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  بھرام رحمانی

   ٢٠١٧ اپريل ٢۶

 !تروريسم ھوائی حکومت ترکيه را محکوم کنيم
چوک در روژاوا و جنگندەھا حکومت تروريستی ترکيه، کوھستان قارا، ٢٠١٧ اپريل ٢۵شنبه   سه نيمه شب امروز

  .شنگال در اقليم کردستان را آماج حمالت تروريستی خود قرار دادند

ويژه مرکز  اند که مقرشان در کوه کاراچوک در نزديکی شھر مالکيه سوريه، به  گفته)YPG( »ھای مدافع خلق يگان«

  .اند هات نظامی مورد ھدف قرار گرفتمؤسس، امکانات ارتباطی و ئیمطبوعاتی، ايستگاه راديو

از سوی ديگر خبرھا از روژاوا حاکی .  فروند جنگندە ترکيه شرکت کردەاند٢٦ھا  ھا، در اين بمباران بر اساس گزارش

  .رسانی در ديرک و منطقه قراچوک به تمامی مسدود شدە است ترکيه، شبکهھای اطالع است که قبل از حمله جنگندەھای
چنين  ھم. ويران شده است) چراغ( شنگال، تمامی ساختمان راديو محلیھای حکومت ترکيه به  ھای جت در حمله جنگنده

، ساخته شدە است »عبدهللا اوجاالن رھبر زندانی مردم کرد«که برای تجليل از » پارک رھبری«پارک موسوم به 

  .ھای مادی گرديده است متحمل زيان

ری فرات، در اين حمالت يک غيرنظامی جان ھای مقاومت شنگال در گفتگو با خبرگزا بنا به گفتهھای فرماندھی يگان

  .خود را از دست دادە و يک تن ديگر ھم زخمی شدە است

 ترکيه اھدافی در خاک سوريه را مورد حمله ئیپس از حمله گسترده ماه مارس، اين نخستين باری است که نيروی ھوا

ھای نظامی خود را  ، فعاليت)داعش( »اسالمیدولت « ترکيه، ظاھرا با ھدف مقابله با نيروھای وابسته به .دھد قرار می

در حالی که ھدف اصلی حکومت ترکيه، نه داعش، بلکه تالش برای مانع شدن از گسترش نفوذ . در سوريه آغاز کرد

  .بوده است YPG ھای عليه داعش يگان

***  

به حمالت جنگندەھای با صدور بيانيهای » گ.پ.ی«ھای مدافع خلق  گزارش خبرگزاری فرات، فرماندھی کل يگان به

  .واکنش نشان داد و از تمام خلق روژاوا خواست تا از نيروھای خود پاسداری نمايند» قارچوک«ترکيه به 
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  :گ به اين شرح است.پ.متن بيانيه ی

 ھواپيماھای ارتش ترکيه حمالت گستردەای را به مرکز فرماندھی ٢٠١٧ اپريل ٢۵ بامداد سهشنبه ٢از ساعت «

، ئیرسانی، ايستگاە راديو در اين منطقه مرکز اطالع. ستان قارچوخ حومه شھر ديرک آغاز کردندگ در کوھ.پ.ی

باختند و  در اين حمله غيرانسانی تعدادی از مبارزان ما جان.  و تعدادی از نھادھای ديگر قرار دارند مرکز ارتباطات

  .بزودی اسامی آنان اعالم خواھد شد. زخمی شدند

ی در ارادە ما در مصاف با ترور نخواھد تأثيرکنيم که اين حمله بزدالنه، ھيچ   مدافع خلق اعالم میھای چون يگان ما ھم

خواھيم که صفوف خود را منسجم کردە و در برابر اين حمالت از نيروھای مشروع  از آحاد خلق روژاوا می. گذاشت

  ».خود پاسداری کنند

ھای ترکيه به روژاوا واکنش نشان داد و  يانيهای به حمالت جنگندەبا صدور ب» د.س.م«شورای سوريه دمکراتيک به نام 

  .کاران محاصرە شدە داعش در شھر رقا خواند را در راستای بخشيدن روحيه به تبه و آن

کاران داعش ادامه  در حالی که نيروھای ما به پيشروی خود در جنگ عليه تبه«: در بخشی از بيانيه اين شورا آمده است

کنند، ھواپيماھای ارتش ترکيه کوھھای قارچوک و مناطق اسکان  انه دستاوردھای ديگری را کسب میدادە و روز

بديھی است که ھدف از حمله جنگندەھا خنثی نمودن عمليات آزادسازی رقا و . دھند ھا را آماج بمباران قرار می ايزدی

 ».دادن روحيه به داعش است

م و از ئينما وان شورای سوريه دمکراتيک حمالت خصمانه را محکوم میبه عن«: افزايد شورای سوريه دمکراتيک می

ھای  از تمامی خلق. خواھيم که اين اقدام ترکيه را محکوم نمايند المللی و دول ائتالف جھانی ضدداعش می مراکز بين

ار، نبرد با كنيم که با ارادە استو يادآوری می. آميز اعتراض کنند ھای خصومت خواھيم به سياست سوريه ھم می

  ».پيمانان آنان را ادامه خواھيم داد ھا و ھم تروريست

  
 News) »نيو کانال«مشترک حزب اتحاد دمکراتيک، درباره حمالت ارتش ترکيه با تلويزيون   سئيصالح مسلم ر

Channel) ای فوری انجام داده و اعالم داشته که حمالت ارتش ترکيه دور از انتظار نبود مصاحبه.  
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در برابر روژاوا و «: ھای دولت ترکيه به شنگال و روژاوا واکنش نشان داد و گفت ح مسلم، درباره حمالت جنگندهصال

المللی در برابر اين حمالت سکوت   ارتش ترکيه انجام گرفت، بايد خلق ما و نيروھای ائتالف بينئیشنگال حمالت ھوا

 ».نکنند

يز حمالت ارتش ترکيه و رصد ھواپيماھای جاسوسی ارتش ترکيه در در گذشته ن«: صالح، در ادامه خاطرنشان ساخت

ای را  دادند و ما ھم انتظار چنين حمله ھمه شواھد خبر از يک حمله را در آينده می. گرفت خطوط مرزی صورت می

دھد،  ا قرار میتواند اراده خلق کرد را بشکند و خلق ما نيز مقاومت را برای خود مبن گونه ھرگز نمی حمالتی اين. داشتيم

  ».گری مقاومت نشان داده و در برابر آن مبارزه خواھد کرد در برابر اين وحشی

کاران داعش صورت گرفته و بايد نيروھای   ارتش ترکيه با ھدف پشتيبانی از تبهئیحمالت ھوا«: وی در پايان افزود

 .باره سکوت نکنند ائتالف بين المللی در اين

  » ...نمايد کاران داعش مبارزه می کند که در برابر تبه مله میای ح ارتش ترکيه به جامعه

