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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

  ٢٠١۶ نومبر ٠۵
  

 !آغاز يک دوره جديد در ترکيه 
 )بخش ششم(

 دستگيرشدگان، در ميان. ، دستگير کردند راھا  ترکيه در يک ھجوم شبانه، رھبران حزب دموکراتيک خلقپوليس

بدين . انفجاری در دياربکر نيز يک کشته و شماری زخمی برجای گذاشت. نمايندگان کرد پارلمان ترکيه نيز وجود دارند

ھيتلر و حکومت پنجه آھنين و  ش بهاردوخان که سال گذشته عشقيس جمھورشان رجب طيب ئترتيب، دولت ترکيه و ر

قوانين داخلی و  طور عنان گسيخته و بدون اھميت دادن به اکنون به. ودزبان آورده ب خونين و وحشی ھيتلری را به

س جمھور حرف اول و آخر را بزند؛ و پارلمان و احزاب و ئيالمللی در حال مستقر کردن چنين حکومتی است تا ر بين

  .س جمھور قدرقدرت و مستبد و مطلق قرار بگيرندئيعنوان ابزاری در دست ر دولت در حاشيه و به

 

 ھای ترکيه  حزب دموکراتيک خلقۀشد الدين دميرتاش رھبران بازداشت داغ و صالح فيگن يوکسک

 خود را مخالفانس جمھوری اين کشور، در حالی که در داخل کشور، ھر روزه ئي راردوخاندولت ترکيه و رجب طيب 

مومی جامعه ترکيه و منطقه و جھان از کنند افکار ع بندند در عين حال، سعی می ھا را می کنند و روزنامه قلع و قمع می

روژوا، لشکرکشی  چون درگيری لفظی شديد با دولت عراق، حمله به مسايل خارجی ھم شان را به  ھای داخلی اين سرکوب
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ھای  ، جامعه ترکيه را در معرض انواع و اقسام آسيب گره زده...سوريه، انتشار نقشه اواخر امپراتوری عثمانی و به

  .اند گذاری و غيره قرار داده سی، اقتصادی، بمباجتماعی، سيا

ھا   و برای اولين بار ورود حزب دموکراتيک خلق٢٠١۵ که پس از اعالم نتايج انتخابات نخست پارلمانی سال اردوخان

مجلس، يعنی يک حزب مخالف دولت و رقيب جدی حزب حاکم، و ناتوانی و تن ندادن حزب عدالت و  با ھشتاد نماينده به

حزب  ک، حمله به.ک.مردم کرد و پ تشکيل دولت ائتالفی با احزاب پارلمانی ديگر، سرانجام با حمله به ه اسالمی بهتوسع

ھای امنيتی وابسته   مخفی و دستگاهپوليسشود زير نظر   که احتمال داده میئیھا گذاری ھا، سلسله بمب دموکراتيک خلق

بار نيز حزب  ر و آنکارا، انتخابات دوم برگزار شد که اينکاخ رياست جمھوری، در شھرھای سوروچ و دياربک به

 سال ١٣حزبی خود را مانند   نماينده وارد پارلمان شد و حزب عدالت و توسعه ھم حزب تک۵٩ھا با  دموکراتيک خلق

  .س جمھوری، تمام نشدئير  قانون اساسی و انتقال قدرت مطلق بهتغيير در اردوخاناما کابوس . سابق تشکيل داد

 برای حکومت اسالمی ايران و داستان رضا ضراب  و ئیشو  در پولاردوخانھا، دولت و خانواده  عالوه برای اين

شان با داعش و خريد و فروش نفت آن و اجازه ورود و   زندانی است؛ ھمکاریامريکااکنون در  بابک زنجانی؛ که ھم

ک، عليه .ک. و تروريسم دولتی عليه مردم کرد و پھا؛ جنگ آن ھای داعش و کمک به خروج از ترکيه برای تروريست

ھای منتقد و مخالف و دستگيری  افروزی در منطقه، جنگ آشکار عليه رسانه ھا، روژاوا، جنگ ھا، ارمنی  علوی

 ھزار نفر نظامی، ١٢٠بھانه آن اخراج و دستگيری بيش از   و بهکنترولنگاران، کودتای ساختگی و تحت  روزنامه

، اکنون نيز دستگيری رھبران حزب دموکراتيک ...نگاران و ، معلم، استاد دانشگاه، نويسنده، روزنامهسپوليدادستان، 

  .ھا است خلق

الدين دميرتاش، فيگن  ، صالح١٣٩٥ ]عقرب[ آبان١۴ و ١٣ - ٢٠١٦مبر نو ۴ و ٣شنبه و سحرگاه جمعه  شامگاه پنج

ھا در  که حزب مدافع حقوق ھمه اقليت»  HDPاھ حزب دموکراتيک خلق«داغ و شماری ديگر از رھبران  يوکسک

