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 Political  سياسی

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠١۶ سپتمبر ١٠

 ! جديد در ترکيهۀآغاز يک دور

  )بخش سوم(

اسالميزه کردن  ؛ھای گسترده چون دستگيری ھای مختلف داخلی و خارجی ھم جنگ و تروريسم دولت ترکيه در جبھه

 محجبه و فشار بر زنان، ادامه جنگ خونين و نابرابر دولت و پوليسھا،  ن آوردن سن ازدواج دختربچهئيجامعه با پا

چنان ادامه  ھم.... ھای مدافع خلق روژاوا و واحدسوريه و جنگ عليه  ک و لشکرکشی به.ک.ارتش عليه مردم کرد و پ

  .دارد

، ئین قضامسؤوال ھزار نفر از نيروھای نظامی، ٨٠ کودتاگران، تاکنون بيش از منظور برخورد با دولت ترکيه به

حالت تعليق  ھا را به ھا را بازداشت کرده و يا فعاليت آن استادان دانشگاه و معلمان و کارمندان دولت و شھرداری

کنند در حالی که اين  یھای ترکيه اغلب افراد بازداشت شده را مرتبط با جنبش گولن معرفی م مقام. درآورده است

و اکنون نوبت . گردد ھا شامل ھمه نيروھای مخالف و حتی منقد دولت درون حزبی و درون دولتی نيز می دستگيری

  .سازی درونی حزب حاکم فرارسيده است پاک

 سازی ، دستور پاک١٣٩٥ ]اسد[ مرداد۵ -  ٢٠١٦ اگستدر ترکيه روز جمعه پنجم  (AKP) حزب حاکم عدالت و توسعه

  .هللا گولن در اين حزب را صادر کرد درونی اعضای وابسته با فتح

و » گروه تروريستی گولنيست«ھای وابسته به  تر بايد رشته در بيانيه حزب عدالت و توسعه آمده است که ھرچه سريع

 .سازی شوند  از اين حزب پاکجوالی ١۵حاميان کودتای نافرجام 

 دولت .راکز حزب عدالت و توسعه در سراسر کشور ترکيه صورت گيردقرار است اين تصفيه درونی در تمامی م

خواسته است و در  جمھوری ترکيه که در تبعيد خود سئي، راردوخانهللا گولن، متحد سابق رجب طيب  گويد فتح ترکيه می

تبه ارتش انجام ر ست که از سوی افسران عالی کند، مغز متفکر کودتای نافرجامی  زندگی میامريکاايالت پنسيلوانيای 

 .شد

 را نيز درپی ئیھای برخی از سران کشورھای اروپا ھای اخير و باالگرفتن فضای امنيتی در ترکيه واکنش بازداشت

ھای ترکيه، خواست که سخنان و اعمال  درآخرين نمونه سباستين کورتس، وزير امور خارجه اتريش از مقام. داشته است

 .ناميد» پايتخت نژادپرستی افراطی«ش اوغلو، وزير امور خارجه ترکيه اتريش را  اما مولود چاو.خود را تعديل کنند

ھای گسترده پس از  ھای اتريش به سبب بازداشت ھای لفظی ميان اتريش و ترکيه پس از آن باال گرفت که مقام درگيری

 .ديه اروپا شدندکودتای نافرجام در ترکيه، خواستار توقف و يا تعليق مذاکرات الحاق اين کشور به اتحا
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دفتر اين روزنامه در شھر آمد   ترکيه بهپوليس در يورش ًکه اخيرا» آزاديا والت«نگاران روزنامه  يازده تن از روزنامه

چنين دفتر مجله  ، ھم٢٠١٦ سپتمبر ٥روز دوشنبه . متھم شدەاند» تروريستی«عضويت در سازمان  بازداشت شدند به

اين . را دستگير کرد» رابيعه اوزکايا«نام  نگار به ه قرار گرفت و يک روزنامهدر ازمير ھدف حمل» اوزگور ھالک«

   .ساختمان مورد تفتيش قرار گرفته و لوازم آن توقيف شد

نگار بازداشت شده بودند که سيزده تن پس   روزنامه٢٤» آزاديا والت«ست به دفتر اصلی روزنامه گا ٢٨در حمله روز 

ھا با اتھامات امنيتی  آن. دادگاه منتقل شدند ، يازده تن ديگر بهسپتمبر ٥اما روز دوشنبه . دندھای اوليه آزاد ش ئیاز بازجو

  .ھای طوالنی مدت محکوم شوند حبس  بهًاحتماال

و » اوزگور گوندم«از مديران روزنامه » نجميه آلپای«و » اردوخانآصلی «در ھمين حال دادگستری ترکيه، با آزادی 

 .ی آزادی بيان مخالفت کرده استنويسندگان برجسته حام

شوند و در   در نامهای که توسط وکاليشان منتشر شد از زندان استانبول نوشتند که تسليم نمیسپتمبر ٥ھا دوشنبه  آن

 .دھند دفاع از صلح و آزادی ادامه می زندان به

خود را از رو بسته است س جمھوری ترکيه، که اکنون شمشير نئوعثمانی ئي راردوخاندر چنين شرايطی، رجب طيب 

گزارش   به.نظاميان کرد در جنوب شرق کشور است ترين عمليات عليه شبه ادعا کرده که کشورش شاھد بزرگ