ای صادر کرده  ھای مقاومت شنگال، درباره حمالت ارتش ترکيه به غيرنظاميان بيانيه مظلوم شنگالی از فرماندان يگان

  .اند ھا ھدف اين بمباران بوده ھای مقاومت شنگال و پيشمرگ وی اعالم کرد بعضی از نقاط يگان. است

در اين حمالت يک مبارز ما زخمی شده و يک «: ای با خبرگزاری فرات اعالم کرد مظلوم شنگال در مصاحبه

  ».غيرنظامی نيز جان خود را از دست داده است

ھا جان خود   تن از پيشمرگ۵دست ما،  ھا نيز ھدف قرار گرفته و طبق گزارشات رسيده به چنين يک نقطه پيشمرگ ھم

  ».اند تن ديگر زخمی شده ٩را از دست داده و 

اند و در ساعات آتی اطالعات   قرار گرفتهئیشنگالی، يادآور شد که بعضی از مناطق غيرنظاميان نيز ھدف حمله ھوا

  ».تر منتشر خواھد شد بيش

ھای   نيروی يگان١٨کم  گويد دست سی، گروه نظارت بر حقوق بشر سوريه، مستقر در لندن، می بی گزارش بی چنين به ھم

  .اند ، در شمال اين کشور کشته شده)گ پ ی( دافع خلقم

ک را در کوھستان سنجار، در شمال غرب عراق و نزديکی مرز سوريه، ھدف قرار داده  ک گويد مواضع پ ترکيه می

  .اند  کشته شدهپوليس مأموردر اين حمله پنج نيروی پيشمرگ کردستان عراق و يک . است

شدن پنج نفر از  ھان نظامی پيشمرگان اقليم کردستان عراق در سنجار نيز از کشتهژنرال شمه بوسالی، يکی از فرماند

گفته او  توصيف کرد زيرا به» اشتباه« نفر ديگر خبر داد و اين حمله را يک ٩ھای کرد و زخمی شدن  پيشمرگه

  .جا مستقر نبودند ھا برای مقابله با نيروھای ترکيه در آن پيشمرگه

رسد ھدف حمله  نظر می ی نظامی اقليم کردستان عراق، به خبرگزاری فرانسه گفته است که بهھا جبار ياور، از مقام

  .اند کرده ک ھمکاری می ک نظامی از ايزدی بوده باشد که با پ ترکيه يک گروه شبه

ھديد را ھدف گرفته که امنيت ترکيه را ت» مراکز تروريستی«ای ادعا کرده است که  ارتش فاشيستی ترکيه، در بيانيه

  .توصيف کرده است» آميز المللی و موفقيت مطابق قوانين بين«ارتش ترکيه حمله خود را . کنند می

ک و  ک س جمھوری مستبد ترکيه، مستمرا حمالتی را عليه پئي راردوخانحکومت ترکيه به سردمداری رجب طيب 

اعش در سوريه با ائتالف ضد داعش به گ در حمله به رقه پايتخت د پ اين در حالی است که ی. دھد گ انجام می پ ی

 با اين حال ائتالف .اکنون درگير عملياتی برای بيرون راندن داعش از رقه است کند و ھم  ھمکاری میامريکارھبری 

ھای ترکيه انجام نداده  العملی در مقابل حمالت جنگنده برد ھيچ عکس باش به سر می ضدداعش که در منطقه در حال آماده

  . است
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 ئیچنين بارزانی، دست به چنين ماجراجو  و ھمامريکارسد که حکومت ترکيه بدون ھماھنگی با  نظر نمی ين حال بهدر ع

  .خطرناکی بزند

 اين است که آيا حمالت ترکيه با ھماھنگی بغداد سؤالگويد  سی می بی سی در آنکارا، به بی بی  ژيار گل، خبرنگار بیحتا

  و واشنگتن انجام شده يا نه؟

ھای خود را در  تر پايگاه ، که نيروھای ايزدی مدافع شنگال ھستند، پيش»ش ب ی«ھای حفاطت سنجار  ھای يگاننيرو

کردند و   ترکيه از چند روز پيش در اين منطقه پرواز میئیگويند ھواپيماھای شناسا ھا می آن. سنجار تخليه کرده بودند

  .ھا انتظار اين حمالت را داشتند آن

ھای مدافع خلق  چوک در سوريه، چندين تن از نيروھای يگان ھای ترکيه به کوھستان قره  جنگندهزمان در حمله ھم

گ گفت ترکيه يکی از مراکز فرماندھی را که در آن مرکز مطبوعاتی،  پ ی. جان باختند و يا زخمی شدند» گ پ ی«

 .ان کرده استتجھيزات مخابراتی، ايستگاه راديو محلی و بناھای نظامی بوده، به شدت بمبار

س جمھور ترکيه، ادعا کرد ئي، راردوخانگيرد که دو ھفته پيش رجب طيب  حمالت ترکيه در حالی صورت می

 تھديد کرد ترکيه اجازه اين کار را اردوخان.  خود را توسعه داده استکنترولک در منطقه سنجار مناطق تحت  .ک .پ

نگرانی از حمله نيروی زمينی ارتش ترکيه به سنجار . ل خواھد شدنخواھد داد و اگر الزم باشد به عمليات نظامی متوس

 . کردھا در سوريه افزايش يافتکنترولو مناطق تحت 

 داعش، ھدف بعدی کنترولو خارج کردن آن از » الباب« کرده بود که پس از فتح شھر تأکيدتر نيز  ، پيشاردوخان

 کنترولھم اکنون در » منبج«شھر . لومتری شرق الباب استدر پنجاه کي» منبج«نيروھای تحت حمايت ترکيه فتح شھر 

س ئيدر سخنانش ر. واحدھای رزمی نيروھای کرد سوريه است که از نظر آنکارا گروه تروريستی به شمار می رود

که تحت حمايت آنکارا است و قوای نظامی کرد » ارتش آزاد سوريه«جمھوری ترکيه بار ديگر ھرگونه ھمکاری ميان 

  .ا رد کردسوريه ر

، به سمت شرق فرات اردوخانعنوان گروه تروريستی ياد کرد که بايد، به گفته  او مجددا از نيروھای کرد سوريه به

 .نشينی کنند عقب

ای را در شمال سوريه آغاز کرد تا به بھانه حمله به گروه داعش،  در اوت گذشته، ارتش ترکيه عمليات نظامی گسترده

 .اوا و نيروھای دمکراتيک سوريه را از اين منطقه خارج کندھای مدافع خلق روژ يگان

ک و . ک .ھای سنجار حمله کردند، نيروھای پ به ايزدی) داعش( وقتی گروه تروريستی اسالمی موسوم به دولت اسالمی

ن اما پس از شکست داعش آنان اي. ھا جلوگيری کردند گ به سنجار رفته و از پيشروی داعش و کشتار ايزدی. پ .ی

