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 Reports گزارشھا

 
  بھرام رحمانی

 ٢٠١۴ اکتوبر ١٢
   ترکيه،پوليسدولت و 

 ! تظاھرکننده ھستند٣١ قاتلين 
   

 از شھرھای ايران تا قلب در حالی که در دفاع از کوبانی، اعتصاب غذا، تظاھرات و حرکت ھای مختلف ديگر

برگزار می شود تظاھرکنندگان در شھرھای مختلف ترکيه، با حمالت وحشيانه و دھی  سازمانامريکاشھرھای اروپا و 

ر شده اند به گونه ای که تاکنون ده ھا تن جان خود را از دست داده اند و ه موران امنيتی اين کشور روبأ و مپوليس

 .بحران تازه ای که سراسر ترکيه را فراگرفته است.  شده اندصدھا تن نيز زخمی و دستگير

 به روی آن ھا با خشونت تمام به تظاھرکنندگان ھجوم می برند و مستقيماً ) ميت( مخفی ترکيه پوليسمورين أ و مپوليس

مان ھای به تعرض متقابل بزنند و ساختدست ی، سبب شده است که جوانان نيز پوليساين خشونت . تيراندازی می کنند

  .دولتی را ويران سازند

 رسانی کو بستن مرزھا به روی کم) داعش(» خالفت اسالمی«جوانان خشمگين به دليل روابط نھان و آشکار دولت با 

به مردم کوبانی و پناه جويان به خيابان ھا ريخته اند و در مقابل نيروھای سرکوبگر حکومت ترکيه، دست به مبارزه و 

  .جنگ و گريز می زنند

شھرستان بزرگ و کوچک ترکيه  ٧٣در تظاھرات حمايت از کوبانی که از چھار روز گذشته در بيش از سی استان و 

  .آغاز شده است و به درگيری خيابانی ميان معترضين و نيروھای امنيتی منجر شده، ھم چنان ادامه دارد

 ٣۶٠ نفر کشته و ٣١کم   اين کشور، دست  شھر٣۵به اقرار وزير کشور ترکيه در درگيری ھای چھار روز گذشته در 

، در آنکارا سخن می گفت، ٢٠١۴بر و اکت١٠وزير کشور ترکيه، که روز جمعه   اِوکان آال .اند تن ديگر زخمی شده 

او . اند ادعا کرده که پنج تن که به گفته او تروريست مسلح بوده اند نيز توسط نيروھای امنيتی آن کشور کشته شده 

 در جريان درگيری   وزير کشور ترکيه،ۀ به گفت.ھا خبر داده است  در اين درگيری پوليسکشته شدن دو ھم چنين از 

  .اند بيش از يک ھزار تن ھم بازداشت شده ھای چھار روز گذشته در اين کشور، 

ر، باتمان، دياربک ل اوضاع در استان ھایودولت ترکيه برای کنتر) حکومت نظامی(در حالی که مقررات منع آمد و شد 

ھم چنان به خيابان ھا  مردم  ھم چنان ادامه دارد بنا به گزارشات در برخی از شھرھای ياد شده  وان سيعيرت؛ ماردين و

  . و نيروھای امنيتی مقاومت می کنندپوليس  آمده و عليه دولت شعار می دھند و در مقابل تھاجم

 دولتی ترکيه، به ويژه دفاتر حزب حاکم به آتش کشيده شده  مکان اداری، تجاری و٣۵٠در درگيری ھای اخير بيش از 

 بنيان گذار جمھوری ترکيه را نيز به آتش   آتاترکۀ مجسم ن خشمگين در شھرھای دياربکر، وان و استانبولاو معترض

 . کشيدند
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 امنيتی شده امالً  که مقررات منع آمد و شد در آن ھا در جريان است فضای ديگر شھرھای ترکيه کئیعالوه بر استان ھا

  .  مھم شھرھا در حالت آماده باش کامل به سر می برند ن در نقاطاو نيروھای امنيتی برای مقابله و سرکوب معترض

س جمھوری اش به ئييرش گرفته تا رزدر چنين شرايطی دولت ترکيه، به حدی دچار بحران شده است که از نخست و

 تمام شھرھای اين کشور، به ويژه شھرھای کردستان را هعتراضات گستردا.  و سرگيجه سياسی افتاده اندئیھذيان گو

  .فراگرفته است

حدود يک ھفته است که ارتش ترکيه با توپ و تانک ھايشان در مرزھای کردستان سوريه، مستقر شده اند ھم چنان 

ۀ ت که در محاصراين شھر بيش از سه ھفته اس. نظاره گر حمالت داعش با توپ و تانک به شھر کوبانی ھستند

ھم اکنون گفته . رو ھستنده  و آب و دارو و غيره روبئینيروھای آدم کش داعش قرار دارند و مردم با کمبود موا غذا

