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 آيا از ديدگاه آنکارا،
  کشتار جمعی يک گزينش سياسی تلقی می شود؟

Pour Ankara, le massacre est-il une option politique ? 

اتحاد نوين بين ترکيه و فرانسه آيا تنھا به امور اقتصاد منحصر می گردد، به عبارت ديگر آيا به چگونگی ورود ترکيه 

 قيمتی از که کامالً يک اتحاد سياسی بوده است ؟ در اين صورت، آيا پاريس به ھر به اتحاديۀ اروپا بستگی دارد و يا اين

  آنکارا پشتيباتی سياسی به عمل خواھد آورد ؟ و آيا پشتيبانی فرانسه تا تبانی در کشتار جمعی پيش خواھد رفت ؟

 )سوريه( دمشق /شبکۀ ولتر

  

بر، و اکت٢، در ءابتدا. متھم دانست) داعش(برای دومين بار، دولت اوباما ترکيه را به پشتيبانی از امارات اسالمی 

بر، معاون و اکت٢٣، و سپس در )١( در مدرسۀ کندی در ھاروارد Joe Biden جو بايدن جمھوری، معاون رياست

ھر دو آنکارا را ). Fondation Carnegie  )2 در بنياد کارنگی David S. Cohen ديويد کوھنوزير خزانه داری، 

 .به پشتيبانی از جھاد طلبان و دزدی نفت از عراق و سوريه متھم کردند

در نتيجه دولت ترکيه به .  معذرت خواھی کردجوبايدن، رجب طيب اردوخان به انکارھای رئيس جمھور ترکيه در پاسخ

ولی . حزب کار کردستان اجازه داد که به ياری کردھای سوريه در کوبانی که در محاصرۀ داعش به سر می برد بشتابند

  .ا به پشتيبانی از جھاد طلبان متھم دانسترفتار آنکارا واشنگتن را متقاعد نکرد و يک بار ديگر ترکيه ر

  

  لۀ تصفيۀ قومیأترکيه و مس

ترکيه تنھا در انطباق با طرح اياالت . من فکر نمی کنم که اتھامات وارده ارتباطی به پشتيبانی از جھاد طلبان داشته باشد

واشنگتن نمی تواند بپذيرد که ولی . ل سيا بوده استوبر داعش زير کنترومتحده عمل می کند، و دست کم تا اواسط اکت

: ولت اوباما بسيار ساده است سياست د. عضو ناتو به شکل آشکار در کشتاری جمعی ساکنان کوبانی شرکت داشته باشد

. را ايجاد کردند تا مأموريتی را به انجام رساند که ناتو نمی توانست مستقيماً آن را انجام دھد، يعنی تصفيۀ قومی شداع

کشتار کردھای سوريه . نداشته اند) تصفيه قومی(ی اتحاديه بايد نشان دھند که ھيچ دخالتی در اين مورد در نتيجه اعضا

برای سياست واشنگتن ضرورتی ندارد و دخالت و حضور ترکيه در ماجرای کوبانی جنايت عليه بشريت تلقی خواھد 

  .شد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

ترکيه ھرگز به .  جا بن مايۀ خود را نشان می دھد و مشکل نيز در ھمين  ناخواسته جلوه می کنداً رفتار ترکيه ظاھر

 نفر آشوری و مسيحی به سنت يونانی و ٢٠٠٠٠٠ نفر از ارامنه، ١٤٠٠٠٠٠کشتارھايش اعتراف نکرده است، 

گرچه ھنوز ). ٣) (١٩٢٥-١٩١٩( از ارامنه و يونانی ھا ٨٠٠٠٠٠و دوباره ) ١٩١٨-١٩١٤( آشوری ايرانی ٥٠٠٠٠

 ٢٣، در رجب طيب اردوخانۀ تاريخ دردناک کشتارھای ترکيه ھستيم، پيغام ھمدردی از سوی خيلی دور از بستن پروند

  ).٤( گذشته، نشان داد که ترکيه قادر به بازشناسی جنايات حزب جوانان ترک نيست اپريل

.  شدندبسياری از آنھا به سوريه پناھنده. در گذشته آنکارا در پی حذف کردھای حزب کار کردستان اقدام کرده است

