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 ٢٠١۶ اپريل ١٢
 

  موفق خواھد شداردوخانآيا رئيس جمھور 
  ؟زدشان محروم سا تا پنج ميليون ترک را از مليت

Le président Erdoğan parviendra-t-il à priver 5 millions de Turcs de leur nationalité ?  

در حالی که در .  بيش از پيش از ارزش ھای جھانشمول فاصله می گيرداردوخانبه تدريج، بيانيه ھای رئيس جمھور 

تی يری ميسان در .  است ناميده اند آغاز شدهآنکارا » انحراف اقتدار گرائی « غرب انتقادات ضعيفی پيرامون آنچه 

 .را مورد بررسی قرار می دھد» ارزش ھای اسالمی « ِاينجا چگونگی ايجاد ديکتاتوری مبتنی بر برتری قوم ترک و 

 ٢٠١۶ اپريل ٨/)سوريه( دمشق/شبکۀ ولتر

 

 استقبال از حقوقدانان در کاخ سفيد

به، وکيل و روزنامه نگار رکورد جھانی را در اختيار دارد، خيلی منتظر دولت ترکيه در وزن زندانيان افسران عالی رت

  . به مناسبت روز حقوق برگزار می شد٢٠١۶ اپريل ۵ بوديم که بايد در اردوخانسخنرانی رجب طيب 

می  با بياناتی مبھم و دوگانه در مقابل حضاری که از حقوقدانان تشکيل شده بود و در سکوت به او گوش اردوخانآقای 

با وجود اين برای ما چنين ھدفی در . ی بايد به شکل پلوراليست عمل کندئدادند، اظھار داشت که آری ساختارھای حرفه 

  . را از نفوذ گروه ھای مخالف سياسی پاکسازی کنيمءًصورتی قابل حصول خواھد بود که مقدما انجمن وکال
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 ۀار خارجی که کشور قربانی آن بوده است  را به مثابو فش» ارزش ھای اسالمی « او در ادامۀ بياناتش اضمحالل 

  .موجبات اصلی مسائل کنونی ترکيه معرفی کرد

 کرده بود، ّ با تمسخر از دادگاھی ياد کرد که ساخت کاخ سفيد در پارک ملی را غير قانونی اعالماردوخانرئيس جمھور 

تحريکات خارجی نسبت داد که به بھانۀ  را به ٢٠١٣ در سال Taksim Geziزی گسيم قو سپس تظاھرات پارک ت

او با ريشخند به . نجات درخت ھائی که می بايستی برای ايجاد يک مرکز بازرگانی بريده می شد آشوب به پا کردند

مخالفان، در مقابل حضاری که مات و مبھوت در سکوت به سخنرانی اش گوش می دادند يادآور شد که در دورانی که 

کس نمی  در شھر ميليون ھا درخت نکاشته بلکه ميلياردھا درخت کاشته است، در نتيجه ھيچ « شھردار استانبول بود

  .»تواند در اين مورد به او درس بدھد 

در اين سخنرانی رئيس جمھور اظھار داشت که دشمنان ملت ترکيه سالح ھايشان را به زمين نگذاشته اند، و امروز 

به ھمين علت اقداماتی برای برکناری آنھا به . دندست داره روريسم است بل يک حزب سياسی را که مرتبط به توکنتر

با وجود اين، به صرف برکناری آنھا از پارلمان برای سربلندی . عنوان نمايندگان اين حزب شرم آور به کار انداخته ايم

د مليت ترک را از آنانی که و با خونسردی تمام نتيجه گرفت که برای تحقق چنين امری باي. ملت ترک کافی نخواھد بود

  . سلب کرد،به اين حزب يعنی به تروريست ھا تعلق دارند

 را ٢٠١۵مبر  به شکل اغراق آميزی انتخابات نو برای حفظ خود در قدرتاردوخانرئيس جمھور رجب طيب 

متحد شدند و بيش از ديگر  با وجود اين، چندين حزب کوچک در بطن حزب دموکراتيک خلق ھا با يک. دستکاری کرد

اين احزاب کوچک خواھان ارتقاء برابری شھروندان از ھر قوم، ). 10%يعنی (دست آوردند ه پنج ميليون رأی ب

