اصل این مقاله به زبان انگلیسی است .لینک اینترنتی اصل آن را در زیر مشاهد میکنید.
سرویس خبری کورت هاوس

شکوفایی و رونق بازار البی های ترکیه در دولت ترامب!
(البی یا البیگری( )Lobyingمالقات با سیاستمداران برای اعمال نفوذ در امری
سیاسی ،نظامی ،اقتصادی و...است .این لغت معادل ارتشا ،رشوه خواریُ ،رشوه
گیری ،داللی و کارچاق ُکنی سیاسی در فارسی است .البیگری در بیشتر دول غربی
امری بسیار رایج و حتی قانونی است و یک تجارت کالن است که میلیاردها دالر برای
موسسات مافیایی که در این صنعت مشغول بکارند ،درآمد باد آورده میزاید!)
ً

مانها تان )شبکه مطبوعاتی غیرانتفاعی سی ان)
چند سال پیش ناگهان قدرت داللی سیاسی ترکیه در ایاالت متحده پر و بال وسیعی گرفت .چنین تحولی زمانی ُرخ داد که
البیستها و انجمن های خیریه طرفدار دولت ترکیه ،میلیونها دالر پول باد آورده دریافت کردند.

این موصوع همان سالی روی داد که نوارهای صوتی افشا شده نشان داد که رجب طیب اردوغان نخست وزیر وقت ترکیه به
پسرش بالل رهنمود داده بود که مبالغ هنگفتی از چند مئلیارد دالری پولهایی را که طی یک دسیسه پول شویی غیرقانونی و
قاچاق به چنگ آورده بودند ،نابود کند.
"اکنون چیزی را که من میخواهم بگویم این است که تو هر جیزی را که در خانه است خارج میکنی ".گفته های اردوغان
را در حال دستور دادن به پسرش را می توان در یو توب شنید ( )recordingsکه این گفته ها را میلیونها نفربال فاصله در
یوتیوب شنیده و توسط روزنامه ترکی زبان " زمان" که هم اکنون توسط دولت بسته شده ،ترجمه شده است.
بالل جواب میدهد که " انچه که من میتوانم بکنم این است که پولهای تو ،در جای امنی است".
عمومی شدن نوارها در ٰ
اواىل سال  ،۲۰۱۴نشان می دهد که اردوغان نگران بود که پلیس استانبول خانه های سران حزب
حاکم عدالت و توسعه و رضا ضراب ،متحد آن زمان وی را بازرسی کرده بود .
رضا ضراب ،دالل طال ،متهم است که اوبه سران حزب حاکم رشوه داده است .حکومت ترکیه صحت نوار را انکار کرده
است ،اما تحقیقات آکادمیک با استناد بر مدارک کافی بر صحت اصل سند تاکید کرده است (.) WikiLeaks
ضراب سه سال بعد در یک دادگاه فدرال در نیویورک دسیسه رشوه گیری اردوغان برای دور زدن و نقض تحریمهای ایران
توسط ایاالت متحده را مطرح و لو داد ،غائله ایکه اردوغان ،بطوریکه گزارش شده است با توسل به البیگری فشرده نزد
دونالد ترامپ و وکیلش رودی جولیانی تالش کرد آنرا از سر خود بازدارد.
کورت هاوس نیوز اسناد اطالعاتی البی های خارجی وزارت دادگستری را بررسی کرده و هویت پنج شرکت از بزرگترین
شرکت ها در ارتباط با دریافت پول از حکومت ترکیه بین سالهای  ۲۰۱۴و  ۲۰۱۸را آشکار کرده که عبارت بوده اند از:
امستردام و ُ
شرکا ( .)Amsterdam & Partnersبا الرد پارتنر( ،)Ballard Partnersجفهارد گروپ( Gephardt
 ،)Groupگرینبری تراوریگ( ،)Greenberg Traurigو مرکوری پابلیک افیرز( .)Mercury Public Affairsدرآمد
حاصله این پنج شرکت که شامل شرکتهای تابعه قراردادی هم میشوند ،در عرض این دوره زمانی جمعا چهار برابر شده است،
از  ۷،۱میلیون دالر در سال  ۲۰۱۴به بیش از  ۷،۳میلیون دالر در سال  ۲۰۱۸رسیده است

.
جفارد گروپ یکی از البیستهای درازمدت ترکیه که اسمش را ازیکی از نماینده گان حزب دُموکرات در کنگره که ٰ
موىسس ان
گروه هم هست ،گرفته رابطه اش را با حکومت خود در سال  ۲۰۱۶قطع کرد .شرکت جدیدی که بعنوان کارگزار منافع ترکیه
ثبت شده و جایگزین شرکت جفارد شده است عمیقا' با ترامپ و شرکایش گره خورده است.
منابع مالی سازمانها و انجمن های خیریه طرفدار دولت ترکیه ،که هم با اردوغان و هم با ترامپ در ارتباتط هستند ،رشد
فوقالعاده ای در مدت مذکور داشته اند.