گفت، ادعا کرد که برکناری   در جمع استانداران در آنکارا سخن میسپتمبر ٨شنبه   که پنجاردوخانخبرگزاری رويترز، 

  .ھای اصلی اين جنگ است ، يکی از پايه)ک.ک.پ(  کردستانکارمندان دولتی مرتبط با حزب کارگران

، برداشته »ک.ک.پ( ھای عمومی از ھواداران حزب کارگران کردستان سازی سازمان  برای پاکئیھا او افزود که گام

 . کرد که عمليات ترکيه در شمال سوريه ادامه خواھد يافتتأکيد اردوخان .خواھد شد

 ١۴ُمناطق کردنشين جنوب شرق کشور رفته بود و گفته بود که  وزير ترکيه، به نخستچند روز پيش، بن علی يلدريم 

 .ک در ارتباط ھستند.ک.ھزار معلم و استاد دانشگاه، با حزب پ

حاال نوبت تصفيه . اخراج کرد» جنبش گولن«ظن ارتباط با  ھا ھزار نفر را به دولت ترکيه پس از کودتای نافرجام، ده

  .ک رسيده است ک اتھام تماس با پ ورش بهکارکنان آموزش و پر

 کارمند دولتی در حوزه آموزش و ١١٥٠٠تنھا يک ھفته پيش از شروع سال تحصيلی جديد در ترکيه، دولت ترکيه 

  مرخصی اجباری فرستاده ، يا از کار تعليق کرده، يا به)ک ک پ( ظن ارتباط با حزب کارگران کردستان پرورش را به

  .است

، از قول يک مقام دولتی نوشت که انفصال ١٣٩٥ ]سنبله[ شھريور١٨ -  ٢٠١٦ سپتمبر ٨شنبه  ، پنجانالمخبرگزاری 

 .ک نداده است ک اين مقام توضيحی درباره نوع ارتباط اين عده با پ. خدمت اين عده تا پايان تحقيقات ادامه خواھد داشت

ھای تروريستی  گروه«م کرد که افراد تعليق شده، با  وزارت آموزش و پرورش ترکيه اعال نقل از خبرگزاری آناتولی به

 .اند ھا حمايت کرده يا از آن» ھا تماس داشته ھای آن طلب و شاخه تجزيه

 توسط دولت ٢٠١۵شدن توافق صلح در تابستان  ک و مردم کرد، از زمان شکسته ک جنگ و تروريسم دولتی عليه پ

 تعدادی از گريالھا و صدھا تن از غيرنظاميان در روستاھا و از آن زمان تا کنون.  بار ديگر اوج گرفتترکيه،

 .اند شان آواره شده اند و صدھا ھزار نفر نيز از خانه و کاشانه شھرھای کردستان ترکيه، جان خود را از دست داده
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  فرينخاک سوريه، رياست مشترک خودمديريتی کانتون ع گر ترکيه به در ارتباط با تجاوز و لشکرکشی ارتش اشغال

باختن پنج عضو نيروھای دفاع اجتماعی و يک  نيروھای روژاوا که منجر به جان ، حمالت راکتی ترکيه به)روژواوا(

  . نخست دانسته استمسؤولالمللی عليه داعش را در اين زمينه  عضو نيروی آسايش شد را محکوم کرده و ائتالف بين

روستای سورکای  ، شب ارتش ترکيه به٢٠١٦ سپتمبر ٨ت چھارشنبه اين که حمال ای با اشاره به وی با انتشار بيانيه

شدن چندين تن شده است يادآوری کرده که اين حمله در حالی صورت گرفت که تاکنون  عفرين موجب جراحت و زخمی

 .سوی ترکيه شليک نشده است حتی يک گلوله ھم از اين کانتون به

نيروھای  ش ترکيه برای تحريک خودمديريتی روژاوا دانسته و رياست مشترک کانتون عفرين، اين اقدام را تال 

 و سھيم در اين مسؤولچنين ائتالف جھانی عليه داعش را  اين بيانيه، ھم. واکنش دعوت کرده است المللی را به بين

 . دادژ پاسخ الزم را خواھند.پ.گ و ی.پ. کرده که در صورت تکرار حملهای مشابه نيروھای یتأکيدحمالت دانسته و 

اندازی اين  دست جا به مرز ترکيه رفتند تا در آن  صدھا نفر با تشکيل کاروانی بهسپتمبر ٩شنبه  در عين حال، از روز پنج

  .كشور عليه روژاوا اعتراض کنند

سوريه فرستاده  ھا و خودروھای زرھی خود را به تری از تانک ست که ارتش ترکيه شمار بيش ھا تازه حاکی گزارش

  .اند تصرف خود درآورده نظاميان مورد حمايت آنکارا نيز نقاط مرزی ديگری را در غرب جرابلس به بهاست، و ش

ھای سوريه  ھا و ترکمن گويد ارتش ترکيه و شورشيان مورد حمايت آن کشور که عمدتا از عرب خبرگزاری رويترز می

» الراعی«رب جرابلس، در اطراف در ترکيه، جبھه جديدی در مناطق غ» کيليس«تشکيل شده، از طريق استان 

 .اند گشوده

سمت  ھا قصد دارند اکنون از الراعی به گويد آن نقل از يکی از فرماندھان شورشيان مورد حمايت آنکارا، می رويترز به

مانده نفرات داعش در ميان اين دو  باقی اين صورت از ھر دو طرف به سمت جرابلس پشروی کنند، تا به شرق، يعنی به

