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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  
  بھرام رحمانی

 ٢٠١۴ اکتوبر ٠۵

  
   دولت ترکيهۀ سياست ھای رياکارانۀادام

 !و مقاومت کوبانی» تروريسم« در مبارزه عليه 
             

 ئیرابطه با سرکوب شھروندان و ترور مخالفين شان سياه و سياه است؛ حکومت ھا که کارنامه شان در ئیحکومت ھا

که گروه ھای تروريستی را آموزش داده و مسلح کرده و در راستای اھداف اقتصادی، سياسی و نظامی خود از آن ھا 

ين رو، از ا! ، باور کند؟»تروريسم«بھره می برند پس جامعه جھانی چگونه می تواند ادعاھای آن ھا را در مبارزه عليه 

خواه، برابری طلب، ضدجنگ، سوسياليست و کمونيست، ھمواره وظيفه دارند سياست ھای ھمه نيروھا و انسان آزادي

 کنند که آن ھا نتوانند به چشم مردم خاک ءضدانسانی آن ھا را با ھدف مبارزه طبقاتی و جلب ھمبستگی طوری افشا

 .وير و رياکاری پيش ببرندبپاشند و سياست ھای خود را با تز

 سو دولتی که از يک. اسالمی ترکيه است» عدالت و توسعه«در اين ميان، يکی از منفورترين دولت ھا، دولت حاکم 

 رد در داخل و خارج کشور دارد و از سوین کُ رد و ترور فعاالن به ويژه مردم کُ اتاريخ طوالنی در سرکوب مخالف

 را با حمايت ھای مالی عربستان بشار اسدن ارتجاعی و تروريستی حکومت آدم کش افديگر در سه سال گذشته نيز مخال

 و متحدانش در خاک خودش جای داده، آموزش داده، مسلح کرده و وارد جنگ داخلی سوريه کرده امريکاسعودی و 

ھر دو طرف آن جنگی که .  ھزار نفر و چندين ميليون آواره منجر شده است٢٠٠جنگی که به قتل نزديک به . است

  . سوريه ھستند که قربانی می شوندۀخشونت طلب و جانی است و در اين ميان مردم بی دفاع و آزاد

 ٢٠١۴بر و اکت١روز چھارشنبه، . اکنون دولت ترکيه با رو شدن روابطش با داعش، در حال اجرای ترفند جديد است

 جديد ترکيه، دوره جديد پارلمان ترکيه را افتتاح س جمھوریئي، ررجب طيب اردوغان، ١٣٩٣ ]ميزان[ مھر٩برابر با 

را در دستور کار مجلس قرار » تروريسم«کرد و ھم زمان اليحه اعطای مجوز به دولت برای شرکت در جنگ عليه 

  .داد

در صورت لزوم، نيروھای مسلح ترکيه برای انجام «اليحه پيشنھادی دولت خواستار دريافت مجوز از پارلمان بود تا 

ات و مداخالت نظامی برون مرزی اعزام و به نيروھای نظامی خارجی ھم به ھمين منظور اجازه استقرار در عملي

 ٩٨ی مثبت و أ نماينده پارلمان به اين اقدام ر٢٩٨نده است كه ي نما۵۵٠ه دارای يمجلس ترك» .خاک ترکيه داده شود

) ممتنع(ی سفيد أی گيری شرکت نکردند و يا رأدر اين ر نماينده نيز يا ١۵۴ به عبارت ديگر، .ی منفی دادندأنماينده ر

 .دادند
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به . ه در سوريه و عراق فراھم شده استيه، زمينه مناسبی برای حضور ارتش ترکيدر واقع مصوبه پارلمان ترک

موضوعی که . ستی داعش برده نشده استين مصوبه به صراحت نامی از گروه تروريخصوص گفته می شود که در ا

  .رھای متعددی از آن کرده انديرھا و تفسيقشه بوده و ھر کس تعبمورد منا

ھم اکنون ارتش ترکيه، در مرزھايش با سوريه به ويژه کردستان سوريه، آرايش جنگی به خودش گرفته و نظاميان 

فع نيروھای مدا. نظاره گر حمالت وحشيانه نيروھای تروريستی خالفت اسالمی يا ھمان داعش به شھر کوبانی ھستند

خلق کوبانی، بيست روز است که با قدرت و شھامت فوق العاده ای در مقابل حمالت داعش با توپ و تانک مقاومت می 

رو ھستند و سالح ھايشان نيز سبک است در حالی که داعش به توپ و ه نيروھای مدافع خلق، با کمبود سالح روب. کنند

  .ق به غنيمت گرفته استتاک و موشک انداز و غيره مجھز است که از ارتش عرا

 جنگی که به ناچار راھی ترکيه شده اند اما دولت ترکيه دستور داده است مرزھايش به روی پناه ۀھم چنين ھزاران آوار

از سوی ديگر، نظاميان ترکيه، مانع نيروھای داوطلبی ھستند که قصد دارند از مرز بگذرند و به . جويان بسته شود

  . يوندندمبارزين کردستان سوريه بپ

طبق گزارش رسانه ھا و نھادھای بين المللی مانند سازمان ملل و عفو بين الملل و غيره، جزئيات اقدامات گروه خالفت 

 جمعی، ربودن زنان و دختران و به کار گرفتن آن ھا به  ھای دسته  ھای مسلح مرتبط با آن، در اعدام  اسالمی و گروه