رھبری مسعود  ، به»پ د ک«اين باعث تنش بين نيروھای حزب دموکرات کردستان عراق . اند منطقه را ترک نکرده

  .ک شده است .ک. بارزانی و پ

ک درگير شدند و در اين درگيری  ک ماه پيش نيروھای وابسته به بارزانی در کوھستان سنجار با نيروھای وابسته به پ

 .ک خواسته منطقه سنجار را ترک کند ک بارزانی از پ. چند نفر کشته و زخمی شدند

دولت ترکيه از رابطه نزديکی با رھبران حزب دموکرات کردستان عراق برخوردار است و صدھا نيروی ارتش ترکيه 

 .دپ مستقر ھستند  ککنترولدر مناطق تحت 

محکوم کردند و خواھان تحقيقات  ترکيه را ئیدر عين حال پنج فراکسيون احزاب اصلی کردستان عراق حمالت ھوا

 .اند المللی شده بين
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خود خوانده و گفته است اين حمله بدون ھماھنگی بغداد » نقض حاکميت ملی«وزارت خارجه عراق حمله ترکيه را 

  .انجام شده است

 زاخو در دست آورده، يک پيشمرگه بارزانی که شھروند  که خبرگزاری فرات از منابعی معتبر بهئیھا براساس گزارش

 ارائه داده ئیَاستان دھوک است، به ھواپيماھای ارتش ترکيه برای حمله به دره قرس، قاح و آمود، مختصات جغرافيا

  . کشته شده استئیاين پيشمرگه خود نيز در نتيجه حمله ھوا. است

ابد که انتشار اين ئيش مھا در مورد آگاھی مقامات حزب دموکرات کردستان عراق در اين حمله افزاي زنی در حالی گمانه

  .نمايد که اين حزب از چندوچون حمله به شنگال خبر داشته است خوبی اثبات می خبر به

تاکنون تمامی احزاب باشور کردستان اين حمله را محکوم نموده ولی مقامات حزب دمکرات کردستان 

خروج «ظھارات مقامات ترکيه، خواستار ، نه تنھا اين حمالت را محکوم نکرده، بلکه با تکرار ا)ھا بارزانی( عراق

  .اند شده» ک از شنگال.ک.گريالھای پ

س فراکسيون نمايندگان اتحاديه ميھنی در پارلمان عراق، حمالت امروز صبح ارتش ئير» آال طالبانی«در اين ميان، 

 ».ست خالقیا باره، بی ک در اين.ک.متھم نمودن پ«: شدت محکوم نموده و گفته است ترکيه به شنگال را به

ھای ارتش ترکيه به شنگال را محکوم  حمالت جنگنده«: اين نماينده پارلمان عراق در نشستی مطبوعاتی گفته است

  ».است) المللی بين(عبور از مرزھای اقليم کردستان و حمله نمودن به خاک اين اقليم، زيرپا گذاشتن قوانين . کنيم می

چنينی، بپا  ھای مدنی بايد در برابر حمالتی اين ھمه احزاب سياسی و سازمان «:چنين اظھار داشته است آال طالبانی، ھم

ھا و مبارزان بر  چون پيشمرگه. خيزند و پيام محکوميت ترکيه را به مقامات اقليم کردستان و پارلمان عراق اعالم کنند

اند که   تمامی جھانيان نشان دادهنمايند و ھم به ھا با جنگ خود ھم از کردستان محافظت می آن. جنگند عليه داعش می

  ».طلب ھستند  صلحئینيرو
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 ارتش ترکيه به روژاوا و ئینيز درباره حمالت ھوا (KCDK-E)  اروپا–ديوان عالی کنگره جامعه دمکراتيک کرد 

  .شنگال از شھروندان کرد و نيروھای دمکراتيک خواسته که دست به اعتزاض بزنند

ای منتشر کرده و در اين بيانيه امده  در اين رابطه بيانيه (KCDK-E)  اروپا–کراتيک کرد ديوان عالی کنگره جامعه دم

در مقطع زمانی . اند ھای مقدس کردستان و شنگال حمله کرده  دولت نژادپرست ترکيه به کوهئیھای ھوا جنگنده« :است

عام خلق کرد استفاده  خود برای قتلترکيه، از ھمه امکانات ) گرای فاشيست س حزب ملیئير(  و باغچلیاردوخانکه 

خواھيم که با اتحادی منسجم و محکم در برابر حمالت  خواه در اروپا می ھای آزادی کنند، ما از خلق کرد و انسان می

 .دولت ترکيه اعتراضات خود را اعالم بدارند

ابر شنگال و روژاوای عصر مبارزه و مقاومت فرا رسيده است، بايد ھرگز حمالت دولت نژادپرست ترکيه در بر

   ».کردستان مورد قبول واقع نگردد

در اين منطقه از زمان شکست . کند طور منظم منطقه مرزی بين عراق و ترکيه را بمباران می  ترکيه بهئینيروی ھوا

ر با اين حال اين نخستين با. ک مستقر ھستند ک  نيروھای پ٢٠١۵مذاکرات صلح کردھا با دولت ترکيه در ژوئيه سال 

  .دھد در منطقه سنجار را مورد ھدف قرار می» ھای مدافع خلق يگان« ترکيه مواضع ئیبود که نيروی ھوا

معنای واقعی جنون قدرت و حاکميت فوق ديکتاتوری دارد و در اين  س جمھوری ترکيه که بهئي، راردوخانرجب طيب 

ک در  ک ھا پيش گفته است که پ ه است از ماهراستا ترکيه را به مرز جنگی داخلی و جنگ با سوريه و عراق سوق داد

دھد که آين   کيلومتری مرز ترکيه نفوذ کرده و آنکارا اجازه نمی١١۵منطقه سنجار در شمال غرب عراق و در 

 .در اين منطقه فعاليت کند» طلب ئیسازمان جدا«

. ک بايد از شنگال خارج شود.ک.بارھا اعالم کرده بودند پ ھاست که ھم مسعود بارزانی و نچيروان بارزانی، مدت 

ھا، در  ھم اعالم کرده است برای آزاد سازی اين منطقه از دست داعش جنگيده و اکنون  برای حمايت از آن. ک.ک.پ

 . اين منطقه حضور دارد

، مدتی بعد از تصرف موصل به شنگال حمله کرد و بدون ھيچ مقاومتی از سوی نيروھای ٢٠١٤داعش در سال 

اما . ھای بارزانی بود نيروی دفاع از اين منطقه، به عھده پيشمرگه. جا به تصرف کرد  کردستان عراق، آنپيشمرگ اقليم

سر و صدا از آن منطقه گريختند و مردم  که به مردم شنگال خبر بدھند بی اين پيشمرگان قبل از رسيدن داعش، بدون اين

 نيز شايع شد که پيشمرگان بارزانی در توافق ئیآن زمان خبرھادر .. دفاع گذاشتند خوار بی شنگال را در مقابل داعش آدم

