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 Political سياسی

  
  )توفان(حزب کار ايران

  ٢٠١۵ نومبر ٢٧
  

   اقدامات تروريستی دولت ترکيهۀدرحاشي
 

   خود را در منطقه بپردازدۀ سياست ھای توسعه طلبانه و نژادپرستانۀاردوخان بايد ھزين

   ضد پان ترکيسم، پان اسالميسم و پان ايرانيسم متحد شوندهبايد برادرانه بخلقھای ايران، ترکيه، سوريه و عراق 

 دولت اسالميست و پان ترکيست ترکيه متشنج از استيصال و با حمايت روشن ٢٠١۵مبر  نو٢۴ديروز سه شنبه  

يمای  ضد تروريسم در سوريه به اخالل دست زد و ھواپۀ و شيوخ عربستان سعودی در مبارزامريکاامپرياليسم 

  .  قرار دادراکت روسی را در فضای سوريه مورد مورد اصابت ۀجنگند

 که با تخيالت عثمانی بزرگ در منطقه عمل می کند و حامی روشن داعش در "اردوخان"اين اقدام دولت تروريستی 

  .منطقه است موجب شد که ديگر دست وی در بازی با تروريسم و ھمدستی با داعش رو شود

رو شده است ه رگ و اخالل در امور داخلی ساير کشورھا در منطقه با شکست مفتضحانه ای روبسياست ترکيه بز

آنھا با گسيل پناھندگان سوری به اروپا در پی آن بودند که .  کوته بينی سياسی رھبران کنونی ترکيه استۀو اين نشان

سرنگونی حکومت مشروع و قانونی با تحت فشار قرار دادن ممالک اروپائی، آنھا را با سياست خويش مبنی بر 

 و دخالت نيروھای ناتو و حمايت آشکار آنھا "اسد" ھمراه کرده و چنين وانمود کنند که تنھا با سرنگونی "بشار اسد"

رجب طيب " ضد انسانی ۀاين دسيس. از داعش، امکان جلوگيری از حضور پناھندگان به اروپا وجود دارد

ه جنگ و تخريب در منطقه بدل شده است با مخالفت کشورھای اروپائی روب که به يک عامل تحريک و "اردوخان

 تقاضای باج وی از ممالک اروپائی.  را به بن بست کشانيد"اردوخانرجب طيب " ۀرو شد و کار سياست کوته بينان

  .  بود ميليارد يورو٣باجی که وی می خواست .  سيل ھجوم پناھنگان به اروپا ايجاد کندکرد تا مانعی در جلو

پيروزيھای ارتش سوريه بر مزدوران داعش با بمباران مواضع آنھا از طريق روسيه ھر روز با موفقيت بيشتری 

پيشروی ارتش سوريه در تمام مناطق اشغالی مردم را به مقاومت واداشته و نيروھای مزدور . رو می شوده روب

اين است که دسته دسته به . ه به بھشت بروندداعش فرار را بر قرار ترجيح می دھند و نمی خواھند کشته شد

اين تروريستھای آموزش ديده توسط دولتھای امپرياليستِی تروريست، حال . سرزمينھای مادری خويش باز می گردند

فرانسه قربانی . به جان آموزگاران سابق خود افتاده و ترور وحشی خويش را به ممالک مادر تسری داده اند

از اين ترور، ساير ممالک . رغم اين از دخالت در امور منطقه دست بر نمی دارد  و علیتروريسم خود شده است
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 ھزار نفر در منطقه گرفته بودند در امان نخواھند ٣٠٠امپرياليستی که تا ديروز زير بال داعش را برای کشتار 

  .  نزديک خودش يکی از قربانيان تروريسم خواھد بودۀترکيه در آيند. ماند

روسھا در . ای روسی تمام مواضع مزدوران داعش را در ھم می کوبند و آنھا را تار و مار کرده اندجنگنده ھ

مذاکرات اخير توسط تصاوير فضائی خود ثابت کردند که داعش نفتھای دزديده شده از عراق و سوريه را با قيمت 

. با بھای مناسب به فروش می رسانندنازل به دولت ترکيه می فروشد و ترکيه آنھا را به ساير خريداران غارتگر 

 و امريکا ضد داعش و دسيسه ھای جھانی باب طبع ترکيه و ه ب"بشار اسد"پيروزی مردم سوريه به رھبری 

اروپا که بالواسطه مورد تھديد تروريستھا . آنھا در کار مبارزه با تروريسم اخالل می کنند. عربستان سعودی نيست

آنھا می بينند که .  بگيرد، ضرر را از ھمانجا که منفعت استخواھان آن شده که جلو بردار است قرار گرفته و زخم

رو شده و حتی با توسل به نقض منشور ه  با شکست روب"بشار اسد"سياستشان در مورد سرنگونی دولت قانونی 