، مطرح شده ...فتن کودکان به عنوان جنگ جو، بريدن سر روزنامه نگاران و ھای جنسی، و به کار گر عنوان برده

  .است

 ھزار سوری، که اکثر آن ھا کرد ھستند از زمان آغاز عمليات گروه موسوم به خالفت ١۶٠به اين ترتيب، بيش از 

  .اسالمی برای تصرف شھر کوبانی، از طريق نواحی مرزی گريخته اند

 و متحدانش به مواضع نيروھای داعش در اطراف کوبانی، پيشروی آن ھا به امريکا ئیوا ھا حمالت ھ براساس گزارش

  .سوی اين شھر را متوقف نکرده و نيروھای داعش به چند کيلومتری کوبانی پيشروی کرده اند

و ، در قبال فعاليت ھای داعش در ماه ھای اخير از يک سو امريکا» چراغ سبز« دولت ترکيه با ۀعملکرد رياکان

جلوگيری دولت از ورود نيروھای کرد به خاک سوريه برای حمايت از مبارزان قھرمان کردستان سوريه با نيروھای 

 مرزبانان ترکيه .وحشی داعش از سوی ديگر، باعث خشم افکار عمومی مترقی ترکيه و کردھای اين کشور شده است

 .اند يوستن به نبرد عليه داعش شده مانع از ورود صدھا نفر از کردھای اين کشور به سوريه برای پ

ه با برگزاری يتخت ترکيه است اما شماری از مردم آنکارا پاي برای دفاع از ترکاقدام نظامی دولت ترکيه که ظاھراً 

  .ن کشور در خارج از مرزھا نشان دادنديتظاھراتی مخالفت خود را با دخالت نظامی ا

به » خالفت اسالمی«دار گروه  مبر، حاميان نقاب  سپت٢۶عه خبر داد که روز جم» ريتح«ی ئروزنامه ترکيه 

ای در محوطه   بر اساس اين گزارش، دانشجويان دانشگاه استانبول غرفه .دانشجويان دانشگاه استانبول حمله کردند

کرد  طلبی اين گروه نشان دھند و به حمايت از مبارزان  دانشگاه برپا کرده بودند تا اعتراض خود را عليه خشونت

 ھای شکسته به آن ھا حمله   دار و بطری ھای ميخ  دار حامی داعش با چماق  اما ناگھان گروھی نقاب. کوبانی بپردازند

  . در جريان اين درگيری کوتاه يک نفر از ناحيه سر ضربه ديده است.ور شدند 

ی منفی أھادی دولت آنکارا رخواه مردم و حزب دموکراسی مردم ترکيه به اليحه پيشن نمايندگان عضو حزب جمھوری

  .دادند

کيد کرد در واقع ھدف از اين أدانست و ت» شعار جنگ«خواه مردم اين اقدام را يکی از اعضای رھبری حزب جمھوري

 . ھای داعش مجوز جنگ با دولت سوريه است نه تروريست
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شما کسی «: طاب به دولت گفت دولت انتقاد کرد و خۀيکی از نمايندگان حزب دموکراسی مردم نيز به شدت از اليح

 ».کنيد  پيشتيبانی می  بوديد که از داعش حمايت کرديد و ھنوز ھم از آن

ستی در خارج از يگر گروه ھای تروريا ديک و .ک.ه گروه پيات عليه در عمليبرخی آن را بازگذاشتن دست دولت ترک

 .ر کرده اندين کشور تفسيا

  .ه دانسته انديجاد منطقه حائل و پرواز ممنوع در شمال سورينکارا برای اگر آن را تالشی از سوی دولت آيعده ای د

ه يات برون مرزی ترکي رھبر حزب جمھوری خلق معتقد است که مصوبه مذکور برای انجام عملکمال قليچدار اوغلو

ه را دنبال می يه و عراق در ظاھر مبارزه با داعش را ھدف قرار داده ولی در اصل ھدف مبارزه با نظام سوريدر سور

  .کند

ن باتالق گرفتار يان ترک در ايست نظاميانه ھمانند باتالقی است که منطقی نين باورند، خاورمين عده از مخالفان برايا

  .شوند

ن کشور ير پارلمان، دست ايه، گفته است که مصوبه اخي رھبر حزب حرکت ملی ترکدولت باغچلیگر مانند يعده ای د

ه و عراق يگانه در سوريه باز می گذارد، می تواند به بی ثباتی که کشورھای بيعراق و سورات نظامی در يرا در عمل

 .ی منجر گرددئده تر شدن معادالت منطقه يچيش تر دامن بزند و به پيبه وجود آورده اند، ھرچه ب

ه برای اجرای ين مصوبه را گامی از سوی دولت ترکي رھبر حزب سعادت، اکامالکاسی ديگر مانند ييا چھره ھای س

   . می دانندامريکا بزرگ ۀانيطرح خاورم

ک،ک ھشدار داد که در صورت تصرف شھر . رھبر حزب کارگران کردستان ترکيه موسوم به پعبدهللا اوجاالن

  .به دست شبه نظاميان داعش و انجام کشتار در اين شھر، مذاکرات صلح متوقف خواھد شد» کوبانی«

اگر «:  کند گفت  ھای کردھا حمايت می تی حزبی که از خواستهأ پس از ديدار با ھيناوجاالبه گزارش خبرگزاری ھا، 