می شود نيروھای داعش وارد برخی نقاط شھر شده اند بنابراين، احتمال قتل عام مردم اين شھر توسط جانيان داعشی 

ی مدافع خلق و مردم قھرمان اين شھر، با امکانات محدود خود و سالح ھای اما با اين وجود نيروھا. وجود دارد

اما سياست ھای به غايت غيرانسانی دولت ترکيه و بستن مرزھا . سبک شان در مقابل توپ و تانک داعش ايستاده اند

  .به روی آوارگان و ياری رسانان، ترکيه را به يک بحران داخلی شديدی سوق داده است

ن طرح كه از جانب دولت به يا. ه و عراق در پارلمان ترکيه، به تصويب رسيدي نظامی در خاك سورۀ مداخل طرحاخيراً 

  دفاع از خود در مقابل حمالتی كه از جانب گروه«ه اجازه می دھد كه تحت عنوان يپارلمان ارائه شد، به ارتش ترك

در واقع . ه و عراق را انجام بدھديدر سوراقدام نظامی » ه استيه و عراق متوجه تركيستی در سوريھای ترور

ن به بعد در ھر اقدام نظامی كه به نظر دولت ترکيه ضرورت دارد، يدھد از ا ه به دولت اجازه می يموافقت پارلمان ترك

  .مشاركت كند

 ۀجبھ رھبر حزب اتحاد دموکراتيک کردستان سوريه، پيغام می فرستد که اگر به صالح مسلمدولت ترکيه، يک روز به 

 و ترکيه و عربستان و غيره حمايت می شوند بپيودند به کوبانی کمک امريکا که از سوی بشار اسدمخالفين حکومت 

آن ھا از آغاز بحران . بزرگ به اين پيغام دولت ترکيه بوده است» نه« کردستان ۀو مردم آزادصالح جواب . خواھند کرد

 که ئیگروه ھا. ای گروه ھای ارتجاعی اسالمی و آدم کش نشده اندو درگيری در سوريه، وارد ائنالف ھا و رقابت ھ

  . جنگ داخلی سوريه گرديدندۀ و عربستان و غيره مسلح شدند و روانامريکاتوسط دولت ترکيه با حمايت 

رجب طيب اردوغان، سه شنبه . س جمھور ترکيه، می گويد کوبانی سقوط کرده استئي ررجب طيب اردوغانروز ديگر 

سوريه در آستانه سقوط به دست شبه نظاميان گروه دولت اسالمی ) کوبانی( گفت که شھر عين العرب ٢٠١۴ر بو اکت٧

  .موسوم به داعش است

 از شھر با عقب راندن ئی شود که خبرھا از جنگ و گريز و جنگ تن به تن در بخش ھا اين سخنان در حالی مطرح می

 اين واقعيت است که دولت ۀاما ھمين ادعای اردوغان نشان دھند. کند  نيروھای تروريستی داعش از کوبانی حکايت می

  .ترکيه، به انتظار سقوط کوبانی نشسته است

به غرب ھشدار داده بوديم، ما «:  گفت، افزود  ھای آوارگان سوری سخن می اردوغان که در بازديد از يکی از اردوگاه

  » .رو حکومت سوريه  امن و آموزش مخالفان ميانه ۀ آن منطق پرواز ممنوع، به موازاتۀ خواستيم، منطق سه چيز می

کيد کرد در صورت در معرض تھديد قرار گرفتن سربازان ترکی که از يک جايگاه تاريخی در سوريه محاظت می أاو ت

م کردستان بنابراين، برای دولت ترکيه، قتل عام مرد.  داند، ترکيه دخالت خواھد کرد کنند و آنکارا آن را تابع خود می 

  .سوريه، کم ترين اھميتی ندارد و تنھا خط قرمز آن ھا حمله به يک جايگاه تاريخی در خاک سوريه است

کاران داعش و مانه گفته است که به باور وی تبھس جمھور ترکيه، بی شرئيدر واکنشی ديگر، رجب طيب اردوغان ر

  .، تفاوتی با ھم ندارند (PKK) نيروھای حزب کارگران کردستان
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او در .  نخست وزير ترکيه مدعی است که کشورش ھم چنان به صلح با کردھا پايبند استداوود اوغلواز سوی ديگر 

 ».ما روند صلح را قربانی خرابکاری نخواھيم کرد«: اين مورد تصريح کرد

آن ھا . می دھنداحزاب مخالف دولت در پارلمان ترکيه، ھمواره سياست ھای داخلی و خارجی دولت را مورد نقد قرار 

 روابطش با داعش به نمايندگان توضيح دھد اما دولت اين خواست نمايندگان را رد ۀبارھا از دولت خواسته اند که دربار

  . کرده است

 رھبر حزب جمھوری خواه خلق به عنوان بزرگ ترين حزب مخالف در مجلس ترکيه با انتقاد از کمال قليچدار اوغلو