بالل اردوغان ،همان پسر اردوغان که در نوار ضبط شده در سال  ۲۰۱۴اسمش بر سر زبانها افتاد ،مدارک الحاقی بنیاد
خیریه ثبت شده در امریکا را بنام ُبنیاد تورکن ( )Turken Foundationدرست چند ماه پس از انکه نوار گفتگوی او و
پدرش موجب سر و صدای بسیاری شد امضا کرد .اصلی ترین حزب اُپوزیسیون ترکیه که سوابق شرکت تورکن در اداره
دارایی ایاالت متحده را افشا کرد ،سوابق ارتباط آنراطی یک سند درخواستی نشان داد.
هیىت ٰ
اسناد بایکانی شرکت تورکن نشان میدهد که فرزند دیگر اردوغان بنام عسرا البیرق عضو ٰ
رىیسه تورکن است (سند).
طبق قانون معافیت مالیاتی شرکتها ،ماده ( ۵۰۱ث)  ، ۳تورکن ُملزم نیست که حمایت کننده های مالی خود را بر مال کند ،اما
طی اظهار نامه مالی خود به وزارت دارایی ،گزارش کرده است که بیش از  ۲۴میلیون دوالر کمک در سال مالی بعدی دریافت
کرده بود .با مصرف بی محابای این پول ها  ،این بنیاد خیریه مبلغ  ۱۷،۵میلیون دالربرای زمینی پرداخته است که در نظر
است یک اسمان خراش  ۳۲طبقه در مرکز مان هاتان برای خوابگاه دانشجویان مسلمان ساخته شود .همچنین این مرکز
خیریه ،مزرعه محمد علی ،مشت زن اُسطوره ای امریکایی را که در میشیگان قرار دارد به مبلغ  ۲،۵میلیون دالر در سال
جاری خریداری کرده است.
اسناد انتشار یافته از طرف ویکی لیکس نشان میدهد که بالل اردوغان برای خرید امالک مختلف دیگری در مرکز مانهاتان
به مبلغ  ۲۵میلیون دالر تمایل نشان داده که نماینده ًم ًوسسه ترامپ خانم النا بارنوف به او در سال  ۲۰۱۳پیشنهاد کرده
بود (.سند ویکی لیکس)
با ُرنوف که به "دست راست جریان روسی "،ترامپ شناخته شده بود دو سال بعد بر اثر سرطان خون در گذشت.
شرکت خیریه تورکن به ایمیل ارسالی این نشریه جهت اظهارنظر و توضیح در این باره پاسخ نداد.
در زیر مشخصات افراد دست اندرکار البیها و ُم ًوسسات خیریه طرفدار دولت ترکیه بین سالهای  ۲۰۱۴و  ۲۰۱۸بیان می
شود.
پس از سالها البیگری و پاکسازی از چهره دولت مستبد اردوغان ،جفهارد ( )Gephardtاز حوزه البیگری ُترکیه خارج
میشود.
بیشتر از یک ده قبل در  ۲۰۰۹تحقیقات پرو پابلیکا ( ) ProPublica investigationنشان داد که البی های حکومت
ترکیه بیشتر از البی های هر کشور دیگری با نمایندگان کنگره امریکا تماس داشته اند.
یک سال قبل از انتشار مقاله باال ترکیه اولین قرار داد خود با ریچارد جفارد نماینده سابق ایالت میسوری درکنگره  ،را امضا
کرد.
ترکیه در ارائه تصویری از اردوغان به عنوان پلی بین اسالم سیاسی و دموکراسی لیبرال موفق عمل کرده بود  ،اما افشای
رسوایی مالی و فساد اردوغان  -و پاسخ سرکوبگرانه وی به این افشاگری  -باعث شد که از اواخر سال  ۲۰۱۳حسن نیت بین
المللی نسبت بوی لکه دار شود.
وقتی که نوارهای ُگفتگوی اردوغان و پسرش بر مال شد و اینترنت را پر کرد  ،اردوغان تویتر را بسته و دادستان عمومی را
برای جلو گیری از تحقیقات در مورد پسرش برکنار کرد .اسناد افشا شده بر طبق قانون ثبت کارگزاران خارجی حاکی از
آنست که موضوعات مهمی مانند " آزادی اینترنت" در ترکیه بین جفارد و قانون گذاران آمریکا رد و بدل شده بود ،و پاسخ
وی در مورد نگرانی کمیته روابط خارجی مجلس در باره اینده دمکراسی در ترکیه را نشان میداد.
در ست زمانیکه خود کامگی اردوغان باال گرفت ،گروه جفهارد پنج شرکت پیمانکار را به کار گرفت تا به کمک انها تصویر
ازموسسه حقوقی و
لکه دار شده دولت ترکیه در ا نظار جهانیان را آرایش و ُمدیریت کنند .این شرکت ها عبارت بودند
ً
البیگری دیکستین شاپیرو ( )Dickstein Shapiro LLPو ال بی اینترناشنال سلوشنز ( LB International
 )Solutionsدر سال  ،۲۰۱۴و گرینبری تراورینگ ( ) Greenberg Traurigو کاپیتول کاونسل ()Capitol Counsel
در  .۲۰۱۵موسسه کاریابی برایان فومی ( ،)Brian Forniکه از دیرباز البیست کنگر بوده است ،و از سال ۲۰۱۲
پیمانکار موسسه جفهارد بود ،قراردادش را در سال  ۲۰۱۶تمدید کرد .این اخرین سا لی بود که این شرکت برای ترکیه کار
میکرد.

