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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  
  اسماعيل ھوشيار

  ٢٠١٣ جنوری ٢۶
 

 ؟!ش کدام سياسترکَ تَ 
 

؛ مشغول مذاکره برای حل " پ ک ک" ؛ و درحالی که دولت ترکيه با رھبران ٢٠١٣ سال جنوریدرنيمه ھای ماه 

قشات بين کردھا و دولت مرکزی شده است و درحالی که دولت فرانسه درگيرمناقشات و مداخالت درافريقا شده منا

 پ ک ک ؛ يک شوک جدی نبود ؛ خيلی ساده زدند و دراولين موضع گيری دولت ۀ عضو برحست٣خبرترور.....است

عامل يا عامالن ..... چنين حرفی مشخص استۀعمليات ترور خيلی پيچيده انجام شده است و پيام ساد: فرانسه فقط گفت 

 ! شوند  يحتمل پيدا نمی

 ٢حدود . االت طی اين مدت ؛ برھوش و ذکاوت فردی سواربود ؛ ھنوزھم ھمان است ؤتحليل ھای انجام شده و طرح س

 را نديده پاريس اولين ترورسياسی. ھفته تا به حال صبرکردم ھنوزسرنخ و مدرکی يافت نشده است و يحتمل نخواھد شد

 و دولتھای تروريست بوده است ؛ و سياست ھميشگی چشم بستن اروپا چندان عجيب ھا دسته ۀاروپا سالھا جوالنگ. است

ھمه دنبال صيد (رود  که دراين جريان ھرفرد و يا تشکلی انگشت اتھام را به سوی ديگری نشانه می اين. نيست 

اين نوشته ھم مثل باقی نوشته ھا تا به امروز ؛ يک . د ندارد و حقيقت چيست ؟ حقيقت کاملی وجو) خودشان ھستند

 !مطلب تحليلی است و تابع تجربه و نه قانون 

يکی از اين سه تن خانم .  خبرگزاری فرانسه اين سه تن ھرکدام با يک گلوله در سرشان به قتل رسيده بودندۀبه گفت

دستان ترکيه و نخستين زن عضو ارشد اين سازمان بوده  ساله، از بنيانگذاران حزب کارگران کر۵۵سکينه جانسيز، 

 کنگره ملی کردستان در ۀيس مرکز اطالع رسانی کردستان ونمايندئ ساله، ر٣٢دو تن ديگر خانم فيدان دوگان، . است

  اظھاراتۀبنا به گفت.  ملی کردستان بوده استۀ ساله، مقيم بلژيک وعضو کنگر٢۵فرانسه وديگری خانم ليال سولماز، 

شود که  در عين حال گفته می.  کد داشته است،مقامات رسمی درب ورود به آپارتمانی که اين سه تن حضور داشته اند

 .ليس ھم بوده استومحل وقوع جرم وھمچنين شخص خانم جانسيز با توجه به موقعيتش در حزب تحت نظر ومراقبت پ

 در اين دفتر ھيچ دوربين : گفت"بی اف ام" کانال خبری  فدراسيون انجمن کردھا در فرانسه بهۀ نمايند"لئون ادارت"

يعنی شليک با . (اند ی نشنيدهئھا ھيچ صدا دھد که ھمسايه شان میای نبوده و اضافه کرد تحقيقات اوليه ن مدار بسته

. اندی باقی نمی مئبه اين ترتيب اندکی ترديد در وقوع يک عمل تروريستی بسيار حرفه ) صداخفه کن ھمراه بوده است

عضو يکی از خانواده ھا گفت ھدف از اين کار اخالل در مذاکرات صلح است که به تازگی برای پايان دادن به دھه ھا 

خواھر من در حمايت از روند صلح زندگی خود را ...درگيری خونين ميان دولت ترکيه و پ ک ک آغاز شده است

 ».ند که ناسيوناليستھای ترکيه در پشت قتل قراردارند بسياری از شورشيان کرد بر اين باور«: اوگفت» ...پرداخت
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 چنين عمليات ۀال اين است که کدام جريان ناسيوناليستی توان و تجربؤفقط س. اين نظريه تا حدودی قابل تعمق است 

 ؟ !پيچيده ای را دارد ، ھدفش و منافعش ازاين ترورچيست و باالخره سيستم امنيتی فرانسه کجای مش باقراست 

. گردد  تشکيل گروھھای فاشيستی يا ناسيوناليستی و تروريستی درسراسردنيا ؛ به دوران جنگ سرد برمیۀبقسا

ی که به موازات ئگروھھا. شد  تشکيل و پشتيبانی می CIA توسط ه ھا انبوھی ازاين دستدرامريکای التين مشخصاً 

زدند   مستقل ؛ با ھمان حس ناسيوناليستی دست به کشتارکمونيستھای زمان خودشان میدولت مرکزی نظاميان و ظاھراً 

