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  حادثه فرود گاه استانبول
  وسه واقعه

  حقوقدان -اميرفيض

جام نا تيرماه ٧روز  روسيه بود که در عذرخواھی طيب اردوعان رئيس جموری ترکيه از  –واقعه اول 
نطورکه اعالم آروسيه گرديد و گرفت وظاھرا سبب رفع محدوديت ھای ناشی ازساقط ساختن ھواپيمای

  .شده مناسبات تجاری مرزی وتوريستی بين دوکشور به جريان عادی بازخواھد گشت

با ارسال  روزپيش ١٠نامه عذرخواھی رئيس جمھوری ترکيه بنابراعالم دفترمطبوعاتی کاخ کرملين <
ه حالت عادی بازگردد نامه ای به مناسبت روزملی روسيه ابرازاميدواری کرده بود که روابط دوکشورب

   .>که پاسخ منفی وقطعی روسيه را دربرداشت

عليه داعش عمال وواقعا ميجنگد وھرچه بقيه  ست کهروسيه تنھا کشوری ا ؛اما اين رويداد بدون بھا نبود
مريکا تظاھربه مبارزه عليه داعش ميکند روسيه برعکس گام به گام داعش رابه نابودی آکشورھا وبيشتر
سيب رسانی نيروی آوحتی عقب نشينی داعش ازبرخی مواضعش درعراق نتيجه فشارو د نزديک ميساز
   .استدرسوريه به داعش  ھوائی روسيه 

، داعش را که متحدوپايگاه ھمراه داشتبرای اردوغان نھم باخفتی که آشتی ترکيه با روسيه آ -دومواقعه 
داعش فرودگاه استانبول  ماهتير ٨زرده ساخت بفاصله کوتاھی يعنی آ اصلی اش ترکيه بود بشدت لرزاند و

  .شتی ترکيه وروسيه نبودآن فاجعه چيزی جزواکنش داعش به آ و گروه عظيمی را کشت  و را منفجر

روز بيشترفاصله نبود که داعش  ١١اولين نامه نگاری وعشقبازی اردوغان با کاخ کرملين  بنابراين از
   .اجرا گذاشتبرنامه انتقامی خودرابمناسبت وصلت دوباره ترکيه با روسيه به 

شده ترکيه ازروسيه وحادثه تروريستی  تهفساعت فاصله عذرخواھی رسمی وپذير ٢۴گرچه بظاھر تنھا 
استانبول بيشترنيست ولی ميتوان گفت ازھمان زمان که اردوغان نامه درخواست روابط وعذرخواھی 

 رست مانند زنی که دود ؛ن نداد داعش قصد تنبيه ترکيه را يافتآرابه پوتين نوشت وپوتين ھم پاسخ به 
   .رفيقه دارد ويکی که داعش است چشم ديدن نزديک روسيه ورفيقه اش ترکيه را ندارد

ن ھراسان شد که آحادثه فرودگاه استانبول چنان اردوغان را ترساند وازتھديدات پيامد  -واقعه سوم 
   .ه پس گرفتعذرخواھی خودش را ازروسي لبالفاصه يعنی فردای روز انفتجاردرفرودگاه استانبو

رنامه ای که به ھمتای روس خود فرستاده ازروسيه عذرخواھی ، دوغان به ملت خودش اعالم کرددار
   .نکرده بلکه از خانواده خلبان کشته شده روس عذرخوای کرده است
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عبارت ازشما > سخنگوی رياست جمھوری ترکيه گفت <ابراھيم قالينبه گزارش شبکه خبری العالم <
نرا گزارش داد آ> که اردوغان درگفتگوی باخبرنگاران مطرح کرد وروزنامه حريت يکنمعذرخواھی م

   .ان کشته شده  روس بودهبخطاب به خانواده خل

بن علی يلدريم> نخست وزيرترکيه صحت ادعای اينکه ترکيه حاضر به به نوشته خبرگزاری رويتر <
  .پرداخت تاوان به روس است تکذيب کرد

  اين تحريردستاورد حقوقي  

فعاليت  به سازمان ملل متحد ارائه داده که مويد نقش کامل اجرائی دولت ترکيه در روسيه اسنادی را **
 . اسناد مزبور که ھمراه فيلم درخبرگزاريھا منتشرشده نشانیدرسوريه است ھای تروريستی داعش

  .ی توسط ترکيه داردی ووارسال نفرات ودرمان مجروحان داعشمازھمکاری ھای نفتی وسالحھای تھاج

بھرحال برای روسيه وجھانيان محرز ومسلم است که ترکيه عامل بسيارمھمی برای جنايات داعش حداقل 
   .درسوريه ميباشد

بنابرمالحظات باال واينکه روسيه عليه داعش ميجنگد ايجاد روابط سياسی بين ترکيه بعالوه داعش  **
خودداری ترکيه  اراست وروسيه نبايد بدون شرط قطعی در، برای روسيه اتھام بردبا روسيه منھای داعش