 به آنھا مليت سوری اعطا کرد و در آغاز جنگ به آنھا اسلحه داد تا از سرزمين ملی دفاع  اسدرئيس جمھور سوريه

 عکس، برای آنکارا کشتار کردھا توسط اسالم گرايان داعش که اين مأموريت کثيف را به عھده گرفته اند هب. کنند

  .نظر می رسده رويداد بسيار خوبی ب

  

   در تصفيۀ قومی اخيردخالت ترکيه

 پشتيبانی کرد که اسامه بن الدن وابسته به» لژيون عرب«ارتش ترکيه از ) ١٩٩٥- ١٩٩٢(جنگ بوسنی ھرزگوين  طی

جھاد طلبان بازمانده . بسياری از صرب ھای ارتدکس را از بين برد کشور را به طعمۀ تصفيه قومی تبديل کرده بود و

  . سوريه و از جمله داعش پيوستندنبردھا به گروه ھای مسلح در در اين

تروريستی آنھا موجب  ، ارتش ترکيه در متشکل ساختن ارتش آزاديخش کوزوو شرکت داشت که اعمال١٩٩٨ سال

 .بود که به بھانه برای توجيه مداخلۀ ناتو تبديل شد وسالوی شد و ھمين واکنش ھای ضد تروريستیگواکنش دولت يو

مأمور رابط ) رئيس کنونی سرويس ھای مخفی ترکيه (HakanFidan حکان فيدان طی جنگی که راه اندازی شده بود،

به طور مشخص، ارتش آزاديبخش کوزوو صرب ھای ارتدکس را شکار می کرد و اماکن مقدس . بين ناتو و ترکيه بود

ای انجام عمليات  جھادطلبان را به کوزوو فرستاد تا برحکان فيدان، ٢٠١١سال . تل ويرانه مبدل می ساختبه آنھا را 

 .تروريستی در سوريه نزد ارتش آزاديبخش کوزوو آموزش ببينند

سياستی . در دوران اشغال عراق، اياالت متحده برای بازسازی کشور رسماً روی ترکيه و عربستان سعودی تکيه کرد

ھمان . قرار گرفتندکه سرانجام به جنگ داخلی دامن زد و شيعيان و مسيحيان ھدف دائمی و اصلی حرکات تروريستی 

 مشاور قديمی کاخ سفيد برای امنيت ميھنی گفته است، اين سياست Richard Falkenrath ريچارد فالکنراتگونه که 

  ).٥(برای ماندگار ساختن جھاد طلبان در نظر گرفته شده بود، که خاصه در محل باقی بمانند و به اياالت متحده نيايند 

شبه نظاميانی که از سوی فرانسه مورد پشتيبانی قرار (ب در ارتش آزاد سوريه ، صدھا جھاد طل٢٠١٣مبر سپتدر 

) شبکۀ القاعده در سوريه(شتيبانی عناصر جبھۀ النصره پبا ) گرفته و پرچم دوران استعمار فرانسه را بر افراشته بودند

به زنان تجاوز کردند، مردان را سر در اين حمله اسالم گرايان . از ترکيه سرازير شدند تا دھکدۀ معلوال را تصرف کنند

حمله به معلوال تنھا برای . ژيک نظامی ندارديدھکدۀ معلوال ھيچ گونه ارزش سترات. بريدند و کليساھا را ويران کردند

  . نماد سوريه بوده است اذيت و آزار مسيحيان صورت گرفت که طی دو ھزار سال گذشته

به ترکيه رفتند و ارتش ) طرفدار سعودی ھا(لنصره و ارتش اسالم  صدھا جھاد طلب از جبھۀ ا٢٠١٤ چدرماه مار

مردم شھر پيش از آن که طعمۀ کشتار جمعی شوند، . ترکيه آنھا را برای به توبره کشيدن شھر کسب سازماندھی کرد

شھر . وقتی ارتش عرب سوريه به کمک آنھا شتافت، ترکيه يکی از ھواپيماھای سوريه را سرنگون کرد. فرار کردند