در ميان دستگيرشدگان نمايندگان . ھايشان بازداشت شدند خانه  بهپوليسويژه مردم کرد است در يورش شبانه   بهترکيه

  .کرد پارلمان ترکيه نيز وجود دارند

چنين دفتر  ھم. انجام شده است ترکيه و در چندين شھر اين کشور پوليس» ضدترور«ھا در قالب عمليات  اين دستگيری

 مخفی و دستگاه پوليسست که دولت و   اين در حالی. تفتيش شده استپوليسھا در آنکارا توسط  حزب دموکراتيک خلق

ھا در داخل اين کشور  گذاری کار داعش و بمب ھمکاری با گروه تروريستی و تبه رياست جمھوری ترکيه، ھمگی متھم به

 .ھستند

 .ترين نمايندگی سياسی مخالف دولت حاکم است  کرسی در پارلمان ترکيه، بزرگ۵٩ھا با  لقحزب دموکراتيک خ

در منزلش در دياربکر واقع در جنوب شرقی ترکيه دستگير شده  HDP الدين دميرتاش، رھبر مشترک حزب صالح

نه او ھستند و حکم  جلوی خاپوليسان مأمورترش نوشته که ياو کوتاه زمانی پيش از دستگيری در صفحه توئ. است

 .جلبش را دارند

داغ را صادر کرده   فيگن يوکسکHDP ھفته گذشته دادگاھی در ترکيه حکم ممنوعيت سفر ديگر رھبر مشترک حزب

رھبران حزب برای اولين بار اين ھردوی .  در منزلش در آنکارا بازداشت شده استپوليساو نيز در يورش شبانه . بود

 .شوند است که دستگير می

در ترکيه بيانيه وزارت کشور اين کشور را پخش کرده که بر اساس آن عالوه بر اين دو رھبر  NTV شبکه تلويزيونی

 .اند  تن ديگر از اعضای کادر رھبری اين حزب نيز بازداشت شده٩ھا،  حزب دموکراتيک خلق
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عضويت در يک «و نيز » يستیتبليغات ترور«ھا اعالم شده  اتھاماتی واھی که عليه رھبران حزب دموکراتيک خلق

 . است» سازمان مسلح تروريستی

شده کرد پارلمان نيز وجود  س فراکسيون و سيری ثريا اوندر نماينده شناختهئيشدگان ادريس بالوکن ر در ميان بازداشت

 در قالب وضعيت اضطراری پس از ماجرای اردوخاناعضای پارلمان پس از آن صورت گرفته که  دستگيری . دارند

اين اقدام که در پارلمان ترکيه نيز .  اعضای پارلمان را لغو کردئیدر ترکيه، مصونيت قضا» شکنترولکودتای تحت «

  .رو شد المللی زيادی روبه ھای بين تصويب شد با مخالفت

  

  اکتبر بازداشت شدند٣١وز مراد صابونجو، سردبير و شماری ديگر از مديران و نويسندگان روزنامه جمھوريت ر

مبارزه « ھمکار روزنامه جمھوريت در ترکيه، تحريريه اين روزنامه اعالم کرده که به ١٣پس از دستگيری سردبير و 

  .اند نگاران در ترکيه را محکوم کرده  دستگيری روزنامهالمان و امريکا. بيان ادامه خواھد داد» عليه سرکوب آزادی

 

روزنامه جمھوريت با اين . تيتر اول روزنامه جمھوريت ترکيه پس از دستگيری سردبيرش است؛ اين »شويم تسليم نمی«

شنبه اول نوامبر  با رنگ قرمز نوشته شده، روز سه» جمھوريت«تيتر که با حروف درشت سياه رنگ در زير نام 
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واژه ترکی که برای . »عاتای ديگر عليه آزادی مطبو حمله«: زير تيتر اين مطلب آمده. ھا رفت روی دکه ، به٢٠١٦

 .دھد استفاده شده معنای کودتا ھم می» حمله«

نگار، نويسنده، منتقد و چند ھمکار ديگر   روزنامه١٣١٣در متن اين سرمقاله، نوشته شده که روز دوشنبه با دستگيری 

از » جمھوريت«ده که  کرتأکيداين روزنامه . نگاران در ترکيه گسترش يافت اين روزنامه تالش برای ارعاب روزنامه

 .کشد و راھش را ادامه خواھد داد مبارزه دست نمی

، آکين آتاالی، عضو »جمھوريت«، مراد صابونجو، سردبير روزنامه ١٣٩٥ آبان ١٠-٢٠١٦ اکتبر ٣١بامداد دوشنبه 

 .اشت شدندھمراه تعداد ديگری از کارکنان جمھوريت بازد ھيات مديره و گورای اوز، يکی از نويسندگان نشريه، به

و نيز جنبش ) ک .ک. پ( »حزب کارگران کردستان ترکيه«دادستانی ترکيه روزنامه جمھوريت را متھم کرده که از 

