
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
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 Political سياسی

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠١۵ جوالی ٢۶
 

  نا دولت ترکيه به مخالفۀحمل
 !ک و داعش.ک.ی مواضع پئو بمباران ھوا

  )بخش دھم(

 

 واقف بودند و حتی ھشدار ھم داده مسألهکنند به اين  قيب و تحليل میگران و کسانی که وقايع ترکيه را تع بسياری از تحيل

س جمھوری اين کشور، به دليل اين که ئيبودند که حزب حاکم عدالت و توسعه اسالمی ترکيه و رجب طيب اردوغان ر

 مرزھای ترکيه  کردن سناريوھای سياھی در داخل ھا و پياده اند، ھمواره به دنبال طرح در انتخابات اخير شکست خورده

  .و خارج از آن ھستند

 جوان سوسياليست و زخمی شدن صد نفر از اين جوانان ٣٢باختن بيش از  در حالی که مردم آزاده ترکيه، داغدار جان

 ھستند؛ در حالی که در محکوميت تروريسم و دولت دست به تظاھرات زده بودند دولت )سوروچ( پرسوسدر شھر 

، برای حمله به سوريه و داعش »اينجريک«ژيک ي ستراتئی توافق رسيد تا از پايگاه ھوا بهامريکاترکيه نخست با 

 را به دستگيری نيروھای چپ و پوليساستفاده شود؛ سپس در شھرھای استانبول و برخی شھرھای ديگر ھزاران 

ھواپيماھای ترکيه زمان  ک و داعش فرستاده بودند، ھواپيماھايش داعش را در سوريه بمباران کردند اما ھم.ک.پ

ک، .ک. پ ھای منطقه چنين نيروھای زمينی نيز در نزديکی ھم.  بمباران کردند شمال عراقھای ک را نيز در کوه.ک.پ

  .اند با توپ و تانک مستقر شده

ترين شعار   بزرگی عليه دولت برگزار کردند که از جمله مھم مردم خشگمين، در شھرھای مختلف ترکيه، تطاھرات

  .بود» کند کند، دولت ترکيه حمايت می داعش ترور می«دگان تظاھرکنن

 در ده کيلومتری کوبانی آمده بودند تا به مردم سوروچ  اين جوانان سوسياليست از شھرھای مختلف ترکيه به شھر 

. ببرند... ھا، دارو برای بيماران و ھای مردمی از جمله اسباب بازی برای کودکان و کتاب برای کتابخانه کوبانی کمک

ھا در اعتراض به اقدام  آن. ھا حامل عشق و آزادی و صلح و ھمبستگی انسانی به و روژاوا کوبانی بودند در واقع آن

ھا اجازه نداده بود به کوبانی بروند در حالی که در اعتراض به اين اقدام دولت، کنفرانس  دولت ترکيه که برای ھمه آن

  .رو شدند ر مھيبی روبهمطبوعاتی برگزار کرده بودند با انفجا

مقامات دولتی سعی کردند از اين حرکت به نفع سياست ھای خود و . ھا نسبت به اين فاجعه انسانی متفاوت بود واکنش

در برخی  . ھای ميليتاريستی بھره جويند احزاب ديگر اين جنايت را محکوم کردند ی کردن جامعه و سياستپوليس

  .ک برگزار گرديد.ک. در محکوم کردن اين جنايت و حمله به پئیھا کشورھای مختلف دنيا نيز تظاھرات
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ھا که به سوروچ سفر کرده  س مشترک حزب دموکراتيک خلقئيالدين دميرتاش، ر به گزارش خبرگزاری دوغان، صالح

انه سفأکنيم مت ما و تمام مردمی که در اين مناطق زندگی می: گذاری سوروچ گفت رانی خود در محل بمب است طی سخن

به ما . به ارمغان آورده شده مرگ بوده است ھا برای مردم منطقه تنھا چيزی که در اين خاک. ھا غريبه نيستيم با اين زخم

به خاطر منافع سياسی، اقتصادی، امپرياليستی خود . اند ھای خودمان صدھا سال به ديد برده نگاه کرده در سرزمين

اين اولين زخمی نيست که بر پيکر کردھای اين . اند ی ظلم بر ما تبديل کردهھای ما را به مکانی برا صدھا سال سرزمين

  .اند کشور وارد آورده

. کند  حرکت میئیگرا جانبه گروه تروريستی داعش بر اساس ذھنيت يک: وی در ادامه اظھارات خود خاطرنشان کرد

متاسفانه اين ذھنيت در حزب سياسی حاکم . يد شداين گروه تروريستی معتقد است يا بايد با ما بيعت کنيد و يا کشته خواھ

کسانی . نشات گرفته است» يک دين، يک زبان«ذھنيت سياسی حکومت ترکيه بر اساس . در ترکيه نيز حکمفرما است

 .عام شدند  دانان و معلمان آينده اين کشور بودند ولی حال قتل اند پزشکان، حقوق که اين جا کشته شده

س جمھور ترکيه زمانی که پادشاه ئيرجب طيب اردوغان ر: ھا عنوان افزود راتيک خلقس مشترک حزب دموکئير

س ئير. کاره رھا کرده به آنکارا بازگشت و اعالم عزای عمومی کرد عربستان فوت کرد سفر خارجی خود را نيمه

کمی صداقت داريد جمھور کشور در مقابل اين حمله در سوروچ چه اقدامی انجام داده است؟ اگر در اظھارات خود 

آدانا، قونيه، آدی يامان، اورفا، . در داخل ترکيه ترتيب دھيد) داعش( حمله ای به مراکز دولت اسالمی عراق و شام

ما اطالعاتی در اين خصوص داريم و به احمد داوود اوغلو . استانبول محل فعاليت اعضای گروه تروريستی داعش است

  .ھای داعش در جيران پينار و آک چاکال برويم ش تروريستد با ھم به محل پرورئيگويم، بيا می

متعلق  اين سرزمين: دميرتاش ضمن اشاره به اين که احتمال حمله مجدد در روزھای آتی وجود دارد خاطرنشان کرد

روزھای . تواند در اين سرزمين نھادينه شود نمی) داعش( ذھنيت دولت اسالمی عراق و شام. يک ھويت خاص نيست به

ھر لحظه احتمال حمالت . در داعش ذره ای احساس و انسانيت باقی نمانده است. ار سختی در انتظار ما خواھد بودبسي

در داخل تشکيالت امنيتی و اطالعاتی ترکيه يک حفره امنيتی بسيار بزرگی وجود دارد . تروريستی ديگری وجود دارد

چاره اين کار در پارلمان ترکيه . ای بينديشيم  ترکيه چارهما بايد برای درد ملت. که باعث ضعف اين سازمان شده است

  .خواھد بود

ھا که  س مشترک حزب دموکراتيک خلقئي، فيگن يوکسکداغ، رCNNturk به گزارش کردپرس به نقل از خبرگزاری

ين در منطقه سوروچ مصاحبه مطبوعاتی برگزار کرده بود در اظھاراتی با اشاره به بمب گذاری صورت گرفته در ا

 سوروچ بدون آگاھی تشکيالت اطالعاتی -در ترکيه ھيچ قدرتی به خصوص در شانلی اروفا : منطقه عنوان کرد

  .خواستار عزل فرماندار شانلی اورفا ھستيم ما. کار کند تواند و دولت اين کشور نمی) ميت( سازمان امنيت ملی ترکيه

حزب عدالت و توسعه به جای آن که با دولت : گفتيوکسکداغ که در محل انفجار بمب مصاحبه مطبوعاتی داشت 

ين اين کشتار را در مسؤول. مبارزه کند با ما که خواھان برادری و صلح ھستيم در حال مبارزه است) داعش( اسالمی

اگر . کنند رانی می گذاری کسانی ھستند که امروز در سياست حکم ين اين بمبمسؤول. شان نباشيد ھا به دنبال دور دست

 جوان ما ٣٠ھای وابسته به سازمان امنيت ملی ترکيه برای داعش سالح نمی فرستاد اکنون  مت ترکيه در کاميونحکو

 .جان خود را از دست نداده بودند

اند کسانی  جا به خاک و خون کشيده شده جوانانی که در اين: ھا، خاطرنشان کرد س مشترک حزب دموکراتيک خلقئير

شوند  اگر در کشوری جوانانی که خواستار صلح ھستند کشته می. ادری در اين کشور بودندبودند که خواستار صلح و بر

ين مسؤولرحمانه را دنبال خواھيم کرد و تا مجازات  ما تا آخر اين کشتار بی.  اين کشتار حکومت آن کشور استمسؤول
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. دھی شده صورت گرفته است ناين کشتار بدون شک از پيش طراحی شده و سازما. اين کشتار از پا نخواھيم نشست

  .ھای سياسی اين کشتار را فراھم کرده است اقتدار سياسی در ترکيه زمينه

ھا در پارلمان ترکيه که  س فراکسيون حزب دموکراتيک خلقئيبه گزارش خبرگزاری اخالص، پروين بولدان، رچنين  ھم

 فعال سياسی و اجتماعی ۴٠٠: رانی داشت گفتگذاری سوروچ در استانبول سخن ھای بمب ع جنازه کشتهييدر مراسم تش

ولی متاسفانه اجازه نداند تا . در حال اعزام به کوبانی بودند... و جوان مشتاق برای ساخت مدرسه، کتابخانه، پارک و 

دھم از  بار ديگر به حکومت ترکيه و حزب عدالت و توسعه ھشدار می جا يک از اين. نيت خير آنان جامه عمل بپوشد

. ھا به اين راحتی از دست برود ترکيه نبايد به کشوری تبديل شود که جان انسان. ھای اشتباه خود دست برداريد سياست

ايم ھمان   جوانمان در سوروچ ناراحت شده٣٢شدن  ما تا چه اندازه برای کشته. در ترکيه بايد صلح پايدار نھادينه شود

بايد ديدارھا . العاده دھد مجلس بايد تشکيل جلسه فوق .ايم  اندوھگين شدهشدن سرباز ترکيه در آدی يامان ھم اندازه از کشته