 حکام عربستان ملل متحد و نقض حقوق ملل قادر نشده اند با ياری رژيمھای فاسد و جنايتکار بين المللی نظير

آنھا خواھان کاھش تشنج ھستند و کاھش تشنج در . سعودی، قطر، کويت، اردن و ترکيه به آرزوھای خويش برسند

دولت ترکيه که تا کنون با . منطقه را برای منافع خويش و عادی کردن روابط با روسيه مفيد ارزيابی می کنند

 ضد کردھای سوريه می جنگيد حاال می هی و اروپائی بمزدوران داعش از عرب، ترک، ترکمن، چچنی، داغستان

 کرد قوی می شوند و آرزوی ۀ آنھا از ميدان نبرد، نيروھای رزمندۀبيند که با شکست داعش و گريز بزدالن

 که می خواھد "ترکمن" اين کشور را از جمله با اختراع اقليت ملی ۀ برای اشغال شمال سوريه و تجزي"اردوخان"

 ضد کردھا و اعراب می جنگيدند هترکمنھا که تا ديروز ھمدست داعش بودند و ب.  بر باد می دھند،نددبه ترکيه بپيو

 شھيد از کار در می آيند که توسط جنگنده ھای روس "اردوخانرجب طيب " برادرانباره  يکه و سر می بريدند ب

روريست دفاع می کند و ھواپيمای  از اين تروريستھای ترکمن به عنوان اپوزيسيون غير ت"اردوخان". می شوند

 و "اردوخان".  و مخالفت اروپا سرنگون می کندامريکاکه آنھا را بمباران می کرده است با رضايت را روسی 

  .  نقش موذيانه و دورويانه ای در مبارزه با داعش بازی می کنند"اوباما"

به نقض حريم ھوائی ترکيه توسط "ار افتادند تا  دستگاه دولتی ترکيه به کۀدارو دسته ھای ھوادار داعش از جمله ھم

 خانی که خود "رجب"جالب است . اعتراض کرده و سرنگون کردن ھواپيمای روسی را موجه جلوه دھند" روسيه

ه منشور سازمان ملل و حقوق ملل را به رسميت نمی شناسد و بی شرمانه به کشور مستقل سوريه تجاوز می کند، ب

 تمام اين ترکمنھای ترکيه در اردوگاھھای ترکيه آموزش نظامی ديده اند و اخيراً . لل شده استباره مدافع حقوق م يک

با بھترين و مدرنترين سالحھای خريداری شده توسط عربستان سعودی که در اختيار ترکيه قرار داده است مسلح 

. رادران تنی شان داعش به قتل رساندند روسی را که به اسارت گرفته بودند مانند بھایآنھا يکی از خلبان. گرديده اند

 ضد دولت قانونی سوريه و هاين مزدوران داعش بايد در آتيه به عنوان استخوان الی زخم در شمال سوريه ب

  . عمل کنند"اردوخانرجب طيب "خودمختاری کردھای سوريه با رھبری 

اين دولت با اشغال کشور .  استپان اسالميستی خطری برای صلح منطقه-دولت ترکيه با سياست پان ترکيستی

 و بلغارستان از نادرترين ممالک جھان کردھاقبرس، دشمنی با يونان، ايران، ارمنستان، روسيه، سوريه، عراق، 

ترکيه توسعه طلب و خطرناک .  ھمسايگان خود دشمنی ديرينه داشته و به اراضی آنھا نظرسوء داردۀاست که با ھم

 ه ب"اردوخان"دروغھای .  در منطقه را اروپائی ھا به خوبی حس می کنندامريکا است و خطر اين عامل خرابکاری

ضد تجاوز روسيه به حريم ترکيه در حالی که ھواپيمای روسی کيلومترھا قبل در خاک سوريه سقوط کرده است، 

ا مورد نقد  ر"اردوخان"والن ناتو با بی زبانی و حتی در مواردی با صراحت ؤمس. خشم ناتو را برانگيخته است
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رو ھستند که بی ه  روبیآنھا حس می کنند با يک قمارباز سياسي. قرار داده از اين ماجراجوئی برحذر داشتند

معاون خانم ) Sigmar Gabriel"(زيگمار گابريل. "وليت با حادثه آفرينی در پی ايجاد تشنج و جنگ استؤمس

لمان با اول تماس دولت ؤمس) Gernot Erler"(رلرگرنوت اِ "لمان و وزير اقتصاد اين کشور و امرکل صدراعظم 

 ضد تروريسم بيان کردند و ه مشترک بۀدر مبارز"  سختیۀضرب"روسيه در انتقاد به ترکيه اقدامات اين کشور را 