  ».کشتار روی دھد روند صلح متوقف خواھد شد

اوجاالن ، مذاکرات صلحی با ٢٠١٢ کنونی و نخست وزير سابق ترکيه، از سال رئيس جمھور رجب طيب اردوغان

در جنگ نابرابر و تحميلی . ک و دولت ترکيه انجاميده است.ک.ن پآغاز کرد که اين مذاکرات تا کنون به آتش بس ميا

 ھزار انسان جان خود را از دست داده و ميليون ھا نفر ۴٠ ساله دولت و ارتش ترکيه بر مردم کرد، بيش از ٣٠حدود 

  . نيز به زور به مناطق ديگر ترکيه، کوچ داده شده اند

 برد، در بيانيه خود اظھار داشته  در حبس ابد به سر می» ايمرالی«ای در نزديکی استانبول به نام  که در جزيره  اوجاالن

خواھم به  خواند روند صلح و انتقال به دموکراسی متوقف شود می  از تمام کسانی که در ترکيه نمی «: است

  ».ھای خود در برابر کوبانی عمل کنند يتمسؤول

  .ه ناشی می شودير پارلمان ترکيرھا از گستردگی و ابھام در مصوبه اخير و تفسيگيری و تعبن ھمه موضع يا

 مجوز دخالت نظامی در سوريه و عراق پرداخته اند، اما رسانه ھای تأئيدھر چند رسانه ھای ھمسو با حکومت ترکيه به 

  .دار داده اندمخالف به انتقاد از اين اقدام پرداخته و درباره پيامدھای خطرناک آن ھش

 آمری اوسلو خبرنگار روزنامه طرف ترکيه گفته است نگرش و طرز تفکر حزب عدالت و توسعه سبب مرتبط ۀروزنام

 .شدن نام ترکيه به گروه ھای تروريستی مانند داعش و القاعده شده است

 مرحله ای که ويژگی  سردبير روزنامه سوزجو ترکيه ھم گفته است برخی جمھوری ترکيه را به سمتامين شوالشان

ھای نامشخصی دارد، سوق می دھند و اگر يک نفر از ارتش ما کشته شود يا حتی يک قطره خون از دماغ حتی يک 

 . استرجب طيب اردوغانيت آن را برعھده دارد، مسؤولنظامی بريزد، کسی که 
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 به خاطر امريکائیخصيت مھم روزنامه حريت نوشت گروه داعش حمالت خود را به کوبانی تشديد کرده است و دو ش

 .داعش به ترکيه خواھند آمد

 از جنگ امريکا در تحليلی در روزنامه صباح ترکيه در خصوص ائتالف ضد داعش نوشته است اگر ھدف امری آغوز

عليه داعش، تالش برای تشکيل کشور مستقل کردستان است، در آن صورت ترکيه به شدت با آن مقابله خواھد کرد و 

  .اساس ترکيه برای آن آماده می شودبر اين 

عربی  - امريکائی در مطلبی در روزنامه حريت ترکيه در خصوص مشارکت ترکيه در جنگ ائتالف يالچين آکدوغان

موريت نظارت بر گروھی ويرانگر به ترکيه واگذار شد، گروھی که با مشارکت أضد داعش می نويسد بار ديگر م

 نود تشکيل شد و ھدف از آن متوقف کردن صدام بود، اما منطقه خودمختاری ۀدر دھ و ديگر قدرت ھای بيگانه امريکا

 .در شمال عراق شکل گرفت

 از تحليل گران ترکيه در روزنامه ينی شفق، متوسل شدن ترکيه به گزينه نظامی در سوريه و عراق را خيرالدين کارمان

 .اقدامی نامناسب قلمداد می کند

 و جنگنده ھای ائتالف امريکائی زمان ترکيه ھم می گويد ما نمی دانيم که جنگنده ھای  سردبير روزنامهعلی بوالج

 باعث کشته شدن چه تعدادی از انسان ھا می شوند؟

 تحليل گر روزنامه طرف ترکيه می گويد ترکيه خواھان ايجاد منطقه حائل در سوريه است و احتمال ھدف سازين اونای

گاه سليمان شاه بھانه ای برای آغاز عمليات زمينی ارتش ترکيه با ھدف ايجاد منطقه قرار گرفتن ارتش ترکيه در آرام

 .حائل خواھد بود

 در مقاله ای در روزنامه مليت ترکيه نوشته است شليک گاز اشک آور و ھدف قرار دادن اصلی آيدين تاش باش

س ستاد مشترک ارتش برای وارد ئيخبرنگاران در سوروچ و سخن گفتن از منطقه امن و اخبار وارده از تصميم ر

 .است نه داعش) ک.ک.پ(کردن ارتش به سوريه نشان می دھد که تھديد، حزب کارگران کردستان

 يافته، زمانی که ءس جمھور شدن رجب طيب اردوغان، به پست نخست وزير ترکيه ارتقائي که با راحمد داوود اوغلو

 شاه تنھا بخشی از خاک ترکيه است   سليمانۀه کرده و گفته بود مقبروزير خارجه بود، تھديد به دخالت نظامی در سوري

 در خارج از مرزھای ترکيه قرار دارد و به ھمين دليل، ما اين حق را داريم که برای ١٩٢١که بر اساس توافقنامه سال 

 .حفظ امنيت اين منطقه و ثبات آن تمام تدابير الزم را اتخاذ کنيم

 ھای تندرو به اين آرامگاه واکنشی را  ، چه از سوی حکومت سوريه يا از سوی گروه  حملهاو ھشدار داده بود ھرگونه