  .برای حکومت ائتالفی معلق نگه داشته شده و به اين موضوع رسيدگی شود

تواند  داعش تا چه اندازه می ايم که گروه تروريستی ما بارھا تکرار کرده : کردتأکيدوی در ادامه اظھارات خود  

ما ھمواره از تبديل شدن اين گروه .  تنھا يک خطر برای سوريه نيست اسالمی عراق و شامدولت . خطرناک باشد

ين حکومتی مسؤولتروريستی به يک تھديد جدی برای ترکيه سخن گفته و نگرانی خود در اين خصوص را بارھا به 

اندازه بزرگ شده و به يک کردند که داعش تا اين  ين حکومتی ترکيه باور نمیمسؤولولی . ترکيه گوشزد کرده بوديم

تھديد   بلکه در کل جھان يک اکنون مشاھده می کنيم که داعش نه تنھا در ترکيه. تھديد جدی برای ترکيه تبديل شود

 را متوجه شده و دست از حمايت اين گروه تروريستی مسألهداعش ھستند بايد اين   که در حال تغذيهئیھا قدرت. است

 .بردارند

س جمھور ترکيه در مصاحبه مطبوعاتی خود با اشاره به ئيگوی ر ی آناتولی، ابراھيم کالين، سخنبه گزارش خبرگزار

بعد از اين حمله تروريستی تمام اقدامات الزم برای بررسی : گذاری منطقه سوروچ شانلی اروفا، مدعی شده است بمب

ھای موجود و تالش دولت ترکيه  ام واقعيتبا وجود تم.  و نيروھای امنيتی ترکيه ادامه داردپوليسموضوع و تحقيقات 

اين حمله . مداران برای منافع سياسی خود در حال تحريک شھروندان ترکيه ھستند در اين زمينه برخی سياست

و تالش برای ايجاد  مسألهمورد اين  کاری در سياسی .پايانی فرو برده است ناجوانمردانه تمام ملت ترکيه را در غم بی

گذاری  الدين دميرتاش در خصوص بمب اظھاراتی که صالح. برانگيز است وندان ترکيه واقعا تاسفخصومت ميان شھر

س جمھور ترکيه به ھيچ عنوان قابل قبول ئيسوروچ داشته است و سخنان وی در خصوص رجب طيب اردوغان ر

  .نيست

گذاری  ل انتحاری بمب، بر اساس اخبار منتشر شده از منابع حکومتی ھويت عامHaber7 به گزارش خبرگزاری

بر اساس اخبار منتشر شده از تشکيالت اطالعاتی ترکيه اين عامل انتحاری ارتباط نزديکی . سوروچ، مشخص شده است

  .ھا در دياربکر داشت گذار ميتينگ حزب دموکراتيک خلق با بمب

ی که بمبگذار دياربکر نيز ھمان شھر( ساله از شھروندان آدی يامان ٢٠عامل انتحاری سوروچ عبدالرحمان آالگوز  

بمبی که  جلسه اين عامل انتحاری که خود را با لباس زنانه به محل انفجار رسانده بود در حين. است) اھل آن جا بود

 .دور شکم خود بسته بود را منفجر کرده است

» سموره آالگوز«. است کرده تأئيدھای اجتماعی ھويت پسر خود را  در ھمين راستا، مادر عبدالرحمان آالگوز در شبکه

 ماه قبل از کشور خارج شده ۶دو پسرم : مادر عامل انتحاری سوروچ در اظھاراتی به نيروھای امنيتی ترکيه گفته است

ھر دو فرزندم در کار نقاشی ساختمان مشغول . بودند و برای آخرين بار با عبدالرحمان در رمضان حرف زده بودم

 ماه است که کشور را ترک ۶. از کشور خارج شد سپس برادرش يونس ھم ر خارج عبدالرحمان از کشوءابتدا. بودند
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گوی  و اند ندارم ولی در گفت از کشور خارج شده) داعش(  اطالعی از اين که برای پيوستن به دولت اسالمی .اند کرده

  .به زودی برخواھند گشت  کرد که نگران نباشم وتأکيدنی که با وی داشتم ولفيت

است، شھر آدی يامان يکی از شھرھای جنوب شرقی و کردنشين ترکيه است که بر اساس اخبار منتشر شده شايان ذکر 

  .از اين شھر صورت گرفته است» داعش«ترين پيوستن به  بيش) ميت( از سازمان امنيت ملی ترکيه

عضو داعش که سه تن از تر به دولت ھشدار داده بود ھفت  روزنامه حريت نوشت آژانس اطالعاتی ترکيه پيشچنين  ھم

. اند ھای اخير به منظور اجرای حمالت انتحاری از مرز عبور کرده و وارد خاک ترکيه شده ھا زن ھستند، طی ھفته آن

ھای ديگر اعالم کردند  ھای قبلی عامل حمله انتحاری را يک زن اعالم کرده بودند ولی برخی از خبرگزاری گزارش

  . ست که دو ماه پيش به صفوف داعش پيوسته بودمظنون يک جوان بيست ساله ترک ا

   يک پزشک زن جوان اھل ترکيه که تصويرش در حالی  تير نوشت،٣١ - جوالی ٢٢روزنامه حريت روز چھارشنبه 

فشرد، منتشر شده بود، از جراحاتش جان به در برده  گذاری انتحاری در مرز سوريه می که دست دوستش را پس از بمب

  .ه بيمارستانی در استانبول منتقل شده استو برای درمان ب

شد، دو زن را  (viral) گير ھای اجتماعی ھمه سرعت بر روی رسانه به گزارش خبرگزاری فرانسه اين تصوير که به 

 .اند  نفر را کشت، به پشت روی زمين افتاده32دھد که پس از حمله به شھر مرزی سوروچ که  نشان می

اش برای گرفتن تخصص اطفال  ئی ساله که اخيرا امتحانات نھا27ن به نام کاگال سون، حريت نوشت که اين دکتر جوا

 ترکش در بدنش ١٠٠ بر اساس اين گزارش، او پس از انفجار .را گذرانده بود، با وجود جراحات شديد زنده مانده است

و به بيمارستانی در خارج سوروچ  سون پس از انفجار بيھوش شده بود . واحد انتقال خون پيدا کرد١۴داشت و نياز به 

 .برده شد

شنبه با ھواپيما به بيمارستان دانشکده پزشکی دانشگاه استانبول برده شد که وابسته به ھمان  او سپس در اواخر روز سه

 .التحصيل شده بود دانشگاھی است که او از آن فارغ

برای شرکت  (SGDF) «جوانان سوسياليستھای  فدراسيون انجمن«انفجار در سوروچ ھنگامی رخ داد که کنشگران 

در يک برنامه بازسازی شھر کوبانی وارد آن شده بودند؛ نيروھای کرد قبال در سال جاری اين شھر را از نيروھای 

 .داعش باز پس گرفته بودند

زدند و  خند میبينانه لب  گرفته بودند که داشتند خوشئیھا ابن گروه که عمدتا شامل دانشجويان بودند، از خودشان عکس

 . از آنان ھنگام صبحانه خوردن گرفته شده بودئیھا درست پيش از حمله عکس

ھای ترکيه حاکی از آن است که اين افراد از سراسر ترکيه ازجمله استانبول، منطقه دريای سياه و  ھای رسانه گزارش

 .عمدتا از منطقه کردنشين جنوب شرق ترکيه آمده بودند

ازجمله سالمندترين .  ساله از منطقه جنوبی انطاکيه بود١٨ترين قربانی اوکان پيرينک  انھا جو بر اساس گزارش

 . ساله مادر چھار فرزند از استانبول بود۵۵قربانيان نازگل بويراز 

اش نارتان کليچ که از شھر غربی بورسا به سوروچ آمده   ساله٢۵ ساله و پسر ۵۵ فردان کليچ مادر  به نوشته حريت،

شنبه تصوير او که تابوت  طور خفيفی مجروح شد و روز سه  دختر فردان، صنم، نيز به. در اين حمله کشته شدندبودند و

 .کرد، منتشر شد ع حمل میئيمادر و برادرش را در يک مراسم تش

ه شد، در رابط  که وزير خارجه وقت محسوب می٢٠١۴ت سال گستر در ماه ا شايان ذکر است که احمد داوود اغلو پيش 

شايد داعش به عنوان گروھی راديکال و به شکل تروريزه شده ديده شود، ولی در ميان ھمين «: با داعش، گفته بود که

ھای بسياری در ميان  ھا اعراب سنی وجود دارد، ترکمن در ميان آن.  ھستند که برای ما اھميت دارندئیھا گروه توده

اظھارات مقام وزارت «:  خبری تقوا وابسته به داعش اعالم کرد کهبه دنبال ھمين اظھار نظر بود که سايت» .ھاست آن
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دھد که پشتوانه اصلی اين دولت ھمانا نيروھای  خارجه ترکيه نشان از واقعيت دولت اسالمی است و اين نشان می

  »!مردمی است

 قاضی آنتپ و فرار ھای اخير در بيمارستان دولتی شھر ايجاد امکانات درمانی برای نيروھای مصدوم داعشی در ماه

چنين عدم ايجاد سد ممانعتی از تردد ھواداران داعش از مرزھای ترکيه به سوريه موجب شده است  آنان به ترکيه و ھم

 .که دولت ترکيه در معرض انتقاد و اتھام به ھمکاری با نيروھای تروريستی داعش قرار گيرد

 خود کرده کنترول نقره برای داد و ستد در منطقه تحت گروه تروريستی داعش چندی پيش اقدام به ضرب سکه طال و

 تأمينھای شديدی که در برابر اين قضيه پديد آمد؛ اذھان عمومی را به درک ريشه کسب اين قدرت مالی و  واکنش. است

م احمد کايا ای به قل لبنان با انتشار مقاله» الخبر پرس«به دنبال ھمين قضيه پايگاه خبری . پشتوانه پولی آن مشغول ساخت

 ھمچون ئیھا افشاء کرد که طی دو سال گذشته فروش نفت خام از طريق شھرھای باتمان و قاضی آنتب به توسط شرکت