 را ئیاين رويکرد اشتباھی است و برخورد خشونت بار، خشونت گرا«: لت آنکارا گفتسياست خارجی و داخلی دو

  ».تحريک خواھد کرد

يک بار ديگر دولت آنکارا را به رويکرد از سياست ھای اشتباه خود در خاورميانه دعوت می کنيم و ھشدار «: او افزود

  ».می دھيم که ترکيه را به باتالق خاورميانه نکشاند

ی، معتقد است که آنکارا ھيچ نيتی برای کمک به کوبانی ندارد و خواستار سقوط ئدار روزنامه نگار ترکيه چنگيز چان

موضع آنکارا در «:  راديکال، چنين نوشتۀاو در يکی از مقاالت اخير خود در روزنام. اين شھر به دست داعش است

. کردن ندارد، از صبح تا شب آرد الک می کندقبال کوبانی به مثال زنی می ماند که چون نيتی برای خمير درست 

  .آنکارا نيز می گويد که اگر بشار اسد کنار زده شود، در عمليات شرکت می کند

او با اشاره به اظھارات اخير احمد داوداوغلو نخست وزير ترکيه به دنبال ديدار با صالح الدين دميرتاش رھبر حزب 

 نشان می دھد مسألهفرآيند «: مايل نيست کوبانی به دست داعش بيفتد، گفتدمکراتيک خلق ھا مبنی بر اين که آنکارا 

 ».آنکارا ھيچ اقدامی برای عملی کردن اين نيت خود ندارد

ی حاصل نشده و اين ھمان سياست تغيير اين روزنامه نگار، در رويکرد حکومتی ترکيه در حزب حاکم نيز ۀبه عقيد

  . استتفرقه انداز و حکومت کن در قبال کردھا

افتخار می کند که دومين ارتش بزرگ . ترکيه تنھا کشور عضو ناتو است که با سوريه ھم مرز است«: چاندار نوشت

ناتو را دارد و مرز خود با سوريه را تقويت می کند، ولی برای کمک به کوبانی ھيچ کاری نکرده و به مردم منطقه که 

  ».زديکان خود کمک رسانی کنند، اجازه نمی دھدمی خواھند برای کمک به اقوام و قوم خويشان و ن

. يد اين است که آنکارا ھيچ اقدامی در قبال کوبانی نخواھد کردؤدر واقع گفته ھای رھبران ترکيه نيز م«: وی افزود

ک و داعش يکی است و ھر دو سازمان تروريستی .ک.س جمھوری ترکيه گفته است که برای ترکيه پئياردوغان ر

 کردھا، نمی خواھد در قبال کوبانی ۀمسأليده می شود که آنکارا به بھای به خطر انداختن فرآيند حل چنين د. ھستند

  ».اقدامی انجام دھد

ترکيه که از مجلس «: دنيز زيرک روزنامه نگار نشريه حريت نيز به نقل از منابع نزديک به دولت ترکيه نوشته است

يرش نيروی خارجی به خاک کشور را گرفته، ھم چنان بر اين عقيده مجوز الزم برای انجام عمليات برون مرزی و پذ

 پرواز ممنوع مھم ترين عناصر بستر ساز برای ۀ امن در داخل خاک سوريه و ايجاد منطقۀاست که تشکيل منطق

  ». سوريه استمسألهدسترسی به راه حل پايدار در 

 امروز ۀميت را قبضه کرده است ھيچ گاه به انداز اسالمی، بيش از سه دوره است که حاکۀدولت حزب عدالت و توسع

  . مواجه نشده استتقابلی رويکردھای سياست داخلی و خارجی، با تعييندر تحوالت و تصميم گيری ھا و 

، که به خصوص در کردستان ترکيه، جايگاه و نقش مھمی دارد، ھم زمان با قرار گرفتن »حزب دموکراتيک خلق ھا«

سقوط، برای تحت فشار قرار دادن دولت ترکيه در کمک رسانی به اين شھر، خواستار  ۀشھر کوبانی در آستان

  .برگزاری تظاھرات گسترده در شھرھای ترکيه شده است
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 و کادرھای اين ء سال جاری شھرداری ھا، اعضاچ نماينده در پارلمان ترکيه دارد و در انتخابات ماه مار٢٣اين حزب 

  . ری ھای شھرھای کردستان شدند وارد شھردائیحزب با آرای باال

.  يک حزب سياسی در ترکيه است) Halkların Demokratik Partisi(ھا، که نام آن ترکی  حزب دموکراتيک خلق 

سيس يک دولت دموکراتيک مردمی عنوان کرده که به مردم فرصت أاين حزب در اساسنامه اش، ھدف خود را ت

اين حزب مخاطب خود را تمام کسانی عنوان کرده که .  و تبعيض را بدھدزندگی شرافتمندانه، بدون سرکوب، استثمار