در رابطه با این تحقیق،تماس با شرکت جفهاردت میسر نگردید .معاون شرکت اقای گرگ کارنریک ( )Greg Carnrickهم
به تماس تلفنی ونامه الکترونیکی این نشریه برای اظهار نظر در اینمورد پاسخ نداد.
در یک تماس تلفنی با اقای جا نیس اوکانل ( ، )Janice O’Connellکه یکی از البیستهای قبلی برای ترکیه و پیمانکار
شرکت جفهارد بود ،در پاسخ به پرسش اینکه چرا شرکت انها قرارداد البیستی  ۸ساله برای دولت ترکیه را خاتمه داده است
جوابش یک کلمه بیشتر نبود " نه" و تماس تلفنی را قطع کرد.
بعضی ازشرکتهای پیمانکار جفهارد به کار برای شرکت گرینبرگ تراورینگ ادامه دادند  .شرکت اخیر یک ُم ًوسسه حقوقی –
مسولیت وکالت موکل خود آقای ضراب را قبول کرد،
البیگری یک میلیارد دالری است که درست همان زمان که جولیانی
ً
ٰ
مسىولیت البیگری برای ترکیه ر ا برعهده گرفت.
نقش در حال رشد جولیانی
در اثنای سال  ۲۰۱۷که به محاکمه ضراب ُمنجر شد ،حکومت ترکیه تاکتیکهای تهاجمی قانونی  ،دیپلوماتیک و البیستی و
کارچاقکنی خود را سرعت بخشیده و افزایش داد .دولت ترکیه ضمن ختم روابطش با شرکت جفهارد که وابسته به
دموکراتهاست  ،دو قرارداد با دو شرکت تحت نفوذ جمهوری خواهان را امضا کرد.
باالرد پارتنرز که مجله پلیتیکو انرا " قدرتمندترین البیست در نزد دولت ترامپ " نامید ،به موجب دو قرارداد درامدی بیشتر
از  ۴میلیون دالر کسب کرد .مبلغ  ۲میلیون دالر انرا از سفارت ترکیه در واشنگتن وبیش از  ۲میلیون دالر از هالک بانک که
یک بانک دولتی ترکیه است دریافت کرد .هالک بانک همین پائیز گذشته توسط دادگاه نیویورک تفهیم اتهام شد .با چنین
مبلغ پولی ،شرکت مزبور سه نفر از عاملین خود را که روابط عمیقی با وزارت کشور و وزارت خزانه داری دولت ترامپ و
کاخ سفید دارند ،اعزام کرد( سند قرارداد البیگری بیش از ۴میلیون دالر).

