
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Reports گزارشھا

  
 *علی قره جه لو

  فريد پرواز: فرستنده
 ٢٠١۴ فبروری ٢۴

  

  عبدهللا گول رئيس جمھور فعلی ترکيه کيست؟
 

 

  Erol Bilbilik  “ارول بيل بيليک“ ـ١

 ١٦(در ترکيه “ جمعه خونين”نوشته و حادثه “  پرست ھاامريکا“:يليک کتابی به نام ترک ارول بيل بۀنويسند

  .را تشريح کرده است، که رئيس جمھور فعلی ترکيه عبدهللا گول از رھبران اصلی آن بوده است) ١٩٦٩بروریف

  

  :“ پرست ھاامريکا”ی از کتاب ئفرازھا

 اين کميته تحت نظر سازمان  . بودKırklar Komitesi“  ھا چھلۀکميت”عبدهللا گول به عنوان يک فعال دينی، عضو 

فؤاد ”، MIT“ سازمان اطالعات ترکيه”مستشار وقت . بوده است که تحت کنترل سازمان سيا بود“ ضد چريک”

 مزبور در سرکوب ۀکميت.  در تشکيل آن کمک ھای بی دريغ مالی و لجستيک کرده استFuad Doğu“ دوغو

 در امريکان دانشگاه ھای استامبول و نيروھای چپ ترکيه که عليه حضور ناوگان ششم تظاھرات وسيع دانشجويا

اين . ثبت شده است“  خونينۀجمع”استامبول اتفاق افتاد، نقش فعالی بازی کرد، که در تاريخ معاصر ترکيه به نام 

 سرد را در مسجدی  ھزار چوب دستی و انواع و اقسام سالح ھای٢٠سازمان با کمک سازمان اطالعات ترکيه، 

 مورد استفاده امريکائی انبارکرده بود که آن روز در حمله به تظاھرات ضد Dolma Bahçe“دولما باخچه”نزديک 

  . نفر کشته می شوند٢ نفر زخمی و ٢٠٠در آن حادثه، ھزاران نفر دستگير، . قرار گرفت

اين درگاه در .  بوده است،ناميده می شود“ جامحمود ھو”که امروز “ درگاه اسماعيل آقا”عبدهللا گول آن زمان عضو 

 به عنوان يک فاشيست ئیعبدهللا گول چون در محافل دانشجو. ثری داشتؤ نقش بسيار مAKPروی کار آمدن حکومت 

مذھبی شناخته شده و عکس ھايش بر در و ديوار دانشگاه ھا نصب شده بود، در اين عمليات شرکت نمی کند، ولی 

  . نفره ای بوده است که اين عمليات را رھبری می کرد چھلۀعضو فعال کميت

و بی سر و صدا و . . .) موھای بلند، سبيل بلند ( چپ ھا را به خود می گيرد ۀر قيافه داده و قيافييعبدهللا گول بعدا تغ

 Milli Kültür  “وقف فرھنگ ملی” با بورس بدون شرکت در کالس ھای درس فارغ التحصيل می شود و ظاھراً 

Vakfıبه دانشگاه)  افشاء می شودکه بعداً (انگليس ۀ  ولی در واقع با بورس وزارت خارج  Exeter   وارد می شود که

 )١.(سرويس ھای مخفی انگليس و سياستمداران آينده خود در جھان را تربيت می کند
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  عبدهللا گل رئيس جمھور ترکيه

ھا “ الله”ھا، و “ سنبل”ھا، “ گل” در ترکيه   کند که چگونهارول بيل بيليک در کتاب خود با داليل مشخص اثبات می

 تربيت می امريکااز ميان طريقت ھا و جماعات مذھبی انتخاب و سپس در ) نام کد اعضای گالديو در ترکيه(… 

نھا  نفر از گالديوھای ترکيه را انتخاب کرده و معرفی می کند که در ميان آ٣٠فوق   ارول بيل بيليک در کتاب  .شوند

 ۀسرمقاله نويس سابق روزنام(“ فھمی کورو”نخست وزير سابق ترکيه، “ تانسو چيللر“ :چھره ھای سرشناسی مانند

