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   حميد محوی:برگردان از

  ٢٠١۴ اپريل ٠٢

  دو دستگی در ترکيه
وغان پيوندھای ھميشگی خود را به برادران مسلمان تحوالت سياسی ترکيه، از تاريخی که نخست وزيری آقای ارد

پشتيبانی خدشه : نظر می رسد ه  مقايسه ب قابلآشکار ساخته است، با تحوالت سياسی مصر) »اخوان المسلمين«(

کشور بيش از ھر زمان ديگری دچار چند . جز نفرتی که برمی انگيزد معادلی ندارده ناپذيری که به عمل می آورد ب

 — ھر چه باشد — ھيچ اثری از آثار تمايالت دموکراتيک در چشم انداز ديده نمی شود، و ادامۀ جريان دستگی شده،

  . خشونت بار خواھد بودضرورتاً 

  ٢٠١٤ چ مار٣١|)سوريه(دمشق |شبکۀ ولتر

  

  

 ٢٧زندگی سياسی ترکيه پس از انتشار گزارشی در دو بخش ضبط شده از سوی يک فرد ناشناس در يوتوب، به تاريخ 

، گردھمآئی در امنيت ملّی رانشان می ھد که طی آن دولت بر آن است تا با به کار بستن ترفندی به شکل آشکار چمار

  .عليه سوريه وارد جنگ شود

، يک نوار صوتی صدای نخست وزير بروری ف٢٤. برای نخستين بار نيست که اطالعات غيرقانونی منتشر شده است

 ميليون يورو را ٣٠م بشنويم که او با پسرش حرف می زند و به او توصيه می کند که را ضبط کرده بود و می توانستي

با وجود انکار آقای اردوغان، اين پروندۀ . ليس ھای تجسسی به منزل، در جای مطمئنی پنھان کندوپيش از رسيدن پ

  .صوتی چھرۀ او را به عنوان مردی پارسا و تابع قانون خدشه دار کرد

، وضعيت ٢٠١٣ليس قضائی عليه شخصيت ھای بزھکار دام گذاری کرد، يعنی از پايان سال وی که پدر واقع، از وقت

اردوغان به اين . نخست وزير شاھد تبانی متحد سابق و رقيب فعلی خود، فتح هللا گل بود. از حالت عادی خارج شد

  .بودند، پاسخ گفتتوطئه با برکنار کردن ھزاران کارمندی که متھم به طرفداری از فتح هللا گل 

اگر رسانه ھای غربی جريان منحرف ساختن صندوق پول را حفظ کردند، ولی اھالی ترکيه در مورد سياست اردوغان 

اردوغان از صندوق دولت ترکيه، القاعده در سوريه را تأمين مالی می کرده است و چندين . به عمق حقيقت پی بردند

 با فردی مالقت داشته که از سوی سازمان ملل متحد تحت پيگرد يعنی مشخصاً بار بانکدار اين فرقه را مالقات کرده، 

 مرتبط به روز جمعه صحنۀ وزير امور خارجه، معاون وزير امور خارجه، معاون ۀپروندۀ ضبط شد. قانونی قرار دارد

 و  مخفيانه گفتاين چھار نفر دربارۀ يک عمليات. رئيس مرکز فرماندھی و رئيس خدمات اطالعاتی را نشان می دھد
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نسبت داده شده تا تھاجم ترکيه به ] داعش[ به  گذاشته خواھد شد و متعاقباً ءگو می کنند که توسط عامالن سوری به اجرا

  .سوريه را قانونيت ببخشد

در . از وقتی که اين اطالعات در يوتوب منتشر شد، دولت به دستپاچگی افتاد و راه دسترسی به يوتوب را مسدود کرد

حال رئيس اپوزيسيون، کمال قليچ دار اوغلو مورد تھديد قرار گرفت که موضوع توطئه را در تلويزيون مطرح عين 

از واکنش . کرده بود و به ھمين علت موجب باز داشت آيتک نيز شد که يکی از روشنفکران نزديک به فتح هللا گل است

  .ھای آقای اردوغان گمان می رود که ديگر بر اوضاع تسلط ندارد

 یدچار بی اعتبار گری ھائی تالش ھای ترکيه را برای مداخله در سوريه کمی بيشتر ءدر ھر صورت، چنين افشا