ژيک است، زيرا در نزديکی پايگاه رادار روس ھا واقع شده که پايگاه ترکيه برای يکسب برای ناتو دارای ارزش سترات

و خانواده ھائی تشکيل شده که از کشتار جمعی  ارامنه از ساکنان کسب بيشتر . ناتو را در انجيرليک تحت نظر دارد

  .ه فرار شده بودندحزب جوانان ترک جان سالم به در برده و موفق ب
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  آيا ترکيۀ امروز به کشتارھای جمعی اعتراف می کند ؟

با نفی کشتار ارامنه به طور کلی و کشتار اقليت ھای مختلفی که غالباً مسيحی بوده : در نتيجه بايد از خودمان بپرسيم که 

جمعی به مفھوم جنايت نيست و آن  توسط کميتۀ اتحاد و ترقی، آيا برای ترکيه کشتار ١٩٢٥ تا ١٩١٥اند، طی سال ھای 

  را به مفھوم سياستی بين سياست ھای ديگر می پندارد ؟

اين ديد براساس . نام نخست وزير فعلی تعيين شده است» دکترين داوود اغلو«سياست کنونی دولت ترکيه بر اساس 

  .را بر اساس اسالم سنتی متحد سازد نمايد و خاور ميانه ءاستاد علوم اقتصاد، ترکيه بايد نفوذ دوران عثمانی را احيا

 حل مشکالتی را مطرح کرد که از دوران سقوط امپراتوری عثمانی به حالت تعليق در آمده بود، انخاردو، دولت ءابتدا

با استفاده از اين فرصت ايران و سوريه برای ايجاد . با ھمسايگان ناميده است» صفر مشکل« و اين سياست را سياست

، طی جنگ ٢٠١١ولی در سال . گو کردند و موجب انفجار اقتصادی در سه کشور شد و ت آزاد گفتاليک منطقۀ مباد

از اين تاريخ .  رفتار سازشکارانۀ خود را رھا کرد،، ترکيه به بھای تحميل خود به عنوان قدرت متخاصماناتو عليه ليبي

  .جمھوری آذربايجانجز ه به بعد مناسباتش با تمام ھمسايگانش به تيرگی گرائيد، البته ب

  

  پشتيبانی فرانسه از ترکيه

ديگر نزديک شدند که به يک ھم پيمانی واقعی   و سوريه، ترکيه و فرانسه به اندازه ای به يکاطی جنگ عليه ليبي

توانيم در ادامۀ اتحاد فرانسه و عثمانی بدانيم که خواست فرانسوا اّول و اين ھم پيمانی فرانسه و ترکيه را می . رسيده اند

اين اتحاد دو قرن و نيم ادامه يافت و تنھا با ناپلئون بناپارت به پايان رسيد، سپس به شکل مختصر . سليمان محتشم بود

  .باز سازی شد )١٨٥٦ -١٨٥٣(در جنگ کريمه 

 وتوی فرانسه را برای ٢٠١٣ بروری پذيرفته شد که در فلوران فبيوس اتحاد نوين توسط وزير امور خارجۀ فرانسه

  .ورود ترکيه به اتحاديۀ اروپا ملغا ساخت و از اين پس در جھت تسھيل ورود ترکيه حرکت می کند

 عمليات مشترکی را برای قتل احمد داووداغلو و رجب طيب اردوخان، لوران فبيوس و فرانسوآ ھوالندبر اين اساس، 

 توسط مستخدمين نظافتی کاخ رئيس جمھوری وليد معلم و وزير امور خارجۀ دولت او بشار اسدجمھور رئيس 

  .سازماندھی کردند، ولی عمليات به شکست انجاميد

فرانسه در اين . يميائی غوطه را سازماندھی کرد و سپس سوريه را متھم اعالم کردک، ترکيه بمباران ٢٠١٣در تابستان 

تيبانی کرد و در پی آن بود که اياالت متحده را به بمباران پايتخت و سرنگونی جمھوری عرب جريان از ترکيه پش