  .مذھب، جنسيت و تمايالت جنسی در مقابل قانون ھستند

لمللی را نقض ور بين اش از پنج ميليون شھروند موازين منروشن است که برکناری نمايندگان برگزيده و سلب شھروندی

 که خواستار سلب مليت از کردھا و مسيحيان شده است ھيچ» رئيس جمھور « با وجود اين، در مورد نظريات . می کند

 عکس، می بينيم که اتحاديۀ اروپا با پافشاری روی نفرتش از هب.  بين المللی واکنشی نشان ندادھایيک از شخصيت

ل مھاجران جنگ زده را نيز تأمين مالی ويده و از اين پس جنگ و کنترجمھوری عرب سوريه، با آنکارا به توافق رس

  .می کند

  

  

 استقبال از پليس ملی پاکسازی شده در کاخ سفيد

پس از بيانيۀ تشويق . ليس ملی استقبال به عمل آوردو از فرماندھان پاردوخان، رئيس جمھور اپريل ٧دو روز بعد در 

يعنی طرفداران ھم پيمان قديمی [» مؤسسات موازی «  از افشای خساراتی که آميز در مورد نيروھای انتظامی و پس
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به آنان وارد آوردند، رئيس جمھور يادآور شد که يگانه تعريف معتبر به زعم او ھمانا تروريسم است، ] اش فتح هللا گولن

که برتری و حاکميت قوم يعنی تعريفی که از توضيح آن خودداری کرد، ولی به طور کلی تروريسم يعنی ھمۀ کسانی 

 . ترک را نفی می کنند

ول ھر قطره خونی ھستند ؤآنانی که از ناميدن تروريست ھا به عنوان تروريست امتناع می کنند مس« او اعالن کرد که 

 سياست ضد ٢٠١۵ جوالی ٢٠و يادآوری کرد که اگر پس از حملۀ تروريستی سروچ در . ». که به زمين فرو می افتد

  .قاطعانه را به کار نمی بست، تروريسم به سرتاسر کشور سرايت می کردتروريستی 

 ٣به ويژه، چگونه می توان بزرگی و سخاوتمندی ترکيه را نديده گرفت، کشوری که شبيه ھيچ کشور ديگری نيست و 

 را به چ مار١٨د  را در خود جای داده است؟ و به چه حقی اتحاديۀ اروپا از ترکيه می خواھد که قرارداهميليون پناھند

 گذارد در حالی که بروکسل ھنوز به عھد  خود در مورد لغو ويزای شنگن برای تابعين ترکيه که به مفاد ھمين ءاجرا

   عمل نکرده است؟،قرارداد تعلق دارد

زب  کند زيرا نه تنھا کار حءکس شھامت نکرد که سوء قصد سروچ را افشا ھيچ. اين بار شنونده ھا با او موافق بودند

نکرد پيدا کس شھامت  ھيچ. دموکراتيک خلق ھا نبود، بلکه خود اين حزب بود که ھدف حملۀ تروريستی قرار گرفته بود

  . مھاجر، موضوعی نيست که تعادل را به ضرر ترکيه مختل کرده باشد٢٠٠بگويد که سه ميليارد يورو برای 

  

  :به يادداشته باشيم 

 تحقق حاکميت قوم ترک و ايجاد ھفدھمين امپراتوری پنھان نمی  طرح خود را برایاردوخانرئيس جمھور  )١

  .کند

با منطق نژاد پرستانه، او فرآيند برکناری پارلمانی ھای احزاب اقليت، حزب دموکراتيک خلق ھا را راه  )٢

اندازی کرده است و از اين پس می خواھد ھمۀ رأی دھندگان حزب دموکراتيک خلق ھا را يعنی پنج ميليون 

 .مخالفان را از مليت خودشان محروم سازدنفر از 

 باالتر ببرد، تا وقتی چ مار١٨با توجه به انفعال اتحاديۀ اروپا، او سعی می کند امتياز خود را با تعليق قرارداد  )٣

 .که بروکسل به حذف ويزای شنگن برای تابعين ترک عمل کند

  

  

 ترجمۀ حميد محوی

  

  

 

 

 
 


