  تحمل کرد ؟  برای همیشگی  ( تو نا)  ما فیایی را درحمایت از  پیمان

نابکا ر گوش فرا داد؟ بلی دولتی که  برای  ل وتهوع آور این دولت بازیگرانه ای   مبتذ 

جنگ طلبان  درسوریه ودرسراسر جهان همچو دولت  دست نشا نده   درمعرض  ایاالت 

متحده امریکا ، نا تو ، شورای کشورهای خلیچ  واسرایل  قرار دارد  امیدواریم  که این 

.                                                                              ضوع را جها نیا ن بدرستی درک نما یند مو
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