ھر دو کشور تالش می کردند که واشنگتن را به طرح اوليه برای سرنگونی جمھوری عرب سوريه . سوريه تشويق کند

  .بازگردانند

يد می کند که پس از رأی مخفی توسط کنگرۀ ئتأان ملل متحد فرستاده شده بود، پرونده ای که به شورای امنيت سازم

، برای تحويل جنگ افزار و کمک مالی به شورشيان در سوريه برای تصفيۀ قومی ٢٠١٤ جنوریاياالت متحده در 

) يعنی القاعده(ديگر برای جبھۀ النصره  منطقه به تصويب رسيد، فرانسه و ترکيه به شکل مخفيانه با ھمکاری يک

  .در اين مورد نيز موضوع اين بود که واشنگتن را به طرح اوليه بازگردانند.  عليه داعش مبارزه کنداسلحه فرستادند تا

در ضمن يادآوری کنيم که نه تنھا ترکيه بلکه فرانسه نيز در مسلح کردن جھاد طلبانی که به شھرھای مسيحی حمله 

نان و بريدن سر مردان و تخريب کليساھا ھمراه يعنی در حمله به معلوال و کسب که با تجاوز به ز. کردند شرکت داشت

  .بود
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  خريداری کردن رھبران فرانسوی توسط ترکيه 

در حالی که رسانه ھا دائماً از خريداری کردن رھبران فرانسوی و بزھکاری طبقۀ سياستمداران در فرانسه توسط قطر 

ار بزھکاران سياستمداران فرانسوی حتی يک می نويسند، ولی در مورد سرمايه گذاری ھای بسيار کالن ترکيه در باز

  .کلمه ننوشته اند

رکورد جھانی بازداشت : سکوت رھبران فرانسه در مورد سير تحول داخلی ترکيه است : نشان بارز اين بزھکاری ھا 

دوازده دستگاه قضائی ترکيه ( و افسران عالی رتبه، پشتيبانی از تروريسم بين المللی ءو حبس روزنامه نگاران، وکال

 در استان حلب پياده و به هھزاران کارخان(، غارت سوريه )نده با بانکدار القاعده را به ثبت رسااردوخانمورد مالقات 

  ).زودی در کوبانیه در معلوال، کسب و شايد ب( و در مورد کشتارھا ) ترکيه منتقل شده است

ستيتو ارتقاء مناسبات دو انوظيفۀ اين . سفر را ايجاد کرد انستيتو بو٢٠٠٩، سال اردوخانکارفرمائی ترکيه، متحد وفادار 

، گل سر سبد سياستمداران )7(  Anne Lauvergeonت علمی با رياست مشترک آن دورژون أھي). ٦(کشورا ست 

وآلن ) Jean-François Coppé  )8ژان فرانسوآ کوپه  (UMPفرانسوی حزب دست راستی اتحاد برای جنبش مردمی 

و پی ير مسکويسی ) Élisabeth Guigou )10اليزابت گيگو (، از حزب سوسياليست  )Alain Juppé  )9  ژوپه

Pierre Moscovici  )11( فرانسوآ ھوالند، بسياری از نزديکان رئيس جمھور )  ژان پی ير ژوئهJean-Pierre 

Jouyet )12 ( و ھانری کستریHenri de Castries  )13(و حتی کمونيست ھای قديمی ،.  

کشتارھای جمعی آنکارا را نظر می رسد که بتوانند ه مئناً در روح و روان چنين شخصيت ھای قابل احترامی بعيد بمط

  .يد کنند، با اين وجود اين ھمان کاری است که انجام داده اندئتأ

  .در اتحاد با ترکيه، فرانسه به ھمکار فعال ترکيه در کشتارھای جمعی تبديل شده است
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[9] Maire de Bordeaux, ancien Premier ministre et ancien président de l’UMP, il devint ministre des 
Affaires étrangères au début des guerres contre la Libye et la Syrie. 

[10] Ancienne collaboratrice de François Mitterrand et ancienne ministre, actuelle présidente de la 
Commission des Affaires étrangères de l’Assemblée nationale. 

[11] Député et ancien ministre, il a été désigné pour devenir commissaire européen. 
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