 دمکراتيک خلق ھا و نيروھای ۀ از سوی کنگر٢٠١٢بر و اکت١۵اين حزب در تاريخ . تحت ستم و استثمار قرار دارند

 از اين حزب ٢٠١٣بر ودر اکت  حزب آشتی و دموکراسیۀتعدادی از اعضای برجست. شکل گرفت چپ کردستان

 ھا در نخستين حضور سياسی خود در  حزب دموکراتيک خلق. ھا پيوستند  داده و به حزب دموکراتيک خلق ءستعفاا

 ھا در اقدامی مشترک   دموکراتيک خلقۀاين حزب به ھمراه کنگر.  شرکت کرد٢٠١۴ چانتخابات محلی ترکيه در مار

  .شرکت کرد در انتخابات محلی در غرب ترکيه

. ھا دارای دو رھبر، يک زن و يک مرد است و قصد دارد تا اين شکل از رياست را ترويج کند حزب دموکراتيک خلق 

 در آنکارا، ارطغرل کورکجو و صباحت تونجل به طور مشترک به رياست ٢٠١٣بر و اکت٢٧در کنفرانسی در تاريخ 

 به رسميت شناخته نشده است، رياست مشترک با اين وجود، از آن جا که در قانون احزاب ترکيه،. حزب برگزيده شدند

 رھبری حزب، ھم چنين نمايندگانی از جنبش ھم ۀدر کميت. تنھا نام صباحت تونجل به نام رھبر حزب ثبت شده است

جنسگرايان، جنبش گزی پارک، جنبش مردم در زندگی اجتماعی و نيز نمايندگان گروه ھای مختلف ملی و مذھبی 

سری ثريا  ا ھم اکنون به سبب عضويت صباحت تونجل، ارطغرل کورکجو، ھ حزب دموکراتيک خلق. عضويت دارند

  .ششمين حزب مجلس به شمار می آيداوندر و لونت توزل و لونت در پارلمان ترکيه، 

.  نام و راھبرد به حزب دموکراتيک خلق ھا تبديل شدتغيير سال جاری شھرداری ھا، با چپس از انتخابات ماه مار

 در .شود، متحول شدی  ان که اکنون چھارمين حزب مھم ترکيه محسوب می برخی سياست ھا رھبریتغييرعالوه بر 

 ترک مدنظر ۀلح و دموکراسی، گرايشات سوسياليستی بيش تر و تعامل با جامعصاين راستا به جای سياست ھای قبلی 

  .حزب جديد است

، حزب ١٣۵» جمھوری خواه خلق «، حزب٣٢۶» عدالت و توسعه«نده است كه حزب ي نما۵۵٠ه دارای يمجلس ترك

 با . كرسی را به خود اختصاص داده اند٣۶ت حزب صلح و دمكراسی يندگان منفرد مورد حماي و نما۵٣» حركت ملی«

ل يت قرار داشتند، پس از تشكيمورد حما» حركت صلح و دمكراسی«ندگان منفرد از سوی حزب ين كه نمايتوجه به ا

ك گروه پارلمانی در مجلس يدرآمدند و » حركت صلح و دمكراسی«ت حزب ي عضوز بهيندگان نين نمايد ايمجلس جد

  .ل دادنديه تشكيترك

 حزب سياسی در ترکيه به ثبت ٧٨ ، ٢٠١٣مبر  نو١١تان کل ديوان عالی کشور در بر اساس آخرين اعالم دادس

خوذه در سطح کشور را أی م درصد از کل آرا١٠برای ورود يک حزب به پارلمان بايد آن حزب بيش از . رسيده است

ھم .  توانند حد نصاب الزم را کسب و وارد پارلمان شوند نمی اخذ کرده باشد، به ھمين دليل احزاب کوچک و ضعيف 

اين احزاب عبارتند از حزب عدالت و . فقط چھار حزب در پارلمان حضور دارند احزاب موجود  از ميان  اکنون 

  .  ملی و حزب صلح و دموکراسیتوسعه، حزب جمھوری خلق، حزب حرکت

مردم کردستان ترکيه و نيروھای چپ ترکيه و حزب دمکراتيک خلق ھا خواھان باز شدن راھی از ترکيه به شھر 

مقامات اين حزب، . کوبانی ھستند تا از اين طريق داوطلبان به رزمندگان کوبانی بپوندند و به مردم ياری برسانند

   . از کمک رسانی به کوبانی خودداری می کند تا اين شھر سقوط کنده عمداً دولت ترکيه را متھم می کنند ک
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 از رھبران حزب دمکراتيک خلق ھای ترکيه، تھديد کرده که اگر کوبانی سقوط کند، دولت آنکارا بايد حل پروين بولدان

طرحی که حزب عدالت و توسعه آن را بزرگ ترين طرح . را پايان يافته قلمداد کند کرد در ترکيه ۀمسألمسالمت آميز 

