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  نکارا اخطار دادا واشينگتن به 
لۀ سوريه به توافق أحل مسائل خاورميانه و به ويژه مسکل مقدماتی برای در حالی که روسيه و اياالت متحده به ش 

اين تناقض پيش از ھمه حاکی از فقدان قانونمندی و نفرتی است که دولت . رسيدند، جنگ ھمچنان در سوريه ادامه دارد

 فيدان، وال استريت از ديدگاه تی يری ميسان، با روشن ساختن نقش حکان. ھای ترکيه و سعودی از خود نشان می دھند

  .ژورنال به آنکارا اخطار داد

   اکتبر ٢٠|)سوريه(دمشق| شبکۀ ولتر                                     

  

  

  ٢٠١٢ فيدان، جان کری، بارک اوباما ھنگام مالقات در کاخ سفيد، در می ، حکاننرجب طيب اردوغا

نشريات ترکيه تعداد زيادی مقالۀ تحليلی دربارۀ بررسی ھای وال استريت ژورنال دربارۀ حکان فيدان منتشر کرده 

دان را به عنوان نتيجۀ ا يکديگر، اين حملۀ رسانه ای عليه حکان فيباين نشريات با تمايالت شوينيستی ھم آواز ). ١(است

  .ابطه با اياالت متحده تعريف کرده اندرمابعدی سياست استقالل طلبانۀ نخست وزير رجب طيب اردوغان در 
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 رژيم پس از ٢حکان فيدان شمارۀ ) سرويس اطالعات سّری ترکيه(به گزارش وال استريت ژورنال، رئيس ام آی تی 

  .دهللا گل و حتی وزير امور خارجه احمد داوود اغلو می باشدنخست وزير و ھمچنين پيش از رئيس جمھور، عب

، نشان بارزی است از آغاز سياست ٢٠١٠به ميدان آمدن مرد قابل اطمينان اردوغان در رأس ام آی تی طی ماه می 

محاکمات (دکه به پنتاگون وابسته بودند انجاميای فاصله گيری ترکيه از اياالت متحده که به بازداشت افسران عالی رتبه 

که به پشتيبانی از اخوان المسلمين طی )  بازداشت شدند٢٠٠٩ و می ٢٠٠٧ جون نفر بين ٣٠٠در مجموع . ارگينکون

  . متھم شده بودند، کشور و ايجاد دولت کردۀبھار عرب، و سوء استفاده از جنگ سوريه برای تجزي

در  شدارھای واشينگتن وطلبان در سوريه، علی رغم ھوال استريت، حکان فيدان را به ويژه به دليل پشتيبانی از جھاد 

وال استريت به نقل از يکی از .  متھم دانسته است،اين مورد، خاصه آنھائی که به شکل خشونت باری ضد غربی ھستند

 ١٠ اتوبوس حامل جھاد طلبان را توسط ۵٠پارلمانی ھای کماليست، محمد علی اديب اغلو، نوشته است که او اسکورت 

می گرفته و با   مبارز را در بر٢٠٠٠ يعنی کاروانی که بيش از ؛يد کرده استئ تأ،ليس که راھی سوريه بودندون پماشي

  .يادآوری اين نکته که چنين موردی تنھا منحصر به ھمين يک مورد نبوده است

اخوان المسلمين با اين وجود، اين روزنامه فراموش می کند بگويد که خالف رجب طيب اردوغان، حکان فيدان جزء 

به اين ترتيب، روزنامه نگاران تجسسی وال . است) مراد رئيس جمھور گل(نيست، ولی از نزديکان فتح هللا گولن 

 در ميدان سياسی حضور يافته - از ھيچ کجا آباد - استريت ژورنال گذشتۀ او را نديده گرفته و گوئی که به شکل ناگھانی 

) آژانس ھمکاری کشورھای ترک زبان. تيکا( رأس آژانس ھمکاری بين المللی ترکيه اين روزنامه از ارتقاء او به. است

ياد می کند، بی آن که از نقش او برای گسترش نفوذ آنکارا در آسيای مرکزی، و به انضمام درۀ فرغانه تا چين چيزی 

نی وقتی که برای آژانس بين وال استريت اتھامات اسرائيل را در مورد ھمکاری با ايران يادآور می شود يع. بنويسد

المللی انرژی اتمی کار می کرد، ولی بی آن که قيد کند که آقای فيدان برای نظارت بر عمليات سه روز پيش از ماجرای 