  . اند ريزی قبلی انجام شده نشينی را طبق برنامه با نيروھای داعش، اين عقب

کردند اين بود که داعش با تسخير اين منطقه حمالت خود به  طور مشترک دنبال می زمان به ھدفی که ترکيه و بارزانی آن

در حمله داعش به کوبانی، که ترکيه . ک را تشديد کند و ضربه کاری وارد سازد.ک.و ھم پھای خلق روژاوا  يگان

 اردوخانمرزھايش را در ھمکاری با داعش بست و حدود ھفتاد تا ھشتاد درصد منطقه کوبانی به دست داعش افتاده بود 

نی ناکام ماند و داعش در اين منطقه  و بارزااردوخاناما اين آرزوی . کند اعالم کرد چند روز ديگر کوبانی سقوط می

  .ھای خلق کانتون کوبانی خورد شکست سختی از يگان

که » پيشمرگه روژاوا« نيروھای. ک پايان نيافت.ک.ھا ھم عليه روژاوا و ھم پ اما تھديدھا و توطئه ھای مشترک آن

وھای زرھی قصد ورود به ، با سالح سنگين و خودر٢٠١٧ مارس ٢و ترکيه ھستند روز  ھا  تحت حمايت بارزانی

 .پ قرار دارد.ب. نيروھای یکنترولاين منطقه تحت . سور در شنگال را داشتند منطقه خانه

ھا در شنگال در حالی افزايش يافت که ھنوز چند روزی از سفر مسعود بارزانی به  تنش  خبرگزاری فرات، گزارش به

 متشکل از پناھندگان ئینيرو ھا است که ژاوا داشته باشد سال در روئیکه جای پا پارتی برای اين. آنکارا نگذشته است
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ھا، درصدد ايجاد  اند و با در اختيار گذاشتن سالح و تجھيزات زرھی به آن کرد روژاوا را آموزش و تجھيز کرده

  .ھا در روژاوا ھستند جايگاھی برای آن

تحرکاتی را برای تصرف  و منطقه شنگال  ن اخيرا در باشور کردستا را نام دارد و» پيشمرگه روژاوا«اين نيروھا 

  .اروزی جديد در اين منطقه ھستند اند و در حال جنگ ھا آغاز کرده مناطق در دست ايزادی

ش وارد .ب.تالش داشتند با خودروھای زرھی و ادوات نظامی سنگين به محدوده اين نيروھای ی »پيشمرگه روژاوا«

  . اند نشينی شده مجبور به عقب اھ ش آن.ب.در پی مقاومت نيروھای ی. شوند

شبکه . گزارش کردپرس، رسانهھای اقليم کردستان از آغاز درگيری ميان نيروھای کرد در شنگال خبر دادند به

س دستگاە اطالعات و امنيت ئيو ر) پارتی(  متعلق به مسرور بارزانی از رھبران حزب دمکرات کردستان٢٤کردستان 

نيروھای کرد سوری ( دھای مدافع شنگال از ورود نيروھای پيشمرگ موسوم به روژاوااقليم کردستان از ممانعت واح

 .ھا خبر داد داخل شنگال و وقوع درگيری ميان آن به) نزديک به بارزانی

ھای روژاوا و   و روداو، صبح روز جمعه درگيری شديدی ميان پيشمرگ٢٤ھای کردستان  بر اساس گزارش شبکه

  . خانه سور نزديک به منطقه سنونی شنگال روی دادە استواحدھای مدافع شنگال در

 ساعت گذشته، نيروھای پيشمرگ روژاوا با ھدف ٢٤ شدە است که طی تأکيددر خبرھای رسانهھای حزب دمکرات 

حفاظت از امنيت اقليم کردستان و مناطق کردنشين شمال سوريه و ممانعت از تجارت غيرقانونی، قصد مستقر شدن در 

  .رو شدەاند ک روبه.ک.ی را داشتهاند که با ممانعت واحدھای مدافع شنگال نزديک به پمناطق مرز

درگيری در شنگال پس از ھجوم مزدورانه عناصر «ھا را با تيتر  در ھمين حال خبرگزاری فرات، خبر اين درگيری

ھای مزدور  گال گروهدر حوالی شھرک خانهسور حومه شن: در اين خبر آمدە است. ، منتشر کرد»بارزانی آغاز شد

پس از حمله خائنانه عناصر بارزانی . حمله کردند» ش.ب.ی«به مبارزان » پيشمرگ روژاوا«بارزانی با نام جعلی 

ھا از شدت درگيری در   بامداد امروز آغاز شدە است و گزارش٧ھا از ساعت  درگيری در اين منطقه آغاز شد درگيری

  .شته شدن چندين نيروی پيشمرگ روژاوا خبر دادفرات از ک. حوالی خانهسور حکايت دارد

دستور حمله « کرد که تأکيدھا واکنش نشان داد و  فرماندھی واحدھای مدافع شنگال نيز در بيانيهای به اين درگيری

  ».عناصر حزب دمکرات به منطقه خانهسور از آنکارا صادر شده است

فعاليت ) پارتی( وا که در لوای حزب دمکرات کردستان عراقنيروھای با نام پيشمرگ روژا: در اين بيانيه آمدە است

  .است» ش.ژ.ی«و » ش.ب.ی« نيروھای کنترولدارند که اين منطقه در » خانهسور «کنترولکنند، سعی در  می

کاران داعش  از چنگال تبه» ش.ژ.ی«و » ش.ب.ی« توسط نيروھای ٢٠١٤خانهسور در سال : در اين بيانيه آمده است

ھستند » پارتی«که زير نظر » پيشمرگ روژاوا«اما در تاريخ دوم مارس گروھی تحت نام . آزاد شده استسازی و  پاک

ز ئيدانيم از پا گونه که می ھمان.  نيروھای ما خارج کنندکنترولتالش نمودند تا به اين منطقه وارد شده و آن را از 

 نيروھای ما بوده، اما اکنون کنترولحال در  ند تا بهسازی نمود  که نيروھای ما اين منطقه را از لوث داعش پاک٢٠١٤

باشد و ما معتقديم که اين دستور  امری تصادفی نمی» خانهسور«پس از سفر بارزانی به آنکارا آشکار است که حمله به 

  .ھا قصد مداخله در منطقه و ساقط کردن نيروھای ما را دارند از آنکارا صادر شده و آن

م تا درگيری رخ ئينما تالش می» ش.ژ.ی«و » ش.ب.ی«ما نيروھای : کند  میتأکيدفع شنگال فرماندھی واحدھای مدا

  .نشينی نموده و مناطق ما را ترک کنند تر عقب ھمين دليل بايد اين گروە ھرچه سريع به. ندھد

مدافع شنگال، مردم ک و ھواداران آن و نيروھای .ک. تھاجم نيروھای وابسته به بارزانی و ترکيه به شنگال، پ در ادامه