 ۀويژ“ فکر انبار”روزنامه نگار دست چپی سابق و عضو (“ چنگيز چاندار”، )و محرم اسرار طيب اردوغان“ زمان”

  .و عبدهللا گول قرار دارند“ فتح هللا گولن”، )اردوغان

  

   Francesca Cossiga  ـ فرانسيسکو کوسيکا٢

نور ”او تجربيات خود را در اين زمينه به . کوسيکا رئيس جمھور سابق ايتاليا و مرد شماره يک گالديو در ايتاليا بود

  .بيان کرده است“  صاباحۀروزنام” خبرنگار Nur Batur “ باتور

  

   فرانسيسکو کوسيکاۀ از مصاحبئیفرازھا

صاحبه از تشکيل گالديو در دوران جنگ سرد صحبت می کند، که چگونه در دوران جنگ سرد کوسيکا در اين م

 انتخاب می شدند، چگونه تربيت می شدند و چگونه وابسته به شاخه ھای سياسی ناتو امريکا اروپا، در ۀرھبران آيند

ن خود را که با بورس وزارت کوسيکا حکايت دوستان جوا. شده و اھداف سياسی ناتو را دنبال می کردند) گالديو(

رسيده بودند، ..  تربيت شده و در کشورھای ناتو به مقامات حساسی مانند نخست وزير، رئيس جمھور امريکا ۀخارج

 رھبرانی که در جھت فروپاشاندن اتحاد شوروی به عنوان  . تمام عيار گالديو می نامدۀبيان می کند، و آن را يک برنام

  . کشورھای خود نقش آفرينی کردندرھبران بزرگ و نيرومند

، يونان و جيم، بلارویلند، نالمان، فرانسه، ايتاليا، ھاتشکيالت گالديو را ناتو در کشورھای عضو، : کوسيکا می گويد

يس، سوئد و اتريش نيز تشکيالت گالديو سازماندھی  که عضو ناتو نبودند مانند سوئیترکيه تأسيس کرد، اما در کشورھا

جناح (“ ھلموت اشميت”و “ ھلموت کھل”لمان اح می دھد که چگونه رھبران ھر دو جناح سرمايه داری او توضي. شد

  . از محافل کاتوليک انتخاب می شدندوابسته به گالديو بودند، و اکثراً ) دينداران و جناح سوسيال دموکرات ھا

ھم ه در يک سازمان کاتوليک بوديم و بھر دوی ما . به من خيلی اعتماد داشت“ آلدو مورو“:کوسيکا تعريف می کند 

.  فرستادندامريکا از حزب مسيحی سه جوان سياستمدار را انتخاب کردند و ھر سه ما را به  .ديگر خيلی نزديک بوديم

مارگارت تاچر، ھلموت کھل، ھلموت اشميت، ژيسکار دستن ھم . شرکت کردم“  رھبران جوانۀبرنام” در امريکادر 

  )٢.(“ی جوان بوديم مان خيلۀھم. بودند
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مريدانی که از محافل کاتوليک انتخاب می شدند به مقامات مھم گالديو : قابل تأمل اين استۀ در اظھارات کوسيکا نکت

 سياسی ناتوست، که ۀگالديو يک تشکيالت نظامی نيست، بلکه تشکيالتی وابسته به شاخ. در کشورھای خود می رسيدند

 گالديو در واقع  .ی قرار دارند که تابع يک آموزش ويژه و طوالنی قرار گرفته اندئامريکادر رأس آن مقامات سياسی 

  .در کشورھای عضو ناتو است“ دولت در دولت”و يا “ دولت پنھان”

  

   اسرار شواليه گری عبدهللا گول -٣

، نام يکاامر ۀدر سايت وزارت خارج”: می نويسد“  يئنی چاغۀروزنام ”ۀ نويسندArslan Bulutارسالن بولوت، 

  .“ آنھا را تربيت کرده استامريکا است که دولت ئیعبدهللا گول در ليست رؤسای دولت ھا

بورس ”نوشته، می گويد که چگونه “ اسرار شواليه گری عبدهللا گول”ارسالن بولوت در سلسله مقاالتی که تحت عنوان 