اين سانحه برای نخستين : "گابريل بيان کرد. به روشن شدن سانحه ندارد" کوچکترين عالقه ای"افزودند که ترکيه 

بار نشان می دھد  که ما يک قمار باز در بازی داريم که بنا بر اعتراف بخشھای گوناگون منطقه غير قابل محاسبه 

 کل ناتو در مصاحبه ای با دبير) Stoltenberg"( اشتولتن برگ". "اين کشور ترکيه است و نه روسيه. است

 ما ۀمھم برای ھم. دشمن مشترک ما بايد داعش باشد: " ضد داعش گفتهبا توجه به مبارزه ب" دی سايت "ۀروزنام

در حالی که اروپا به شدت از اين ".  پيروزی بر داعش به پيش رويمیاز جمله روسيه اين است که با ھدف ھمه گير

:  اظھار داشته استاردوخان "رجب طيب"نی به آقای ولفي در يک پيام ت"اوبام" خرابکاری ترکيه برآشفته است آقای

گويا ساير کشورھا حق ندارند از حق ".  و ناتو حق دارد از حق حاکميت خويش دفاع کندامريکاترکيه از نظر "

 در مورد آن امريکاسخن بر سر حادثه آفرينی و خرابکاری ترکيه است که امپرياليسم . حاکميت خويش دفاع کنند

  . سکوت می کند و به بيانات بی ربط کلی اکتفاء می کند

 بعد از حادثه آفرينی و ماجراجوئی اخير به دروغ متوسل شد و ماھيت سياست خويش در "اردوخانرجب طيب "

 ھای اين  اقدام جنگندهۀترکيه ھميشه به روسيه دربار: " ... منطقه را با لحن تھديد آميز و ھيستريکی چنين بيان کرد

ترکيه حريم .  ترکيه را نقض کرده بودندئیجنگنده حريم ھوااين .  ترکيه ھشدار می دادئینقض حريم ھواکشور در 

ترکيه ھميشه تالش می .  ھيچ کشوری را نقض نکرد و روابط بدی را با کشورھای ھمسايه خود نداشته استئیھوا

ترکيه اين حق را دارد که از مرزھای .  برقرار باشدمرزھای کشورھای ھمسايهکند امنيت مرزھای اين کشور و 

 مناطقی را ھدف قرار ،جنگنده ھای روسيه در سوريه. خود حمايت کند و بايد ھمه به اين حق ترکيه احترام بگذارند

جنگنده ھای روسی مناطقی را ھدف قرار می دھند که . نيروھای داعش و تروريست ھا حضور ندارندمی دھند که 

  ."اتباع وابسته به ترکيه و نزديکان ما زندگی می کنندترک ھا و 

 را عليه برادران ترکمان ئیواقعيت جنايت ھاروس ھا می گويند داعش را ھدف قرار می دھند ولی در : "وی افزود

اين .  اين حمالت آواره و در مناطق ديگر ساکن شده اندۀ غيرنظاميان ساکن اين مناطق در نتيج.ما مرتکب می شوند

ترکيه ھميشه در کنار حق و عدالت ايستاده است و حمايت ھای . ... طقه از اھميت زيادی برای ما برخوردار استمن

اتھاماتی عليه ترکيه مطرح می کنند که کاميون ھای اين . برادران مظلوم در سوريه ادامه خواھد يافتاين کشور از 

برادران ترکمان است که در برابر جنايت ھا برای اين کاميون حامل کمک . کشور سالح به سوريه وارد می کند

  ".مقاومت می کنند و حمايت ما از آنان ادامه خواھد يافت

 امن انسانی از جرابلس تا دريای مديترانه با حمايت متحدان ما ايجاد شود ۀدر پی آن ھستيم که منطق: "وی افزود

 بيش از سيصد ھزار نفر در .و وحشيانه استو ھدف ايجاد اين منطقه برای جلوگيری از اقدامات تروريستی 

ول ؤھمکاری نکنند، مس امن ۀطرح ترکيه در شمال سوريه برای ايجاد منطقسوريه کشته شدند و در صورتی که با 

 ئیکه روزھای زيبام ئي خود در سوريه می گوبه برادرانما . ھر فردی خواھند بود که در اين کشور کشته خواھد شد

 )کيد از توفان استأھمه جا ت"(.ت و اميدواريم برادران ما به موفقيت برسنددر انتظار آنان اس

به " برادران ترک" در اين جمالت اعتراف می کند که می خواھد شمال سوريه را اشغال کند و از "اردوخان"

به آنھا اسلحه و از ھر نظر مانند گذشته ياری خواھد رساند و " برادران"ئيد می کند که به اين أوی ت. حمايت برخيزد
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وی از قدرت گرفتن کردھا در شمال سوريه نگران است و می خواھد در شمال سوريه . آذوقه و ھمه چيز خواھد داد