رايط سياسی امروز کارائی و اين گروھھای فاشيستی درش. کردند  و حتی بيتشرازدولتھای وقت ؛ مخالفان را درو می

 وجه اشتراک اغلبشان ھم .اکثراين گروھھا عملکردشان اعتقادی بوده است . يت خودشان را ازدست داده اند موضوع

 CIAمثل القاعده که با ھمين ھدف توسط .  ميالدی است ٧٠ و ۶٠ھمان موضوع کمونيست کشی رايج دردھه ھای 

وارد فاز ترورھای  تشکيل شد و بعد که کارائی و موضوعيتش تمام شد ، برای حفظ خودش درمقابل سياستھای غرب؛

 . ستان ايران گروه مفتی زاده بود که معروف به جاشھا بودند مشابه آن درکردۀنمون. خارج ازمحدوده شد 

در گزارشھای بسياری يک .... "گرگھای خاکستری" ناسيوناليست ترک ملقب به ۀيکی ازاين گروھھای قديمی و پيچيد

ل دفاعی ھا نيز گرگھای خاکستری توسط مارتين لی از بنياد مطالعات و تحلي در رسانه. گروه تروريستی خوانده شده اند 

 .ھای يونانی و ارمنی به عنوان يک سازمان تروريستی و فاشيستی شناخته شده است ھندوستان، و نيز گروه

در خارج از .  را به گروه گرگھای خاکستری نسبت داده است١٩٨١ تا ١٩٧۴ فقره قتل بين سالھای ۶٩۴دولت ترکيه 

 شده است که ١٩٩۶روزنامه نگار قبرسی در سال ) Kutlu Adali(ترکيه نيز، اين سازمان متھم به قتل کوتلو آدلی 

 اعتراف کرد که "تانسو چيلر"در ھمان سال، يکی از معاونين . مخالف سرسخت سياستھای کشور ترکيه در قبرس بود

پيش تر از اين . ھای عمدی متعددی در يونان بوده است  ول آتش سوزیؤ، رھبر گرگھای خاکستری، مس"عبدهللا چتلی"

 ، از اعضای سابقه دار گرگھای خاکستری ، اقدام به شليک و مضروب نمودن پاپ "مھمت علی آقا"، ١٩٨١در سال 

 .ژان پل دوم در واتيکان نمود

 The creed of the Grey(» عقايد گرگھای خاکستری«ای تحت عنوان  ديا ؛ در مقالهيطبق داده ھای ويکی پ

Wolves ( چاپ نشريه بزکورت)Bozkurt (رسمی گرگھای خاکستری است، ايدئولوژی و ستراتژی ۀکه نشري 

  :گرگھای خاکستری با جمالت زير عنوان گرديده

  ). Bozkurtcu(ما که ھستيم؟ اعضای گرگھای خاکستری «

  ).Bozkurt(اعتقادمان چيست؟ ترک بودن گرگ خاکستری 

  .کيشمان چيست؟ برتر بودن نژاد ترک

  .اصل اين برتريت در کجاست؟ خون ترک

  » !ما پان ترکيست ھستيم؟ آریآيا 

ھمه چيز برای ترک و «.کشور ترکھا نه ترکيه است، نه ترکستان، بلکه ميھن تمام ترکھا، کشور ابدی تورانيان است«

 ».نفع او بايد باشد

 قتل سه زن فعال کرد در پاريس را منحرف کردن گفت وگو ۀدولت ترکيه ھمچون بسياری از مفسران ترک ، انگيز

، نزديک به جناح "مليت" ۀسردبير روزنام .اند  ترکيه و عبدهللا اوجاالن رھبر حزب کارگران کردستان دانستهميان دولت

چپ ميانه رو ترکيه، در اين زمينه گفته که قاتالن اين جنايت ھر که باشند ، نمی توان اين قتل ھا را جدا از موضوع 

را در رديف متھمان قرار " ی کوچک در قلب دولت ترکيهئگروھھای مافيا"فيگارو ھم . گرفت مذاکرات صلح در نظر 

  . داد 
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 اروپا؛ برای دولت ۀروند سياسی و صلح آميزحل مشکل قديمی و خونين دولت ترکيه و کردھا درمسير ورود به اتحادي

نه سفاأ اروپا برای دولت ترکيه و قيمت خونينی که متۀعطش و نياز ورود به اتحادي. ترکيه اجتناب ناپذيراست 

 زن کرد در پاريس از آخرين ترکشھای ھمان سياست غربی کمونيست کشی ٣ترور . گيرند می" چپ"ھنوزازنيروھای 

  .  ميالدی است ٧٠ و ۶٠دھه ھای 

 

  

٢۴/٠١/٢٠١٣ 

 

 