ر يافته و بدين وسيله واقعيات ييتغ Milli Kültür Vakfı“ بورس وقف فرھنگ ملی”به “ امريکا ۀوزارت خارج

  .مانده است مذکور از ديد افکار عمومی ترکيه پنھان 

بگذاريد نواقص کوسيکا را ”: ارسالن بولوت در نتيجه گيری از مطالعات و تحقيقات خود در اين زمينه، می نويسد

  :را پرورش داده} والری{تکميل کنيم مدرسه ای که يکی از بزرگترين رھبران گالديو ژيسکار دستن 

The Bureau of Educational and Cultural Affairs (ECA) of the US Department of States  

  )٣. (“عبدهللا گل را نيز پرورش داده است 

 در ترکيه نيز  .طبق نظر ارول بيل بيليک و ارسالن بولوت، مريدان در سازمان ھای کاتوليک تبديل به گالديو می شوند

 امريکار  انتخاب و سپس د  از سازمان ھای جماعات و طريقت ھای مذھبیءھا ابتدا“ گل”ھا “ الله”ھا و “ سنبل”

  .تربيت می شوند

 ماده ای با ٩ روابط عبدهللا گول با طريقت ھای مذھبی، شرکت در عمليات ضد کمونيستی، امضای قرارداد سری ألۀمس 

 از خاک ترکيه به امريکا عبور به ارتش ۀ، تالش برای گذراندن اليحه از مجلس ملی ترکيه به منظور دادن اجازامريکا

  . با صداقت کامل تاکنون انجام پذيرفته استامريکا بزرگ ۀژی خاورمياني ستراتشمال عراق و خدمت او به

  

  Özdemir İnce اؤزدمير اينجه ” -٤

 خبرنگار Leyla Tavşanoğlu“ ليال تاوشان اوغلو”: می نويسد“  حريتۀروزنام”ۀ  اؤزدمير اينجه، نويسند 

 طيب اردوغان را برای امريکا:  می نويسد»چکدوغو پرين«در مصاحبه با رھبر حزب کارگر “  جمھوريتمۀروزنا”

   “راند کورپوريشن” اين موضوع در ارگان  .نخست وزيری و عبدهللا گول را برای وزارت خارجه آماده می کند

Rand Corporation١٩٩٧ بروری ف١٦. (“ نوشته شده است، که از نھادھای جانبی سازمان سيا است(  

 کرده  “آيدينليک ”ۀ در روزنام٢٠٠٢مبر  نو٣ ماه قبل از انتخابات ٨ال و  س٥دوغو پرينچک تثبيت فوق را حدود ”

طيب را به جای اربکان آماده }  در ترکيهامريکامورتون آبراموويتز، سفير وقت {“ آبراموويتز ” :او نوشته بود که. بود

  )١٩٩٦بر و اکت٢٠ ( .“می کند

ول يکی از شھرستان ھای ؤاموويتز وقتی بود که طيب مسا آبراولين تماس اردوغان ب“:اؤزدمير اينجه، می نويسد

وليت استان حزب رفاه و سپس به عنوان ؤوليت شھرستان به مسؤ بعد از اين تماس، طيب از مس .ودب“ حزب رفاه”

  .“شھردار استامبول ترفيع يافت

رھبری حرکت ” ۀ، وظيف٢٠٠١ در سال Graham Fuller  “گراھام فولر”} در خاورميانه{رئيس ايستگاه سيا”

جناح متجدد ”:  گفتDergisi Aktüel“  آکتوئلۀمجل ”٥٢٠ ۀفولر در شمار. را به متجددين اردوغان داد“ اسالمی



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

سيس خواھد کرد أ معمار حزبی که اردوغان ت  او ھمچنين گفت، .“درون حزب رفاه رھبر حرکت اسالمی خواھد شد

}AKP {فتح هللا گولن است“.  

