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  نقطۀ آغاز برای تکرار تاريخ
 خودکشی اروپا در رابطه با ترکيه

L’Histoire sur le point de se répèter 

Le suicide européen face à la Turquie 

 رساندند که در واقع  با نقض حقوق بين ء با ترکيه قراردادی به امضا،رھبران اتحاديۀ اروپا برای کاھش موج مھاجران

 کمک ساالنه به دالربخش مھمی از سه ميليارد . الملل بايد آن را به عنوان گامی به پيش در داد و ستد با ابليس تلقی کنيم

 و در نتيجه به افزايش موج مھاجرانی که از جنگ می گريزند  آنکارا برای پشتيبانی از جھاد طلبان خرج خواھد شد

به ويژه با حذف ويزا برای ترکيه در ماه ھای آينده، اروپائی ھا عبور و مرور آزاد بين اردوگاه القاعده . خواھد انجاميد

با سرکوب ملت ھای عراق و سوريه به وسيلۀ جھاد طلبانی که به شکل . ھادينه خواھند کرددر ترکيه و بروکسل را ن

، زمينۀ جنگ اردوخانغير مستقيم تأمين مالی می کنند و با تنھا گذاشتن ملت ترکيه در چنگ ديکتاتوری رئيس جمھور 

  .وسيعی را تدارک می بينند که خودشان قربانی آن خواھند بود

 ٢٠١۶ چ مار٢٣/)سوريه(دمشق /شبکۀ ولتر

  

 که از پولندیيک  (Donald Tusk، رئيس اتحاديۀ اروپا دونالد تاسک ٢٠١۶ چ مار١٨طی مصاحبۀ مطبوعاتی 

يک  (Jean-Claude Junckerود يونکر ت، ژان کلأنظر می رسد که خشم رئيس ھيه ، ب)منافع المان دفاع می کند

البته برای سعادت بزرگ نخست وزير شوخ . را تسکين می دھد)  که از منافع اياالت متحده دفاع می کندکیلوکزامبور

  .طبع ترکيه احمد داووداغلو
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رجب  (»دموکراسی تراموائی است که سوار می شويم، برای رفتن به جائی که می خواھيم برويم و پياده می شويم « 

  )١٩٩۶ اردوخانطيب 

لۀ موج عظيم مھاجرانی که از ترکيه می آيند به أ طرحی را برای حل مس٢٠١٦ چ مار١٨ و ١٧شورای اروپا در 

  . رئيس دولت تمام درخواست ھای آنکارا را پذيرفتند٢٨). ١(تصويب رساند 

ک برای تضعيف اروپا استفاده می کند پيش از اين ما در مورد شيوه ای که اياالت متحده از رويدادھای خاور نزدي

ما جزء نخستين تحليل گرانی بوديم که گفتيم اين » مھاجران « در آغاز بحران کنونی ). ٢(تحليل ھائی را عرضه کرديم 

متأسفانه تمام تحليل ھای ما به اثبات رسيد ). ٣(رويدادھا عامدانه تحريک شده و به مسائل غير قابل حلی خواھد انجاميد 

  . آن تاريخ مخالفان ما به شکل گسترده نظريات ما را پذيرفتندو از

ه يم، در اينجا می خواھيم به بررسی شيوه ای که ترکيه بازی را به باشبرای اين که در اين تحليل تأمالت بيشتری داشت

  . اروپا و پافشاری در عقب ماندن از درک رويدادھا بپردازيمۀدست گرفته و نابينائی اتحادي

  

  رجب طيب اردوخانبازی 

نظر نمی رسد که اروپائی ھا، مردم ه و ب.  يک مرد سياسی عادی مثل ديگر مردان سياسی نيستاردوخانرئيس جمھور 

  .و رھبران سياسی اروپا به اين موضوع آگاه باشند

ت وابسته به در ترکيه تعلق دارد، که يک جريان اسالمگرای پانترکيس» بينش ملی« به جريانی به نام اردوخانًاوال، 