 .گونه ترديدی تمام تدابير الزم را برای دفاع از خاک خود اتخاذ خواھد کرد در پی خواھد داشت و آنکارا بدون ھيچ 

 تر از ھمه آن که مدعی است که آن وری عثمانی می داند و مھمت امپرامؤسس را جد عثمان اول سليمان شاهترکيه، 

 .منطقه ای از سوريه که اين آرامگاه وجود دارد، بخشی از خاک ترکيه است

 .حکومت ترکيه برای دخالت نظامی در سوريه البته به يک بھانه نياز دارد و چه بھانه ای بھتر از آرامگاه سليمان شاه

خالت نظامی خود در سوريه، رسانه ھای ترکيه نامه رسمی ھم زمان با تالش حکومت ترکيه برای موجه نشان دادن د

 ۀس ستاد مشترک ارتش ترکيه را منتشر کرده اند که خطاب به نظاميان ارتش ترکيه در داخل نقطئي رنجدت اوزال

 برای ء ارسال شده است که به آن ھا گفته است يک اشاره از آن ھا کافی است تا ارتش ترکيه با تمام قواسليمان شاه

 .مايت از آن ھا وارد عمل شود و دست به دخالت بزندح

 گفته است ھيچ چاره ای جز ايجاد منطقه حائل در شمال سوريه وجود ندارد منطقه ای که از وجود داوود اوغلو

نيروھای داعش خالی بوده و پرواز جنگنده ھای سوری بر فراز آن ممنوع باشد و پناھگاھی برای سوری ھای فراری 
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 شورای ۀاطق درگيری باشد، ترکيه ھرگز در اجرای اين طرح تسريع نخواھد کرد و در عين حال به قطعناماز ديگر من

 .امنيت برای اجرای آن ھم نيازی ندارد

اين اظھارنظر خطرناک نخست وزير ترکيه نشان می دھد که مھم ترين ھدف اين کشور از دخالت نظامی در سوريه، 

 .ريه به بھانه حمايت از آوارگان سوری تحت عنوان منطقه حائل استتالش برای اشغال بخشی از خاک سو

ر يوز «عصمت ئيلماز .ه و عراق انجام نمی دھديه اعالم کرد، اقدام نظامی فوری در سورين حال ارتش ترکيدر ھم

 و عراق برای هيانتظار اقدام فوری درباره استفاده از اقدام نظامی در سور«: مبر گفت سپت٢ه روز پنج شنبه يدفاع ترک

 ».ديستی نداشته باشيھای ترور مقابله با داعش و گروه 

بدين ترتيب، پارلمان ترکيه در حالی اليحه عمليات نظامی را تصويب کرد که اين کشور از چند روز پيش نزديک به 

ر کردنشين ھا در واکنش به تصرف شھ گويد اين تانک  دولت می .  تانک در مرز خود با سوريه مستقر کرده است١۵

  . اند کوبانی سوريه در نزديکی مرز ترکيه به دست نيروھای داعش مستقر شده

، بدون اجازه دمشق يا مجوز سازمان ١٣٩٣ ]سنبله[ شھريور٣١ - ٢٠١۴مبر  سپت٢٣پيمانان اين کشور از   ھم  وامريکا

 .اند  به مواضع گروه داعش در سوريه را آغاز کرده ئیملل، حمالت ھوا

المللی عليه گروه داعش  آوردند تا در ائتالف بين  ربی به ترکيه که يکی از اعضای ناتو است فشار می کشورھای غ

 برای سرنگونی دولت ٢٠١١ چ حکومت ترکيه، يکی از حاميان اصلی گروه ھای اسالمی است که از مار.شرکت کند

 .جنگند سوريه می 

 قرار گرفته و با آن موافقت شده است، امريکايرش دولت کيد کرده که تمام درخواست ھای او مورد پذأاردوغان ت

بنابراين می توان از اظھارات او به اين نتيجه رسيد که مھم ترين درخواست اردوغان سرنگونی حکومت سوريه با 

 ترکيه در عراق و سوريه ئی و دخالت نيروی زمينی و ھواامريکا نيروی ھای اتئالف به رھبری ئیبمباران ھای ھوا

  .که در ظاھر در چارچوب ائتالف بين المللی عليه داعش صورت می گيرداست 

وندد ي ضد داعش بپامريکائیش حاضر نبود به ائتالف يه که تا چندی پيس جمھور ترکئيرالزم به يادآوری است که 

   » .ه استيت ترکي و تندروھا اولو اسدميجنگ با رژ«: اکنون می گويد

ه، کمک به وحدت يت خود در سرنگونی نظام سوريما به اولو«: ه، گفتين ترک پارلماجلسۀاو در سخنرانی آغاز 

  ».ميبنديل دولتی قانونمند و پارلمانی مورد توافق ھمه شھروندان سوری پايب برای تشکيه و ترغياراضی سور

ری نظام يره گگر خواستار کنايجه بخش نخواھد بود بار ديه نتي به سورامريکا ئین که حمالت ھوايان اي با باردوغان

م کشورھا نخواھد يه تماشاچی تحوالت منطقه و تقسيترک«: ه ادعا کردي افتتاحی پارلمان ترکۀ او در جلس.ه شديحاکم سور