شرکت دیگر " گرینبرگ تراوریگ" که اعانه های سیاسیش در سال  ۲۰۱۶کمی به جمهوری خواهان نزدیک بود ،اما یکی از
عواملش شریک جولیانی ،رابط مستقیم ترامپ ،بود( .جولیانی) شهردار سابق نیویورک مرتب در حال تردد هوایی بین کاخ
سفید و انکارا جهت فشار برای بازگرداندن یک زندانی بود که می بایست مانع شهادت ضراب شود که سبب رسوایی

اردوغان می شد .ضراب اردوغان را متهم کرده بود که دستور داد و ستد های غیرقانونی به مبلغ میلیاردها دالراز طریق
هالک بانک را داده بود.
رشد شهرت جولیانی بعنوان نماینده پنهان وزارت امورخارجه دولت ترامپ در ترکیه و در اوکراین موجب نگرانی دموکراتها
در مجلس نمایندگان شده است .یک سال قبل هفت سناتور نامه ای را امضا کردند که در ان از وزارت دادگستری خواسته
شده بود که ارزیابی کنند ایا جولیانی الزامات ثبت نام کارگزاران خارجی را رعایت کرده است یا نه.
سناتور تامی داکورت ،یکی از امضا کنندگان نامه ،پس از پیگیری در امور تحقیقاتی ماه گدشته ،هنوز منتظر پاسخ وزارت
دادگستری است.
داکورت در یک گفتگوی تلفنی به کورت هاوس نیوز گفت " :من دوبار با وزارت دادگستری تماس گرفته ام  ..و جوابی از
انها دریافت نکرده ام " .وی افزود " :من کامال م ٰ
طمىن نیستم چگونه اقای جولیانی ،که نه ُمنتخب مردم امریکاست و نه
تا ٰىیدی ٰه مجلس سنای امریکا را دارد ،اموری را از طرف ٰ
رىیس جمهور هدایت می کند که در حیطه سیاست خارجی است ،تنها
بخاطر اینکه ایشان وکیل حقو قی شخصی ٰ
رىیس جمهور است؟".
بدنبال انتشار این مطلب ،جولیانی بد ُگمانی نمایندگان در مورد اینکه وی ممکن است الزامات البیگری خارجی را نقض کرده
باشد را "ادعای فریبکارانه" خطاب کرد .جولیانی ُگفت" :مایکل موکاسکی ( )Michael Mukaseyو من مشاور حقوقی
یک امر دعاوی بالتکلیف بودیم،و مسئله مبادله زندانی ضراب را دُنبال میکردیم "،اشاره جولیانی به قاضی القضات پیشین
دولت فدرال است که همراه وی ُمشترکا" مشاور حقوقی آن پرونده بودند .قوانین مربوط به البیگری و ثبت نام نمایندگان
خارجی ( ،)Foreign Agents Registration Actوکالی موکلین خارجی را تماما" از نمایندگی آنها در جریان دادرسی
محروم کرده است.
سناتورها به اتهامات خود علیه جولیانی بخاطر نقض قوانین مربوط به کآرگزاران خارجی
درخواستی بود از وزارت دادگستری برای تحقیق در اینمورد که بی جواب ماند.

پایان ندادند .نامه انها حاوی

داکورت همچنین اظهار داشت که مشخص نیست که اقدامات اقای جولیانی منافعی مالی هم برای شخص او ،بعنوان مثال در
ترکیه در بر داشته است یا نه.
اسناد دادگاه نشان میدهد که ضراب ،که به دسیسه غیرقانونی پولشوئئ اعتراف کرده است ،مستقیما" به اقای جولیانی مبالغی
پول پرداخته بود .جولیانی این شهردار پیشین نیورک ،زمانی که به فعالیت نزد ترامپ سرعت بخشید روابط خود را با
گرینبرگ تراورینگ در سال  ۲۰۱۸قطع کرد.
سهامدار شرکت گرینبرگ ،رابرت مانگاس که قرارداد البیگری ُترکیه را امضا کرده بودُ ،مدعی است که هر گز با جولیانی در
موسسه مذکور ،جیل پری گفت :آقایان مانگاس و جولیانی
هیچ موردی در رابطه با ترکیه با هم کار نکرده بودندُ .مدیر عامل ً
هرگز در هیچ موردی در ارتباط باترکیه ،از جمله در مورد پرونده ضراب ،باهم کار نکرده اند" .
شرکت گرینبرگ تراوریگ که تا سال  ۲۰۱۸تنها به دموکراتها اعانات مالی و ُرشوه پرداخت میکرد ،از ان ببعد اعانات و
هدایای مالی خود را به هر دوحزب در دو طرف ُکرسیهای کنگره پرداخت کرد .جدیدترین ارشیو اسناد شرکت مذبور گزارشی
از تعداد بیشماری نامه الکترونی و دوبار مالقات ُجداگانه با سناتور لیندزی گراهام جمهوری خواه و ٰ
رىیس ستاد نمایندگان
دُموکرات ،ایلهان ُعمر داد .ایلهان ُعمر تنها نماینده از حزب دموکرات بود که به قطعنامه اخیر کنگره در مورد نسل کشی
ارامنه توسط ترکیه وهمینطور به محاصره اقتصادی ان کشور رای منفی داد  .دفتر ایلهان عمر حاضر نشد در اینباره
توضیحی بدهد.
این شرکت مبلغ  ۵میلیون دالر بابت هزینه خدمات و مخارج از ترکیه دریافت کرد ،که تقریبا مبلغ دو میلیون ان را به شرکت
موسسات کاپیتول کاونسل  ،بیکر دونلسون و ا ل بی انترناشونال سالوشن که رییسش لیدیا بورالند است
های پیمانکار ،شامل ً
پرداخت کرد .لیدیا بورالند به یک کمیته اجرایی سیاسی ترکیه کمک کرد تا به سیاست مداران امریکایی رشوه و هدایای مالی
پرداخت کند.
دُشمنان اردوغان