به گفتۀ او و به ھمين گونه به گفتۀ ھم ). ٤(اخوان المسلمين در مصر است و طرفدار تجديد حيات خليفه می باشد 

پيمانانش در حزب حرکت ملی، ترک ھا از نوادگان قوم ھون و آتيال ھستند که آنھا نيز به سھم خود فرزندان گرگ استپ 

بر اساس راويان اخبار شکر شکن شيرين . سختی آنھا را به ارث برده اند و استقامت و سر در آسيای مرکزی بودند

گفتار آنھا نژاد برتری را تشکيل داده و فرمانروائی بر تمام جھان در سيرۀ آنھا نوشته شده و برای چنين امری فراخوانده 

  .روح آنھا نيز اسالم است. شده اند

ًکه مدعی ايدئولوژی برتری قومی بوده و کامال با آريانيسم  تنھا رئيس دولت در جھان است اردوخانرئيس جمھور 

او در عين حال تنھا رئيس دولت در جھان است که جناياتی را که در تاريخ ترکيه صورت . نازی قابل مقايسه است

-٩٥کشتارھای حميدی بين سالھای ( دوم سلطان عبدالحميدگرفته نفی می کند، به ويژه کشتار غير مسلمانان توسط 

، سپس جريان ) مسيحی به زور به حرمسرا ضميمه شدند١٠٠٠٠٠ مسيحی به قتل رسيدند و ٨٠٠٠٠دست کم  : ١٨٩٤

ول قطع نسل ارامنه؛ آشوری ھا، کلدانی ھا، سيرنياک ھا، يونانيان و يزدانی ھا بين سال ھای ؤترک ھای جوان که مس

ی انجام شد الماند، اين نسل کشی به کمک افسران  نفر انسان به قتل رسيدن١٢٠٠٠٠٠دست کم :  بودند ١٩٢٣ تا ١٩١٥

ًبعدا مديريت اردوگاه آشويتز را به عھده که  يکی از آنھا بود، اين فرد ھمانی است Rudolf Hößکه رودلف ھوس 

  ).٥(داشت 

ری ايدئولوژی ھای برت«  اظھار داشت که والديمير پوتين در ھفتادمين سالگرد آزادی از کابوس نازی، رئيس جمھور 

سپس، طی سخنرانی، بی آن که از ترکيه نامی ). ٦(» نژادی و تبعيض گرا موجب برپائی خونبارترين جنگ تاريخ شد 

 به تمام روس ھا آماده باش اعالن کرد تا در صورتی که ضرورت ايجاب کند يک بار ديگر عھد والديمير پوتينببرد، 

  .رابری بين انسان ھا تمديد کنندو پيمان خود را با شھادت نياکانشان برای نجات اصل ب

 تنھا از سوی يک سوم جمعيت ترکيه پشتيبانی می شود، و با اعمال زور اردوخانًثانيا، بايد دانست که رئيس جمھور 

طور مشخص مشکل است بدانيم که مردم ترکيه چه فکر می کنند، زيرا نشر ھر گونه اطالعاتی که ه ب. حکومت می کند
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ً را زير عالمت سؤال ببرد به عنوان تعرض به امنيت دولت تلقی شده و فرد خاطی فورا ردوخاناقانونيت رئيس جمھور 

 کمتر از ٢٠١٥بر وبا وجود اين، اگر به آخرين بررسی ھای رسمی مراجعه کنيم، در اکت. به زندان محکوم خواھد شد

 از آرای ٤٣% است که ١٩٣٣ھا در سال اين حجم کمتر از آرای نازی . يک سوم رأی دھندگان از او پشتيبانی کرده اند

 انتخابات قانونگذاری را با  اردوخانبه ھمين دليل می توانيم حدس بزنيم که رئيس جمھور. دست آورده بودنده مردم را ب