  .ه فشار وارد آورندمنطق

شورشيان مورد حمايت ترکيه در ھفته گذشته، موفق شده بودند شھر جرابلس را در نزديکی مرز ترکيه از کنترل 

  .خارج کنند» داعش«

گويد ارتش  ھای سوريه، می نقل از يکی از فرماندھان گردان سلطان مراد، گروھی متشکل از ترکمن  بهالمانخبرگزاری 

سوريه فرستاده است که ھدف از آن حمايت از شورشيان  سه خودروی نفربر زرھی ديگر به تانک و ١٠ترکيه 

  .ست سوری

ھا سه روستا را غرب جرابلس و سه روستای  گويد آن  که نامش فاش نشده، میالمان با خبرگزاری مصاحبهمنبع طرف 

  .اند کنترل خود درآورده به» الراعی«ديگر را نيز در اطراف 

کشورھای ديگر، از  از عراق و سوريه به» حکومت اسالمی«رکيه، تنھا نقطه خاکی ارتباطی گروه مرز سوريه و ت

  .رود، که در کنترل اين گروه است شمار می  بهئیجمله کشورھای اروپا

  . کيلومتری قرار دارد٩٠ست که در اين مسير مرزی تقريبا   کيلومتری جرابلس، يکی از مناطقی۵۵الراعی در 

ھای مدافع خلق روژاوا در سوريه زده است، که ھدف از آن  واحدعملياتی نيز عليه نيروھای  ن حال دست بهترکيه در عي

ھا ميان ترکيه و اين   پيش از اين خواستار توقف درگيریامريکا. است بازگرداندن اين نيرو به شرق فرات عنوان شده

  .نيروھای روژاوا شده بود
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کس  گويد ھيچ  میاردوخانعمليات نظامی ترکيه در داخل خاک سوريه، رجب طيب  از آغاز بيش از دو ھفتهبا گذشت 

  .تواند از ترکيه انتظار داشته باشد که اجازه دھد يک داالن ترور در مرزھای جنوبی اين کشور برقرار باشد نمی

تر مربع از افراد  کيلوم۴٠٠ بيش از دو ھفتهگفت اضافه کرد که در اين   که در يک کنفرانس خبری سخن میاردوخان

 .داند، تخليه شده است ھای مدافع خلق، که ترکيه ھر دو را تروريست می واحدچنين  داعش و ھم

 و امريکادھد که ارتش آزاد سوريه که مورد حمايت  جمھور ترکيه اين پيروزی در مدتی کوتاه نشان می سئيگفته ر به

 . کندتواند با داعش مبارزه ترکيه و عربستان و غيره است می

اما اين عمليات . شود عمليات نظامی ترکيه در داخل خاک سوريه که اولين بار پس از پنج سال جنگ در سوريه انجام می

چنين وزير امور خارجه  روز جمعه ھم.  از جمله از سوی ايران شده استئی، و انتقادھاامريکاموجب ابراز نگرانی 

 .گفت بھتر است ترکيه برای مدتی طوالنی در سوريه نماندباره   فرانک والتر اشتاين ماير در اينالمان

نويسد که اين کشور از ايجاد منطقه حائل سخن نگفته اما احتمال  خبرگزاری رويترز، درباره رويکرد دولت ترکيه می

 افرادی وجود دارد که نيروھای ارتش ترکيه برای مدتی در اين منطقه بمانند تا از افراد مسلح مخالف اسد حمايت کنند؛

 . رسد  نفر می١۵٠٠که تعدادشان به 

ھای مدافع خلق  واحدرسد و ادعای  نظر نمی دست آمده راضی به  در آنکارا، ھنوز از پيشرفت بهاردوخانرجب طيب 

ھای  شرق رود فرات که منطقه تحت کنترل نيروھای مدافع خلق است را رد کرده است؛ اگرچه مقام نشينی به درباره عقب

  .صورت نسبی انجام شده است نشينی به  گفته بودند اين عقب ھمامريکا

 در ھمين حال .کند ھا آن را اثبات می اند و مشاھدات ترک نشينی نکرده کند کردھا عقب  جمھور ترکيه ادعا می سئير

ھای روز جمعه يک مقام کرد در سوريه اعالم کرد، نيرو. شود اطراف جرابلس منتھی نمی ھای اين منطقه به درگيری

اند که در  آور استفاده کرده سوی تظاھرکنندگانی در کوبانی در اين سوی مرز شليک کرد و از گاز اشک امنيتی ترکيه به

معترضان کرد در مرز  ، در جريان تيراندازی نيروھای نظامی ترکيه بهسپتمبر ٢جريان اين تيراندازی روز جمعه 

 .اند  شدهکوبانی، دو غيرنظامی کشته و ھشتاد نفر ھم زخمی

ديواری . کردند  در مرز بين ترکيه و سوريه، اعتراض می ساختن يک ديوار تازه، دولت ترکيه در کنار مرز ترکيه، به

که ساخت آن از حدود دو سال پيش آغاز شده و با آغاز عمليات نظامی ترکيه در داخل خاک سوريه، ساخت ديوار در 

  .منطقه کوبانی آغاز شد

 بروز اين ئی با راديو فردا، در خصوص چرامصاحبهشترک مجلس سوريه دموکراتيک، در س مئيالھام احمد، ر