در تاريخ ترکيه قلمداد کرده و با شروع اين طرح از اول سال گذشته تا کنون به درگيری ھای مسلحانه » آشتی ملی«

  .ک با نيروھای دولتی خاتمه داده شده است.ک.پ

 ھزار تن از افراد گروه داعش در ترکيه ٢٢: ، گفت١٣٩٣ ]سنبله[ شھريور استان ھاتای در مجلس ترکيه، درۀنمايند

به گزارش پايگاه اينترنتی روزنامه ينی چاغ چاپ ترکيه، علی اديب اوغلو از نمايندگان حزب . آموزش ديده اند

ھای گروه تروريستی داعش پس از آغاز درگيری : جمھوری خواه خلق در مجلس ترکيه با اعالم اين موضوع گفت

کيد کرد، آموزش اين افراد با اطالع أ اديب اوغلو ت.داخلی در کشورھای خاورميانه از ترکيه مانند يک ھتل استفاده کرد

  .دولت ترکيه صورت گرفته است و اين تروريست ھا پس از آموزش برای جنگ به عراق و سوريه اعزام شده اند

 نيرو و تدارکات تأمينش از ترکيه به عنوان منبع داع. اين موضوع اکنون يک موضوع پنھان نيست: وی گفت

افکار عمومی جھان اين موضوع را به خوبی می دادند که ترکيه از ھيچ حمايتی از داعش . استفاده کرده است

  .فروگذار نکرده است

ش از به رغم کشتار ترکمن ھا توسط عناصر داعش، ارسال سالح به داع: نماينده استان ھاتای در مجلس ترکيه گفت

قاچاق سالح از ترکيه ھم چنان ادامه دارد و عالوه بر سالح مھمات نيز از طريق : وی گفت. ترکيه ھم چنان ادامه دارد

  .ترکيه به اين گروه ارسال می شود

شماری از عناصر داعش که در سوريه و عراق در درگيری ھا شرکت می کنند، شھروند ترکيه : اديب اوغلو گفت

گزارش ھا حاکی از آن ست که دست کم صد :  وی گفت. داعش نيز ترک تبار ھستندئیاصر اروپابرخی از عن. ھستند

  .تن از افرادی که از ترکيه به داعش پيوسته اند در درگيری ھا کشته شده اند

ن اف در سوريه، ترکيه به مرکز مخالف آن با شکل گيری بحران ژرۀبا خيزش و تداوم اعترضات مردمی و در ادام

، در کنار قطر و امريکادولت ترکيه به حمايت . سوريه و رفت آمدھای سران گروه ھای اسالمی تبديل شدحکومت 

بخش . ، ارتش آزاد سوريه و غيره قرار گرفتة النصرةعربستان در سازماندھی گروه ھای تروريستی مانند داعش، جبھ

ترکيه و از خاک ترکيه در  ريه توسط  آموزش و تسليح و کمک ھای نظامی و تسليحاتی مخالفان حکومت سوۀعمد

اين کمک ھا يک ارتباط ويژه و ارگانيکی را ميان دولت ترکيه و مخالفان دولت سوريه به . گرفت اختيار آن ھا قرار 

  .ويژه داعش به وجود آورد

» میخالفت اسال« برق آسای نيروھای داعش به عراق و اشغال مناطق وسيعی از اين کشور، داعش ۀاما پس از حمل

داد در حرکت بود و شھر تکريت در ھفتاد کيلومتری بغداد را به تسخير خود غھنگامی که داعش به سوی ب. اعالم کرد

اما ناگھان .  نخست وزير شيعه عراق، جواب ندادندی مالکیورن و متحدانش به درخواست ھای امريکادرآوردند 

دند و به سرعت برخی شھرھا را در اين منطقه به ويژه نيروھای داعش مسير خود را به سوی اقليم کردستان چرخان

 و متحدانش ائتالفی به وجود آوردند و مستشارھای نظامی و امنيتی خود را امريکا. شھر بزرگ موصل را تسخير کردند

ھواپيماھای جنگی اين ائتالف، بمباران مواضع داعش و در عراق و . با سالح ھای مدرن وارد کردستان عراق کردند

اما تاکنون حيرت آور آن است که اين بمباران ھا نتوانسته مانع پيشروی داعش در سوريه و . ريه را نيز آغاز کردندسو

  !عراق شود؟

، ترکيه شرايط ورود به اين ائتالف را با دو امريکادر اين راستا از زمان شکل گيری ائتالف عليه داعش به رھبری 

ع بر فراز يک سوم خاک سوريه و به طور مشخص استان ھای ھمجوار با  پرواز ممنوۀ منطقتعيينپيش شرط، يعنی 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۶

 اھداف و سياست گذاری ھای ائتالف مذکور از مبارزه با داعش به مبارزه تا نابودی حکومت سوريه تغييرترکيه و 