  .به رأس سرويس اطالعات سّری ترکيه برگزيده شد» ماوی مرمره«کشتی 

ش، ھيچ موردی در سياست ترکيه با منافع اياالت يک ماه پي: از ديدگاه ما، اين بحث به شکل معکوس قابل تعبير است 

  . گذاشته می شدءھمۀ امور به فرمان واشينگتن به اجرا.  عکسهب. متحده برخورد نمی کرد

 بر اين اساس، محکوميت افسران عالی رتبه به معنای وارد آوردن ضربه به اياالت متحده نبوده، بلکه مجازات آنھا به -

 محکوميت دليل خواست فاصله گيری از اياالت متحده و نزديکی به ارتش خلق چين بود، اين موضوع را ھمزمانی

  .اثبات می رساندبه ) ٢(والن حزب کوچک کارگران با تمايالت مائوئيستیؤمس

مور خارجه فريقای شمالی بلھوسی ناگھانی آنکارا نيست، بلکه اجرای طرح وزارت اا پشتيبانی از اخوان المسلمين در -

) نملقب به بيل کلينت(م جفرسون کلينتن ھما عابدين و در بنياد ويليا» خواھر«ن توسط با ھمآھنگی کابينۀ ھيلری کلينت

از سوی ديگر می . ول ارتباطات در حزب آقای اردوغان استؤکه از سوی ديگر مسحداد -ال-  جھاد»برادر«توسط 

 شعبۀ زنان اتحاديه را ھدايت می کرده، در حالی که پدر آقای حداد »رسیمُ «در خانم عابدين به ھمراھی خانم بينيم که ما

  . بوده است»رسیمُ «يک رئيس جمھور مشاور ديپلمات

 منطبق است بر انتظارات پنتاگون که می خواست سوريه را بر ت کرد در سوريه کامالً سرانجام، اقدام برای ايجاد دول -

و حکان فيدا که طی سال ). ٣( به چند دولت مستقل تجزيه کند٢٠٠۶اساس نقشۀ منتشر شده توسط رالف پترس طی سال 

  .ع در ترکيه است در مذاکرات سّری حزب کار کردستان در اسلو شرکت داشت، بھترين شناسندۀ اين موضو٢٠٠٩

 با گماشتن حکان فيدان در رأس سرويس اطالعات ٢٠١٠و عالوه بر اين، تغيير مسير در سياست ترکيه طی ماه می 

در آن دوران، زير فشار وزارت .  به وقوع پيوستا و طی جنگ عليه ليبي٢٠١١سّری ترکيه آغاز نشد، بلکه طی سال 

پس از آن دوران بود که . اخوان المسلمين پی برد وافقات اياالت متحده و  دولت آنکارا به مغتنم شمردن ت،امور خارجه
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 اعالم کرده بود که از اين ١٩٩٨شد، با اين که طی بازداشتش در سال » برادر مسلمان«رجب طيب اردوغان دوباره 

  .خارج شده و به الئيک ھا پيوسته است» برادران مسلمان«اتحاديه 

در آغاز جنگ در سوريه از سوی قطر تأمين مالی می شد، و . پشتيبانی از جھاد طلبان: لۀ اصلی چيز ديگری است أمس

ولی . ھيچ ابھامی در اين مورد وجود ندارد. از پايگاه ناتو در انجيرليک در ترکيه آن را سازمان دھی می کرد ناتو نيز 

 از ديدگاه نظامی، اياالت متحد از سوريه يميائی به توافق رسيدند،که و اياالت متحده طی بحران سالح از وقتی که روسي

بر اين اساس، مقالۀ وال استريت ژورنال را . خارج شد، در حالی که ترکيه و عربستان سعودی اين بازی را ادامه دادند

شدار به اردوغان و فيدان تلقی کنيم، زيرا از آنجائی که به موقع نتوانستند موجب سرنگونی سوريه و ھۀبايد به مثاب

  .، حاال بايد به ھر نتيجه ای که می خواھد برای سياست داخلی آنھا تمام شود، بايد زمين بازی را ترک کنندشوند

ه حکان فيدان که برای سرويس ھای اطالعاتی ناتو طی جنگ کزووو کار کرده و در اياالت متحده تحصيل کرده، ب

  .خوبی بايد اين پيغام را درک کند
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