  .ھا آمدند و به اعتراض عليه حکومت اقليم کردستان و حکومت ترکيه دست زدند  خيابان اين شھر به
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ک، يکی از مبارزان شنگال در اين تظاھرات اعتراضی .ک. نزديک به پ رسانه» روژ«بر اساس گزارش خبرگزاری 

   زنی به باخته فرد جان.  و چند تن ديگر نيز مجروح شدند ان خود را از دست داد ج ھای روژ  ضرب گلوله پيشمرگ به

  . است از اعضای جنبش زنان آزاد ايزدی بوده» نازی نايف«اسم 

دليال «و » ژيندا آسمان«ھای   نام  اين حزب به نگار نزديک به  دو روزنامه چنين گزارش دادند که ک، ھم.ک.ھای پ رسانه

 نيروھای حزب دمکرات کردستان   ضرب گلوله مشغول کار ھستند، به» چرا تی وی« تلويزيونی  بکه در ش که» آخين

  .مجروح شدند

 تظاھرات اعتراضی از سوی  اعالم کرد که» خندان« خبری  ھای مدافع شنگال در گفتگو با پايگاه يکی از اعضای يگان

  . بود دھی شده مردم شنگال سازمان

 از منطقه اردوخانپس از فرار نيروھای پيشمرگ وابسته به بارزانی و » ش.ب.ی«نگال نيروھای مقاومت مردمی ش

ک در شنگال برای .ک.کاران داعش با کمک پ شنگال و اسارات ھزاران زن و مرد و کودک ايزادی به دست تبه

  .اند حمايت و مقاومت در مقابل داعش سازماندھی و آموزش داده شده

  
اند و در بسياری  سازمان يافته» ھای مدافع زنان يگان«ھای مدافع شنگال نيز تحت نام  زمان زنان ايزدی، عضو يگان ھم

  .اند ھا عليه گروه داعش شرکت کرده از عمليات

 تا ٢۵٠٠شود که اين نيرو  ھای مدافع شنگال شمار اعضای خود را منتشر نکرده است، اما تخمين زده می تا کنون يگان

ز شھر شنگال و روستاھا و مناطق پيرامونی اين ھای وسيعی ا  عالوه بر اين بخش.سه ھزار عضو مسلح داشته باشد

 چون شيلو و کورسی در کوھستان ئیھا و گذرگاه» باره، خانا سور، ورديه و ام ديبان«شھر از آن جمله روستاھای 

  . خود دارندکنترولشنگال را در 

 محافظت از مرزھای ھای نزديک به حزب دموکرات کردستان عراق، ھدف از اعزام اين نيروھا را در حالی که رسانه

ھا از اعزام نيروھای پشتيبانی از استان دھوک به شمال شنگال خبر  برخی رسانه. اقليم کردستان و روژاوا اعالم کردند

  .دادند

 کرده ھدف از تأکيد ،»آناتولی«با اين حال فرمانده نيروھای پيشمرگه روژ در گفتگو با بخش کرديد خبرگزاری ترکيه 

  .اج نيروھای وابسته به حزب کارگران کردستان از شنگال بوده استاعزام اين نيرو اخر

سازی روستای خانه سور   لشکر روژ برای پاک-نيروھای پيشمرگه روژاوا«: سرھنگ قادر شيخ ممی در ادامه افزود

  ».ما منتظر رسيدن دستور از مقام ھای ارشد ھستيم. اند ک به اين منطقه مرزی اعزام شده.ک.از نيروھای پ

وابسته به حزب » زێرەڤانی« در اقليم کردستان با مشارکت نيروھای ٢٠١٢يروھای پيشمرگه روژ در اوايل سال ن

چون شاخه نظامی شورای ميھنی  از اين نيروی نظامی ھم. دموکرات کردستان عراق تشکيل و سازماندھی شدند

  . که مورد حمايت ترکيه و بارزانی است.کردھای سوريه نيز ياد می شود
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در گفتگو با خبرگزاری آناتولی اعالم کرده بود که » زێرەڤانی«واسط سال گذشته عزيز ويسی از فرماندھان نظامی ا

ھای کرد ساکن در کمپ ھای پناھندگی در اقليم کردستان تشکيل شده و در چندين مرکز  اعضای پيشمرگه روژ از آواره

  .اند نظامی در زاخو و شيخان توسط آنان آموزش ديده

، احمد ٢٠١۴سال . شود که ارتش ترکيه نيز در آموزش و تسليح نيروھای پيشمرگه روژ مشارکت دارند چنين گفته می ھم

  .شد ديدار به عمل آورده بود از يکی از مراکز آموزشی پيشمرگه روژ که توسط ارتش ترکيه اداره می داوداوغلو

ترکيه در خصوص با وارونه نشان دادن حمله روزنامه حريت از زبان مولود چاووش اوغلو وزير امور خارجه 

حمله به نيروھای قانونی اقليم کردستان عراق «: ک در شنگال ادعا کرده است.ک.نيروھای وابسته به بارزانی و پ

 آن کنترولھای تحت  موضع دولت ترکيه حمايت از اقليم کردستان عراق و سرزمين. شود ھيچ عنوان تحمل نمی به

ست که حکومت بغداد بارھای از حکومت ترکيه خواسته در امور داخلی کردستان عراق دخالت اين در حالی » .است

  .کند چنان پافشاری می شان ھم  در مقابل اين تجاوزگری ارتشاردوخاننکند و نيروھايش را از اين منطقه بيرون ببرد اما 

ارند که تنھا نيروی نظامی مردمی در روژاوا  دتأکيدھای روژاوا با حضور اين نيروھا در روژاوا مخالف ھستند و  مقام

پيمان آن ھستند و حضور نيروی ديگری خارج از اين چارچوب منجر به افزايش  ھای مدافع خلق و نيروھای ھم يگان

  .شود تنش و جنگ داخلی می

رای تسليح و ب  پنتاگون با درخواست مرزی بارزانی،ماه گذشته ميالدی روزنامه نيويورک تايمز گزارش کرده بود که

  .مخالفت کرده است» پيشمرگه روژ«ھمکاری با نيروھای موسوم به 

س شورای امنيت اقليم کردستان ئيبه گزارش روزنامه نيويورک تايمز، مسرور بارزانی پسر ارشد مسعود بارزانی و ر

ده با نيروھای موسوم به ھای پنتاگون خواستار ھمکاری اياالت متح  در مذاکرات خود با مقامامريکادر آخرين سفر خود 

  .شده است» پيشمرگه روژ«

ک، از .ک.و نيروھای پ) روژاوا( ھای مدافع خلق با ھمکاری نيروھای مدافع خلق پس از سقوط شھر شنگال يگان

طريق کريدوری که در منطقه جزعه در شرق کانتون جزيره به سوی کوھستان شنگال باز کردند راه را برای خروج ده 