که توسط افرادی مانند حسن ايکينچی و مھمت بارتينلی، عثمان کايا و » بارتينلی«و » دوغولو«، »بيلعنالر«، »کاياالر«

ريد از گروه داعش و فروش آن در سطح ترکيه و حتی صادرات آن اقدام شده شود از طريق خ حيدر کاليشالر اداره می

 .شود است و از ناحيه اين تجارت روزانه يک ميليون دالر عايد گروه تروريستی داعش می

 مواد مخدر فدرال روسيه نيز از کسب درآمد يک ميليارد دالری داعش در طول کنترولس سازمان ئيويکتور ايوانف ر

 . ترانزيت مواد مخدر خبر داده بودسال از راه

ھای متخاصم  البته جان دوندار سردبير روزنامه جمھوريت چندی پيش موضوع انتقال سالح از طريق ترکيه به گروه

در . ھای حامل اسلحه را فاش کرده و مورد انتقاد و واکنش شديد اردوغان قرار گرفته بود سوری و ماجرای تريلی

 نيز پيش از اين در سخنانی که بسيار خبرساز شد و امريکاس جمھوری ئيجو بايدن معاون رراستای افشای اين قضيه 

 در خاورميانه برای امريکاوی را به سه بار عذرخواھی مجبور ساخت، اعتراف کرده بود که ترکيه به عنوان متحد 

 .ھای تروريستی کمک کرده است گيری گروه  نظام سوريه به شکلتغيير

ه عدم ثبات سياسی و نبود دولت جديد و عليرغم رد ادعاھای موجود در عدم ھمکاری با داعش و تالش ترکيه در بحبوح

 .برای رفع اين ابھام در مخمصه اتھام ھمکاری نزديک با داعش گرفتار شده است

ھا بويژه  رشاين يو. اوغلو به منازل شھروندان يورش برد  سحرگاه امروز ھم با پشتيبانی ھليکوپترھا در محله بیپوليس

الدين انجام  احمد و ابروزا درگھی و پيرحسام احمد کاراکولو واقع در محالت حاجی اوغلو و حاجی ھای کورت در خيابان

 امنيتی استانبول منتقل پوليس ويژه ترکيه، شمار زيادی از جوانان بازداشت و به مرکز پوليسبر اثر يورش . گرفت

  .شدند

 نفر را ٢٩٧روز جمعه در يک عمليات گسترده در استانبول و چندين شھر ديگر،  ترکيه در نخستين ساعات پوليس

  .شدند  مشارکت داشتند و به وسيله ھليکوپترھای نظامی پشتيبانی میپوليس ١٠٠٠در اين عمليات بيش از . بازداشت کرد

ھای  ھا برخی اعضای گروه شدگان از وابستگان گروه داعش بودند اما در ميان آن تر بازداشت گفته شده است که بيش

 .راديکال چپ و نيز حزب کارگران کردستان نيز وجود دارند

ھای  عمليات نيروھای امنيتی ترکيه بر عليه سازمان«احمد داووداغلو ساعاتی پس از بازداشت اين افراد گفت، 

 ».ک و چپ انقالبی ادامه خواھد يافت.ک.تروريستی داعش، پ

 .ک است.ک.در عملياتی گسترده به دنبال دستگيری نيروھای انقالبی و چپ وابسته به پ ترکيه در شھر استانبول پوليس

ای عليه اعضای جنبش  ھای مختلف در اين شھر، عمليات گسترده گذاری  استانبول در پی بمبپوليس، Haber7به 

نبش مذکور دستگير شدند  نفر از افراد ج۵» بی اوغلو«و » کادی کوی«در عمليات مناطق . جوانان انقالبی ترتيب داد
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 ترکيه اين افراد پوليسبر اساس ادعاھای . که از محل زندگی آنان تعداد زيادی سالح و مھمات کشف و ضبط شده است

  .اند قصد تظاھرات مسلحانه در منطقه کادی کوی استانبول را داشته

 توسط ئیدر داخل خودرو) HDKP/C(  نفر از اعضای جبھه آزادی خلق انقالبی٢عالوه بر اين در ھمين منطقه، 

 عدد اسلحه کمری و تعداد بسيار زيادی گلوله ٢ قبضه سالح جنگی، ۵ ترکيه دستگير شدند که از خودروی آنان پوليس

   .کشف و ضبط شده است

ک به .ک. نفر از افراد منتسب به پ٣ شعبه مبارزه با ترور استانبول پوليسچنين در منطقه بی اوغلو، طی عمليات  ھم

رم بمب گذاری دستگير شده و در بازرسی از محل زندگی آنان يک قبضه سالح جنگی و تعداد زيادی ابزاربرای ج

  .ساخت بمب کشف و ضبط گرديد

زمان عليه بسياری نقاط در شھر درسيم به انجام رساند که بر اثر آن  چنين حمالتی ھم  ترکيه، ھمپوليسنيروھای ويژه 

  . منتقل شدندپوليسشدگان به مرکز  زداشتبا. شمار زيادی بازداشت شدند

اوغلو و بسياری محالت  باغچه، دوملوپنار، داگلی  با پشتيبانی ھليکوپترھا صبح امروز در گلپوليسدر شھر آدانا ھم 

بازداشت » جنبش انقالبی جوانان«شمار زيادی از جوانان با اتھام عضويت در . ديگر به منازل شھروندان يورش برد

 .شدند

 ترکيه به منازل پوليس، در شھر آنکارا، پايتخت ترکيه، در جريان يورش ٢٠١۵ جوالی ٢۵نين صبح روز شنبه چ ھم

عارف «ھای   تن عضو جمعيت پشتيبانی از غرب کردستان به نام شماری از اين ده.  تن بازداشت شدند١٠شھروندان 

پ، حسن کوچاک، حسين .د. حزب هس، نوری اسالن عضو مجلس جوانان.ا.يلدز، رونا تملی عضو سازمان س

  .، ھستند»کوچاک، يک شھروند ديگر به نام اسر که به نام خانوادگی وی اشاره نشده و نيز شيرين کاندمير

اين شھروندان برای مداوا . شدگان ھستند کاران داعش به کوبانی زخمی شدند، جزو بازداشت  تن که بر اثر حمالت تبه٣

 . امنيتی، آزاد شدندپوليس در مرکز ئیشدگان پس از بازجو  تن از بازداشت۴ .ندبه شھر آنکارا منتقل شده بود

 با پوليسھا رفتار  اند که ھنگام دستگيری ھا خبر داده  بر عليه دستگيرشدگان، برخی رسانهپوليسدر رابطه با خشونت 

و انقالبی و سوسياليست بسيار  در دستگيری نيروھای چپ پوليسمذھبيون بسيار ماليم و محترمانه بوده اما بر عکس، 

ای به يک   در خانهپوليسدر يک نمونه ھولناک، . ھا را با ضرب و شتم شديد دستگير کرده است خشن رفتار کرده و آن

  . اند  گلوله کشته١٧شليک کرده و او را با » گونای اوزسالن«دختر به نام 

  به»  چپیستيھای ترور ك، اعضای آن و سازمان ك پ«: ه، ادعا شده استيه منتشر شده از سوی دولت تركيانيدر ب

ھای  ه مصمم است با گروه داعش و سازمانين حمله ھستند اما تركيجاد شده در پی ايدنبال سوءاستفاده از فضای ا

  .گر مبارزه كنديستی ديترور

 ئیای حمله ھوا يانيه، با صدور ب١٣٩۴ اسد ٣ -  ٢٠١۵ جوالی ٢۵ وزير ترکيه روز شنبه  دفتر احمد داوداوغلو، نخست

دولت «در شمال عراق و گروه تروريستی ) ک.ک.پ( اين کشور به مواضع شورشيان حزب کارگران کردستان ترکيه

  . کردتأئيددر سوريه را ) داعش( »اسالمی

ا ھ و انبارھای تسليحاتی آن» ک.ک.پ«ھای  وزيری ترکيه گفته است، در شمال عراق اھدافی مانند پناھگاه دفتر نخست 

) ک.ک.پ(  که مقر اصلی فرماندھی گريالھای حزب کارگران کردستانئیکوھستان قنديل، جا. مورد حمله قرار گرفتند

 . را ھمراھی کرده استئیای نيروی زمينی ترکيه نيز حمالت ھوا حمالت توپخانه. است ھدف قرار گرفته است

 .دی را در شمال عراق ھدف قرار داده است موضع از مواضع اين حزب کر٧گويد،   وزيری ترکيه می دفتر نخست

 ئیدر سوريه توسط نيروی ھوا» دولت اسالمی«، نيز برای نخستين بار مواضع گروه ٢٠١۵ جوالی ٢۴بامداد جمعه 
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دولت « نيروی ٩کم  گويد، در اين حمله دست بان حقوق بشر سوريه، مستقر در بريتانيا می گروه ديده. ترکيه بمباران شد

 .اند  تن ديگر زخمی شده١٢ و کشته» اسالمی

ھای گروه تروريستی اسالمی داعش، در تابستان گذشته مناطق وسيعی از خاک سوريه را  از زمانی که تروريست

 .تسخير کردند اين اولين بار بود که نيروھای مسلح ترکيه به مواضع اين گروه در سوريه حمله کردند

پيش . در خاک سوريه را زير آتش گرفتند» دولت اسالمی«مواضعی از ھای ترکيه   نيز تانکجوالی ٢٣شنبه  روز پنج

 .از آن يک سرباز ترکيه در پست بازرسی مرزی اين کشور از خاک سوريه ھدف قرار گرفت و کشته شد

 به مواضع گروه دولت اسالمی ئیای به سازمان ملل متحد، نوشت که حمالت ھوا  در نامهجوالی ٢۴دولت ترکيه جمعه 

گرای تندرو، يا ناتوان است  ه داعش را در سوريه آغاز کرده زيرا دولت اين کشور در مقابله با اين گروه اسالمموسوم ب

  .يا آمادگی چنين اقدامی را ندارد

. رسد، روبرو است  کيلومتر می٩٠٠ھای رو به افزايشی در مناطق مرزی خود با ترکيه که طول آن به  ترکيه با خشونت