  :چند مثال . دستکاری در صندوق آرا برنده شده است

 ATVو به ھمين گونه تلويزيون » بحص«و » حريت « روزنامه ھای بزرگ : رسانه ھای مخالفان را خفه کردند ) ١

طی عمليات تجسسی روزنامه نگاران و رسانه ھا به . توسط اوباش ھای مزدور حزب حاکم مورد حمله قرار گرفت

 متھم شدند، سايت ھای انترنتی وب قفل شد، خدمات انترنتی اردوخانپشتيبانی از تروريسم و توھين به رئيس جمھور 

سه شبکه از پنج شبکۀ تلويزيون ملی که شبکۀ رسمی يکی . ن را از برنامۀ خود حذف کردندشبکه ھای تلويزيونی مخالفا

 و Bugün TVشبکه ھای ملی ديگر . از آنھا می باشد و در برنامه قرار گرفت که به روشنی مدافع حزب حاکم است

Kanaltürkليس بسته شدو توسط پ.  

ليور برای متقاعد ساختن رأی دھندگان در پشتيبانی از  ميليارد ٧يک دولت خارجی، يعنی عربستان سعودی ) ٢

  ). ميليارد يورو٢ًمعادل تقريبا (  پول خرج کرده است اردوخان

.  کارمند سياسی حزب چپ از سوی اوباش ھای مزدور وابسته به رئيس جمھور مورد حمله قرار گرفته اند١٢٨) ٣

 فروشگاه کرد تخريب و غارت شده ٣٠٠بيش از . ار گرفتندچندين نامزد انتخاباتی و گروه آنھا مورد ضرب و جرح قر

  .ده ھا نامزد حزب چپ طی اردوی انتخاباتی به شکل موقتی بازداشت شدند. است

اين قتل ھا يا به شکل سوء قصد و يا به شکل .  نفر از مخالفان طی اردوی انتخاباتی کشته شدند٢٠٠٠بيش از ) ٤

چندين دھکده در جنوب شرقی کشور به شکل جزئی . ورت گرفته استسرکوب دولتی عليه حزب کار کردستان ص

  .توسط زره پوش ھای ارتش تخريب شد

 انتخاب شد، بارانی از سرب روی کشور فرود آمد، و کسب اطالع از دولت ترکيه از طريق اردوخاناز وقتی که 

جز مديحه سرائی ه ری نمی کند بتحت قيوميت او بوده و کا» زمان « روزنامۀ اصلی . نشريات ملی ناممکن گرديد

 و با  در بی اعتنائی تمام و کمال اروپائی ھا، جنگ داخلی در شرق کشور بيداد می کند.  سلطان بزرگاردوخانبرای 

  ).٧(تکرار عمليات تروريستی به آنکارا گسترش يافته است 

ًاو رسما طی .  حکومت می کندداغلواحمد داووً تقريبا به تنھائی با يک گروه محدود از جمله نخست وزير اردوخان

  .اردوی انتخاباتی اعالن کرد که قانون اساسی را به کار نمی بندد و از اين پس تمام قدرت در اختيار خود او می باشد

دموکراسی، آزادی و دولت قانون ھيچ جائی « :  که در مقابل کردھا اردوخان، رئيس جمھور ٢٠١٦ چ مار١٤در 

ھستند » دشمن ترکيه « را به تمام آنھائی که » تروريسم « ا اعالن کرد و گفت که تعريف قانونی او نيت خود ر. »ندارد

 .گسترش خواھد داد، يعنی ترک و غير ترکی که مخالف برتری جوئی ترکيه باشند

https://youtu.be/qg89nRrE8QU 

 بزرگترين کاخی را ساخت که ھيچ رئيس جمھوری در تاريخ جھان در اختيار اردوخان طيب رجببا نيم ميليارد يورو  

 متر مربع ٢٠٠٠٠٠اين کاخ روی . با مراجعه به رنگ حزب خود او حزب عدالت و توسعه» کاخ سفيد«. نداشته است

  . تماس با ماھوارهساخته شده و شامل انواع و اقسام خدمات است از جمله پناگاه زير زمينی اولترا مدرن در