  .ه ايزدی محصور در اين کوھستان باز کردندھا ھزار آوار

 و تنھا يک روز پس از حمله داعش به شنگال شماری از شھروندان ايزدی شنگال توسط ٢٠١۴روز چھارم آگوست 

ھای مقاومت شنگال  ھای مدافع خلق در کانتون جزيره تسليح و آموزش ديده و تحت نام يگان ک و يگان.ک.گريالھای پ

ه شده و به شنگال بازگشتند تا از خانه و کاشانه و مردم خود در برابر تھاجم و تجاوزات سازمان داد» ش.ب.ی«

  .ھای داعش دفاع کنند تروريست
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  توقف حرکت نيروی روژ توسط نيروھای آسايش ايزد خان

ارزانی ريزی شده نيروھای پيشمرگ ب نشينی برنامه ھای مادی و معنوی حکومت ترکيه به داعش و عقب در واقع کمک

کار داعش، در تاريخ منطقه، به نام  خوار و تبه ھای آدم دفاع گذاشتن مردم اين منطقه در مقابل تروريست از شنگال و بی

  . ثبت شده استاردوخان -بازرانی 

 که اردوخانحاکميت و ارتش و نيروھای امنيتی ترکيه و در راس ھمه حزب حاکم عدالت و توسعه اسالمی به رھبری 

ھای تروريستی درگير در جنگ داخلی ترکيه به ويژه داعش  ن اصلی تروريسم دولتی و ھمکاری با گروهاز طراحا

ھای  يگان. ھستند و بايد از بين بروند» !تروريست«ھای خلق مدافع روژاو،  اند که يگان است، تا کنون بارھا اعالم کرده

و سرسخت آزادی، برابری، دموکراسی مستقيم و قھرمان و جسور و انقالبی زن و مرد روژواوا و مدافعين واقعی 

 . ھای اسالمی داعش ھستند  و عدالت اجتماعی و نيروی اصلی و جدی در مقابل تروريستئیشورا

وارد خاک سوريه شد و شھر باب در شمال سوريه را اشغال » سپر فرات«عالوه ھنگامی که ارتش ترکيه با عنوان  به

زمان به مقابله با نيروھای  گ مستقر در منبج، ھم.پ.اما نيروھای ی.  خواھد کردکرد اعالم نمود به شھر منبج حمله

داعش، ارتش آزاد و ارتش ترکيه پرداختند و از طرف ديگر، حمالت خود را به سوی رقه، اين پايتخت خودخوانده 

  .دھند داعش ادامه می

 در اين منطفه و تالش برای صلح و امنيت و  و اعالم خودمديرتی دموکراتيک٢٠١٢از ابتدای تحوالت روژاوا از سال 

ھای   که از دست سرکوبئیھا  ميليون شھروند اين منطقه و اسکان دادن سوری٤ تا ٥/٣زيست و زندگی نزديک به 

آورند، ھمواره با تھديدھای مشترک  گريزند و به اين منطقه امن پناه می ارتش سوريه و نيروھای داعش و غيره می

 . اند رو بوده دستان روبهترکيه و اقليم کر

اش با اتحاديه  ای را صادر کرده است که رابطه  اين است که چرا اردغان در چنين شرايطی، فرمان چنين حملهسؤال

  . شدت تير شده است پرسی قانون اساسی، به اروپا، از جمله بر ھمه

يه، بيش از پيش دو قطبی شده و بخش رات قانون اساسی، جامعه ترکئيپرسی برای تع اکنون پس از اعالم نتايج ھمه

ھا، محرومان، مزدبگيران و استثمارشدگان جامعه،  طلب، سوسياليست، اقليت خواه، برابری سکوالر، الئيک، آزادی

مانده   نفرت دارند و بخش ارتجاعی و عقباردوخانشديدا از حزب حاکم عدالت و توسعه اسالمی و شخص رحب طيب 

دھندگان، شديدا  پرسی، جدا از تقلب روشن شد که تقريبا نصف رای در اين ھمه. ن ھستندملی و مذھبی جامعه حامی آ

پرسی قانون اساسی  اش ھستند و از ھمان لحظات اعالم نتايج ھمه ھای فاشيستی و تروريستی مخالف اردغان و سياست

  .قبول ندارداند و خواھان باطل شدن اين رفراندوم ھستند و آن را  ھا ريخته ترکيه، به خيابان
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 رای  ميليون٥/٢ھمکاری اروپا اعالم کرد حدود  عضو سازمان امنيت و» آلف کورون«گزارش فرات نيوز،  به

  .اند ات قانون اساسی ترکيه شمارش شدهتغييرپرسی  مشکوک در ھمه

که قوانين تنھا پذيرش آرا و  با توجه به اين«: کورون با اشاره به شمارش آرای بدون مھر در ھمه پرسی ترکيه گفت

با اين حال . اند ه ميليون رای باطل شمارش شد٥/٢شمارند، اين گمان وجود دارد که حدود  ھای رسمی را مجاز می پاکت

  ».ھای رأی فاقد مھر رسمی را پذيرفته است ھيئت عال انتخابات بر خالف قانون پاکت

پرسی ناظرانی در ترکيه داشته است، در گزارشی اعالم کرد  اروپا، که ھنگام برگزاری ھمه امنيت و ھمکاری سازمان

پرسی  ھای اساسی، شرايط برگزاری ھمه  در آزادیئیھا جانبه و محدوديت ای يک ھای برابر، پوشش رسانه فقدان فرصت

  ».قانون اساسی را نامتوازن و ناعادالنه کرده است

چارچوب . پرسی در حد استانداردھای شورای اروپا برگزار نشد در مجموع، ھمه«: المللی اعالم کردند ناظران بين

  » .برد يک فرايند دموکراتيک کارآمد نيست قانونی برای پيش

 اردوخان تروريستی حکومت ترکيه به روژاوا و شنگال، باز شدن مچ ئیضعيتی، احتماال يک دليل حمله ھوادر چنين و

در نزد افکار عمومی جامعه ترکيه و جھان و موقعيت شکننده او و حزبش بوده و با ھدف انحراف افکار عمومی از 

ھای   به مھرهاردوخاندانند که  اکنون ھمه می.  داخلی ترکيه به مسايل خارجی به مرحله اجرا درآمده است ھای واقعيت

کارانه و استبدادی خود به جنگ و تروريسم دولتی روی  شطرنج ترامپ و پوتين تبديل شده و برای بقای حاکميت جنايت

  .آورده است

 خود که یئعليه داعش در اطراف رقا، به مرحله نھا» خشم فرات«زمان با وارد شدن عمليات  رسد ھم نظر می چنين به ھم

شود، ھواپيماھای جنگی ترکيه در تالشی آشکار برای  سازی کامل اين شھر مرکزی داعش انجام می منظور آزاد به

