Erdogan żywi się kryzysami i
konfliktem z Zachodem
Prezydent Turcji, wydaje się, znakomicie opanował
wykorzystywanie kryzysów i konfliktów do umacniania swojej
władzy i zdaje się nie przejmować odbiorem swego postępowania
przez Zachód.
Rysa na wizerunku i upadek popularności lidera tureckich
islamistów zaczęły się od ujawnienia skandalu korupcyjnego na
wysokim szczeblu AKP, który doprowadził do wymiany 10
ministrów w rządzie. Był to też początek rozłamu pomiędzy
frakcją Erdogana, a islamistycznego kaznodziei Fetullaha
Gülena, który według ówczesnego premiera Turcji miał stać za
ujawnieniem nagrań. Poparcie dla Erdogana spadło z 71% do 43%.
Jednak rozłam miał okazać się w przyszłości pomocny.

Wykres poparcia dla prezydenta Erdogana w latach
2014-2019 (Turkey Pulse)
15 lipca 2016 roku przeprowadzono nieskuteczny pucz i zamach
na Erdogana. Pomimo, że do dzisiaj nie wiadomo kto stał za
puczem, o spisek oskarżono gulenistów i od tej pory nazywa się
FETO Terrorystyczną Organizacją Fetullahistów. Poparcie dla
prezydenta wróciło do poziomu prawie 70%.
Utrzymywało się ono na poziomie powyżej 50% do referendum
konstytucyjnego w 2017 roku zwiększającego uprawnienia
prezydenta, prowadząc kraj w stronę autorytaryzmu. Jednak przy

pogarszającej się sytuacji gospodarczej w kraju i
nierozwiązywalnym problemie z syryjskimi uchodźcami spadło w
okolice powyżej 40%, a zaczęła przeważać liczba jego
przeciwników.
Dopiero inwazja turecka na Kurdów zamieszkałych na terenie
Syrii, oficjalnie nazwana stworzeniem strefy bezpieczeństwa,
podniosła jego poparcie znowu w okolice 50%, a zmniejszyła
zdecydowanie liczbę przeciwników. Co ciekawe, zmniejszyło się
nieznacznie poparcie w jego partii AKP, a wzrosło istotnie
zadowolenie z jego rządów wśród nacjonalistów.
Erdogan, starając się o zwiększanie poparcia nie będzie, jak
widać, obawiał się konfliktu z Zachodem. Wchodzenie w taki
spór może nawet pomagać mu wśród islamistów i nacjonalistów,
których uważa za swoją bazę. Stąd reakcje Europy na konflikt w
północno-wschodniej Syrii mu nie zaszkodziły. Nie obawia się
także nagradzać osób, które brały udział w omijaniu
amerykańskich sankcji finansowych przez Iran. Mianował na
stanowisko szefa stambulskiej giełdy papierów wartościowych
Mehmeta Hakana Atillę, skazanego w USA za stworzenie schematu
pomagającego omijać sankcje. (j)

Niemiecki poseł chroniony w
Niemczech przed tureckimi
służbami
Niemiecki poseł tureckiego pochodzenia i do niedawna lider
Zielonych, Cem Ozdemir, otrzymał ochronę na międzynarodowej
Konferencji Bezpieczeństwa w Monachium przed tureckimi
służbami towarzyszącymi tureckiej rządowej delegacji.

„Policja powiedziała mi, że był problem z turecką ochroną,
która stwierdziła, że terrorysta, czy członek terrorystycznej
organizacji, znajduje się (w tym hotelu) – chodziło o mnie”,
powiedział dziennikarzom Ozdemir, który zatrzymał się w tym
samym hotelu, co turecka delegacja.
Policja nie podała żadnej informacji dotyczącej tureckich
delegatów, ale jednak przed drzwiami hotelowymi Ozdemira
rozstawiono dwóch funkcjonariuszy bawarskiej policji.
„To nieprawda. To jest sfabrykowane”, odrzucił oskarżenia
minister spraw zagranicznych Turcji Melvut Cavusoglu. Zarzucił
posłowi Zielonych, że z powodu utraty przywództwa w partii
próbuje zwrócić na siebie uwagę i podnieść popularność, robiąc
z siebie ofiarę.
Ozdemir od lat krytykuje prezydenta Recepa Tayyipa Erdogana, a
ostatnio oskarżył go o „branie zakładników”, po tym jak Turcja
uwięziła już dwunastu niemieckich obywateli.
Za Ozdemirem wstawiła się posłanka Claudia Roth, która
przypomniała, że w Turcji każdy, kto krytykuje Erdogana
„natychmiast jest określany jako terrorysta”. Uprawdopodabnia
to jej zdaniem wersję jej klubowego kolegi. (j)
źródło: Reuters