خبرگزاری صدا و سيما از . يعنی ھمان کاری که تا کنون داعش می کرد.  ايجاد کند" امنۀمنطق" خودش ۀبه گفت

 امن اشاره کرده  ۀش و مجھز کردن نيروھای مخالف مسلح و منطق آموزۀ بيان کرد که وی به برنام"اردوخان"قول 

 ۀ حائل تفسير می کنند و اين چيِز اشتباھی است زيرا يک منطقۀ امن را منطقۀکسانی ھستند که منطق : "و گفته است

ر آن خالی از تروريسم قلمداد می شود تا سوری ھا در صورتی که اين منطقه به وجود آيد به آن منتقل شوند و د

  ". زندگی کنند

ی در سخنراني) عقرب ٢(برو اکت٢۴جمھور ترکيه روز شنبه  ، رئيس "اردوخانرجب طيب "به گزارش دويچه وله، 

ل شمال سوريه را در دست بگيرند اما آنکارا اجازه نخواھد وکه در جنوب ترکيه داشت گفت کردھا قصد دارند کنتر

  .داد اين اتفاق روی دھد

 خودمختار کردھا را ۀ الحاق شھر تل ابيض در شمال سوريه به منطق"اردوخان" رويترز، به گزارش خبرگزاری

ما تحت . ل شمال سوريه به طور کامل استوخواھند، به دست گرفتن کنتر چيزی که آنھا می: "محکوم کرده و گفت

 يک تھديد برای ما ۀه منزلھيچ شرايطی اجازه نخواھيم داد که شمال سوريه قربانی فريبکاری آنھا شود چرا که اين ب

  ".بگويد" آری"خواھد بود و غيرممکن است که ترکيه به اين تھديد 

ترکيه که با .  با شکست داعش روشنتر ديده می شودامريکا و "اردوخان"به اين ترتيب وضعيت منطقه و ھراس 

 را تقويت می کند و منطقه  ھمسايگان خود در گير است و به خرابکاری و حادثه آفرينی مشغول است، تروريسمۀھم

را   و تروريسم در منطقه است و بايد آنامريکاشکست ترکيه و عربستان سعودی شکست . را به خون می کشد

طور عينی مثبت است و ه نقش روسھا در اين منازعه با ھر ھدف غارتگرانه ای که صورت پذيرد ب. تقويت کرد

  . مخالفند،وجب شکست داعش شده استفقط ھواداران داعش با وضعيت کنونی منطقه که م

دن منشور ملل متحد، نقض حقوق ملل و حق را ايران که آرزو داشت با زير پا گذۀدر ضمن اپوزيسيون خودفروخت

 توسط نيروھای اجنبی سرنگون شود زانوی غم به بغل "بشار اس"حاکميت و تماميت ارضی سوريه دولت قانونی 

 و ايران تبليغ می کردند و آرزو داشتند ھمراه با اين قوای داعش و اا در ليبيگرفته است زيرا آنھا ھمين سياست ر

اين اپوزيسيون رنگ باخته و در نزد مردم ايران رسوا شده . بيگانگان تروريسم امپرياليستی به ايران حمله کنند

در ايران بوده است و " ران ترکآزادی براد" ايران و ۀياد داشته باشيم که ترکيه ھمواره خواھان تجزيه ب. است

ترکيه در ايران فعال بودند و گرگھای خاکستری و " ميت"ياری سازمان ه جاسوسانش از زمان سلطنت پھلوی ب

و نظاير آنھا را ايجاد می کردند تا در روز موعود اين جاسوسان خفته بيدار شوند و با دامن زدن " ھفت خواھران"

ترکيه از اين سياست دست . د کرد تمام منطقه را به آشوب بکشندبه نفرت ملی و به ويژه نفرت ضد فارس و ض

  .برنداشته است

 خلق آذربايجان يک بار اين تجاوزکاران و اشغالگران آذربايجان را از ايران بيرون کرد و دست ھر متجاوز 

ز نسين و ھم از مردم ايران ھم از عزي. خلقھای ايران و ترکيه دوستان ديرين اند. ديگری را نيز قطع خواھد کرد

. ناظم حکمت الھام گرفته اند تا مبارزه برای زندگی بھتر را بر گور امپرياليسم و مزدورانش در منطقه به پيش برند

بارھا بيان کرده است از جمله دفاع از حقوق ملل و مخالفت ) توفان( کمونيستھا ھمانگونه که حزب کار ايرانۀوظيف

مردم ھر کشور فقط خودشان محقند . رژيمھای دست نشانده در آن استبا تجاوز به کشورھا برای استقرار 

  .  و متحدانش در منطقهامريکان کنند و نه تروريسم بين الملل به رھبری امپرياليسم ييحکومتھای خويش را تع
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