تو را برای جھاد طلبان تأمين کرده است، اسلحه و اطالعات، از آغاز جنگ، آنکارا پشتيبانی لوژيستيک نا. ساخته است

زير پوشش کمک ھای بشردوستانه برای اردوگاه ھای نظامی در خاک ترکيه، و از سوی ديگر خود را نيز از طريق 

ھم اين به گفتۀ دو شاھد معتبر، باز . چپاول ماشين آالت و ابزارآالت و حتی آثار باستانی در حلب تأمين مالی کرده است

سرانجام، ارتش ترکيه صدھا . يميائی به غوطه را سازماندھی کرده بودهک حملۀ ٢٠١٣ گستآنکارا بوده است که طی ا

وقتی اين دسته از جھاد طلبان مورد حملۀ . ھدايت کرد» کسب«جھاد طلب را طی ھفتۀ گذشته به شھر ارمنی نشين 

. ات جھاد طلبان يکی از ھواپيماھای سوريه را دچار سانحه کردھواپيماھای سوريه قرار گرفته بودند، ترکيه برای نج

آنکارا تنھا و به سادگی از . مداخالت پی در پی ترکيه برای آن که بتواند مردود اعالم شود بسيار طوالنی خواھد بود

الينفک مراسم مخالفان سياسی پشتيبانی نمی کند، بلکه از مزدوران مسلح اسالمگرائی حمايت می کند که تروريسم جزء 

  .مذھبی و عبادت آنھا است

تا چه مدتی ترک ھا باز ھم از نخست وزيری پشتيبانی خواھند کرد که در آغاز فعاليت ھايش اطمينان داده بود که از 

گروه برادران مسلمان جدا شده، و با پشتيبانی واشينگتن در زمينۀ اقتصادی نيز به نتايج خوبی نيز دست يافت، پيش از 

  سرانجام طبيعت واقعی خود را نشان دھد ؟ه  آنک

، و سپس از تخريب دولت ا، اردوغان به يک برادر مسلمان تبديل شد، از تخريب دولت ليبيااز زمان تجاوز ناتو عليه ليبي

چنين چرخشی با انحراف در اقتدار . سوريه توسط ناتو و برادران پشتيبانی کرد و سپس رشد اقتصادی را متوقف ساخت

ھمراه است که ترکيه را به بدترين کشور جھان در رابطه با آزادی ارتباطات تبديل ساخته، يعنی کشوری که مداری 

  .مخالفان و روزنامه نگاران را به زندان محکوم می کند

اگر نخست وزير به دليل پشتيبانی از ناتو، ھيچ بيمی از غرب ندارد، نمی بايستی مخالفانش را متحد می ساخت و آنھا را 

نرال ھای جزيرا او . عالوه بر مردم ترکيه، حاال بايد بايد با ارتش نيز روياروئی کند. زير ھمان فشار قرار می داد

ارتش را به زندان انداخته بود، و اين مقامات نظامی اکنون يکی پس از ديگری توسط دادگستری در حال آزاد شدن 

  . ھستند

 توسعۀ نخست وزير را  ترکيه حزب عدالت و:  حرفھايشان را گفتند ، مردم طی انتخابات شھرداریچ مار٣٠يکشنبه 

.  به دو دستۀ مخالف انکار ناپذير تقسيم شد، از يک سو اسالمگرايان و از سوی ديگر الئيک ھانفی نکرد، ولی عميقاً 

ه حفظ کند،  آيندبرتری اسالمگرايان به اردوغان اجازه می دھد که بلند پروازيھايش را برای انتخابات رياست جمھوری

  .ی مطرح باشدئر او ھرگز مثل گذشته نخواھد بود و نمی تواند به عنوان الگوی منطقه ولی کشو

 نمی تواند — درصد ٤٥ حتی با اکثريت نسبی —طور مشخص، در اينجا مثل موارد ديگر، گروه اخوان المسلمين ه ب

که اردوغان از نتيجۀ انتخابات مطلع شد، در مرکز به محض اين . اميدی به تحميل الگوی اجتماعی خود داشته باشد

  .را تھديد کرد که به او حمله کرده بودند» خائنانی«حزب خود، طی سخنرانی انتقام جويانه 
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 »زير چشمان ما«

    مين واقعه نگاری سياست بين المللی٧۵

La division de la Turquie  

 