ِگ را در شھر ديرک در روژاوای کردستان و نيز مواضع .پ.ھای ی کاستن فشار بر نيروھای داعش، ديشب پايگاه
اند که در   گفته برخی مقامات روژاوا.  بمباران کردنددر کوھستان شنگال را» )ش.ب.ی( ھای مقاومت شنگال يگان«

ھای ارتش ترکيه، عمليات   نسبت به بمبارانامريکاالمللی ضدداعش به رھبری  صورت عدم واکنش نيروھای ائتالف بين

نيز با اين حال برخی از منابع از تلفات جانی غيرنظاميان در اين حمالت خبر . آزاد سازی رقا را متوقف خواھند کرد

  .اند داده

کم پايگاه  روست و دست  با عدم اقبال عمومی در داخل ترکيه و افکار عمومی مترقی جھان روبهاردوخانبه اين ترتيب، 

ويژه نيروھای چپ و مردم حق طلب کرد از دست  اجتماعی و طبقاتی خود را در نزد بخش عطيمی از جامعه ترکيه، به

ھای منفور در بين اروپا و کشورھای ديگر تبديل  ی نيز به يکی از چھرهداده است و در عرصه سياست خارجی خارج

 !شده است به اين شکل به خودکشی سياسی روی آورده است
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شود و به پرخاشگری  شدت درمانده می ھا، به ھا و ناکامی او در سال ھای اخير، بارھا نشان داده است که در مقابل بحران

، ترکيه را در داخل و خارج، دچار بحران »پ.ک.آ«اين رويکرد او و حزبش . آورد و سرکوب و تروريسم روی می

تورم و گرانی، رشد بيکاری و اقتصاد رو به اضمحالل به ويژه در صنعت . ديپماتيک و سياسی و اقتصادی کرده است

 . و حزبش استاردوخانھای مخرب  توريسم اين کشور، ھمگی نتيجه سياست

لوژی اسالمی را دنبال می کند و سعی دارد جامعه ترکيه اسالميزه کند، ھمواره از حزب عدالت و توسعه چون ايدء

و اکنون که داعش در مرحله سقوط در مناطق مختلف سوريه و . کند مذھب دفاع می ھای اسالمی تروريستی سنی گروه

طور مستقيم از اين گروه  هعراق قرار دارد، بار ديگر حکومت ترکيه به اين فکر افتاده که بار ديگر حمايت خود را ب

 .تروريستی نشان دھد

درپی در  ، با پيروزھای پی)گ.پ.ی( ھای مدافع خلق ، با محوريت راھبردی يگان)د.س.ق( نيروھای سوريه دمکراتيک

 سمت پايتخت خودخوانده دولت اسالمی در سوريه در حرکت ھستند و رقا که  روژاوا و ديگر مناطق شمال سوريه، به

 اين گروه، در محاصره نيروھای سوريه دموکراتيک قرار گرفته و در موصل نيز شرايط سختی دارند، مرکز خالفت

قطعا سقوط داعش در رقا و ادربيل، بيم و ھراس ازدوغان را از دست دادن اين .  شده استاردوخانباعث خشم سياسی 

پيمان خود، يعنی داعش برود و با   ھمشھرھای دوچندان کرده و او را واداشته که در چنين موقعيت حساس، به کمک

 و زمينی فشار را از روی محاصره رقا کم کند و مانع پيشروی يگان ھای مدافع ئیگونه حمالت ت ورويستی ھوا اين

  .خلق و نيروھای سوريه دموکراتيک به شھر رقا شود

انی در اقليم کردستان، دولت جانبه بارز ھاست که با ھمکاری و حمايت ھمه در کردستان عراق نيز، در شنگال مدت

  . ترکيه درصدد بيرون کردن نيروھای مردمی ايزدی از اين منطقه است

اھميت اين کريدور . شنگال در وصل کردن دو بخش کردستان يعنی روژاوا و باشور کردستان، اھميت استراتژيک دارد

ای دستور داده است  ين گروه، در خطابهطوری که ابوبکر بغدادی رھبر ا خوبی محرز است به برای نيروھای داعش به

در واقع . جا سکونت دارند ھا در آن ای که ايزدی منطفه» .نيروھای بازمانده در موصل به سمت کوھستان بروند«که 

 که از محاصره موصل ئیھا خواھد راه را برای داعشی ھدف اصلی حکومت ترکيه از بمباران وحشيانه اين منطقه، می

 است که اين حمالت و تجاوزھای جنگده ھای ترکيه به روژوا و شنگال، از تأکيدالزم به .  سازدگريزند، ھموار می

ولی برای چنين موردی . الملل قابل تعقيب در مجامع حقوق بشری و شورای امنيت سازمان ملل است منظر حقوق بين

  ! بودديد واکنش دولت مرکزی عراق نسبت به تجاوز آشکار به خاک اين کشور چه خواھد

ِچوک و روستاھای ديرک در روژاوا، اکنون خبرھا حای از  پس از تجاوز آشکار ارتش ترکيه به شنگال و نيز کوه قره
  .کند آن است که اين کشور نيروھای خود در مرز با کانتون عفرين را متمرکز می

 برخی از مناطق مرزی مانند ست که ارتش ترکيه نيروھای خود را در ھا از عفرين حاکی گزارش، فرات خبرگزاری به

زمان خبر رسيده که  ھم.  در مرز اين کانتون زده استئیھا بلبل، شيه و جندرس افزايش داده و دست به احداث جاده

تحرکات نيروھا و تجھيزات نظامی اين کشور در منطقه افزايش يافته است که ھمين امر احتمال حمله زمينی ترکيه به 

 .نموده استتر  کانتون عفرين را بيش

اکنون نيز .  توسط ارتش ترکيه در اين مناطق نيز منتشر شده بودئیھا  در مورد احداث پايگاهئیھا قبال نيز گزارش

ای به داخل مرز کانتون عفرين و روستاھای منطقه مبادرت  ھای پراکنده گزارش شده که ارتش ترکيه به تيراندازی

  .ورزد می
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شود  گفته می.  متر به درون خاک روژاوا وارد شده بودند۵٠ز مرز باکو کردستان، ديروز نيز نظاميان ارتش با گذر ا

 .که در بعضی از مناطق احداث جاده درصدد تدارکات برای ورود نيرو به اين منطقه ھستند

***  

ه  با حمل،٢٠١۵شايان ذکر است که دور تازه درگيری ميان حزب کارگران کردستان و ارتش ترکيه از تابستان سال 

  .چنين به شھرھای کردستان ترکيه، آغاز شد بس و ھم ک و نقض آتش.ک. وسيع ارتش ترکيه به مواضع پئیھوا

ھای ارتش ترکيه  کميسيون حقوق بشر سازمان ملل با اوايل ماه مارس با انتشار گزارش ويژه، خود در ارتباط با عمليات

کم دو ھزار نفر در  دستان اعالم کرده بود که دست در شھرھا و روستاھای شمال کر٢٠١۶ و ٢٠١۵ھای  در طی سال