 . اعالم نمود

لت ترکيه نخست  داعش به کوبانی و فرار مردم به خصوص از روستاھای اين منطقه، دوۀاز سوی ديگر، با حمل

مرزھايش را به روی پناه جويان بست اما سپس بر اثر فشارھای بخشی از مردم ترکيه و افکار عمومی بين المللی، تنھا 

  . گذرگاه مرزی را بست١٢سه روز مرزھا را باز کرد و مجددا ده گذرگاه از 

تری داخل شھر  ھای بيش ویيشرگويند گروه خالفت اسالمی يا داعش روز جمعه پ ن کردستان سوريه می مسؤوال

  . مردم کوبانی به آذوقه و دارو و سالح و غيره نياز عاجل دارند.  است کوبانی داشته

 سازمان ملل از ترکيه خواست تا به داوطلبانی که ۀ ويژۀ داعش به داخل شھر کوبانی، فرستاد ھم زمان با پيشروی

  .مرز بدھدخواستار کمک به نيروھای کرد ھستند، اجازه عبور از 

 از دولت ترکيه خواست ٢٠١۴- ١٠-١٠ سازمان ملل متحد به سوريه، روز جمعه ۀ ويژۀاستفان دی ميستورا، فرستاد

  . اجازه دھد تا برای دفاع از شھر کوبانی از مرزھای آن کشور عبور کنند تا به داوطلبان کرد

انی و احتمال سقوط آن به دست داعش، نسبت به  ويژه سازمان ملل متحد با ابراز نگرانی شديد از اوضاع کوبۀنمايند

 . در اين شھر ھشدار داد خطر وقوع فاجعه ای انسانی و قتل عام

ما از مقامات ترکيه می خواھيم، به پناھندگانی که داوطلبانه می خواھند «: ميستورا، در يک کنفرانس مطبوعاتی گفت

 ».بور دھد شھر کوبانی دفاع کنند اجازه ع در کنار پيشمرگه ھا از

 قتل عام مردم ۀآيا فاجع«: وی با ابراز نگرانی شديد از خطر وقوع قتل عام مردم اين شھر به دست داعش، گفت

 »در يوگسالوی سابق را به ياد داريد؟» سربرنيتسا«

رز  ھزار نفر از اھالی کوبانی به م١٣ ساعت گذشته حدود ٢۴اين در حالی است که سازمان ملل متحد اعالم کرد، طی 

 تن از اين پناه جويان از سالمندان ھستند که ھنور در ٧٠٠ بيش از   منابع سازمان ملل،ۀبه گفت. ترکيه پناه برده اند

 . ترکيه گير کرده اند- مرز سوريه 

ما با ھر آن چه در توان داريم تالش می کنيم که از سقوط شھر کوبانی جلوگيری «:  ويژه سازمان ملل، افزودۀنمايند

 ».ميدواريم که شاھد سر بريدن انسان ھا در اين شھر نباشيما. کنيم

در . الدی ھشدار دادي م١٩٩۵ن در سال يتسا در بوسنی و ھرزگويستورا، نسبت به تکرار کشتار سربرنياستفان دی م

  .ان صرب قتل عام شدنديداد، ھشت ھزار تن توسط شبه نظامين رويا

 جنگند، تا اشغال آن فاصله  ھا برای تصرف استان انبار عراق می ه که ھفت» خالفت اسالمی«گفته می شود نيروھای 

 رسد که  اما اکنون به نظر می.  ھاست که ادامه دارد جنگ بر سر اشغال استان انبار عراق ھفته. زيادی ندارند

  .اند نيروھای گروه تروريستی داعش در اين جنگ دست باال را به دست آورده 

سقوط . در گزارشی نوشت، منطقه يادشده در عراق در معرض سقوط قرار دارد» ن پستواشنگت «امريکائی ۀروزنام

 .شود  محسوب می امريکاالمللی به رھبری  اين شھر شکستی سنگين برای ائتالف بين 

آن ھا در صورت اشغال انبار . رود ژيک مھمی به شمار می يتسخير استان انبار برای خالفت اسالمی، پيروزی سترات

 توانند ذخاير اسلحه و  به اين ترتيب، آن ھا می. آورند دست می  سيسات مھم ارتش عراق را به أيک سد و چند تکنترل 

 .مھمات خود را بيش از پيش غنی سازند

ل گرفتن استان انبار، راھی تدارکاتی به وجود خواھند آورد که از وآدم کشان گروه تروريستی داعش با زير کنتر

وجود آيد، اين گروه  در صورتی که چنين راھی به . اد، پايتخت عراق، امتداد خواھد داشتسوريه تا نزديکی بغد

 .تروريستی موقعيتی قوی برای حمالت خود عليه بغداد خواھد يافت
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. قرار گرفته است الشعاع وقايع شھر کوبانی کردستان سوريه کاران داعش در استان انبار عراق، تحتپيشروی تبھ