  :ھا در مرز کوبانی گفته است درگيری

جا ديوار  خواھد چندين متر وارد قلمرو کردستان سوريه شود و آن دولت ترکيه در مناطق ھم مرز با شمال سوريه، می«

آور و گلوله، معترضان را که از اھالی کوبانی بودند، ھدف قرار  از اشکدر کوبانی با گ) جمعه( ديروز. مرزی ايجادکند

  قلمرو کوبانی، نارضايتی نشان  متری ارتش ترکيه به٢٠ورود بيش از  شکل مشخص مردم کوبانی نسبت به به. دادند

 .»دادند

ودگردان داشته باشند و گويد که اجازه نخواھد داد کردھای سوريه در شمال اين کشور، يک حکومت خ دولت ترکيه می

  .نشينی کامل نيروھای کرد از غرب رود فرات ھستند ن اين کشور در عين حال، خواستار عقبمسؤوال

 کردستان از سويه، بلکه با تمام نيرو برای سوريه ئیدر حالی که نيروھای کرد نه برای حکومت کردی و نه برای جدا

دور از واقعيت و عمال در حمايت از نيروی  کلی دروغ و به کيه بهکنند و ادعاھای دولت تر دموکراتيک مبارزه می

شھر  نظاميان مورد حمايتش به دليل نيست که در حمله ارتش ترکيه و شبه بی. تروريستی دولت اسالمی، يعنی داعش است
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ن شھر در شدن نيروھای داعش گزارش نشده است در حالی که اي جرابلس، حتی يک نمونه درگيری با داعش و يا کشته

  .کنترل نيروھای داعش بود

ھای ديپلماتيک برای کاھش درگيری و  در خصوص تالش» مجلس سوريه دموکراتيک«س مشترک ئيالھام احمد، ر

  :گويد ھای بين ترکيه و کردھای سوريه می اختالف

. جواری با ترکيه ھستيم ما خواستار حسن ھم. تر بين ما و دولت ترکيه مناسباتی وجود داشت، اما بعدھا متوقف شد پيش«

اند چون در اصل ما تمايلی برای دشمنی با  آميز دولت ترکيه نداده ھای تحريک اقدام تا اين لحظه نيروھا ما ھيچ پاسخی به

طور که موجوديت سياسی کردھای ترکيه  ھمان. ھا عمال رويکردی دشمنانه در قبال ما دارند دولت ترکيه نداريم، اما آن

 .»خواھند موجوديت سياسی ما را ھم قبول نکنند د، میکنن را قبول نمی

ھای بين ارتش اين  که ارتش ترکيه و نيروھای سوری تحت حمايت اين کشور، وارد جرابلوس شدند، تنش بعد از آن

 . را نيز به ھمراه داشتامريکااين موضوع، نگرانی و انتقاد دولت . کشور و کردھای سوريه افزايش يافت

ھا را در  ، توافق کردند که درگيریامريکابا وساطت دولت » مجلس نظامی جرابلس« ارتش ترکيه و در ھمين راستا،

 .بس با نيروھای کرد سوريه را رد کردند ھای ترکيه، برقرار آتش ھرچند برخی از مقام. منطقه جرابلوس متوقف کنند

ه از نقطه مرزی فاصله گرفتند و معترضان در ادامه اعتراضات چند روزە مردم کوبانی در نوار مرزی، نظاميان ترکي

  .دھند تجمع خود پايان می اعالم کردند که به

، طی سخنانی در جمع معترضان از اھالی ٢٠١٦ سپتمبر ٥ شورای خودمديريتی کانتون کوبانی، مسؤولانور مسلم 

 .نشينی کرد ترکيه عقبخاطر مقاومتی که انجام دادند تقدير کرد و گفت مقاومت ما پيروز شد، ارتش  کوبانی به

روزی مردم  دولت ترکيه درصدد بود ديوار مرزی را عمق پانزده متری خاک کوبانی احداث کند اما با تجمع شبانه

  .کوبانی در نقطه مرزی مواجه شد

 .ھا نفر زخمی و دو نوجوان جان خود را از دست دادند در جريان شليک نظاميان ترکيه در اين مدت ده

 کرد که اگر روند احداث ديوار در خاک کوبانی دوباره شروع شود بار ديگر در نوار مرزی حاضر دتأکيانور مسلم 

 .شوند می

ای که در صدد عبور از مرز  نظاميان ترکيه اينبار در مرز گرەسپی خانواده زمان با پايان تجمع در مرز کوبانی،  ھم

اش  اھل منطقه شداد و دو فرزند نه و دو ساله» جيھاد گتی«نام  هدر اين حمله پدر خانواده ب. باران کردند بودند را گلوله 

 .سپی انتقال داده شدند پيکر ھر سه قربانی به بيمارستان شھر گره. جان باختند

ھای مدافع  واحد، و )داعش( ای بين نيروھای دولت اسالمی ھای گسترده کوبانی شھری است که دو سال پيش، درگيری

عقب  ھای مدافع خلق زنان و مردان داعش را شکست دھند و به واحددر جريان اين درگيری، . خلق در جريان داشت

 .شود ياد می» مقاومتی تاريخی«عنوان   از نبرد کردھای سوريه با داعش در کوبانی، در سرتاسر جھان به.برانند

، گفته است ئیبر مشترک حزب اتحاد دمکراتيک، در گفتگو سيھانوک ديبو، مشاور ارشد صالح مسلح رھئیاز سو