  .اند اند که اکثر قربانيان شھروندان غيرنظامی بوده ھا جان خود را از دست داده جريان اين عمليات

کميساريای عالی حقوق بشر سازمان ملل در ادامه گزارش خود شمار شھروندانی را که بر اثر عمليات ھای ارتش 

را حدود نيم ميليون نفر برآورد کرده و افزوده بود که ھزاران خانه و مجتمع مسکونی توسط ارتش اند  ترکيه آواره شده

  .به صورت کامل تخريب شده است

، يک نھاد مھم حقوق بشری اروپا رسما ترکيه را به دليل سرکوب ناراضيان اين کشور از زمان کودتای ئیاز سو

، در فھرست تحت نظر اردوخانز بابت افزايش قدرت رجب طيب نافرجام سال گذشته، نقض حقوق بشر و نگرانی ا

  .خود گذاشت و به آنکارا اخطار داد

 پنجم ارديبھشت با خشم به اين تصميم واکنش - اپريلشنبه بيست و پنحم  گزارش خبرگزاری رويترز، ترکيه روز سه به

کند مھد دمکراسی  رگان دانست که ادعا می برای اين ائیرسوا«دانست و يک » ھراسی اسالم«نشان داد و آن را نشانه 

  ».است

 ميليون نفر است بنابراين احتمال دارد رای آن، شکستی ٨٢٠ کشور با جمعيتی بالغ بر ۴٧شورای اروپا، متشکل از 

به دنبال اخطار اين شورا، از ارزش لير ترکيه اندکی کاسته . منظور پيوستن به اتحاديه اروپا است برای تالش ترکيه به

  .دش

ھا و دانشگاھيان، و  در قطعنامه مجمع پارلمانی شورای اروپا، از اخراج و بازداشت کارمندان دولتی، قضات، دادستان

 ابراز ٢٠١۶ھای غيردولتی از سوی دولت ترکيه به دنبال کودتای ژوئيه  ھای مستقل و سازمان چنين بستن رسانه ھم

  .نگرانی شده است

 از ترکيه خواسته است تا ئیشورای اروپا.  رای مخالف به تصويب رسيد۴۵در برابر  رای موافق ١١٣اين قطعنامه با 

  .نگاران را آزاد کند گذاران و روزنامه فورا وضعيت اضطراری در اين کشور را لغو و قانون

 خارجه گذاران اتحاديه اروپا قرار است روز چھارشنبه درباره رابطه با ترکيه بحث و تبادل نظر کنند، وزيران قانون

 سياسی نيز روز -رود که رھبران اين بلوک اقتصادی  اتحاديه نيز روز جمعه اين موضوع را بررسی کرده و انتظار می

  . برگزيت، به موضوع ترکيه نيز بپردازندمسألهشنبه عالوه بر 

رات با اين کشور  مجازات اعدام در ترکيه را احياء کند، مذاکاردوخانتر گفته بود در صورتی که  شورای اروپا پيش

  .بايد متوقف شود

دنبال  وگوھای مربوط به پيوستن ترکيه به اتحاديه اروپا در بيش از يک دھه گذشته پيشرفت محدودی داشته و به گفت

  .تری روبرو شده است موج سرکوب مخالفان ھيات حاکمه آنکارا در يک سال گذشته، با ابھام بيش
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 اردوخان اين کشور برای افزايش اختيارات رجب طيب اپريلپرسی ماه   ھمهروابط ترکيه با اتحاديه اروپا، پس از

پرسی، کشورھای آلمان و ھلند را به دليل ممنوعيت   در جريان کارزار برای اين ھمهاردوخان. تر شده است وخيم

  . طرفداران خود، به نازی بودن متھم کردئیپيما راه

کند، ولی اين نخستين بار است که عليه  ھا به اين نھاد دنبال می وستن آنشورای اروپا نظارت بر کشورھا را از ھنگام پي

  .زند يکی از اعضای خود دست به اقدام می

  .ھای ديگری چون روسيه و اوکراين نيز عضو اين شورا ھستند  کشور عضو اتحاديه اروپا، دولت٢٨عالوه بر 

ھای کالن  چنين پول  و ھمئیه قدرت و حاکميت به ھر بھاھای زياد ب  و دلبستگی دليل وابستگی  و بارزانی بهاردوخان

اندازند  زنند جنگ و خونريزی راه می چنان دست و پا می ، ھم... و اسرائيل وامريکاشان از عربستان و حمايت  دريافتی

.  نگه دارندبار خود را شوند تا موقعيت ارتجاعی و خون ھای به غايت سياه غيرانسانی و وحشيانه متوسل می و به سناريو

ويژه  ھاست که برای افکار عمومی مردم مترقی جھان، منطقه، به ھا، مدت ھای ارتجاعی و فاشيستی آن اما اين سياست

، ئیچون جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانشجو ھای سياسی، اجتماعی و دموکراتيک ھم ترکيه و روژاوا و جنبش

خواه و  طلب و عدالت نيروھای سکوالر و چپ و کمونيست و مردم حقنھادھای دمکراتيک فرھنگی و خبررسانی و ھمه 

عبارت ديگر، تاکنون مردم آزاده ترکيه و کردستان عراق و روژاوا با  به. رزمنده کرد در منطقه آشکار شده است

ھا  يت و موقعيت آناند، بلکه حاکم ھا را خنثی کرده کارانه آن ھای جنايت ای از طرح المللی خود، نه تنھا پاره حاميان بين

  ! تکليف کنندتعيينھا  اند و به فکر راھکارھای اساسی و طبقاتی ھستند تا با آن  بردهسؤالرا عميقا زير 

 احتمال جنگ داخلی ترکيه را حتااکنون بحران اقتصادی، بيکاری، گرانی و تورم و ھزينه تروريسم و جنگ دولتی و 

 دوام نيست و دير و يا زود جامعه ترکيه مانند يک بمب ساعتی منفجر بنابراين، اين وضعيت قابل. فرارگرفته است

  !خواھد شد

چنين حاکميت و شھروندان اين کشور  داری جھانی و ترکيه و ھم  ثبات برای سرمايه نھايتا ديگر ترکيه، يک جزيره

بنابراين، . امنيتی استھای اقتصادی، سياسی، اجتماعی، نظامی و  شدن در بحران ای در حال غرق نيست، بلکه جزيره

 و دموکراسی ئیگيری جامعه خوددمديريتی دموکراتيک با مناسبات شورا تر برای شکل تر و ھمه جانبه تنھا تالش بيش

  !ھای کل منطقه خاورميانه است  جامعه ترکيه، بلکه جواب محکم سياسی و انسانی به بحرانئیمستقيم، نه تنھا راه رھا

   ٢٠١٧ اپريل بيست و پنحم -  ١٣٩۶ ]ثور[شنبه پنجم ارديبھشت سه

  

 

 