ه از يترک. می که اکنون در مصر وجود داردي نمی کند، مانند رژتأئيده حکومت ھای مبتنی بر کودتا را يترک. بود

ه اروپا ھدف يه به اتحاديوستن ترکيپ. سم خواھد بوديه تروريت نخواھد کرد و عليست ھا حمايسم و تروريترور

ه در سال يما برای تحقق اھداف ترک. ن خصوص تمام تالش خود را به کار خواھد گرفتيه است و در ايراھبردی ترک

  ».ن اھداف تالش کنندي اد برای تحققيھمه گروه ھا و احزاب با. ميست و سه گام ھای استواری بر می داريدو ھزار و ب

 از اقدام پارلمان ترکيه استقبال کرده، معاون وزير خارجه سوريه در واکنش به امريکادر حالی که وزارت خارجه 

تصويب پارلمانی طرح پيشنھادی دولت ترکيه درباره حمله نظامی به سوريه و ترکيه به بھانه مبارزه با داعش، آن را 

  .توصيف کرد» خصمانه«

.  صورت می گيردبشار اسد حکومت اسالمی با مصوبه پارلمان ترکيه، با ھدف دفاع از حکومت آدم کش مخالفت

حکومت اسالمی ايران، يکی از حاميان اصلی حکومت سوريه است و حتی سپاه پاسداران حکومت اسالمی به ھمراه 

  . ن آن می جنگنداعليه مخالفارتش و ديگر نيروھای امنيتی حکومت سوريه 
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س جمھوری عراق ھم درباره پيامدھای ھرگونه دخالت نظامی در عراق به مقامات ئي معاون رنوری المالکینين ھم چ

  .ترکيه ھشدار داده است و آن ھا را از دست زدن به چنين اقدام ماجراجويانه ای برحذر داشته است

است تا به بھانه حمايت از منافع خود و نشان داده » چراغ سبز« به دولت ترکيه، امريکااکنون به نظر می رسد حاکميت 

.  و آنکارا و ديگر متحدان شان، ھمواره از آن ھا حمايت کرده اندامريکا ست که تاکنون ئیدفع تھديد تروريست ھا

اکنون دخالت نظامی در سوريه بدون مجوز سازمان ملل آغاز شده و با ايجاد منطقه حائل، زمينه اجرای اھداف بعدی 

اين که احمد داوود اوغلو به صراحت می گويد ترکيه برای . انش عليه سوريه و منطقه را فراھم می کند و متحدامريکا

ايجاد منطقه حائل در سوريه نيازی به مجوز و قطعنامه شورای امنيت ندارد به ھماھنگی گسترده ميان کاخ سفيد و دولت 

  .مساعد می شود... ه در سوريه و عراق وشان اشاره می کند و زمينه را برای پيش برد اھداف ماجراجويان

 خود را با تحرکات نظامی ترکيه عليه سوريه اعالم کرده اند، به طوری ئی ھم سوئی، کشورھای اروپاامريکاعالوه بر 

گفته است ناتو از ترکيه در صورتی که در نقطه سليمان شاه يا در طول ) ناتو(که دبيرکل سازمان پيمان آتالنتيک شمالی 

 .ی جنوبی اش با عراق و سوريه ھدف حمله قرار گيرد، حمايت خواھد کردمرزھا

، حمايت ھای اقتصادی، سياسی، نظامی و لجستيکی برای )ميت(تاکنون دولت و سازمان امنيت و اطالعات ترکيه 

وريه تسليح گروه ھای تروريستی اسالمی و نظامی را فراھم کرده و به آموزش و تسليح و تسھيل عبور آن ھا به س

 .به عبارت ديگر، ترکيه به پايگاه اصلی تروريست ھای اسالمی تبديل شده است. پرداخته اند

از سوی ديگر، حالی که جنگ با داعش در بيستمين روز خود ادامه دارد فرماندھان زن در کوبانی با تاکيد بر آن که 

  .  خواھد بودآخرين لحظه از منطقه دفاع خواھند کرد می گويند کوبانی گورستان داعش

مريم کوبانی فرماندھان واحدھای مدافع خلق، با اعالم آن که نواحی جنوبی کوبانی شاھد بيش ترين حمالت داعش است 

 .ولی نقاط استراتژيک در اختيار مبارزان کوبانی است که ضربات سختی به داعش وارد می کنند

ھای سنگين سعی در ورود به شھر دارد می گويد تا زمانی که اين فرمانده با اشاره به اين که داعش با استفاده از سالح 

يک مبارز ما باقی بماند مقاومت خواھيم کرد و با تدابيری که انديشيده ايم داعش قادر به تسخير شھر نخواھد بود ھرچند 

 . که اگر وارد مرکز شھر شوند بايد گفت کوبانی را به جھنمی برای داعش مبدل می کنيم

با يادآوری آن که مبارزان آن ھا در سخت ترين شرايط در حال مقاومت ھستند خاطرنشان می کند به دليل مريم کوبانی  

 بودن منطقه و نبود خودروھای زرھی در بسياری از مواقع حتی امکان انتقال آب آشاميدنی برای مبارزان ئیصحرا

شان را فدا کرده اند و بايد ھمه اطمينان داشته باشند وجود ندارد اما در مواردی رفقا برای انتقال مھمات به جبھه ھا جان 