راندن نيروھای روژاوا است،   از مداخله ترکيه در شمال سوريه که عالوه بر جنگ با داعش خواھان عقبامريکااکنون 

ھای گروه  چنين از واحدھای مدافع خلق که ماه گذشته شھر منبج را از تصرف تروريست واشينگتن ھم. کند حمايت می

 .روژاوا است ای سخت به اين دو اقدام، ضربه. نشينی کنند شرق رود فرات عقب داعش خارج کردند، خواسته به

 گذشته در شھر اگست ١٨گويد که جنگ واحدھای حمايت از مدافعين خلق و نيروھای حکومت سوريه در روز  ديبو می

وی افزود که دو . شوند يکديگر نزديک می ردھا، به کمسألهحسکه، نشان از اين دارد که حکومت اسد و دولت ترکيه، در 

  .کنند کشور، ھرگونه خودمديريتی برای کردھا، مخالفت می
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س حکومت سوريه بشار اسد سخن گفته و در ئيديبو ابراز عقيده کرده که ترکيه اخيرا از امکان بھبود روابط خود با ر

 .آنکارا داد خود را بهشکل عملی و با بمباران حسکه، پاسخ مثبت  مقابل، دمشق به

چنين درباره وجود طرحی منسجم از سوی دولت ترکيه برای تعامل با کردھای سوريه، تشکيک کرد و گفت،  ديبو، ھم

 .دليل مقامت کردھا شکست خواھد خورد مناطق کردنشين به حمله فراگير به

 طی سخنانی در ،٢٠١۶ سپتمبر ۴شنبه  س مشترک شورای رھبری کنفدراليسم جوامع کردستان، يکئيک رئيجميل با

نقش حزب دمکرات  روژاوا مطالب مھمی را بر زبان آورد و به رابطه با اھداف ترکيه از اشغال جرابلس و حمالت به

 .کردستان در اين بين اشاره کرد

اتر از ھدف ترکيه فر«: سوريه گفت درباره ھدف ترکيه از ورود به» وی روناھی تی«ک در مصاحبه با شبکه ئيجميل با

پارچه کردھا در اين  اشغال جرابلس است و دعوت مسعود بارزانی به آنکارا برای جلب حمايت و عدم اعتراض يک

آنکارا دعوت کردند تا بگويند عمليات عليه جرابلس عليه کردھا نيست بلکه  بارزانی را پيش از عمليات به. قبال بود

روند  المللی ھم چنين وانمود کردند که می در رابطه با جامعه بين. ستھای مدافع خلق ا واحد و ئیاقدامی عليه جنبش آپو

 .»ك حمله کرده بودند.ك.عليه داعش بجگند اما پيشتر ھم تحت نام مبارزه با داعش به پ

جرابلس که بدون درگيری روی داد را سند ديگری از رابطه حکومت اين کشور با داعش  وی نحوه ورود ترکيه به

ترکيه با اين اقدام آشکارا جھت . ماھنگی کامل ميان ترکيه و داعش علنا در اين جريان ديده شدھ«: دانست و گفت

ھای جھادی در منطقه اقدام کرد در حالی که پس از شکست داعش در منبج، ديگر مانعی  حفاظت از داعش و ديگر گروه

داشت و داعش قادر نبود جرابلس را پيش روی نيروھای سوريه دمکراتيك و برقراری فدراسيون شمال سوريه وجود ن

  .»حفظ کند

عنوان موثرترين نيروی مقابله  ھای مدافع خلق به واحدعمليات ارتش ترکيه عليه  ك، با جلب توجه به.ج.س مشترک كئير

 سوريه روی داد، مسألهھای درگير در   برخی طرفتأئيدبا حمله ترکيه به فدراسيون شمال سوريه که با «: با داعش گفت

 شکل گرفته تا اجازه ندھند ئیاتحادی در زمينه سرکوب جنبش آپو. ند جنگ جاری در سوريه متحول شده استرو

ترکيه اکنون درصدد تصرف مناطق باب، منبج و حلب و عفرين برآمده و . فدراسيون شمال سوريه برقرار شود

سازی در دو کانتون جزير و  پاک ھا به آننگاه بعدی . خواھد سدی در برابر دمکراسی و آزادی در سوريه ايجاد کند می

خيلی . کند و خواھان تصفيه اين نيروست ھای مدافع خلق دشمنی می واحدگويد که با  ترکيه صراحتا می. کوبانی است

  .»پرده با روژاوا اعالم جنگ کردەاند بی

اين قضيه اشاره کرد و  و حزب دمکرات کردستان در امريکاجلب رضايت ايران، روسيه، سوريه،  ک، بهئيجميل با

بنابراين خطری . شد طور خودسرانه اين حمله را آغاز نکرد و پيش از اين چنين اجازەای به آن داده نمی ترکيه به«: گفت

مردم .  قرار دھدتأثيرخواھند لوزانی ديگر رقم بزنند و نگذارند انقالب روژاوا، منطقه را تحت  بزرگ وجود دارد، می

  .»خواه بايد اين حمله را جدی بگيرند یما و نيروھای دمکراس

چگونگی مواجھه با ترکيه در جرابلس را «: بس کنونی با ترکيه در جرابلس افزود وی با بيان ديدگاھش در مورد آتش