Turcja: 7,5 lat więzienia dla
turecko-amerykańskiego
naukowca z NASA
Srekan Golge, turecko-amerykański badacz, pracownik NASA,
został skazany na 7,5 roku więzienia w tureckim więzieniu pod

zarzutami terroryzmu.
Wyrok reżimu Erdogana potępił amerykański rząd. Rzecznik
Departamentu Stanu stwierdził, że wyrok zapadł bez
wiarygodnych dowodów. Turcja odrzuca jakąkolwiek krytykę tej
sprawy.
Goldge posiada podwójne obywatelstwo tureckie i amerykańskie.
W USA badał wpływ promieniowania na astronautów, jednak został
pochwycony w wyniku czystki po nieudanym puczu w 2016 roku,
jaką zorganizował rząd Erdogana. Goldge w tym czasie odwiedzał
swoją rodzinę w południowej Turcji. Oskarżono go o szpiegostwo
i popieranie Fetullaha Gulena, który zdaniem tureckich władz
stał za puczem.
Jakie są dowody na jego związek z Gulenem? Posiadał konto w
banku związanym z Gulenem i uczęszczał na uniwersytet także
powiązany z islamistycznym kaznodzieją. Żona Goldge twierdzi,
że sąd zdecydował już, nim zaczął się proces, „jeden z sędziów
nawet zdrzemnął się w czasie rozprawy”. (j)
źródło: Science

Amerykański minister oskarża
Turcję
o
wspieranie
ekstremizmu
Doradca prezydent ds. bezpieczeństwa narodowego generał H.R.
McMaster oskrażył Turcję o wspieranie ekstremizmu w krajach
Afryki i Azji przez finansowanie fundamentalistycznych szkół
religijnych, meczetów i tzw. organizacji charytatywnych.

Generał McMaster porównał Turcję do wspierającego ekstremizm
Kataru ale nie powiedział wprost, że Turcja wspiera
organizacje terrorystyczne.
Turecki minster spraw zagranicznych uznał stwierdzenia doradcy
prezydenta USA za „pozbawione podstaw”. Stosunki między USA i
Turcją psują się systematycznie od dwóch lat, z powodu
wsparcia USA dla kurdyjskich oddziałów w Syrii, które Turcja
uznaje za grupy terrorystyczne oraz z powodu odmowy Amerykanów
wydalenia do Turcji Fethullaha Gullena, którego Turcja uznaje
za przywódcę nieudanego zamachu stanu w lipcu 2016. Amerykanie
twierdzą, że Turcja nie przedstawiła dowodów jego winy. (g)
Źródło: voanews.com

Turcja aresztuje posłów i
liderów kurdyjskiej partii
HDP
Turecka policja aresztowała liderów kurdyjskiej Ludowej Partii
Demokratycznej (HDP), Selahattina Demirtasa i Figena
Yuksekdaga.
Państwowa agencja informuje, że zatrzymania mają związek z
procesem w sprawie terroryzmu, jednak opozycja twierdzi, że
jest to kontynuacja procesu umacniania władzy AKP poprzez
eliminowanie opozycyjnych posłów z parlamentu.
Demirtas został aresztowany w leżącym na południowym
wschodzie Diyarbakir będącym „stolicą” kurdyjskiego regionu
Turcji na południowym wschodzie kraju, natomiast Yuksekdag w
stolicy kraju Ankarze. Aresztowano także siedmiu innych

kurdyjskich deputowanych do tureckiego parlamentu. (j)
Redakcja euroislam.pl już wcześniej wysnuwała obawy, że
działania partii prezydenta Recepa Tayyipa Erdogana mają
charakter dyktatorski i dążą do wzmocnienia AKP w celu zmiany
konstytucji:
AKP odbudowuje władzę po trupach Kurdów
Czy Erdogan pójdzie drogą Hitlera?
Turecki „House of cards”

Kobieto nie śmiej się
Kobiety nie powinny śmiać się w miejscach publicznych. Tak o
zepsuciu moralnym w Turcji mówi wicepremier Bülent Arınç.
W trakcie Eid el-Fitr, radosnego święta zakończenia Ramadanu,
Arınç opisał ideał kobiety i mężczyzny opierający się na
wstydzie i honorze:
„Czystość jest tak istotna. (…) To ozdoba zarówno kobiet jak i
mężczyzn.(…) On nie będzie kobieciarzem. Będzie wierny żonie.
(…) Ona będzie wiedziała, co jest zabronione, a co nie. Nie
będzie śmiała się publicznie. W swoich zachowaniach nie będzie
zapraszająca i będzie chronić swoją czystość”.
Arınç tęskni za światem moralności, który odszedł: „Gdzie
są nasze dziewczęta, które lekko rumienią się, spuszczają
głowy i odwracają oczy, kiedy patrzymy na ich twarze (…)?”.
Mogłoby to wydawać się dziwactwem starszego pana, ale w kraju
słynącym z rekordowej liczby „honorowych” zabójstw,

wypowiadanie takich słów to zabawa zapałkami w prochowni. Za
splamienie honoru rodziny w samym Stambule w roku 2008 średnio
co tydzień ginęła kobieta. Przenoszenie więc przez wysokiego
rangą polityka odpowiedzialności na kobietę za „zapraszające
zachowania” może wywołać groźne konsekwencje.
Były przewodniczący Organizacji Współpracy Islamskiej,
Ekmeleddin İhsanoğlu, który konkuruje na stanowisko prezydenta
przeciwko szefowi Arınça, premierowi Erdoganowi, ripostował,
że w Turcji bardziej niż wszystko inne potrzebny jest śmiech
kobiet, tak samo jak szczęśliwy śmiech wszystkich.
AX na podst. Hurriyet