 . جنگ داخلی چھار ساله در سوريه استفاده کرده است تا نفوذ خود را در اين کشور توسعه دھدگروه داعش از شرايط

ای به بان کی مون دبيرکل سازمان ملل متحد و به شورای امنيت  به گزارش خبرگزاری رويترز، دولت ترکيه در نامه

رھا به طور يک جانبه يا چند جانبه اجازه  ميثاقنامه سازمان ملل اشاره کرده که به کشو۵١سازمان ملل متحد، به ماده 

 .دھد دفاع از خود را در مقابله حمالت مسلحانه را می

پر واضح است که نظام سوريه در متوقف کردن «: معاون سفير ترکيه در سازمان ملل متحد، در اين نامه نوشته است

سالمت شھروندانش را در معرض خطر ھايش که به وضوح امنيت ترکيه و  اين تھديدھای سرچشمه گرفته از سرزمين

 ».دھد، يا ناتوان است يا آمادگی آن را ندارد قرار می

سوريه به پايگاھی امن برای گروه داعش تبديل شده که از اين منطقه برای آموزش نيروھايش و «: او ادامه داده است

 ».کند ريزی برای حمالت در آن سوی مرزھا، استفاده می برنامه

اما روشن نيست اين . شود چرخشی در رويکرد ترکيه نسبت به اين گروه محسوب می» دولت اسالمی «حمله به مواضع

کار اسالمی  رويکرد دولت ترکيه عليه داعش، يک حرکت تاکتيکی و مقطعی است و يا استراتژيک؟ دولت محافظه

ھای جديد آنکارا عليه گروه  اقدام. كند یکاری م ھا بود مورد انتقاد قرار داشت که در مقابله با اين گروه کم ترکيه، مدت

 .دھد يادشده به دنبال انفجار انتحاری در شھر سوروچ اين کشور رخ می

ھا آدم  دولتی که ده. شود محسوب می» تروريستی«از سوی دولت ترکيه سازمانی » ک.ک.پ«حزب کارگران کردستان 

 تروريست نيست؟ اما سحزبی که از حقوق خود و مردم کشد و به ويژه مردم کرد را سرکوب می کند و ترور می کند می

 ! سازی سرمايه است دفاع می کند تروريست است اين ھم طنز تلخ تاريخ ما و در عصر جھانی

 پوليساين گروه اين دو .  ترکيه را بر عھده گرفتپوليسيت ترور دو مسؤول، جوالی ٢٣شنبه  ک روز گذشته پنج.ک.پ

 انتقام ترور انتحاری داعش در شھرک سوروچ پوليسم کرده و گفته است که ترور دو را به داشتن گرايش داعش متھ

گرا  ھا دانشجويان و جوانان چپ  نفر که اغلب آن٣٢، )جوالی ٢٠ - تير٢٩دوشنبه ( در انفجار شھر سوروچ. بوده است

  .ھا نفر زخمی شدند بودند کشته و ده

ھا مذاکره ميان آنکارا و واشينگتن، دولت ترکيه با استفاده  از ماهپس » صباح«در اين ميان به نوشته روزنامه ترکی 

  .در حمالتش عليه مواضع داعش موافقت کرده است» اينجريک«ژيک ي ستراتئی از پايگاه ھواامريکاارتش 

 .رود برای واشنگتن و متحدان آن در ائتالف ضدداعش دريافت مجوز استفاده از اينجرليک موفقيت بزرگی به شمار می

 اينجريک، واقع در نزديکی شھر آدانا، فاصله چندانی با منطقه عمليات ائتالف ضد داعش در سوريه ئیزيرا پايگاه ھوا

 . در عمليات عراق بودامريکا ارتش ئی سال پيش اين پايگاه مورد استفاده نيروی ھوا٢٠. و عراق ندارد
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اين گزارش . ز اينجريک بدون امتياز متقابل نبوده است اامريکااند که اجازه استفاده ارتش  ھای ترکيه نوشته رسانه

در منطقه شمال » منطقه امن و پرواز ممنوع« با ايجاد امريکاگويد ترکيه در برابر دادن اين مجوز، موافقت دولت  می

 .حلب را به دست آورده است

ك ينجرليھا برای استفاده از ا ق با تركت ژورنال، توافياستر وگو با روزنامه وال كا، در گفتيھای نظامی آمر كی از مقامي

ن توافق ي گفته او، در پی ا به. دانست» هيھای ترك استيچرخشی معنادار در س«خواند و آن را » ك توافق بزرگي«را 

توافق . ه و عراق به شكل بھتری فراھم خواھد شديه داعش در شمال سوري علئیات ھوايكی از عمليبانی لجستيامكان پشت

  .ه برای حمله به مواضع داعش خواھد بوديگر در خاك تركيھای د گاهين شامل استفاده از پايچن  ھمصورت گرفته

ھای دولت ترکيه نوشت، اين منطقه  ، به نقل از مقام١٣٩۴ اسد ٢ - ٢٠١۵ جوالی ٢۴روز جمعه  » حريت«روزنامه 

ی   اين گزارش اين منطقه امن، محدودهبنابر.  کيلومتر عمق خواھد داشت۵٠ تا ۴٠ کيلومتر طول و بين ٩٠امن حدود 

در شمال حلب در بر » مارع«واقع در کنار فرات در شمال شرق سوريه تا شھر کوچک » جرابلس«ميان شھر مرزی 

 .خواھد گرفت

ای است که آنکارا پيش از اين در  نوشته است منطقه امن موردنظر ھمان محدوده» نويه تسوريشر«روزنامه اتريشی 

ه ژوئن ارتش ترکيه با تمرکز نيرو در مرزھای خود در امتداد منطقه مورد نظر، به ورود نظامی به ما. نظر داشت

» واحدھای دفاع خلقی«حال متوجه نيروھای موسوم به  اين تھديد ارتش ترکيه درعين. داخل خاک سوريه تھديد کرد

 . برخوردارندريکااممتعلق به کردھای سوريه نيز بود که در مبارزه عليه داعش از پشتيبانی 

 ئیترکيه اگر چه به نيروھای ائتالف ضد داعش تعلق دارد، ولی تا کنون با استفاده از پايگاه اينجرليک برای حمالت ھوا

جمھوری  سيدولت ترکيه خواستار آن بود که سرنگونی بشار اسد، رئ. کرد عليه مواضع اين گروه تروريستی مخالفت می

  .نيروھای ائتالف برای کشور ھمسايه تبديل شودسوريه، به بخشی از استراتژی 

 قادر است امريکااياالت متحده . پايگاه اينجرليک در جنوب شھر ترکی آدانا و در صد کيلومتری مرز سوريه واقع است

چنين از ھليکوپترھای جنگی خود نيز در  ھای خود به مواضع داعش حمله کند، بلکه ھم از اين پايگاه نه تنھا با جنگنده

 .اين حمالت استفاده کند

تر است که در حال حاضر  ھای کشورھای حوزه خليج فارس به مرز شمالی عراق نزديک چنين از پايگاه اين پايگاه ھم

 .گيرد ھا صورت می حمله به مواضع داعش از آن

ھا اين گروه  آنکارا مدت.  خود داردکنترولھای بزرگی از سوريه و عراق را در  در حال حاضر بخش» دولت اسالمی«

عملی در  کرد و بارھا مورد انتقاد برخی ديگر کشورھا قرار گرفت که دولت ترکيه را به بی را در ھمسايگی خود تحمل 

 .کردند قبال آن متھم می

بار اخير در شھر  به انفجار مصيبت» دولت اسالمی« موضع دولت ترکيه نسبت به گروه تغييررسد که  به نظر می

دھد عامل  آنکارا اعالم کرده که مستنداتی در اختيار دارد که نشان می.  تن شد٣٢ که باعث مرگ گردد سوروچ بازمی

 .گذاری به داعش وابسته بوده است انتحاری اين بمب

ھای نظامی داعش با سربازان ترکيه در منطقه مرزی ميان ترکيه و سوريه يک  سه روز پس از اين انفجار در درگيری

 .گرا کشته شدندسرباز ترک و يک جھاد

گ گفت بسياری مناطق .پ.ه. ای منتشر کرد  ارتش ترکيه بيانيهئیگ در مورد حمالت ھوا.پ.ای نيروی ه مرکز رسانه

بس ھيچ  گ افزود که ديگر آتش.پ.ه.  قرار گرفته اشتئی، به ويژه منطقه بادينان مورد ھدف حمالت ھوائیگريال

  . نداردئیمعنا
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بس از سوی دولت  ماندھی مرکز کل دفاع از خلق چندی قبل اعالم کرده بود که آتشفر«:گ در بيانيه خود گفت.پ.ه

 ».طرفه پايان يافته است ترکه و ارتش آن بصورت يک

گر ترکيه مناطق دفاعی مديا، به  ھای ارتش اشغال ، جنگنده٢٣، ساعت جوالی ٢۴در شب «:گ در ادامه افزود.پ.ه

 ھم مناطق قنديل و جوالی ٢۵ روز ١در ساعت . وقفه ادامه دارد ھا بی اين بمباران. ويژه منطقه بادينان را بمباران کردند

 ». قرار گرفتندئیخاکورک مورد ھدف حمالت ھوا

ھا را برای اطالع  بزودی نتايج اين بمباران.  نداردئیبس ھيچ معنا ھا، آتش با اين بمباران«: گ آمده.پ.در خاتمه بيانيه ه

 ».کنيم م میمان اعال افکار عمومی و خلق

واقع در مرز کانتون عفرين غرب کردستان از مرز عبور » رجو«ک، نظاميان در منطقه .ک.بنا به گزارش منابع پ

ھای خود مشغول کار بودند، مورد شکنجه قرار  اکباس را که در زمين کرده و شماری از کشاورزان اھل روستای ميدان

  .دادند

زنند، شمار زيادی از   ـ شمال کردستان به اقدامات ضدبشری دست مینظاميان ارتش ترکيه در نوار مرزی غرب

اند، امروز ھم در از خط مرزی عبور کرده و روستائيان کشاورز در نوار مرزی  رسانده روستائيان مرزی را به قتل