گری  ھا با ميانجی بس، پيمانی ميان شورای نظامی جرابلس و ترک آتش. کنند  میتعييننيروھای حاضر در اين منطقه 

. دھد ورود ترکيه به جرابلس مشروعيت می که به بس از نظر ما درست نيست بخاطر اين اما آتش .ست بوده اامريکا

. ترکيه و نيروھای تحت امر آنست که پس از تحمل شکست در منبج پراکنده شده بودند بس اشتباه بوده و به نفع  آتش

  .»ی باب بگذرادبس موجب آن شده که ترکيه بتواند تمرکز خود را بر حمله به منطقه آتش
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پس از اشغال جرابلس، «: که کردھا تنھا مانع پيش روی ترکيه در عمليات اشغال سوريه ھستند گفت ک با اعالم آنئيبا

ضمن عبور از مرزھا، در . قتل رساندند ابيض و عاموده شماری را به درک، تل وارد خاک کوبانی شدند و در مناطق 

کند يا  که ترکيه به داعش حمله می اين افکار عمومی آگاه در جھان به. وا ھستندحال سنگربندی در امتداد مرزھای روژا

اين  تر به اعتراضات بيش. ھای جھانی گزارش دادند آنکارا به جنگ با کردھا رفته است روژاوا آگاه بوده و خبرگزاری

  .»برد  میسؤال بيش از اين اعتبار ترکيه را زير مسأله

کند در موضع ضعف قرار دارد و با مشکالت جدی داخلی مواجه   که میئیا وجود تھديدھاکه ترکيه ب وی با تصريح آن

گری واکنش  مردم روژاوا و نيروھای سوريه دمکراتيك بايد در برابر ھرگونه تالش ترکيه برای اشغال«: است، افزود

اين ترکيه است که .  مسلم استکمک روژاوا بروند يک حق که کردھای سراسر کردستان به اين. نشان داده و پاسخ دھند

مردم  به . شود پارچه کردھای سه بخش ديگر کردستان در روژاوا مواجه می مرزھا را برداشته و طبيعتا با دفاع يک

توانند به روژاوا بروند و در آنجا با  اگر ترکيه زيادەروی کند آنگاه کردھا می. م که تنھا نخواھند ماندئيگو روژاوا می

  .» نخواھد داشتئی اين حق طبيعی خلق کرد بوده و مخالفت با آن معنا.ترکيه بجنگند

 برد و سؤالس حزب دمکرات کردستان از دولت ترکيه را زير ئيک در عين حال حمايت مسعود بارزانی رئيجميل با

نيروھای ترکيه شھرھای کردستان را ويران کرده و ضمن کشتار مجروحين، پيکر «: خطاب به بارزانی گفت

حزب . ھا در کردستان را تخريب کردەاند ھزاران شھروند عادی آواره شده و آرامگاه. آتش کشيدەاند باختگان را به جان

افراد زيادی زندانی شدەاند و . کنند ھا را غصب می ھا در آستانه اخراج از پارلمان بوده و شھرداری دمکراتيك خلق

مقامات اين کشور . سازی کردھا توسط ترکيه ھستند جزء سياست پاکھا  ھمه اين. کنند تلويزيون و رسانهھا را توقيف می

دھيم کردھا يک موجوديت سياسی در روژاوا بدست  کنيم و اجازه نمی گ را نابود می.پ.گويند نيروھای ی رسما می

 ترکيه را گويد از سياست دولت حال می مسعود بارزانی با اين. کنند فراتر از تھديد در عمل ھم اينکار را می. آورند

  .»کند  در برابر مردمش میئیگو پاسخ دوستی بوده و مسعود بارزانی ملزم به کند که اين در تعارض با ميھن حمايت می

، در رابطه با انزوای اوجاالن و ٢٠١٦ سپتمبر ٦شنبه  ھا، طی پيامی در روز سه کميته رھبری جنبش انقالبی متحد خلق

 .ن قيام عمومی دادھجوم ھمه جانبه حکومت ترکيه، فراخوا

و کاخ رياست جمھوری آن با   اردوخانکه ترکيه به سرکردگی  ھا، با اعالم آن کميته رھبری جنبش انقالبی متحد خلق

: افزايد جرابلس دور تازەای از حمالت را آغاز کرده است خواھان واکنش عمومی و فراگير شده و می ھجوم به

سترده، خوف مرگ را در دل حکومت فاشيست انداختهاند و مردم ما مطمن گريالھای نيروی مدافع خلق با عمليات گ«

مقاومت گريالھای نيروی مدافع  به. تواند معادله نبرد را عوض کند باشند که برخورداری ارتش از فناوری پيشرفته نمی

. فرستيم در مبارزه و مقاومت مسلحانه درود می  TKPML وMKP, MLKP گيری گريالھای  چنين موضع خلق و ھم

. سوزاند ھا را می شدگان ارتش، آن جنازه کشته يابی گريالھا به حدی رسيده که برای جلوگيری از دست جمھوری ترکيه به

 .»چنين، محکوم به شکست است حکومتی اين

 برای جلوگيری از برقراری فدراسيون«: افزايد  برده و میسؤالجرابلس را زير  اين بيانيه ھدف ترکيه از ورود به

کشورھای مرتجع   و نيروھای تحت امر آن بهاردوخانھای ساکن شمال سوريه،  دمکراتيك از سوی کردھا و ديگر خلق