اردوغان حین سرکوب مخالفین ،به جنگ متحدین سابق حزبش ،یعنی هواداران فتح هللا گیولن رفت .گیولن یک اخوند متولد
موسسه اصلی مورد قرارداد
موسسه آمستردام و شرکاً ،
ترکیه است که مجبور به تبعید و اُسکان در اطراف پنسینوانیا شدً .
دولت ترکیه که ٰ
مسىول عملیات ایذایی و ضد یت با گیولن بود ،چنانکه سوابق و اسناد نشان میدهند برای تخریب این ُپشتیبان
سابق اردُغان ،حد اقل  ۱۴شرکت پیمانکار را به خدمت گرفته بود.
موسسات البیگری دولت ترکیه و سیاستمداران
بر طبق قانون ثبت نماینده های خارجی ،آن اقدامات بده و بستانی مابین ً
آمریکایی بدرستی افشا شده است .دادستان های فدرال معتقد ند که روابط حکومت ترکیه حد اقل با یکی از همکاران ترامپ از
راههای غیرقانونی صورت گرفته بود.
مشاور قبلی امنیت ملی ترامپ مایکل فلین اذعان کرد که او ارتباط دولت ترکیه با عملیات ایذایی و تهاجم بر ضد گویلن را
مخفی نگاه داشته بود .این اقدام ابتکاری نفوذ عوامل خارجی مخفی " کمپین حقیقت یابی ( )The Truth Campaignلقب
گرفت.
بر طبق قرارداد ،شرکت هولندی اینوو بی وی مبلغ  ۶۰۰۰۰۰دالر به فلین اینتل گروپ پرداخت کرد که در نشریه هیل
( )The Hillبه قلم فلین در روز انتخابات درج شده بود.
فلین در یک سرمقاله که در روزنامه فوق منتشر شد نوشت "نیروهای اسالم افراطی ایده ٰىولوژی خود را از آخوندهای
افراطی شبیه گویلن ،که یک فریکباراست ،می گیرند .ما نمی بایست مامن امنی برای او فراهم میکردیم ( ".مقاله فلین برعلیه
اُپوزیسیون دولت ترکیه).
اقای فلین در ستون روزنامه هیل ،گویلن را با مال های ایران و اوسامه بن الدن مقایسه کرد .اسناد دادگاه بعدا نشان داد که
مسولین دولت ترکیه در ارتباط با فلین چند ین مقاله با نام ُمستعار نوشته داشته بودند .یکی از این نویسندها با
همکاران و
ً
نام ُمستعار ،بیژن کیان ،عضو تیم دولت انتقالی به ترامپ ،بود که بعدا" بعنوان عنصر البیست غیر رسمی از طرف کشوری
بیگانه محکوم شد ،اما محکومیت وی لغو گردید .حکیم الپتکین ،بنیاد گذار اینوو ) ،( Inovoهم متهم شد اما در دادگاه حاضر
نشد و فرض بر این است که در ترکیه زندگی می کند.
والستریت ژورنال گزارش داد که اقای فلین طرح ربودن اقای گویلن از محل اقامتش و بر گرداندن او به ترکیه ،بدون پروسه
استرداد قانونی را با مقامات ان کشور مطرح کرده بود .اقای فلین انکار کرد که او سعی کرده بود آخوند گویلن را برباید .اما
مدیر قبلی سازمان سیا اقای جیمز وولسی به آن روزنامه توضیح داد که او شاهد ان گفتگو بوده است.
کانال رسانه ای ارتباطی دیگری که بودجه انرا دولت ترکیه تامین کرده و برضد اقای گویلن تبلیغات منفی میکرد نیز افشا
گردید .آمستردام و پارتنر ،بریاست وکیل دعاوی رابرت آمستردام ،تقریبا" مبلغ  ۱،۳میلیون دالر جهت بد نام کردن اقای
گولین از دولت ترکیه دریافت کرد.این شرکت تقریبا به همان میزان وجه به بیش از یک دوجین شرکتهای پیمانکار بخاطر
همیاری در این مورد از جانب دولت ترکیه پرداخت کرد.
حین یک تماس تلفونی ،روبرت امستردام منکر آن شد که جنگش بر علیه اقای گویلن انگیزه مالی داشت.
" اقدام ما بیشتر جنبه فداکاری در رابطه با خود موضوع بود تا منفعت مالی" وکیل مذبور خاطرنشان کرد که او حتی در
تالشش برای تعقیب آن موضوع " اقدام به تراشیدن موی سرش کرد"
قضیه گویلن چندین طرفدار درسیستم ادارای دولت ترامپ بیدا کرده است از جمله جولیا نی  ،که طبق گزارش بلومبرگ به
دولت فشار اورده بود تا مساعد تها و کمکهای مالی بالعوض دولتی به مدارس وابسته به گویلن در سراسر آمریکا قطع شود
(گزارش بلومبرگ) .اقای آمستردام در مورد جولیا نی چنین گفت" :این مسایل هیچ ربطی به من نداشته است".
اقای آمستر دام یک منتقد سرسخت اقای گویلن بوده است که گویلن را بخاطر هربحران دولت ترکیه سرزنش میکند؛ او در
واقع نظرات دولت ترکیه را در مورد این آخوند ُترک تکرار میکند مبنی بر دست داشتن درکودتای ناموفق  ۲۰۱۶بر علیه
اردوغان.
اقای آمستردام حتی یک تابلوی بزرگ آگهی تبلیغاتی ضد گویلن نزدیک خانه خود در سآیلورز بورگ واقع در پنسیلوانیا خرید.
روی تابلو عکس اقای گویلن در کنار شعار " بچه های مدرسه در خطرند " چاپ و نصب شده بقصد گرداندن آن تابلو در