 .ھای زراعی خود بودند، مورد شکنجه قرار دادند کانتون عفرين را که مشغول کار بر روی زمين

از توابع کانتون عفرين گفتند غروب روز گذشه نظاميان » راجو«واقع در منطقه مرزی » ميدان اکبس«اھالی روستای 

روستائيان فزودند که نظاميان ترک که .  متری خاک غرب کردستان شدند١٠٠ تن بودند، وارد عمق بيش از ۵ترک که 

ھايشان را مورد ضرب  وندان مشغول کار بر روی زميندر نزديکی روستا از مرز عبور کردند، زنان، کودکان و شھر

 .و شتم قرار دادند و آنھا را به مرگ تھديد کردند

ھای گازی   بر سر روستائيان دست زدند و گلولهئیگفته شد که نظاميان به منظور ارعاب روستائيان به تيراندازی ھوا

 .ح شدندھا شليک کردند که بر اثر آن برخی از روستائيان مجرو بسوی آن

 .اکبس منتقل و مداوا شدند شھروندان زخمی و مصدوم که بيھوش شده بودند به بھداری روستای ميدان

يکی از روستائيان که شخصا شاھد اين اقدام نظاميان ترک بوده، به خبرگزاری ھاوار گفت که نظاميان از » حسن اجو«

وی افزود که سربازان ترک به سوی ھمه . اند هھای زراعی حمله کرد مرز عبور کرده و به روستائيان در زمين

 .ھای زراعی خود در نزديک مرز برود توانست برای کار بر روی زمين تيراندازی کردند و کسی نمی

، سری ثريا اوندر، نماينده شھر آنکارا در پارلمان ترکيه از حزب دموکراتيک CNNturk به گزارش خبرگزاری 

ند مذاکرات صلح در مذاکره با عبدهللا اوجاالن، در اظھاراتی با اشاره به بمباران ھا و عضو ھيئت امرالی در رو خلق

ھای  حمله جنگنده:  در منطقه داغليجا عنوان کرد (PKK) ھای ارتش ترکيه به موضع حزب کارگران کردستان جنگنده

ب عدالت و توسعه و ک در واقع چراغ سبزی است به تشکيل حکومت ائتالفی توسط حز.ک.ارتش ترکيه به مواضع پ

ما با دولت و حکومت ترکيه دارای يک پروتکل آتش بس ھستيم ھيچ کس حق ندارد اين . حزب حرکت ملی ترکيه

  .بس را به صورت يک جانبه و با تکيه بر اھداف سياسی خود از بين ببرد آتش

ی در روند مذاکرات صلح به  ھيئت حکومتمسؤولبعد از اين اظھارات يالچين آکدوغان، معاون نخست وزير ترکيه و 

حفظ امنيت  (TSK) وظيفه نيروھای مسلح ترکيه: سخنان سری ثريا اوندر واکنش نشان داده و در سخنانی عنوان کرد

در واقع کوه قنديل با لغو عدم تظاھرات . ھای تروريستی است ملی کشور و مقابله با تھديدات خارجی و مبارزه با گروه

ع سربازان ارتش ترکيه و استفاده از سالح و خشونت در شھرھا آتش بس موجود ميان ضد حکومتی، حمله به مواض

مشکل اصلی . روند مذاکرات صلح را رفتار کوه قنديل از بين برده است. ک و دولت ترکيه را از بين برده است.ک.پ
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کسانی که . خشونت استک، استفاده از آن و به کار بردن .ک.روند مذاکرات صلح، وجود سالح در دستان نظاميان پ

 .اند در حال انتقاد از نيروھای امنيتی ترکيه ھستند در مقابل ترور و خشونت ساکت نشسته

ک .ک.ما از تداوم آتش بس ميان ارتش و پ: الدين دميرتاش نيز در اظھاراتی عنوان کرده است در اين راستا، صالح

زمانی که ديدارھا برای تشکيل حکومت ائتالفی .  بگذارندبس موجود احترام ھر دو طرف بايد به آتش. کنيم حمايت می

تمام نگرانی ھای ما از . آغاز شد نگرانی ھای خود را با احمد داوود اوغلو، نخست وزير ترکيه در ميان خواھيم گذاشت

اين اگر حکومت ائتالفی به وجود آيد که روند مذاکرات را به اتمام برساند عمر . اتمام روند مذاکرات صلح است

 .حکومت زياد نخواھد بود

در وافع دولت اقليم کردستان در جھت ھمکاری و . در چينن شرايطی، موضع دولت اقليم کردستان عجيب و غريب است

ک بايد اين منطقه کوھستانی .ک.نزديکی با دولت ترکيه و اردوغان، ادعا کرده است قنديل جزء خاک عراق است و پ

  .را ترک کند

، در مصاحبه با سايت المانيتور گفت کوھستان قنديل جزء خاک »شورای امنيت اقليم کردستان«س يئمسرور بارزانی ر

به ھمين خاطر است که ما خواھان به نتيجه رسيدن روند صلح . ک بايد آن را ترک کند.ک.شود و پ عراق محسوب می

 .آميز حل شود طور مسالمت در ترکيه ھستيم و اميدواريم مشکل کردھا به

ک نقشی ندارد و بايد اين منطقه را نيز ترک کند؛ مردم شنگال و .ک.ک در شنگال، ادعا کرد پ.ک.باره نقش پاو در

. ک دوست دارد ما در ديار بکر و ماردين دخالت کنيم.ک.آيا پ. کردستان عراق بايد درباره آينده شنگال تصميم بگيرند

حزب . ھا نقش داشته باشند ک اجازه دھد آن.ک. بايد پاحزاب ديگری نيز در مناطق کردنشين ترکيه وجود دارند که

 نيروھای . ک پس از عادی شدن اوضاع بايد شنگال را ترک کنند.ک.و پ  PYD اتحاد دموکراتيک کردھای سوريه

YPG ھا نيز مانند نيروھای پيشمرگ که پس از آزادسازی کوبانی به اقليم کردستان بازگشتند، به  ھم مھمان ھستند و آن

 که ئیجا مردم اقليم کردستان انتظار دارند نيروھای خارجی اقليم کردستان را ترک کنند و به ھمان. ق خود بازگردندمناط

 .از آن آمده بودند، بازگردند

 کرد ترکيه ٨۴٠ سه ھزار و ٢٠١۴در سال .  مخفی ترکيه، به ويژه عليه مردم کرد ھولناک استپوليسجنايت ارتش و 

  .ای دستگير شده اند

  . پرداخته است٢٠١۴جمن حقوق بشر ترکيه در گزارشی مفصل به وضعيت کردھای ترکيه در سال ان

، انجمن حقوق بشر ترکيه، شعبه دياربکر در گزارشی آمار مفصلی از وضعيت حقوق بشر Kurdistan 24 به گزارش 

 .ھا در منطقه کردنشين ترکيه ارائه کرده است و دستگيری

 تجمع صورت گرفته است ٢٣٠ ميالدی در منطقه کردنشين ترکيه در مجموع ٢٠١٤ طی سال: بر اساس اين گزارش

عالوه بر اين، تنھا در . اند  شھروند کرد ترکيه مجروح شده١١٠٦ ترکيه در اين تجمعات پوليسھای  که در مداخله

، در مجموع ٢٠١٤در طول سال .  فرد از آنان کودک بودند، دستگير شدند٥٦ نفر که ١١٢٨حوادث تظاھرات کوبانی 

 نفر آنان ١٠٦ نفر که ٦٦٩اند که از اين افراد  دھد، دستگير شده  نفر از آنان را کودک تشکيل می٤٤٤ نفر که ٣٨٤٠

 ترکيه در تظاھرات مناطق کردنشين در سال پوليس  ھمچنين در حين مداخله. کودک بودند به زندان محکوم شدند

 .اند  نفر ديگر به شکلی زخمی شده اند که دچار معلوليت شده٣٠ شھروند کرد کشته شده و ١٩ در مجموع ٢٠١٤

بر اساس اين . عالوه بر اين در خصوص وضعيت محکومين بيمار نيز در اين گزارش آماری ارائه داده شده است

ط  نفر آنان شراي٢٤٧ بيمار محکوم از شھروندان کرد ترکيه وجود دارد که ٦٤٩گزارش ھم اکنون در زندان ھای ترکيه 

  .وخيمی دارند
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ای  سابقه يک فرمانده ارتش ترکيه در افشاگری بی، ١٣٩٣اواخر سال . کنيم باره به چند نمونه اشاره می در ادامه در اين

 کرد که دولت ترکيه و ستاد فرماندھی نيروھای مسلح از قاچاقچی بودن جوانانی که تأکيددر مورد کشتار اولودره 

  .فتند آگاه بوده انددرمرز ترکيه مورد حمله قرار گر

ارتش ترکيه در اظھاراتی . ٢س دايره اطالعات مرکز فرماندھی ئي، ر»سرھنگ آيگون اکر«، CNNturkبه گزارش 

حکومت : گفت  نفر از شھروندان کرد ترکيه شد،٣۴بحث برانگيز، در خصوص کشتار اولودره که باعث کشته شدن 

 .از قاچاقچی بودن اين افراد اطالع داشتندترکيه و ستاد فرماندھی نيروھای مسلح اين کشور 

ک نيستند، .ک.ھواپيماھای بدون سرنشين ترکيه اثبات کرده بودند که افراد حاضر در مرز، نظاميان پ:  کردتأکيدوی 

تمام اقدامات . بلکه افراد معمولی ھستند که به قاچاق مشغولند و اين اطالعات را نيز به مقامات باال ارسال کرده بودند

ولی در لحظه آخر ستاد فرماندھی نيروھای مسلح ترکيه . ورت گرفته بود که بعد از ورود آنان به ترکيه دستگير شوندص

کرده  ترکيه قبل از شروع عمليات اعالم . ٢فرمانده ارتش » ثروت يوروک«.  گرفتئیتصميم بر اقدام برای حمله ھوا

 .خواھد داشت ولی با اين وصف نتوانست مانع اين اقدام شودبود که اين تصميم اشتباه است و نتايج وخيمی در پی 