اسد، کمربند ترکی ايجاد کنند و  جای کمربند عربی ايجاد شده از سوی بشار  جا به خواھند در آن می. ديگر امتياز دادند

بعد  ترکيه کمک علنی خود به داعش را از اين به . تش آزاد سوريه ناميدەاندکاری بسپارند که ار ھای تبه گروه اداره آنرا به

در مقابل آن نيروھای سوريه دمکراتيك و مردمی وجود دارند که حاضرند سپر انسانی در . دھد طور نھانی ادامه می به

 .»رود ھا ستودنی بوده و انتظار حمايت از مردم ترکيه می مقاومت آن. مرز شکل دھند



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٨

کنندگان خواھان مالقات با اوجاالن درود فرستاده و با محکوم کردن  اعتصاب  بهئیھا از سو  انقالبی متحد خلقجنبش

ھا با زندان امرالی آنرا تالشی برای شکستن اراده ملی کردھا توصيف کرده و  موضع ترکيه درباره قطع کليه تماس

ی نظامی وضعيت اضطراری در کشور برقرار کرده و بھانه وقوع کودتا  و حزب حاکم بهاردوخان«: کند اضافه می

خواھد دستگاه حاکميت خود را  می . خواھند با استفاده از اين موضوع، کودتای سياسی خود را مشروع جلوه دھند می

نبايد اجازه داد . جای شھرداران کرد گرفتهاند پارلمان را بکلی مھار کرده و تصميم به اعزام قيم به. بازسازی کنند

 .»ھا را غصب کنند بھانه وضعيت اضطراری، شھرداری به

 آمار عمليات نظامی نيروھای نظامی خود و ،٢٠١۶ سپتمبر ۴شنبه  ھای مدافع خلق، يکواحدرسانی  مرکز اطالع

  .چنين حمالت ارتش ترکيه در ماه آگوست گذشته را منتشر کردھم

 :شرح زير است بيانيه اين مرکز به

 و کمپين که نتايج ئی، عمليات، درگيری و رويارو٣٩؛ تعداد درگيری، ٤  سوی مبارزان ما،عمليات صورت گرفته از«

؛ تعداد اجساد ١٦٢شدگان دشمن،  ؛ شمار کشته١٧؛ حمالت دولت ترکيه در برابر قلمرو روژآوا، ٧آن در دست نيست، 

؛ اسلحه و مھمات ٧ارزان درآمدند، اسارت مب ؛ تعدادی از عناصر دشمن که به٨٠دست مبارزان افتادەاند،  دشمن که به

 نابود شدە،

ھا پر شده با مواد منفجره، يک خودرو حامل دوشکا، خودرو زرھی ھامر؛   که يکی از آن١٣وسايل نقليه نظامی،  ؛١٩

    نارنجک، سه١٨   فشنگ آن،٢٢٤٠ سالح کالشينکف و ٣٠  راکت کاتيوشا، ٣ھای توقيف شده،  تجھيزات و سالح

 خشاب ١٢٢   زنجير آن،٢ فشنگ آن و ١٩٥٠ قبضه اسلحه تيربار کالشينکوف و ٦ گلوله آن، ٥  و RPG اسلحه

ھا يک وسيله   خودرو که از آن١١ کمربند انفجاری، ٥ کوله پشتی و  ٤ يک موتور سيکلت، دو بی سيم،  کالشينکف،

 آن، يک   گلوله٦٠ با ٥/١٤  سه عدد دوشکا کاليبر نقليه نظامی مملو از مواد منفجره و يک خودرو حامل دوشکا،

 . فشنگ آن، يک اسلحه از نوع شيار، يک تپانچه و يک تابلت٢٣٧ با ٥/٢٣، يک دوشکا کاليبر ٥/١٢دوشکا کاليبر 

 .  تن٣٠: باخته تعداد رفقای جان

 خاک  بار مرزھای روژاوا زير پا گذاشته و به١٧ارتش ترکيه . آمار حمالت ارتش متجاوز ترکيه در طول اين ماه

وسيله تانک؛  باران به بار شليک مستقيم؛ دو بار توپ ھای سنگين؛ دو   بار استفاده از سالح١٢روژاوا تجاوز کردە است؛ 

يک بار با اسلحهھای گوناگون؛ دو بار از مرز نقض و وارد خاک روژاوا با استفاده از وسايل نقليه زره پوش؛ دوبار با 

   جانباختن تند؛ يک بار بمباران ھواپيماھای جنگندە رژيم ترک؛ اين حمالت بهکوپتر مرزھای روژاوا را زيرپا گذاش ھلی

  . غيرنظامی منجر شدە است٥٠شدن  چھار غيرنظامی و يک مبارز و زخمی

 ١٦ مورخ  مواضع نيروھای آسايش در حسکه که نيروھای حکومت سوريه به پس از آن: نتيجه حمالت حکومت سوريه 

سو و نيروھای حکومتی و مزدوران وی از ديگر سو   از يک گيری مابين مبارزانوقوع در آگوست، که منجر به

 ھواپيماھای حکومت سوريه، مراکز اسکان شھروندان غيرنظامی و مراکز امنيتی را بمباران   از دو روز پس. انجاميد

آسيب و مرگ   منجر بهھای سنگين ھدف قرار گرفته و حمالت  با خمپاره و سالح چنين محلهھای شھر حسکه ھم. کردند