 مرز با   چندين ھفته است که با حمالت پی در پی خود درصدد ھستند که اين شھر کردنشين ھمنيروھای اين گروه

 .ترکيه را به تصرف خود در بياورند

 اند به طوری که افراد اين  داشتهحضور  در استان انبار  يافته جنگ طلبان اين گروه بی رحم، به طور مکرر و سازمان 

 جنوریپيشروی آنان در عراق در ماه .  را به مرور تسخير کردندپوليسای ھ گروه شھرھا، روستاھا و قرارگاه 

ل و ای از اين منطقه را تحت کنتر  نيروھای داعش مناطق گستردهجوندر ماه .  با فتح شھر فلوجه آغاز شد٢٠١۴

 .خود در آوردند

 نيروھای ائتالف به ئیحمالت ھوا.  ھای زيادی داده است  نويسد ارتش عراق تن به شکست واشنگتن پست، می

 . نيز نتوانست جلوی پيشروی داعش را بگيردامريکارھبری 

 ھا ميان نيروھای کرد و   نفر در درگيری۵٠٠مبر حدود  سپتۀ سازمان نظارت بر حقوق بشر سوريه، از نيمۀبه گفت

 روستا را ٧٠ز نيروھای خالفت اسالمی بيش ا. اند افراد مسلح داعش که قصد اشغال شھر را دارند، کشته شده 

 ھزار تن از آن ھا به ٢٠٠نزديک به .  ھزار نفر از مردم اين منطقه را آواره کرده اند٣٠٠حدود .  اند تصرف کرده

 .اند ترکيه گريخته 

کار رد تھاجم نيروھای تروريستی و تبھ شھرھای کردنشين سوريه در مرز با ترکيه قرار دارند که موۀکوبانی از جمل

مواجه شده است اما  YPG که با مقاومت مدافعان مسلح خلق و اھالی کوبانی و اعضای حزبداعش قرار گرفته 

نيروھای داعش وارد برخی از نقاط اين شھر شده اند و جنگ شديدی بين اين آدم کشان متجاوز و نيروھای مدافع خلق 

 در مناطق کردنشين در خاک سران و مقامات ترکيه درصدد ھستند که با توجه به حضور نظامی خود. در جريان است

، از شرايط پيش آمده در اين مناطق بھره برداری PKK سوريه، عالوه بر محدود نمودن دايره نفوذ و گستره فعاليت

از سوی ديگر، ھم چنين تضعيف و سرکوب حزب . سياسی و نظامی نموده و ھژمونی خود را در آن جا اعمال نمايد

  .مايد را فراھم ن (PKK)کارگران کردستان

چرا که مطابق .  پرواز ممنوع در خاک سوريه نيز مستلزم رعايت قوانين حقوقی بين المللی استۀ منطقتعيينطرح 

.  پرواز ممنوع بر فراز سوريه در صالحيت شورای امنيت سازمان ملل متحد قرار داردۀقوانين بين المللی ايجاد منطق

ش ھم اين است که اگر اين طرح دليل. ان ملل پافشاری می کندازم شورای سۀاما ترکيه بر اجرای اين طرح بدون مصوب

در سازمان ملل مطرح گردد به احتمال قوی از سوی چين و روسيه که از حکومت سوريه دفاع می کنند وتو خواھد 

  .شد

در آن ھا، . ، ريشه در روابطه خصمانه و تاريخی دو حکومت سوريه و ترکيه داردمسألهيک دليل اصلی ديگر اين 

سران دولت ترکيه، بر اين تصور ھستند که حضور فعال ترکيه در بحران سوريه و تقويت . مرزھا اختالف دارند

 مرزی مد نظر حاکميت ترکيه، منجر خواھد ۀ مورد مناقشۀن آن، به نفع ترکيه بوده و سرانجام جداسازی منطقامخالف

 .شد

در حالی که . اخلی و اعتراضات وسيع مردمی شده استاما در حال حاضر دولت ترکيه بار ديگر، دچار بحران د

مناطق مرزی خود با سوريه و جلوگيری از کمک رسانی به ساختن اعتراضات مردمی در ترکيه، به خاطر مسدود 

مقاومت کنندگان کوبانی بروز کرده است اما با اين حال، دولت ترکيه خواھان نقش و سھم بيش تری در بازی ھای 

 .ی تداوم بخشدئگذار بودن خود در معادالت منطقه تأثيردر منطقه بوده و می خواھد بر سياسی و نظامی 
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مولود .  نيروی نظامی زمينی به شھر کوبانی بفرستدئیگويد که اين کشور قصد ندارد به تنھا  ترکيه می ۀوزير خارج

يدار با ينش اشتولتبرگ ، در د١٣٩٣ مھر ١٧ - ٢٠١۴بر وشنبه نھم اکتووش اوغلو، وزير خارجه ترکيه پنجچا