مسیر اُتوبان منطقه ای که گویلن اقامت دارد .اقای آمستردام اقرار کرد که برای اینکار تبلیغاتی پول دریافت کرد اما بخاطر
موسسه مذهبی گویلن هرگز ادامه پیدا نکرد.
فشارهایی سیاسی از طرف ً
انجمن اتحاد برای ارزش های مشترک(  )Alliance for Shared Valuesکه یک تشکیالت فرا گیر وابسته به جنبش
گویلن است ،خاطر نشان کرد که انها از چنین حرکاتی اطالعی نداشتند اما متعجب هم نشدند که اقای آمستردام سعی کرده بود
که این چنین پیام تبلیغاتی نزدیک خانه شیخ گویلن نصب کند.
الپ اسالندوگان مدیر اجرایی تشکیالت مرتبط با گویلن اظهار داشت " :حکومت اردوغان از طریق عوامل و مامورینش
تالشهای بیشماری کرد تا اقای گویلن را بد نام و خود او و بازدید کنندگان ایشان در محل اقامتش دریک منطقه ُمنزوی آزار
دهد و بستوه آورد " .این کوششها شامل سازماندهی اعتراضات توهین امیز و فحاشی ،پخش اعالمیه های افترا آمیز در میان
همسایه ها ،پروازهای هوایی با بانرهای توهین امیز و نشان دادن فیلم های بد نام کننده در سالن ٰتىاترمحلی بوده است.
جنبش گوی لن که به نام حیزمت ( کلمه ای ترکی به معنای خدمت) هم شناخته شده است خود را بعنوان گروهی که به دیالوگ
میان مذاهب مختلف معتقد است ،معرفی میکند .دولت اوباما فشاردولت ترکیه برای استرداد اقای گویلن را دفع کرد .جو بایدن
معاون ٰ
رىیس جمهور نیز تاکید کرد که دادگاه های امریکا برای بررسی اثبات جرم ُملزم به شواهد ومدارک معتبر و دادرسی
قانونی هستند.
بایدن در اگوست  ۲۰۱۶گفت " :فقط دادگاه فدرال می تواند به این درخواست رسیدگی کند .هیچ کس دیگری نمی تواند این کار
را بکند .اگر ٰ
رىیس جمهور این امر را در دست خود بگیرد ،آنچه که اتفاق خواهد افتاد این است که او بخاطر نقض اصل
تفکیک قوا استیضاح خواهد شد.
اسالندوگان با اشاره به میلونها دالر که صرف کمپین بر علیه گویلن شده بود ،خاطرنشان کرد " :اگر واقعیات به طرف
حکومت اردوغان سنگینی می کرد انها مبالغ پول به مراتب کمتری خرج میکردند ومی توانستند موفقیتی ولو کوچک کسب
کنند"
موسسه پیمانکار آمستردام ،بخاطر دسترسی به رسانه های اصلی
ستراود کامیونیکیشنز (ً ،)Stroud Communications
مانند رادیو ،تلویزیون ،روزنامه و مجالت چاپی ،کتابی تحت عنوان جنجالی و ُپر ُطمطراق "امپراتوری فریبُ "،منتشر کرد که
مدارس مذهبی مربوط به امور خیریه گویلن را به تقلب و کالهبرداری متهم کرد .عنوان کتاب با الهام و تقلید از وب سایت
"امپراطوری فریب" که توسط منقدین آمستردام اداره میشود ،به نقل از سرمقاله گلوب اند مایل که وکیل کانادایی را بعنوان
"اسلحه قانونی برای استخدام ،و آدم فریبکار برای خدمات روابط عمومی " ،توصیف میکند.