من راه اؤزال  ” : گفته بودTüsiyad“ انجمن صاحبان صنايع و بيزنس ھای ترک ”ئیطيب اردوغان در گردھما”

) ٢٠٠٧  اپريل ١٥(    آيدينليکۀ اينھا در روزنام .“ ادامه خواھم داد، که متوقف شده استئیرا از جا}تورگوت اؤزال{

  .“نوشته شده است

 برای AKPشورای مرکزی ۀ  ساعت٧ ئیز گردھمابعد ا“:اؤز دمير اينجه سخنان خود را با جمالت زير خاتمه می دھد

 از حزبی که از  ! اردوغان گذاشته شد شخصۀ به عھدن کانديدای حزب برای رياست جمھوری، اين وظيفه نھايتاً ييتع

 ۀجامع”در شرايطی که طريقت ھای مذھبی به عنوان سازمان ھای . دموکراسی بی خبر است توقع چندانی ندارم“ د”

ال اين جاست ؤاما س. به عنوان تنھا مرجع تصميم گيری طبيعی است“ شيخ”وند، بدون ترديد قبول تلقی می ش“ مدنی

 شيخ شيخ کيست؟ آنچه که تھوع آور است اين است که ارباب قلمی که خود را مدافع دموکراسی جا می زنند، در  :که

  )٤. (“اين زمينه ھيچ اعتراضی نکردند

ست جمھوری ترکيه و سپس انتخاب وی توسط شخص اردوغان به عنوان کانديدای در واقع انتصاب عبدهللا گول به ريا

به مردم، “ ملیۀ اراد ”ۀوی به عنوان گزين“ انتخاب” با ھزاران ترفند، قبوالندن   و نھايتاً AKPرياست جمھوری 

  !واقعيتی است که در ترکيه اتفاق افتاده است

  

    Doğu Perinçek “دوغو پرينچک“ اظھار نظر -٥

 سال است که اعتراف عبدهللا گول ٨بيش از “:ترکيه در اين خصوص می نويسد“ حزب کارگر”وغو پرينچک رھبر د

مدام به ميان افکار عمومی ترکيه برده و   –ست امريکاکه يک قرارداد خدمت يک جانبه به   – ماده ای را ٩به قرارداد 

سعی می کنند بر روی )  ملیحزب حرکت (MHP  و ھم) حزب جمھوری خواه خلق (CHP مطرح می کنيم، اما، ھم 

  !له سرپوش بگذارندأاين مس

  نکند، در کشور ما، سنبل ھا، الله ھا و گل ھائی ھم ھستند که ما از آنھا بی خبريم؟

 انتخابات رياست  :ھمه بايد بدانند“:دوغو پرينچک جمع بندی نظرات، و راه پيشنھادی خود را نيز ارائه می دھد

سيس دموکراسی در ترکيه از سرنگونی ديکتاتوری أت! واند انتخاب سنبل، از ميان سنبل ھای ناتو باشدجمھوری نمی ت

  )٥(“!گالديو می گذرد
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مسائل سياسی مليت ۀ علی قره جه لو، نويسنده و مترجم مستقل ساکن تورنتو، دارای دکترای علوم سياسی، در حوز* 

  .ويژه ترک ھا و مسائل سياسی ترکيه و آذربايجان و ارمنستان می نويسده ھای ايران ب

  

  :شتياددا

  خوانندگان عزيز،

غرب و شرق در مجموع اميدوارم وقتی اين گزارش را می خوانيد، اندکی ھم به ارتباط عوامل دستگاه ھای استخباراتی 

  .ير استعمار و ارتجاع نيز بينديشيددربند و زنجاسير در داخل کشور خود يعنی افغانستان 

و ژيسکار ديتسن رئيس جمھور ) ھر دو صدراعظم المان(يتد ھلموت کھل، ھلموت شمنوقتی می خوانيم که افرادی مان

نوشيده اند، شک کردن به ھويت استخباراتی » ترقیشير «رات امريکا افرانسه و ده ھا وطنفروش ديگر از پستان استخب

افردی از ھا، سپنتا ھا و ساير کرزی ھا، عبدهللا عبدهللا ھا، سياف ف غنی احمد زی ھا، رزاد ھا، اشرادی از قماش خليلاف

  .ن قماش، اگر نه ھم ھويتی با جواسيس بايد باشد، چيزی نيست به جز سفاھت تا درجۀ نقصان شعورھمي

 AA-AA ادارۀ پورتال