  .فرمانده جديد ناتو خواھان ايجاد منطقه پرواز ممنوع در شمال سوريه شد

لمان، او پس از اين ديدار در ابه گزارش خبرگزاری .  رسد مورد موافقت قرار نگرفته است در خواستی که به نظر می

 .بانی نيستجمع خبرنگاران گفت که اين کشور حاضر به فرستادن نيروی نظامی به کو

 ۀروزنام. جدی نيست» خالفت اسالمی«حال اين پرسش جدی تر از گذشته مطرح است که چرا دولت ترکيه در تقابل با 

 ۀمسألرا به » دولت اسالمی« نويسد که حکومت ترکيه در پی آن است که مبارزه با  نيويورک تايمز در گزارشی می

  .ی سوريه گره بزند و عدم خودمختاری کردھابشار اسدسرنگونی دولت 

تواند نه تنھا ھيچ يک از اھداف مورد نظر ترکيه را برآورده   تايمز، اين سياست می  به باور گزارش نويس نيويورک

 .نکند که حتی فرصت بازگرداندن ثبات اين منطقه آشوب زده را ھدر بدھد

قعيت اپوزيسيون کرد مسلح اين کشور،  رسد سقوط کوبانی برای حکومت ترکيه فرصتی را فراھم کند تا مو به نظر می

 .را بيش از پيش تضعيف کند (PKK) حزب کارگران کردستان

در عين حال .  خودمختاری کردی در شمال سوريه، ھم چنين يک خطر جدی امنيتی برای ترکيه می داندۀتشکيل منطق

ند صلح با کردھا در درون ترکيه  نيز مطرح است که با در پيش گرفتن اين سياست، چگونه ممکن است که روسؤالاين 

 .دنبال شود

بنا به گزارش خبرگزاری ھاوار، در شرق و .  يافته استتآخرين خبرھا حاکی ست که جنگ در داخل شھر کوبانی شد

زايش يافته و مھاجمان آدم کش داعش به شدت اف» گ.پ.ی«ھا ميان نيروھای  جنوب کانتون کوبانی جنگ و درگيری 

 عام شھروندان غيرنظامی، با استفاده  کاران داعش به منظور اشغال کامل شھر کوبانی و قتلتبھگفته شده که . است

  .کنند  ھای سنگين به آن ھا حمله می  از سالح

 گری ھای داعش، از سازمان ملل  رو شدن غيرنظاميان با خطر وحشیه حکومت کانتون کوبانی ھم به خاطر روب

 روز ٢۶ گروه تروريستی داعش، به مدت .ع از شھروندان غيرنظامی ايجاد کندخواست که گذرگاھی انسانی برای دفا

 .رو شدنده گ روب.پ.کنند شھر کوبانی را اشغال کنند، اما با پاسخ کوبنده مبارزان ی است تالش می 

 جھانی  جنگيای رسيدن به قدرتی و جايگاھی ھستند که قبل ازؤدر واقع ناسيونال اسالميست ھای ترکيه، ھمواره در ر

 ترکيه را دچار ۀ که ھرگز تحقق يافتنی نيست اما می تواند جامعئیياؤر. اول، امپراتوری عثمانی از آن برخوردار بود

 مخالف تداوم يک حکومت  مخفی ترکيه، شديداً پوليساز سوی ديگر، دولت و ارتش و . بحران ھای شديدتری نمايد

چرا که چنين حکومتی می تواند . ، يعنی کردستان سوريه ھستند و سکوالر کردی در مرزھای خودئیخودگران و شورا

ند تا کوبانی به دست داعش بيفتد و نيروھای مدافع ابه ھمين دليل، آن ھا منتظر!  برای کردھای ترکيه ھم باشدئیالگو

رکيه و ان گفت که حاکميت تاز اين رو، به صراحت می تو! ن سياسی کرد اين شھر نيز قتل عام گردندخلق و فعاال

  !  جنايات بی شمار نيروھای خالفت اسالمی در سوريه و عراق استمسؤولاش، ئی  بين المللی و منطقه متحدان

 موضع گرفت که داعش و ديگر گروه ھای ناسيوناليستی، فاشيستی و ئیحکومت ھاۀ در چنين شرايطی، ھم بايد عليه ھم

 مانند حکومت سوريه و عراق و ئیخته اند و يا از حکومت ھامذھبی را آموزش داده و مسلح کرده و به جان مردم اندا

 مادی و معنوی از زنان و مردان قھرمان کوبانی ۀ دفاع می کنند؛ ھم بايد از ھر طريق ممکن به حمايت ھمه جانباليبي

ت کار و آدم کش خالفعليه نيروھای تبھ خطرات، شھرشان را رھا نکرده اند و ھم چنان ۀبرخاست که با وجود ھم

  .اسالمی می جنگند

  ٢٠١۴بر و  دھم اکت- ١٣٩٣ ]ميزان[جمعه ھجدھم مھر