 می خواھد از قدرتی که خارج از قانون اساسی برای خود قائل شده برای ايجاد تحول در اردوخانًثالثا، رئيس جمھور 

ليس و دادگستری و، پ٢٠١٥مبر در دس. لب بين المللی تبديل سازددولت ترکيه استفاده کند و آن را به پدر خواندۀ جھاد ط
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در نتيجه .  بانکدار عمومی القاعده کشف کرده بودياسين القاضی را با بالل و پسرش اناردوخترکيه مناسبات شخصی 

ليس و قضاتی را که شھامت تعرض به منافع ترکيه را به ذھنشان راه داده بودند برکنار کرد، در حالی که واو مأموران پ

القاعده پياده نظام «  من زير عنوان خاطر انتشار يکی از مقاالته  بBirGün و دولت از روزنامۀ چپ ياسين القاضی

  . شکايت کردند éternel supplétif de l’Otan, Qaida-Al »ابدی در ناتو 

ی تسليم کرد که حاکی از  گذشته، فدراسيون روسيه به شورای امنيت در سازمان ملل متحد  گزارش اطالعاتبروریدر ف

من بررسی دقيقی از اين ). ٨(پشتيبانی دولت ترکيه از جھاد طلبان بين المللی بود که چندين منشور را نقض می کرد 

  ).٩(ًاتھامات را منتشر کردم که فورا در ترکيه سانسور شد 

  

 پاسخ اتحاديۀ اروپا

تی به ترکيه فرستاده بود، و مدتھا انتشار أ ھي٢٠١٥مبر ارت در انتخابات قانوگذاری در نواتحاديۀ اروپا برای نظ

  .گزارشات خودشان را به تأخير انداختند، سپس تصميم گرفتند گزارش مختصر اطو کشيده شده ای را منتشر کنند

ی ھا که به حذف حقوق حداقل المانخاطر واکنش مردم اروپا در رابطه با موج مھاجران، و برای ه با دستپاچگی ب

کميسر عالی سازمان .  کردندمذاکرهله با ترکيه أۀ اروپا راه حلی  را برای اين مس رئيس دولت اتحادي٢٨ده بود، انجامي

ً فورا اعالم کرد که راه حل مطرح شده حقوق بين الملل را Filippo Grandiملل متحد برای پناھندگان، فيليپو گراندی 

  .بھبود يابد و مشکل اينجا نيستنقض می کند، ولی با فرض اين که مشکالت می تواند 

  :اتحاديه اروپا متعھد شد که 

 ميليار يورو ساالنه به ترکيه بپردازد تا از عھدۀ وظايفش بر بيايد ولی بدون ھيچ ساخت و سازی که بتواند استفاده ٣) ١

  .از اين پول را نظارت کند

ند در ماه ھا و يا ھفته ھای آينده به جريان خواھد ، اين رو)١٠(حذف ويزا برای ترک ھا در رابطه با اتحاديۀ اروپا ) ٢

  .افتاد

ھا برای ورود ترکيه به اتحاديۀ اروپا، اين موضوع البته خيلی بيشتر طول خواھد کشيد و نامشخص مذاکره تسريع ) ٣

  .خواھد بود

 آن داشت تا راه حل ، رھبران اروپائی را بر)١١(به عبارت ديگر، نابينائی حاصل از شکست آنجال مرکل در انتخابات 

ذ جھاد طلبان  مشکل بپردازند و بی آن که به نفوایجو کنند، بی آن که به منش و موقتی برای کاستن موج مھاجران جست

 .نديشنددر صفوف مھاجران بي

 

  ديم؟چه کار کر. اتحاديه اروپا



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

  :شنپيشينۀ مون

خاطر ه ، نخبگان اروپائی و اياالت متحده بر اين باور بودند که اتحاد جماھير سوسيالستی شوروی ب٣٠در سال ھای 

