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   حمالت در استانبول-ترور باز می گردد

  

Foto: REUTERS/Yagiz Karahan  

  

  . وحشتناک در استانبول بی جواب مانده اندۀربوط به پس زمينه و انگيزه ھای حملال ھای مؤھنوز بسياری از س

ھمين حاال  رد ،  ھدفمند  قرار گرفته اندۀی ھا مورد حملالمانکه گويا اين را "  ١ِتوماس دی ميزير "المان ۀوزير داخل

  کند، می

 مانند در واقع چنين قضاوتی. نمی بيند المانھيچ خطر افزايش حمالت را در " ٢ھايکو ماس  "المان ۀوزير عدلي

عقب اين سخنرانی ھای آرامش دھنده به مردم، .  به معنی فريب دادن مردم است"/ اشپالق زدن در جنگل تاريک است"

 در جنگ سوريه، خطر حمالت تروريستی را به طور قابل توجھی ازدياد المان ۀت از مردم، که مداخليعکردن واقپنھان 

  . ستمی بخشد، نھفته

و   را ، از مشارکت غير قانونی المانت را قبول نمی کند، زيرا درين صورت، پذيرش مردم يعًالمان طبعا اين واقدولت 

چنانچه در جنگ تبليغاتی معمول است، . دولت شان  در جنگ سوريه، بيشتر متزلزل خواھد ساخت ٣ ضد حقوق مردم

به زبان آرد، متھم ]  در جنگ سوريهالمان ۀالت تروريستی و مداخلحم[بين اگر کسی جرأت کند، که الاقل رابطه ای را 

  .می  شود" داعش"به حمايت از 
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 کسی که -کند   داعش را کمک میۀ، اين پدر خواند"رجب طيب اردوخان" است که، المان در حالی که اين دولت 

  با اين سالح ھا شبه نظاميان -دھد  سالح می" اردوخان" است که، ھنوز ھم به الماناين دولت . داعش را بزرگ ساخت

 الماناين دولت . رسد با داعش، کمتر و کمتر به نتيجه می" اردوخان"ند، و اين بازی دوگانه شو در سوريه مسلح می

 ٢٠٠، تا حال المان ۀقرار اطالعات وزارت خارج. سازد ُاست که، نظاميان ترکيه را برای جنگ عليه کرد ھا مسلح می

 ۀ است که، کوچکترين مخالفتی از خود نشان نمی دھد، عليه محاصرالمانو اين دولت .  کشته شده اندُغير نظامی کرد

  .  کنند ی که شجاعانه مقابل داعش مقاومت میئُ کرد ھا–و شرکاء " اردوخان"ُکرد ھا توسط 

زۀ جدی عليه داعش، يا مھمتر از آن است، که انقره را به مباربرای توقف دادن پناھندگان سوری، " اردوخان "ۀترکي

  .بستن مرز ھايش جھت کاھش تدارکات نظامی داعش، حتی يک گوشزد کند

ھمکاری با حکومت انقره، که حمايتس از .  استانبول، سخنان ھوائی اندۀ در رابطه به حملالمان  سخنان دولت ۀفلھذا، ھم

  . ردد، به يک امر قبول شده تبديل شده استگ اسالمگرايان تروريست در سوريه، بيشتر و بيشتر به خود ترکيه باز می

فقط  از جانب خوشبين ھای  که  -  ۴" حزب عدالت و توسعه"ھمچنين نه بايد فراموش کرد، که حزب حاکم ترکيه 

حمالت سال . بھره برداری کرد" يژی تنشتسترا"   از يک- شود اسالم محافظه کار، شناخته می" معاصر به عنوان

توانست، تا " ۵حزب عدالت و توسعه"به اين صورت، . کند  توجھی را درين رابطه بازی مینقش قابل" داعش" ۀگذشت

حزب عدالت و "کمک کرد، که ] امر[اين . خود را طوری معرفی کند، که گويا قانون و نظم جامعه وابسته به اوست

  . بار ديگر در انتخابات اکثريت آراء را به دست آرد کي" توسعه

و بی  ِعوض  وفاداری مطلق. است" بز را باغبان ساختن"، به مثابه "داعش"در مبارزه عليه "  تدوس"ھمکاری با اين 

اين يک نشانه ای از صلح و . متوقف گردد" اردوخان"ی به المان،  در نھايت بايد ارسال سالح ھای  ۶چون و چرا 

  . مبارزه عليه تروريزم خواھد بود

   

 .  در روابط بين المللی ست٨ و سخنگوی حزب چپی المانر خارجی در پارلمان  اموۀ اين مقاله عضوء کميتۀنويسند -*

  :یالمانلينک مقاله به زبان 
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