 . که اراده ای مصمم برای دفاع از کوبانی و مقاومت وجود دارد

 با اعالم آن که کوبانی موصل نيست و داعش کماکان با ايستادگی ئیميسا عبدو، يکی از فرماندھان کوبانی در گفتگو 

 عمليات ھای گسترده تری عليه داعش خواھند زد می گويد بی گمان ھمه  با اعالم آن که دست به وی. مواجه خواھد بود

 که از آن می شود ئیاحتماالت را در نظر داريم اما سقوط شھر کار ساده ای نيست، داعش با وجود تمامی حمايت ھا

 ھم که شکست می خورد کما اين که اين گروه تصور می کرد در عرض يک ھفته کوبانی را اشغال می کند ولی حاال

  . پی برده کوبانی موصل نيست ھنوز آن طور که بايد به اراده و نيروی کردھا پی نبرده است

ميسا عبدو، ھم چنين در ارتباط با ادعاھای مربوط به ارسال تانک از سوی ترکيه برای داعش نيز اعالم کرد حکومت  

می کند در واقع به فرايند صلح نيز خيانت می کند ترکيه با نقش پليدی که در جريان حمالت اخير داعش به کوبانی بازی 

اما حاصل اين اقدامات فقط به ترکيه ضربه خواھد زد چرا که ملت کرد و مبارزان آن ھرگز نخواھند گذاشت اھداف 

 .شوم ترکيه عملی شوند
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غربی کوبانی در جبھه ھای جنوبی و » آتشفشان فرات«وی در ادامه از مقابله جانانه نيروھای فرماندھی مشترک  

 صحبت کرده و می گويد پس از ھجومی که به شھر صورت گرفت صدھا جوان سالح برداشته و به مقاومت پيوسته اند

در غرب کردستان بيان کرد که دشمنان کرد پس از حمالت ) گ.پ.ی(» واحدھای مدافع خلق« فرمانده کل سيپان حمو.

وی گفت ده برابر بيش تر از گذشته مقاومت و از حسک . دبه کوبانی درصددند شھر حسک را ھم دچار سقوط سازن

 .دفاع خواھند کرد

تنھا . گيرد  سال است با توسل به راھکارھای مختلف حمالتی شديد عليه ما صورت می ٣به مدت «:  در ادامه گفتحمو

ھای خارجی و  نی قدرت کاران اسالمی با پشتيباتبھ. ھای ملت کرد را نابود سازندھدف اين حمالت اين است که دستاورد

کار بيش تر از حکومت بعث سوريه عليه نيروھای  ھای تبھ اين گروه. ه حمله کردند ای به سوري ھای منطقه دولت 

اليق آن ھا است، مدام به شکست دچار شدند و بسياری از آن ھا » کارتبھ«ھا که اصطالح  اين گروه . ندانقالبی جنگيد

 .ھا شناخت کافی نداشتيم  اين گروه ما نخست، در مورد. نابود شدند

 اکنون ھم به لحاظ  اند و ھم  تانک به دست آورده   ھای آنتی  گفت سالحی وزير دفاع کانتون کوبانعصمت شيخ حسن

 . يابند  دست میئیھا گری بيش از پيش به پيشرفت  تجھيزات نظامی و ھم به لحاظ مقاومت 

کاران داعش به تدارکاتی قدرت ، خاطرنشان ساخت که عليه تبھ»ومیبسيج عم« که پس از فراخوان برای عصمت

شايد ھم .  کندتغييرھايشان   دھند و برنامه تغييرھای خود را  کاران تاکتيک ممکن است تبھ«: اند، افزود  زده مندانه دست

کوبانی برای داعش  نخواھد کرد؛ اين است که تغييربا استفاده از سالح سنگين حمله کنند؛ اما يک چيز که ھيچ گاه 

 ».گورستان خواھد شد

استان ھای (کوبانی در کنار عفرين و جزيره، يکی از سه کانتون کردستان سوريه است و سازمان ھای کرد نام کانتون 

 .را بر اين سه بخش نھاده اند) سئيسو

ته است که ترکيه، در ، گف)ماد خبر( با شبکه تلويزيونی کردی مد نوچه ئیگو و در گفت» د.ی.پ« رھبر صالح مسلم

 کوبانی به گونه ای است که داعش تنھا ئیچرا که به گفته او، موقعيت جغرافيا. ھجوم به کوبانی به داعش کمک می کند

 .از طريق خاک ترکيه می تواند اين تعداد نفرات و سالح در اطراف اين شھر گرد بياورد

يکی از رھبران قبايل . توانسته جلو پيشروی داعش را بگيردواقعيت ھا حاکی از آن است که بمباران ھا در عراق نيز 

نظاميان گروه خالفت اسالمی شده  سی گفته که کمربندی امنيتی غرب بغداد، تبديل به مرز پايتخت با شبه  بی محلی به بی

  .است

عش، آسيب ھای  و متحدانش به خاک سوريه نيز به بھانه مبارزه با گروه داامريکابه گزارش خبرگزاری ھا، حمالت 

در حالی که اين گروه ھم چنان به حمالت خود . جدی به غيرنظاميان و زيرساخت ھای اقتصادی سوريه وارد کرده است

 ھای چاه نفتی سوريه که در   پااليشگاه و حلقه١۵در عراق و کردستان سوريه ادامه می دھد که در اين حمالت حدود 