در نتيجه به شکل جمعی از طرح نازی برای استعمار اروپای شرقی و . الگويش منافع طبقاتی آنھا را تھديد می کند

با وجود فراخوان ھای متعدد مسکو برای تشکيل اتحاديۀ گسترده عليه  . کردندتخريب ملت ھای اسالو پشتيبانی می 

 عکس فراخواست ھای صدر اعظم ھيتلر را پذيرفتند، به انضمام  ضميمه سازی مناطق هنازيسم، رھبران اروپائی ب

 فکر نجات اتحاد جماھير سوسياليستی شوروی را به روش ھر که به) ١٩٣٨ (شنسرانجام توافقات مون. چکسلواکی

خيلی پس از اين رويدادھا بود که برخی .  رساندء به امضا١٩٣٩ را در سال المانخودش باشد واداشت و قرارداد با 

  .رھبران اروپائی و سپس اياالت متحده به اشتباه خودشان پی بردند و با مسکو عليه نازی ھا متحد شدند

نخبگان اروپائی جمھوری سوريه را به عنوان رقيب می . ستزير چشمان ما ھمان اشتباھات در شرف تکوين و تکرار ا

بينند، يا از ديدگاه استعماری و اشغالگر اسرائيل دفاع می کنند، يا اين که خودشان در فکر اشغال و استعمار شامات 

ر ييتغ« ّاين نخبگان از عمليات سری اياالت متحده برای . ھستند تا منابع عظيم گاز دست نخوردۀ آن را تصاحب کنند

پس از پنج سال جنگ نيابتی ديدند که رئيس جمھور . نيز باور داشتند» بھار عرب « پشتيبانی کردند و به افسانۀ » رژيم 

ولی اروپائی ھا .  ھمچنان در سوريه پا بر جا ايستاده در حالی که ھزاران بار استعفای او را اعالم کردندبشار اسد

اين آن راه حلی است . ورو در سال به پشتيبانی ترکيه از جھاد طلبان ياری رسانند ميليارد ي٣تصميم گرفتند که در حد 

ولی ديری نخواھد پائيد که پی . که بر اساس منطق آنھا بايد پيروزی شان را ممکن سازد و به موج مھاجران خاتمه دھد

مرور بين اردوگاه ھای القاعده در ، که با حذف ويزا برای مسافران ترک به اروپا، عبور و )١٢(ببرند، گر چه کمی دير

  ).١٣(ترکيه و بروکسل را ممکن ساخته اند 

، رايش اتريش را ضميمه کرد شننظر می رسد، زيرا در توافقات مونه  خيلی صحيح تر ب٣٠مقايسه با پايان سال ھای 

برس يک دولت امروز ترکيه شمال شرقی ق. بی آن که موجب واکنش قابل توجھی از سوی دولت ھای اروپائی شود

عضو اتحاديۀ اروپا را به اشغال خود درآورده، و نوار مرزی به عمق چند کيلومتر در سوريه را نيز تصرف کرده و 

نه تنھا اتحاديۀ اروپا با چنين وضعيتی سازش می کند . ن نموده اداره می کندييتوسط يک والی که به ھمين مناسبت تع

منطق مشترک صدر اعظم . المللی به ضميمه سازی ھايش تشويق می داردبلکه آنکارا را با وجود نقض حقوق بين 

 می  ھيتلر.و تصفيۀ قومی تکيه دارد» نژادی«  به اتحاد رجب طيب اردوخانيس جمھور ترکيه ئ و رآدولف ھيتلر المان

 اردوخان، و ی را متحد سازد و عناصر خارجی مانند يھودی ھا و رمی ھا را پاکسازی کندالمانخواست ملت ھای نژاد 

  .بر آن است که نژاد ترک را متحد سازد و عناصر خارجی مانند کردھا و مسيحيان را پاکسازی کند

  اردوخان باور داشتند، امروز به رئيس جمھور المان به نيک سرشتی صدر اعظم ١٩٣٨در سال 
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