مرکوری پا بلیک افیرز ،شرکتی که  ۸۷۰۰۰دالر از یک قرارداد با شرکت امستردام کسب کرد ،بعدا در رابطه مستقیم با
موکلین ُترک عمل کرده و شرکت خود بعنوان کار گزار خارجی برای کار با دو مشتری ترک را به ثبت رساند .این شرکت سال
بعد بااعالم استخدام برایان النزا ،مدیر ارتباطات ترامپ در تیم انتقالی ریاست جمهوری  ،مبلغ  ۱،۶میلیون دالر از دولت
ُترکیه دریافت کرد.
در هر دو زمانی که ترامپ عقب نشینی نیروهای امریکایی در سوریه در اواخر  ۲۰۱۸و ۲۰۱۹را اعالم کرد که موجب
تعجب بسیار ٰ
مسىو الن امنیتی امریکا شد ،درست وقتی که ترامپ با اردوغان تلفنی در باره این دستورخود صحبت کرده بود،
موسسه مرکوری با عجله وارد شد تا به دفاع از تصمیم ترا مپ بپردازد.
سواالت مطبوعات جواب نداد  ،مقاله ای نوشته شده توسط یک دیپلمات بلند پایه ترکیه ،مولوت
شرکت مرکوری که به ً
چاوشگلو ،که در ان کوردها ،متحدین دراز مدت امریکا ،را تروریست توصیف کرده بود و یک مقاله از اردوغان را در
نیورک تایمز چاپ کرده و تکثیر کرد.
اقتصاد و تجارت یا کسب لذت و شعف در هتل ترامپ؟
داشتن کارگزاری با روابط عمیق در دستگاه اداری دولت ترامپ برای موسسه مرکوری پابلیک افیرز بسیار سود آور بوده
است زیرا توانسته که دو گروه غیر انتفاعی مهم ترکیه را بعنوان موکلین از ان خود کند .این دو گروه عبارتند از انجمن

تجاری ترکیه  -امریکا () )Turkey-U.S. Business Council (TAIKو انجمن ترکی  -امریکن ( American
).)Turkish Council (ATC
با همکاری نیروهای ُمشترک این دو انجمن خیریه ،هر سال کنفرانس پر خرجی تشکیل میشود که نظامیان پر قدرت ،
شخصیتهای اقتصادی و تجاری دوکشور را دور هم جمع کرده تا راجع به اینده روابط دو جانبه هر دو کشور بحث کنند .دو
کنفرانس اخیر در هتل بین المللی ترامپ در واشنگتن بر گذار شد.

شرکت هایی که وظیفه البیگری برای ترکیه را در امریکا دارند و ترکیه به انها مبالغ زیادی پرداخت می کند.