 شده توسط ھواپيماھای بدون سرنشين در ئیتصاوير شناسا: س دايره اطالعات مرکز فرماندھی ارتش ترکيه افزودئير

و " سرتيپ خليل ارکک«بازرسی شده بود و رئيس اين مرکز ) GIM( ارتش ترکيه» مرکز بررسی شواھدات«

چنين تصاوير موجود،  ھای اين تحرکات در مرز و ھم ای فيلم  دقيقه١٠-١۵بعد از مشاھدات » انر دوندارسرھنگ دوم ت"

  . کرده بودند که اين افراد قاچاقچی ھستندتأئيد

ک بوده است و حکومت ترکيه از .ک. پکنترولآن موقع منطقه در  :تصريح کرد آيگون اکر در ادامه اظھارات خود

 وابسته به ئیک نگران بود به ھمين دليل تصور داشت که اين گروه احتمال دارد سالح ھا.ک.فعاليت ھای موجود پ

ژاندارمری منطقه خود را آماده کرده بود تا توسط . ٢٣بنابراين مرکز فرماندھی . ک را وارد کشور کنند.ک.پ

ی اين گونه نشد و در لحظات ول. ھليکوپتر عملياتی ترتيب داده و در صورت ورود به خاک ترکيه آنان را دستگير کند

  .آخر ھمه چيز عوض شد

  .توان از آن فرار کرد  کامال آشکار است که نمیئیاين حادثه يک خطا: او در آخر اظھارات خود عنوان کرد

ھای منتسب به  يک مامور پيشين سازمان اطالعات ملی ترکيه فاش کرده است که ترکيه در انتقال تسليحات به گروه

  .ھای خارجی به داخل خاک سوريه دست دارد قال جھادیالقاعده و انت

ھای ضد  کردن فعاليت تر برای ھماھنگ که پيش) ميت(  اوندر سيغيرچيکلی اوغلو، مامور پيشين سازمان اطالعات ملی

 .ھای خود سخن گفته است بشار اسد در حتای منسوب شده بود، درباره فعاليت

کرد زمينه فرار سرھنگ سوری حسين ھورموش را از نيروھای بشار  ر میسيغيرچيکلی اوغلو زمانی که برای ميت کا

  .اسد فراھم کرد

ھای  ھای غيرقانونی بوده است، از جمله کمک به گروه کند که شاھد بسياری از فعاليت سيغيرچيکلی اوغلو ادعا می

  .وريهھا از خارج به س غيرقانونی، انتقال تسليحات از ليبی برای القاعده و انتقال جھادی

جا است که بازرسان سازمان ملل متحد درباره ادعاھای مربوط به انتقال تسليحات از ليبی به القاعده توسط  جالب اين

 روزنامه –امره اوسلو : منبع( .کند ترکيه در حال تحقيق بودند؛ اکنون يک مامور پيشين ميت در اين باره صحبت می

  )٢٦/١٠/١٣٩٣ترکی تودی زمان 

انداختن رعب و وحشت و يا  ھا و راه انداختن تظاھرات ، راه)ميت(  مخفی ترکيهپوليسھای سياه  طرحيکی ديگر از  

  .ک و ديگر نيروھای چپ بوده است.ک.ترور در جامعه به نام مخالفين، به ويژه پ
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ور استانبول،  مبارزه با ترپوليسيک مقام سابق  .ک انجام داده است.ک.بسياری از تظاھرات استانبول را ميت به نام پ

گرفت را خود  ک صورت می.ک.چندی پيش فاش کرد که بسياری از تظاھرات و اعمال خشونت آميزی که به نام پ

  .کرد سازمان اطالعات ملی ترکيه ھدايت می

 مبارزه با ترور استانبول در مصاحبه خود با پوليسس سابق دايره ئير» يورت آتايون«، Bugun به گزارش خبرگزاری

 .، اظھارات جالب توجھی عنوان کرده استBugun خبرگزاری

را بازداشت ) KCK(  منطقه کنگره جوامع کردمسؤولبه خاطر تظاھرات استانبول، : او در سخنان خود اظھار داشت

ک، بلکه از اعضای سازمان اطالعات ملی .ک.گرفته مشخص شد که وی نه عضو پ بعد از تحقيقات صورت. کرديم

در برخی از اين تظاھرات .  تظاھرات با کوکتل مولوتف صورت گرفته بود۵گذاری و   بمب۶. بوده است) ميت( ترکيه

شد و  گرفته با سازمان اطالعات ملی ترکيه ھماھنگ می قبل از تمامی تظاھرات صورت. خود وی نيز شرکت کرده بود

ردی در اثر سوختگی در اتوبوس در يکی از اين تظاھرات بود که ف. کرد از اين سازمان دستورات الزم را اتخاذ می

 اين فرد را بر ئیوقتی اين شخص را دستگير کرديم، سازمان اطالعات ملی ترکيه بازجو. جان خود را از دست داد

 .عھده گرفت و بعد نيز آزاد شد

يه شدن يک نفر شد، سازمان اطالعات ملی ترک که باعث کشته» صفا کوی«گذاری  در بمب:  کردتأکيد، »يورت آتايون«

ک را .ک.ھا افراد ما را راه ندادند و بعد پ ئیکدام از بازجو در ھيچ. ھا را خود بر عھده گرفت ئیوارد کار شده و بازجو

  .گذاری اطالع داشت گذاری معرفی کرده بودند، در حالی که سازمان اطالعات ملی ترکيه از محل بمب  بمبمسؤول

ردوغان در شھر استانبول دست به تظاھرات زده و کشتار چند روز پيش شماری از مخالفان دولت ترکيه و ا

. نکته قابل توجه اين تظاھرات حضور علنی افراد مسلح در ميان مخالفان بود. را محکوم کردند) سوروچ( پرسوس

دانيم چه کسانی  ھا گفته بود ما می الدين دميرتاش رياست مشترک حزب دمکراتيک خلق ساعاتی قبل از اين اتفاق صالح

طی يک سال . اند، وی در ادامه از مخالفان خواسته بود خود در فکر امنيت خود باشند گذاری پرسوس را انجام داده ببم

ھای مکرر بود و تاکنون صدھا نفر در نتيجه اين حمالت کشته و  گذاری گذشته تجمعات مخالفان اردوغان شاھد بمب

ترين شھر ترکيه پاسخی است به  ھم در بزرگ لت ترکيه، آنمشخص نيست تظاھرات مسلحانه مخالفان دو. اند زخمی شده

 پوليس به خصوص اين تظاھرات با حمله .ثباتی سياسی به اين کشور ای است از سرايت بی فراخوان دميرتاش يا نشانه

  .مواجه نشد

. کند میميت برای ايجاد رعب و وحشت در بين مردم تظاھرات برپا «: دميرتاش، سال گذشته به صراحت گفته بود

ک در .ک. کرد که ميت با برگزاری تظاھرات به نام پتأکيدھا، در اظھاراتی  س مشترک حزب دموکراتيک خلقئير

  .حال ايجاد رعب و وحشت است تا با اين بھانه بسته امنيتی جديد را تصويب کنند

 ھدف قرار دادن بسته الدين دميرتاش، در يک مصاحبه مطبوعاتی بار ديگر با به گزارش خبرگزاری دوغان، صالح

تا آخرين نفس و با تمام توان خود در صحن علنی مجلس برای رد بسته جديد امنيتی تالش خواھيم : گفت جديد امنيتی،

دھيم اين طرح  اجازه نمی. سو حرکت خواھيم کرد با تمام نمايندگان مختلف از احزاب سياسی مخالف در مجلس ھم. کرد

 شخص داوود اوغلو تا اين اندازه بر تصويب کردن اين قانون مصمم ھستند و اگر حکومت ترکيه و. تصويب شود

ما نيز اصرار بر تصويب نشدن اين طرح » تحت ھر شرايطی اين طرح را تصويب خواھيم کرد«اصرار داردند که 

 .داريم

 مبارزه با ترور ليسپووزير سابق کشور ترکيه و يکی از روسای سابق » ادريس نعيم شاھين«وی با اشاره به اعترافات 

: انجام داده اند؛ افزود) ميت( تظاھرات استانبول را عوامل سازمان اطالعات ملی ترکيه ترکيه مبنی بر اين که برخی

زنده در داخل اتوبوس  مان را که زنده ھمه دختر جوان. حوادثی که در تظاھرات کوبانی رخ داد را ھمگی مشاھده کرديد
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اکنون در اعترافات يک فرد درون ساختار حکومت ترکيه مشخص . داد را ھم ديدندسوخت و جان خود را از دست 

 ساله را عوامل ١٨» سراب عثر«ساخته است که اين تظاھرات از جانب سازمان اطالعات ملی ترکيه بوده است، يعنی 

ک نبودند، آنانی .ک.دو سال پيش من گفته بودم کسانی که سراب عثر را سوزاندند اعضای پ. ميت به قتل رسانده است

.  نکردئیکه به اتوبوس کوکتل مولوتف پرتاب کردند عوامل حکومتی ھستند، ولی کسی در آن موقع به اين سخنان اعتنا

اند و مردم را  حکومت ترکيه با کمک سازمان اطالعات ملی اين کشور در شھرھای مختلف تظاھرات برپا کرده

اين قانون مورد نياز . ھدف اين بود.  نياز به طرح امنيتی جديد در کشور استاند که  را خلق کردهئیاند و فضا ترسانده

از اکنون به فکر سرکوب . حزب عدالت و توسعه و حکومت ترکيه است، زيرا ملت ترکيه در آستانه شورش قرار دارند

 .کشی خواھند داد  اختيار آدمپوليسبدين صورت به . اعتراضات ھستند

بزند  نشان را ای در اين اقدام دست داشته باشد تا با يک تير چند  سازمان اطالعات ترکيه به گونهدانند که برخی بعيد نمی

پيمان خود داعش را  ھدف قرار دادن ھم اول اين که بدين روش عمليات نظامی برای ورود خود به سوريه در زمينه

ھدف قرار دھد و ديگر اين که برای  روند توجيه کند و از سوی ديگر روژاوا که خطری برای مرزھا به شمار می

