Endnu et terrorangreb rammer
Istanbul
Søndag, 1. januar, 2017 – Omkring kl. 1:15 Istanbul-tid
(23:15, 31. dec., UTC) gik en attentatmand ind i en
fashionabel natklub, der ligger ved Bosporus i Istanbul, og
åbnede ild med automatvåben mod et nytårsselskab og dræbte 39
mennesker og sårede 69 andre. De våben, han brugte, skal have
været Kalasjnikov-geværer, iflg. avisen Hurriyet. De tyrkiske
myndigheder havde sendt henved 25.000 politibetjente på vagt i
Istanbul i en forventning om, at der kunne finde et
terrorangreb sted et sted i byen, men kunne ikke forhindre
dette angreb. Et af de første ofre var faktisk en
politibetjent uden for klubben. Den tyrkiske indenrigsminister
Suleyman Soylu har meddelt, at 24 af de 35 dødsofre, der
foreløbigt er blevet identificeret, var udlændinge, inkl.
jordanske, belgiske, saudiske, marokkanske, libanesiske og
libyske borgere, såvel som også en 19-årig israelsk kvinde.
Den tyrkiske præsident Recep Tayyip Erdogan sagde i en
udtalelse om angrebet, at det havde til hensigt at skabe kaos
i Tyrkiet. »De, der angriber freden i vores nation, og deres
skakbrikker, arbejder på at destabilisere vort land og udløse
kaos ved at demoralisere vort folk gennem deres afskyelige
angreb, der også har civile som mål«, sagde han. »Vi vil som
nation imidlertid aldrig tillade sådanne beskidte spil og vil
yderligere forenes og bevare roen.«
»Vi er klar over, at disse angreb, der udføres af diverse
terrororganisationer imod vort land, ikke er uafhængige af
begivenheder, der finder sted i vores region«, fortsatte han.
»Vi er fast besluttet på at udrydde trusler og angreb imod
vort land, samt deres ophavsmænd.«
Ifølge rapporter flygtede morderen og er nu genstand for en
massiv menneskejagt. Ingen har taget ansvaret for handlingen,

men ISIS er under mistanke. »Der er fremkommet nogle detaljer,
men myndighederne arbejder hen imod et konkret resultat«,
sagde den tyrkiske premierminister Binali Yilderim til
reportere, da han blev spurgt, hvem, der kunne stå bag
angrebet, rapporterer Reuters. »Politiet og sikkerhedsfolk vil
offentliggøre informationer i takt med, at de bliver
tilgængelige under efterforskningen«, sagde han.
Avisen Hurriyet forbinder i sin analyse indirekte angrebet til
begivenheder i regionen. Bortset fra spørgsmålet om det
direkte ansvar, er der imidlertid også spørgsmålet om fiaskoer
på vegne af militær og efterretningsvæsen, især i kølvandet på
udrensningen af Gulenister (tilhængere af Fethullah Gülen, red.) af sikkerhedstjenesterne og militæret, i kølvandet på
det fejlslagne kupforsøg den 15. juli. »Nogle af dem, der har
erstattet gulenisterne, er novicer, ’sovende’ agenter i
forklædning (som man har mistanke om mht. den politibetjent,
der myrdede den russiske ambassadør til Ankara den 19. dec.),
eller også medlemmer af den berygtede ’undergrundsstat’, før
den blev overgivet til gulenisterne under AK Partiets
regering«, bemærker Hurriyet.
Foto: Tyrkisk uropatrulje holder vagt efter terrorangrebet i
den fashionable natklub.