  .  ھای ائتالف بمباران شده اند نگندهمناطق تحت اشغال داعش قرار دارد توسط ج

ای اعالم کرد که از آغاز حمالت  وابسته به مخالفين حکومت سوريه است، در بيانيه » بان حقوق بشر سوريه ديده «

منابع خبری سوريه تعداد .  اند  نفر از شھروندان سوری کشته شــده٢٢ عليه داعش در سوريه تاکنون امريکائیائتالف 

اين گزراشات نشاان .  به سوريه را بيش تر اعالم کردندامريکائی ائتالف ئیاميان سوری در حمالت ھواتلفات غيرنظ

  .می دھند که اين بمياران ھا نه داعش، بلکه زيرساخت ھای جامعه سوريه را ھدف گرفته اند

توان  اند و می  ع اعمال شده  يافته و در سطحی وسي  ای سازمان ھا به گونه سازمان ملل متحد، گفته است که اين خشونت 

  .به شمار آورد» جنايات جنگی«آن ھا را در شمار 
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 خود عليه گروه دولت اسالمی، با ئی ھای ھوا در گزارش سازمان ملل متحد دولت عراق ھم متھم شده است که در حمله

اميان شده است که برخالف ھا، باعث مرگ تعداد قابل توجھی از غيرنظ ھدف قرار دادن روستاھا، مدارس و بيمارستان 

 .المللی است قوانين بين 

 ٩ کم  در عراق دست) تا ماه سپتامبر( ميالدی ٢٠١۴سازمان ملل متحد، چند روز اعالم کرد که در مجموع در سال 

اند که بيش از نيمی از اين تلفات از   غيرنظامی ديگر زخمی شده ٣٨۶ ھزار و ١٧ غيرنظامی کشته و ٣۴٧ھزار و 

و از زمان آغاز يورش گروه دولت اسالمی برای در اختيار گرفتن کنترل ) در طول چھار ماه اخير(اه ژوئيه اوايل م

 . از شمال عراق بوده استئیھا بخش 

 کشور ديده می ١٠ را امضاء کردند در حالی که تاکنون نام امريکا کشور زير ائتالف به رھبری ۴٠ ھا،  طبق گزارش

از مخالفان را در يک سال آينده جھت مبارزه با داعش  » رو ميانه«  ھزار جنگجوی۵د دارد اوباما گفته است قص. شود 

 ھزار نفر ٣٠ تا ٢٠ھا در سوريه بين  گويد شمار نفرات داعشی  سازمان سيا می . در سوريه انتخاب، تعليم و تسليح کند

  .است

، تنھا با نگاه به شمار نفرات مورد ادعای اوباما اما در حالی که نيروھای داعش در خاک سوريه و عراق پراکنده ھستند

  . رسد  توان حدس زد که موفقيتش کمی بعيد به نظر می می

 تھديد داعش را امريکا يک شنبه گذشته در مصاحبه ای تلويزيونی اقرار کرد که امريکاس جمھور ئيباراک اوباما ر

ظامی حل نمی شود و نيازمند يک راه حل سياسی در او گفت که اين بحران فقط با برخورد ن» .دست کم گرفته بود«

  .قالب ھمکاری شيعيان و سنی ھاست

 و متحدانش به غير از امريکااما اوباما، توضيح نداد که اين راه حل سياسی شان کدام است؟ ايا رد اين سه دھه گذشته، 

  جوامع بشری قرار داده اند؟لشکرکشی به افغاستان، عراق، ليبی و سوريه، کدام راه حل سياسی را در مقابل 

، در ٢٠١١او در سال . ی استئ، يک معامله گر قھار و حرفه رجب طيب اردوغانکيد کرد که أدر جمع بندی می توان ت

زيرا قذافی پس از سال ھا تحريم به .  به منظور سرنگونی معمر قذافی ترديد کردا ناتو به ليبيئیپيوستن به حمالت ھوا

با اين حال اردوغان . ی با آنکارا منعقد کرددالرخت ھای کشورش قراردادھای سی ميليارد منظور بازسازی زير سا

 به آن يادآوری کرد که به عنوان عضو سازمان پيمان امريکا پيوست، زيرا ا موضع داده و به ائتالف عليه ليبيتغيير

  .ف مزبور ملحق شود منشور اين سازمان بايد به ائتال۵١و بر اساس ماده ) ناتو(آتالنتيک شمالی 

 و با ثبات اين کشور خواھد بود، منافع ئی که دوران طالا به ترکيه تضمين داده شد که در دولت جديد ليبي در آن زمان

 چه بسا به اين زودی نيز اترکيه به شکل کامل حفظ خواھد شد، اما اين اتفاق نيفتاد و با توجه به نبود يک دولت در ليبي

 .ه ھا سال طول بکشدتحقق نيابد و شايد د

چرا که ترکيه با اين دو کشور ھزاران کيلومتر مرز .  متفاوت استا با ليبي وضعيت کامالً  حال در مورد سوريه و عراق

 ھا با ھواپيماھا و مشاوران و با ھمکاری برخی متحدان غربی و امريکائیمی توان پيش بينين کرد که . مشترک دارد

ند سرش بی کاله خواھد  اتالف شرکت نکا سرنگون خواھند کرد و اگر ترکيه در اينی خود، حکومت سوريه رئمنطقه 

 . غيرقابل تصوری نيستمسأله سياست ھای ترکيه درباره داعش، تغييربنابراين، تشخيص . ماند