رود محدوديت ايجاد کند، اين در حالی است که نيروھای امنيتی  داعش که از اين پس خطری برای ترکيه به شمار می

  . بازداشت کردندامريکاھيئت نظامی  ترکيه شماری از عناصر داعش را پس از سفر

ھای حزب عدالت و توسعه و اردوغان بود   خارج از اراده و طرحتمام علل و عواملی که در باال به آن ذکر شد، عواملی

  .که با ورود يک بازيگر جديد به عرصه انتخاباتی رقم خورده است

مداران و  ک، روندی که به قول اکثر قريب به اتفاق سياست.ک.روند مذاکرات صلح دولت ترکيه با عبداله اوجاالن و پ

 ٢٠٠٥روندی که از سال . ترين پروژه سياسی ترکيه است ترين و حساس ھمترين، م گران سياسی ترکيه بزرگ تحليل

 کردھا، دموکراتيزه کردن مسألهرانی در دياربکر آغاز شده و ھدف آن حل و فصل  توسط رجب طيب اردوغان با سخن

ف ديگر از يک طرف ھيئت امرالی به رھبری عبدهللا اوجاالن و از طر.  صلح پايدار در کشور استتأسيسترکيه و 

 کردھا دور يک ميز جمع شده و به مذاکره پرداختند، روندی که مسألهھيئت حکومتی بارھا در خصوص حل و فصل 

توقف در اين روند از جانب . اميدھا برای خاتمه دادن به جنگ در ترکيه را در دل ملت اين کشور زنده نگه داشته است

شود تا چه اندازه خواھد توانست نتايج اين حزب در  اخته می اصلی حزب عدالت و توسعه شنمسؤولشخصی که بعنوان 

س جمھور ترکيه در چند ماه اخير سياستی را آغاز کرد که ئيانتخابات را تحت تاثير قرار دھد؟ رجب طيب اردوغان ر

» د کردھا وجود ندارمسألهدر ترکيه ديگر «اظھاراتی که با سخن مشھور . برای حزب عدالت و توسعه گران تمام شد

در واقع ھدف از اين اظھارات نزديک کردن حزب  .آغاز شده و با انتقاد ھای شديد از روند مذاکرات ادامه پيدا کرد

سياستی که نتيجه . مين دوره پارلمان ترکيه بود٢۵گراھای ترک و دريافت آراء آنان در انتخابات  عدالت و توسعه به ملی

به حزب عدالت و توسعه نزديک نشدند بلکه کردھای ترکيه نيز از اين نه تنھا ملی گراھای ترک . عکس به بار آورد

  .حزب فاصله گرفتند

رانی معروف رجب طيب اردوغان از زمان رياست جمھوری وی در ترکيه باعث فاصله گرفتن کردھای ترکيه   سخن٣

ھا بر سر  با تروريست«و »  کردھا وجود نداردمسألهدر ترکيه «، »کوبانی در حال سقوط است«. از ايشان شده است

  »يک ميز مذاکره نخواھيم نشست

. ھای زمانی مختلف که نتايج وخيمی برای حزب عدالت و توسعه بر جای گذاشت رانی حساس در دوره  سخن٣اين 

اظھارات اول که تظاھرات کوبانی در ترکيه را در پی داشت و اظھارات دوم و سوم که قھر جامعه کرد ترکيه را با 

داری   سيستم حکومتتغيير بيش از اندازه رجب طيب اردوغان به تأکيددر کنار اين .  وتوسعه به بار آوردحزب عدالت

 را دامن زد که ئیھا از پارلمانی به رياست جمھوری نه تنھا در منطقه کردنشين ترکيه، بلکه در تمام کشور نگرانی
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ای را برای ترکيه  صيت اقتدارگرايانه او چه آيندهافزايش قدرت و اختيارات رجب طيب اردوغان با در نظر گرفتن شخ

  .به بار خواھد آورد

ترين دستاويز اين حزب نيز در  ترين دستاورد حزب عدالت و توسعه در داخل ترکيه بود و مھم فاکتور اقتصاد نيز مھم

بليغی منفی عليه حزب ولی در اين دوره از انتخابات وضعيت بد اقتصادی ترکيه ت. تبليغات انتخابات مختلف بوده است

ھای خارجی در ترکيه به بدترين  در چھار سال اخير نرخ تورم، بيکاری و کاھش سرمايه گذاری. عدالت و توسعه شد

 ۵٠٠ درصدی قيمت بنزين و يا افزايش بيش از ۴٠٠افزايش بيش از .  سال اخير رسيده است١٣وضعيت خود در 

در ترکيه در . نارضايتی ھای شديد در عرصه اقتصادی ترکيه شده استدرصد قيمت نان در ترکيه باعث به وجود آمدن 

 ھزار بنگاه درآمدی خرد، صنايع کوچک و کارآفرين به دليل وضعيت بد اقتصادی اعالم ورشگستکی ١٠۵ ماه اخير ۵

صادی که  درصد در اين کشور رسيده است و رشد اقت٢/١١ سال اخير به بيشترين حد خود ١٣نرخ بيکاری در . اند کرده

بدھی خارجی اين کشور که .  درصد سقوط کرده است٩/٢ به ٢٠١۴ درصد رسيده بود در سال ٢/۶، به ٢٠٠٢در سال 

 ۶٩٧ ميليارد و ١١٧ به رقم ٢٠١۴ ميليون دالر را نشان می داد اما در سال ۵٣٣ ميليارد و ۶۴ رقم ٢٠٠٢در سال 

  ). ه سوزچوروزنام: مبنع آمار(ميليون دالر افزايش پيدا کرده است

ترين نشانه وضعيت بد اقتصادی در ترکيه نيز متوجه مناطق کردنشين ترکيه بوده است به طوری که منطقه شرق و  بيش

روزنامه ( .ترين ميزان نرخ بيکاری و بيشترين ميزان نرخ فقر را به خود اختصاص داده است جنوب شرق ترکيه بيش

  ).زمان

ای   به انتخابات پارلمان ترکيه طرحی به مجلس کشور ارائه داد که خبر از آيندهحزب عدالت و توسعه در چند ماه مانده

 ترکيه اجازه استفاده از سالح گرم در مقابله با تظاھرات و تجمعات را پوليسطرحی که به . داد امنيتی ترکيه برای می

ای در سرکوب تمام تجمعات به دست   اختيارات بسيار گستردهپوليسھا و مراکز  بر اساس اين طرح، فرمانداری. داد می

ترين تظاھرات و تجمعات در ترکيه را به خود  ای که بيش اين طرح در منطقه کردنشين ترکيه به عنوان منطقه. آورد می

 ترکيه اجازه پوليساختيارات وسيع . ی حکومت ترکيه بودپوليسھای  زاری از سياست اختصاص داده است به معنی بی

  .شدن افراد زيادی شود  به تجمعات صورت گرفته تيراندازی کند و بدين ترتيب باعث کشتهداد تا به راحتی می

 کند، تأمينحزب عدالت و توسعه به عنوان حکومت ترکيه، نه تنھا نتوانست در روند انتخابات امنيت احزاب سياسی را 

ھای حزب دموکراتيک  و ميتينگبلکه در برخی موارد با اظھارات تحريک برانگيز باعث ايجاد حمالتی به مراکز 

ھا بود که  ھا، حمالت مسلحانه و تخريب اموال حزب دموکراتيک خلق گذاری اين حمالت از جمله از بمب. ھا شد خلق

گذاری ميتينگ انتخاباتی حزب  ترين آن نيز بمب  حمله در اين زمينه به ثبت رسيده است و خونين١٠٠بيش از 

  . بردسؤالد و حسن نيت حزب عدالت و توسعه در مقام حکومت اين کشور را زير ھا در دياربکر بو دموکراتيک خلق

در چنين شرايطی، برخی کارشناسان تروريسم معتقدند حمله به کردھا در شھر سوروچ توسط داعش و در انتقام از 

 از جمله برخی ديگر معتقدند اقدامات ترکيه در مقابله با داعش. پيشروی کردھا در سوريه صورت گرفته است

  .ھا در ترکيه علت اقدام تروريستی در اين شھر بوده است ھای آن ھای اخير و بستن سايت دستگيری

گر در انستيتوی بروکينز به خبرگزاری فرانسه گفت حتی اگر داعش اين حمله را برعھده نگيرد،  چارلز ليستر، تحليل

رساند که اين حمله کار داعش بوده  ا را به اين نتيجه میشده و اھداف سياسی پشت اين حمله م تعيينشيوه عمليات، ھدف 

 .است

وی اين حمله را گسترش جنگ داعش عليه کردھا به ترکيه دانست و نسبت به ادامه اين نوع حمالت عليه کردھا در 

  .ترکيه ھشدار داد
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وروچ يا پرسوس ه آتالنتيک کنسيل ھم معتقد است حمله تروريستی به شھر سمؤسسآرون ستين، پژوھشگر مھمان 

  .سرريز حمالت داعش به کردھا در ترکيه است

ماکس آبرامز، کارشناس تروريسم و استاد دانشگاه نورث ايسترن علت اقدام تروريستی داعش در شھر سوروچ ترکيه 

اين به باور . را انتقام از دستگيری اعضا و ھواداران اين گروه توسط ترکيه عنوان کرد و آن را غير منتظره ندانست

کند و اين بھترين راه برای  تر عليه داعش ترغيب می کارشناس اقدام تروريستی شھر سوروچ، ترکيه را به اقدامات بيش

  .ورود ترکيه به ائتالف ضد داعش است

توان برای اين اقدام بيان کرد و آن ادامه جنگ داعش و  علت ديگری می: وی در مصاحبه ديگری با راديو فرانسه گفت

  .بار در ترکيه است کرد اين

 وجود ئیچون شناسا حزبی که سيزده سال حکومت را در اختيار داشت با وجود انبوھی از مطالبات اصلی مردم کرد، ھم

... ھا مردم کرد در ترکيه، تصويب زبان کردی به عنوان زبان رسمی دوم، آموزش رسمی به زبان کردی و  ميليون

توان به دو دوره  اقدامات حزب عدالت و توسعه در مناطق کردنشين ترکيه را میدر واقع . اند بدون پيشرفت باقی مانده