مد ازتوريست به ايجاد مناسبات با ترکيه اقدام آازحمايت وکمک به داعش به خاطر ميوه جات ترکيه ويا در
  .داعش عنوان نشود ودراين صحنه سازی سياسی چرابايد تعھد ترکيه به خودداری ازحمايت ازميکرد 

  .با خربزه وھندوانه ترکيه عوض ميکرد  که متاسفانه کرد اريه رم سونميبايستی جان مردروسيه 

، تمام کشورھائی که با انتشارمدارک وعکسھائی که سند ھمکاری ومعاضدت ترکيه ازداعش است **
با ترکيه روابط سياسی دارند درموقعيتی قرارميگيرند که بنوعی معاونت درجنايات داعش محسوب 

   .ميشوند

قابل قبول برای توقف اساسی فعاليت داعش سلب حمايت ومعاضدت کشورھا به يکی ازطرق حقه و **
ن است که بين داعش وکشورھائی که به داعش کمک مالی آداعش است وجامعيت اجرائی اين طريق در

ی نقدی وتدارکاتی به داعش ن کمک ھاآ . زيرا اگروتسليحاتی وحمايتی ميکنند تفاوتی گذاشته نشود
اين حد  ، قادربه فعاليت ھای تروريستی دراخته شده ای نبود ويا قطع شود داعشی شنازسوی کشورھا

   .نخواھد بود

مريکا آدولت  کند که شخصيت ھای سياسی مسئول در جامعه بشريت بايد احساس خفت وشرمندگی  **
 قطر اسناد وحتی اظھارات شخصيت ھای سياسی عربستان و –مسئوليت ايجاد داعش را پذيرفته اند 

بغداد  در ران ت ١۶٠ھمان داعش که دريک عمليات انفجاری  ؛زتامين نيازھای مالی داعش استحاکی ا
 را درترکيه به خاک وخون کشيد وسازمان ملل متحد نازکترازگل ھم به کشورھای موجد وتن  ٢٣٠و

   .حامی داعش نگفته ونميگويد
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 –دريمن  –دربنگالدش  –درعراق  –د درسوريه  درليبی گجنھم اکنون داعش درچندين کشورو جبھه مي
 . ھيچ کشوری دردنيا چنين قدرت ومديريتی ندارد که دردرصحرای سينا وجاھای ديگر –درببنگالدش 

يک  ، قدرت جھانی باشد يعنی کشورھای بزرگ جھان ھرن قدرتآ مگر ،چندين جبھه دريک زمان بجنگد
   .بنحوی به داعش کمک کنند  که ميکنند

بور بنحوی عمل کند که بعنوان قطب رھبری کشورھا درمبارزه با روسيه ميتوانست درماجرای مز **
تروريسم بويژه داعش شناخته شود بعالوه اينکه با ادعای غبن وتکذيب ترکيه درافکارعمومی مردم ترک 

    .وحتی روسيه کاله باخته معرفی ميشود

  كمك انگلستان به داعش 

شده  ری منتشرخباخيرا  .ش کمترديده ميشوددرمطبوعات وخبرگزاری ھا خبری ازحمايت انگلستان ازداع
   .که نشان ميدھد چرا بمب گذاری ھای داعش با موفقيت صورت ميگيرد

بمب يابی که بوسيله پليس عراق درکنترل عبوراتومبيل ھای حامل بمب انفجاری دستگاه  ؛خبراين است
 انگلستان وتقلبی و ھای ورودی ساختمان ھا وشھرھا بکارگرفته ميشود ساخت دولت مقابل دروازه در

ھمين  شوند ازايستگاه ھای بازرسی عراقی بگذرند  ازواتومييل ھای حامل بمب که موفق ميظاھری است 
 تاکنون درعراق جاری است و ١٩٨٨واين عمل ازسال  بودن بمب يابھا استفاده کرده وميکنند تقلبی

   .ستدرصد بمب يابھای عراقی ازھمين نوع ا ٨٠نطور که خبرمزبورحاکی است آ

کشورجھان فروخته شده است که مھمترين   ٢٠معروف است تقريبا به  ADE-651اين بمب يابھا که بنام 
ن استفاده آ که درسراسرايستگاه ھای بازرسی عراقی ازن بمب ياب ھای تقلبی عراق است آخريداران 

. اخيرا بعلت سروصدای زيادی که درجھان اين عمل پيدا کرده يک تاجرانگليسی تحت تعقيب ميشود
  .. درحاليکه بمب ياب ساخت دولت انگلستان است نه افرادقرارگرفته است

   .ن نميرسدآاست که عقل جن ھم به  مالحظه ميکنيد که نحوه کمک به داعش به چه کيفيت حساسی

ن دولت برای حفظ امنيت آيا آ اين بمب يابھا قالبی است وکه دولت انگلستان نميدانسته  ذيرفتپيا ميتوان آ
   .؟ ھرگزکشورخودش ازھمين بمب يابھای قالبی استفاده ميکند

 