مبارزان ما .  اين حمالت وحشيانه موجب آوارگی شھروندان در داخل شھر گرديد .ھا تن از غيرنظاميان گرديدە است ده

 . پيروزی رساندند  و در اين جنگ سنگين را به ھا شرکت کردە  آگوست در اين درگيری٢٤ آگوست تا ١٨از 

 :رح زير استش نتيجه درگيری با قوای حکومت سوريه به

 ١٧٠ تن؛ تعداد اسرای دشمن، ٢٨ تن؛ تعداد جنازەھای کشتهھای دشمن در دست مبارزان ما، ٧٧شمار تلفات دشمن، 

 تن؛
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 .سوزاندن يک تويوتا: اند  که نابود شدهئیھا تجھيزات و سالح

 :ھای توقيف شده تجھيزات و سالح

 ٨ آمبوالنس؛  ٢ اتوبوس؛ ٣ يک وسيله نقليه نظامی؛  انتر؛ دستگاە ماشين زره پوش؛ يک خودرو زيل؛ يک خودرو ٢

 قوطی فشنگ ١٢ و   فشنگ٣٠٠٠٩٨ کالشينکف با ٣٢٣ لودر؛ ٣ تراکتور؛  ٢ مخازن؛ ٢ وانت؛ ٧ تويوتا؛ ٥تاکسی؛ 

 ٤٠٢٧٨٣ اسلحه تيربار کالشينکف با ٢٨ کاساتور؛ ٥٠؛ )پوليس فانسقه ويژە نيروھای ٣٠(  فانسقه١٨٠کالشينکوف؛ 

 ٢ کوله پشتی؛ ٢٠اف و   اچ٢٣ راکت آن؛ ١٣٦جی و   آرپی٣٠سی؛  کی  لوله بی٨ قوطی آن؛ ٣٦٥ و فشنگ مرمی

 ٨ قبضه برنو؛ ٤٠ قرناسه؛ ١ قوطی فشنگ آن؛ ٢٦ و ٥/١٤ دوشکا ٦ فشنگ آن؛ ٣٦٠ قوطی و ٧٠  و ٥/١٢دوشکا 

سيم و تعداد بسيار  گاە بی؛ يک دست) نارنجک دارای فونيهاند٣٠٠(  نارنجک٦٢٠ عدد دوربين شب؛٣قبضه تپانچه؛ 

 .زيادی ابزار نظامی ديگر

  که منھدم شدندئیتجھيزات و سالح ھا

 .ھا وسيله نقليه نظامی زيل بودە است دو خودرو نظامی که يکی از آن

 . تن١٤باختگان،  تعداد جان

و کافی نت آسيب ديده  جمله يک داروخانه   از  خانه شھروندان آسيب رسيده که ١٣٤  چنين در طول اين حمالت به ھم

 .است

 .غير نظامی جان باختند و شش نفر ديگر زخمی شدند ١٢

ک، اعتراضاتی در .ک.سوريه و روژاوا و مردم کردستان ترکيه و پ تجاوزگری ارتش ترکيه به در اعتراض به

ين فستيوال م)٢٤(رياست مشترک حزب اتحاد دمکراتيک در » صالح مسلم«کشورھای مختلف راه افتاده است از جمله 

وی در سخنان خود يادآوری کرد که روژاوا و . المللی ساالنه فرھنگی کردھا در شھر کلن شرکت و سخنرانی نمود بين

  .»نابودی است چون داعش محکوم به دولت ترکيه ھم ھم« و افزود  نويسند خاورميانه تاريخی نوين را می

وقت ھم  چھارسال پيش من در اين فستيوال شرکت کردە و آنصالح مسلم در آغاز سخنان خود، يادآوری کرد؛ قبل از 

 . کردەايم و از شاگردان رھبر آپو ھستيم گفتم که ما جامعهای پيکارگر ھستيم، ما از گذشتگان خود تجربه کسب

ھا برای  ھای ساکن در روژاوا اشارە کرد و از تالش آن صالح مسلم در ادامه سخنان خود، بر اتحاد و برادری خلق

ھای  وی ايجاد اين سيستم نوين را راەحل بحران. ميان آورد خواە فدراتيو سخن به ساخت سيستمی دمکراتيک و آزادیبر

چنان که خلق کرد با مبارزە خود داعش را از ميان برد، دوستان  ھم«: ايشان در ادامه خاطرنشان کرد. خاورميانه دانست

 .»برد پيمانان داعش را ھم از ميان می وھم

 از سوريه و تجزيه آن نيستند، بلکه کردھا ئی کرد که کردھا خواھان جداتأکيددر بخش ديگری از سخنان خود مسلم 

. ھای سوريه ايمان دارند برادری و برابری خلق جنگند و به برای ھمبستگی و ايجاد سيستمی دمکراتيک در سوريه می

 .ھاست ن مايه مباھات کردھا و مبارزان آنشود و اي تاريخ نوين خاورميانه و سوريه در روژاوا نوشته می

از »  تروريستاردوخان«و » زندەباد رھبر آپو«کنندگان در فستيوال با سردادن شعارھای  ھا ھزار تن از شرکت ده

 .سخنان صالح مسلم حمايت کردند

 ٢٠١٦مبر  نھم سپت-  ١٣٩٥ ]سنبله[جمعه نوزدھم شھريور

  .ادامه دارد

 :رانی صالح مسلملم تظاھرات کلن و سخنلينک ف
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