حزب عدالت و توسعه از زمان به دست گرفتن حکومت اقداماتی را .  به بعد٢٠٠٩ و از ٢٠٠٧ تا ٢٠٠٢از : تقسيم کرد

ن مردم کرد در ترکيه ھای انکار و ناديده گرفت در مناطق کردنشين ترکيه به مرحله اجرا گذاشت به طوری که سياست

 به زبان کردی کرده و استفاده از زبان کردی در ئیھا شبکه رسمی تلويزيون دولتی آغاز به پخش برنامه. پايان پذيرفت

ولی . ھای سياسی کرد مجال فعاليت در ترکيه را پيدا کردند ھا، سازمان و برخی مراکز دولتی رايج شد و حرکت اداره

به . تر شد  و تثبيت قدرت حزب عدالت و توسعه در ترکيه کم و کم٢٠٠٧تخابات انتخابات ادامه اين روند بعد از ان

ھای طرف کردی اين روند عملی  کدام از خواسته  با وجود روند مذاکرات صلح ھيچ٢٠١١خصوص بعد از انتخابات 

 قدرت آن پارلمانی گذشته را اکنون نيز با وجود اين که حزب عدالت و توسعه پيروز انتخابات است اما ديگر. نشده است

  .چنان حفظ کند رو،در حال اجرای سناريوھای سياه است تا قدرت خود را ھم  دولت تشکيل دھد از اينئیندارد که به تنھا

حزب «رقيب بود اکنون با رقيب سرسختی به نام  حزب عدالت و توسعه حزب حاکم که در سيزده سال گذشته بی

 سال گذشته با اقدامات ارتجاعی و ۴عالوه بر اين، حزب عدالت و توسعه در . سترو ا روبه» ھا دموکراتيک خلق

ھا با  سرکوبگری خود، باعث نارضايتی نه تھا مردم کرد، بلکه با اکثريت مردم اين کشور شده است، اين سياست

ه، ترور فعاالن ھای ارتش ترکيه در منطقه اولودر ھای مردمی، بمباران مردم عادی توسط جنگنده سرکوب تظاھرات

ک در پاريس، تدابير شديد امنيتی در مناطق کردنشين، توقف روند مذاکرات با اوجاالن، طرح قانون .ک.سياسی زن پ

ھا در مناطق کردنشين و بمب  ھای انتخاباتی حزب دموکراتيک خلق  به ميتينگپوليسجديد امنيتی و حمالت وحشيانه 

، باعث ...گذاری اخير شھر سوروچ و ھا در دياربکر، بمب کرايتک خلقگذاری در دياربکر و ترور اعضای حزب دمو

  .نارضايتی اکثريت مردم ترکيه شده است

ھای گذشته، ھمواره به ھمکاری با داعش و اجازه عبور و مرور به نيروھای اين گروه متھم بوده  دولت ترکيه طی سال

بل داعش ھم در جبھه بيرونی و ھم در داخل اين کشور و اکنون رجب طيب اردوغان در تالش است تا با واکنش در مقا

  .اند، متقاعد کند کسانی که او را متھم به حمايت از داعش کرده

مخالفانی ھستند كه باور دارند حزب عدالت و توسعه به داعش پول و  المللی، در داخل ترکيه نيعالوه بر صحنه ب

 .دھد گر میيھای د كمك

 وجود آمده استفاده كنند تا احمد داوود اوغلو،  ط بهي و توسعه در تالش ھستند تا از شرادر واقع اردوغان و حزب عدالت

روھای ائتالف يكا و نيعی است كه آمريطب. ل دولت شوديت احزاب مخالف و تشكير بتواند موفق به جلب حمايوز نخست 

 . كنند ن فرصت استفاده میيھم از ا
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 تروريست از ترکيه به ۴٠٠ الی ٣٠٠ھر روز : ی ترکيه از استان حاتای گفتاديب اوغلو، نماينده دوره سابق مجلس مل

  .شوند نيروھای داعش محلق می

بين روستاھای گووچلی و تارافسيز ترکيه با : نوشت» اديب اوغلو«به گزارش پايگاه اينترنتی راست خبر، به نقل از 

 .رار شده استروستاھای آرابوز و عرافلی در خاک سوريه سفرھای مينی بوسی برق

کسی از اين : شوند گفت  لير به خاک سوريه منتقل می٢۵ھا با پرداخت تنھا  اديب اوغلو با عنوان اين که تروريست

مسافرينی :  وی گفت.گردند روند مجددا باز نمی می يک از اشخاصی که تر ترکيه به سوريه کند و ھيچ  ممانعت نمیمسأله

 .ان و دارای ريش و از اتباع چچن، افغانستان و يا ديگر کشورھا ھستندروند ھمگی مذکر، جو که به سوريه می

، ادعا کرد که عملياتی ٢٠١۵ جوالی ٢۵ - ١٣٩۴  اسد ٣به عالوه احمد داوود اوغلو، نخست وزير ترکيه، روز شنبه 

» وريستیھای تر سازمان« نفر به اتھام عضويت در ۵٩٠عليه ترور در سراسر ترکيه انجام شده و در جريان آن 

  .اند دستگير شده

به گزارش خبرگزاری رويترز مولود چاووش اوغلو، وزير خارجه ترکيه نيز اعالم کرده که ترکيه در نظر دارد در 

  .ای امن برای خود بوجود آورد منطقه» دولت اسالمی«مرز خود با شمال سوريه، با عقب راندن جريان تروريستی 

در شمال عراق، اين حزب در سايت ) ک. ک. پ( واضع حزب کارگران کردستان ارتش ترکيه به مئیپس از حمالت ھوا

بس اعالم شده ميان اين حزب و دولت ترکيه پس از بمباران مواضع اين حزب ديگر  اينترنتی خود اعالم کرد که آتش

 .اعتبار ندارد

در ادامه اين .  کردندوگوھای صلح را آغاز  گفت٢٠١٢در سال ) ک ک پ( دولت ترکيه و حزب کارگران کردستان

بس ميان دو طرف اعالم شد و قرار بر آن شد که مبارزان حزب کارگران کردستان از ترکيه خارج و  وگوھا آتش گفت

 .در شمال عراق مستقر شوند

 و ترکيه عالوه امريکا، به نقل از منابع آگاه نوشته است که ٢٠١۵ جوالی ٢۴ترکيه نيز روز جمعه » حريت«روزنامه 

جھت پرواز ھواپيماھای ائتالف، برای ايجاد منطقه محدود پرواز » اينجرليک«افق بر سر استفاده از پايگاه نظامی بر تو

  . د كرده استين خبر را تاكياند و اردوغان ا ممنوع در مرز سوريه به توافق رسيده

اعالم کنند، در حالی که اين  تالش دارند که بھانه حضور نظامی خود در سوريه را مقابله با داعش امريکاترکيه و 

ھا و سرکوب نيروھای  ک، حزب دموکراتيک خلق.ک.ھا تضعيف روژاوا، پ ھدف آن. ھا نيست موضوع ھدف اصلی آن

 . چپ و سوسياليست در ترکيه است

ه با دولت ترکي. اند ه معرفی کردهير تركيج انتخابات اخيه را نتايه به سوري تركئیل تجاوز ھوايکارشناسان يکی از دال

ک و .ک.شکست در انتخابات، اکنون سعی دارد که ژست مبارزه با داعش را مطرح کند و به اين بھانه، به نيروھای پ

 .روژاوا نيز حمله کند

. ر احزاب نيستيم قدرت با سايل دولت مستقل را ندارد و در عين حال حاضر به تقسيحزب عدالت و توسعه توان تشك

نه مبارزه با داعش، نوعی جو سياسی و فضاسازی اجتماعی انجام دھد تا قادر به تشکيل در نتيجه سعی دارد که به بھا

 .دولت باشد

ھای سياسی ترکيه در تظاھرات و اجتماعات اخير خود در استانبول و ديگر  ست که مردم آزاده و سازمان اين در حالی

د شديد داشتند و افزايش فشار و کشتار کردھا و شھرھا، نسبت به اقدامات و حمايت دختر و پسر اردوغان از داعش انتقا

 .اند ھای دولت ترکيه ارزيابی کرده تقويت داعش را نتيجه سياست
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 و ارتش ترکيه به نيروھای سياسی مخالف در پوليسخواه و چپ و کمونيست، حمله  روشن است که ھمه نيروھای آزادی

ھای حزب  ک را صريحا محکوم کنند و توطئه.ک. پ و يا زمينی به مواضعئیچنين حمالت ھوا داخل ترکيه و ھم

  .س جمھور اين کشور را محکوم کنندئيو رجب طيب اردوغان ر» عدالت و توسعه اسالمی«کار  ارتجاعی و محافظه

باخته، انگشت اتھام  ھای جوانان جان ھای اجتماعی ترکيه منتشر شده است خانواده  که در شبکهئیھای ويدئو در فيلم

سپاری  رانی خود بر سر تابوت و خاک  پدری در سخناز جمله. اند ر شھر سوروچ را به سوی دولت گرفتهگذاری د بمب

 ٢٠ سالگی در اعتراضات پارک گزی در استابول فعال بود اما اکنون در ١٨پسرم در «: اش گفته است  ساله٢٠پسر 

 نفر و زخمی شدن ٣٢باختن بيش از   جان جوان سوسياليست و٣٠٠به ھمراه ( سالگی در راه سفر به بازسازی کوبانی

، در اثر حمله تروريستی گروه اسالمی داعش و با چشم بستن دولت ترکيه ٢٠١۵ جوالی ٢٠در روز دوشنبه )  نفر١٠٠

ھا نيستند، بلکه اردوغان و حزبش  قاتلين پسرم تنھا داعش«:  کرده استتأکيدوی . به اين حرکت تروريستی، جان باخت

  !زنده باد انقالب، زنده باد برابری، زنده باد سوسياليسم:  کردتأکيددر آخر وی » .ھم ھستند

  ٢٠١۵ جوالی  بيست و پنجم -  ١٣٩۴ اسدشنبه سوم 

  .ادامه دارد

 

 