 است؛ امريکا ائتالف به رھبری ئیھدف دولت ترکيه، ايجاد منطقه پرواز ممنوع در سوريه با ھمکاری نيروی ھوا

اگر اين طرح پياده شود بر اساس آن . رحی مشابه منطقه ممنوعه پرواز که در جنوب عراق و شمال آن ايجاد شدط

  .پرواز جنگنده ھای سوريه در اين منطقه و نزديک شدن به آن ممنوع اعالم خواھد شد
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رق و شرق اين کشور  از خاک سوريه در شمال شئی ترکيه در سوريه، با اشغال بخش ھائیدخالت نظامی زمينی و ھوا

 از مرز ترکيه و سوريه آغاز شده و تا عمق خاک سوريه در شرق و غرب سوريه  و نيز ايجاد کمربند زمينی است که

 .ادامه می يابد

، تشديد درگيری و جنگ در سوريه تشديد کرده تا امريکااحتماال مرحله بعدی اين سناريو ترکيه با حمايت و پشتيبانی 

 . ويرانه ھای حکومت بشار اسد تاسيس گردديک حکومت جديد بر

 و متحدانش و در صف مقدم دولت ترکيه، بر بازنگری در ساختار مخالفان سوريه و تقويت آنان امريکادر اين راستا 

 .است... بوده و آموزش گروه ھای مسلح جديدی در ترکيه، اردن، عربستان و

 خواھد کوبانی به دست داعش  گفته که ترکيه نمی» وی.تی.ای«در چنين شرايطی، داوود اوغلو، به شبکه تلويزيونی 

ی که اگر کوبانی سقوط کند، چه خواھد شد، گفت که ما ھر چه در توان داريم، به کار خواھيم سؤال او در پاسخ به .بيفتد

  .بست تا اين شھر سقوط نکند

روھای تا دندان مسلح داعش قرار دارد و ای ادعاھای نخست وزير ترکيه، زمانی مطرح می شود که کوبانی زير آتش ني

چرا که . سياست مداران ترکيه با مستقز کردن تانک ھايشان در مرز کردستان سوريه، منتظرند که کوبانی سقوط کند

حاکميت ترکيه سال ھاست که کردھای ترکيه را سرکوب می کند و به تبع آن، شکل گيری يک حکومت دموکراتيک 

چرا که بيش تر به نفع مبارزه مردم کردستان ترکيه بر عليه دولت .  را تحمل نمی کندکردی در آن سوی مرزھايش

  .ترکيه تمام می شود

در ترکيه، به درستی به آسوشيتدپرس گفته است » اتحاد دمکراتيک«در ھمين زمينه، نواف خليل سخنگوی حزب کرد 

 »کيه ھنوز کاری انجام نداده است؟توان از سقوط کوبانی جلوگيری کرد، در حالی که تر چگونه می «که 

اما . تنگ تر کرده اند ، حلقه محاصره شھر کوبانی را»خالف اسالمی«نيروھای جنايت کار طبق آخرين گزارشات، 

آن ھا حتی خود را آماده نبرد خيابانی و کوچه به کوچه با . نيروھای مداف خلق، با تمام نيرو از کوبانی دفاع می کنند

  .داعش می کنند

، با اشاره به پيشروی گروه داعش، نسبت به ٢٠١۴ اکتوبر جمعه سه ، فرمانده نيروھای مدافع خلق روزمت شيخعص

نی به رويترز گفت مرزھا بسته اند و ولفيوی در تماسی ت. وقوع قتل و کشتار در صورت سقوط اين شھر ھشدار داد

 .نيروی تقويتی و کمکی به ما نمی رسد

   قطعات.  نارنجک به سوی شھر کوبانی پرتاب کردند۶٠، در مجموع ٢٠١۴بر و اکت٣ه شبه نظاميان داعش روز جمع

را » خالفت اسالمی« اند سه حمله جريان تروريستی   کرد اعالم کردند که نيروھای آن ھا موفق شده (YPG) مدافع خلق

  .به کوبانی در نزديکی مرز سوريه و ترکيه دفع کنند

وست، آزادی خواه، برابری طلب و کمونيست، وظيفه داوطلبانه و آگاھانه دارند که از بی ترديد ھمه نيروھای انسان د

دفاع از مردم کوبانی، صرفا دفاع از . ھر طريق ممکن از مبارزه عادالنه و بر حق مردم کردستان سوريه دفاع کنند

ستان سوريه، جدا از مليت مردم کرد. مردم يک شھر و يک مليت نيست، بلکه دفاع از حرمت و موجوديت انسانی است

 ئی کشور عربی، از آزادی و برابری سياسی و اجتماعی باال٢٢و جنسيت در مقايسه با نقاط ديگر سوريه و حتی 

. برخوردارند و به خصوص برابری جنسيتی در ھمه سطوح سياسی، قانون گذاری و نظامی کردستان برقرار شده است

با قدرت و ھمبستگی خود و حاميان شان سه سال است سختی ترين فشارھای مردمی که نه با حمايت حکومت ھا، بلکه 

اقتصادی، سياسی و نظامی را تحمل کرده اند اما با سربلندی و افتخار و سرافرازی در برابر حمالت وحشيانه و 

  !مردم کوبانی شايسته بھترين حمايت ھای مادی و معنوی است. تروريستی گروه ھای اسالمی ايستاده اند

  ٢٠١۴بر و چھارم اکت- ١٣٩٣شنبه دوازدھم مھر 