ٰ
رىیس کنونی انجمن تجاری ترکیه  -امریکا )ُ ) Turkey-U.S. Business Council (TAIKمحمد علی یالچینداق
شریک پیشین تجاری ایوا نکا ترامپ در هتل تاور ترامپ استانبول است .الپتکین که متهم به همکاری با فلین در قضیه "
کامپین حقیقت" بودٰ ،
موسسه نامبرده بوده است.
رىیس قبلی ً
بر طبق قانون ثبت کار گزاران خارجی( افراد نمایند شرکتهایی که برای منافع کشورهای خا رجی کار می کنند) شرکت مرکوری مجبور بود که
مسولین حکومت ایاالت متحده و نماینده مطبوعاتی انها را فاش کند .اقای النزا مرتبا" به نمایندگی از طرف (
روابط خود با
ً
ت ا ی ک) ترکیه به اقای ارل کامستوک معاون وزارت بازرگانی تلفن زده و نامه فرستاده است( .تماس النزا با ً
مسولین
دولت آمریکا)
سال اینده  ،ویلبور راس وزیر بازرگانی یکی از " مهمانان برجسته " در کنفرانس خواهد بود  .ایشان در یک عکس کنار
اقای یالسینداق دیده میشود.
ٰاىتالف سازمان های وابسته به ترکیه که در امریکا فعالیت دارند ( ،)Turkish Coalition of Americaکه  ۱۰۹نفر از
اعضای قدرتمند نمایندگان در کنگره امریکارا بطرفداری از دولت ترکیه سازماندهی می کند (” ،)Turkey Caucusدر

بیشتر اوقات در ده سال گذشته ُمشکل نقدینه داشته و در سالهای  ۲۰۱۴و  ۲۰۱۶بدلیل فقدان درآمد ،زیان اعالم کرده
بود ،در سال  ،۲۰۱۷این سازمان خیریه گزارش داد که مبلغ  ۴،۶میلیون دالر درامد داشته است ،این مبلغ بیشترین درامد آن
در طول ده سال بوده است .منبع این درآمد ،کمک های بنیاد فرهنگی ترکیه بوده ( ،)Turkish Cultural Foundationکه
یکی دیگر از ٰ
موىسسات خیریه دولت ترکیه است که در واشنگتون به ثبت رسیده است.
ٰ
موسسه خیریه مذبور از مقررات غیر انتفاعی در ماموریت خدماتی
رىیس ٰاىتالف مذکور اقای لینکُلن مک کاردی تاکید کرد که ً
خود برای پیشبرد اموزش عمومی پیروی می کند.
اقای مک کاردی مشاور قبلی ُکنسولگری ،برای داد و ستدهای تجاری در کنسولگری جنرال امریکا در استانبول( U.S.
 )Consulate General in Istanbulدر یک نامه الکترونیکی اظهار داشت:
موسسه ت ث ا () ،)American Turkish Council (ATCتماما مستقل هستند و نه هماهنگ
"امور البیگری محدود ً
شده و نه کنترل شده بوسیله سایر سازمانها وفعالیتهای دیگر البیگری از جمله دولت ترکیه نیست"
مخارج البیگری که از طرف این گروه گزارش شده ،نمودار مبلغ کمی از مجموع مخارج ان است.
سازمان میراث فرهنگی ترکیه ( ،)Turkish Heritage Organizationیک سازمان غیر انتفاعی که در سال  ۲۰۱۵سر
بر اورد ،با اعانات بیش از  ۳میلیون دالردر طول سه سال به سرعت جای واالیی برای خود کسب کرد.
زمانی که کنگره نمایندگان امریکا در سال  ۲۰۱۷در دست اکثریت نمایندگان جمهوریخواه بود ،کمیته امور خارجه کنگره از
ٰ
موسسه اقای علی سینار در باره فرضیه تهدید دُموکراسی از جانب گویلن و کوردهای ُمبارز ترکیه سوال و جواب
رىیس ً
َ
بعمل آورد و نه در مورد خطر رهبر قدرتمند آن اردوغان.
اقای سینار به کنگره چنین گفت " :هیچ ُمفاد قانونی در ترکیه وجود ندارد دال بر زندانی کردن روزنامه نگاران به خاطر شغل
روزنامه نگاری".
تحت قانون مجازات ترکیه  ،توهین به ٰ
رىیس جمهور جرم است و حکومت اردوغان بمدت دو سالی که ازتصویب این قانون
میگذرد به یکی از پیشتازترین زندانبانان کارکنان مطبوعات تبدیل شده است .از آن زمان تاکنون ،این وضع وخیم را حفظ
کرده است.
لینک اصل گزارش به زبان انگلیسی این است:
https://www.courthousenews.com/boom-times-for-turkeys-lobbyists-in-trumpswashington/?fbclid=IwAR3IkK-X8GkV9MVsCUZNG1Ag0dWgxNqirLpPNBb_dJwWzid29qEe0TWpniA