ک و جنبش گولن ھر دو در ترکيه ممنوع ھستند اما يک مذھبی و ديگر  .ک. پ. کند هللا گولن، واعظ منتقد حمايت می فتح

 .ھمديگر ندارند سوياليست است و ھيچ ربطی به

  .دانسته است» غيرقابل قبول و غير قانونی«ھا را رد کرده و دستگيری اعضايش را  تحريريه جمھوريت، اين اتھام

ھا خوانندگان روزنامه جمھوريت مقابل دفتر اين روزنامه در استانبول تجمع کرده و عليه سانسور  پس از اين دستگيری

 .و سرکوب شعار دادند

س جمھوری اين کشور، در محدود کردن آزادی بيان و ئي، راردوخاندولت رجب طيب در خارج از ترکيه نيز اقدام 

 .مطبوعات مورد اعتراض و انتقاد قرار گرفته است

اتھام افشای اسناد  و اردم گول، مدير دفتر آنکارای اين روزنامه نيز به» جمھوريت«جان دوندار، سردبير پيشين 

 ماه و پنج ١٠ترتيب به پنج سال و  مبر گذشته بازداشت و سپس در دادگاه بهدر ماه نوا) سوريه ارسال سالح به( دولتی

  .سال زندان محکوم شده بودند

ھای تروريستی در جريان است که دادگاه بعدی  نگار يک پرونده ديگر به اتھام حمايت از سازمان عليه اين دو روزنامه

 . شده استتعيين نوامبر ١۶آن برای روز 

اين نشريه در ماه سپتامبر در کنار گروه . شود ای سکوالر و منتقد دولت در ترکيه محسوب می ، نشريه»جمھوريت«

ھای اين رسانه در زمينه  کميته نوبل گفت اين جايزه را به دليل تالش. ھای سوريه برنده جايزه نوبل آلترناتيو شد سفيد کاله

فشار، سانسور،  روزنامه جمھوريت بدون توجه به« کميته، گفته اعضای اين به. کند آن اھدا می نگاری تحقيقی به روزنامه

 .»برد بازداشت و تھديدھای جانی راه خود را برای آزادی بيان و مطبوعات پيش می

 حزب کارگران ئی گريالھائیکارانه ديگر دولت و ارتش ترکيه، اعدام صحرا يک جنايت بزرگ و ھولناک و تبه

ھواداران ارتش ترکيه فيلمی را  بوکی متعلق به ی کردپا، يک صفحه فيسگزارش آژانس خبررسان به. کردستان است

  .دھند ھايشان دو دختر گريال را ھدف گلوله قرار می منتشر کرده که در آن چند سرباز ترک با سالح

ی ھا را در مناطق کردستان گريالھا از اعضای حزب کارگران کردستان ھستند که در دست ارتش ترکيه اسير بودند و آن

  .کنند اعدام می
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  اعدام صحرائی دو گريال که در دست ارتش ترکيه اسير بودند: آژانس کردپا

زمان با انتشار تصاوير اين دو  ک ھم.ک.ھای نزديک به پ رسانه

ماه گذشته و در   حادثه مربوط بهًدختر جوان، عنوان کردند که احتماال

  .اند  درآمدهاسارت ارتش ترکيه  گريال به٣منطقه حکاری باشد که 

ھای اجتماعی ضمن محکوميت اقدام ارتش ترکيه، اين  کاربران شبکه

  .تحقير و قتل گريالھای کرد متھم کردند کشور را به

ای را در مناطق   عمليات گسترده،١٣٩۴ارتش ترکيه نيز از آذر 

کردنشين جنوب و جنوب شرق اين کشور آغاز و ھدف از آن را 

  .گران کردستان اعالم کردبرخورد با گريالھای حزب کار

تر نيز کميسرعالی حقوق بشر سازمان ملل با انتقاد شديد از  پيش

ھای فراقانونی  ھای ترکيه اظھار داشته بود که اين کشور با قتل مقام

شھروندان و ويران کردن شھرھای کردنشين به صورت جدی قوانين 

  .بشر را نقض کرده است المللی و حقوق بين

 تأسيس توسط عبدهللا اوجاالن ١٣٥٦ردستان در سال ُحزب کارگران ک

زمان برای احقاق حقوق مردم کرد و منطقه در ترکيه مبارزه  و از آن

  .کند می

جنبش اجتماعی در ترکيه و منطقه  زمان تبديل به است که از آن» سوسياليست«و » چپ«ک يک حزب  با افکار .ک.پ

  .ياسی و نظامی برخوردار استھای س  و ظرفيتئیگرديده و از قدرت و توانا

آور است حتی ھمکاران آن نيز سرکوب آزادی بيان  حدی شنيع و چندش س جمھورش بهئياين اقدامات دولت ترکيه و ر

  .اند در ترکيه را محکوم کرده

. احترام بگذاردپيمانش خواسته تا به آزادی بيان  شدت مورد انتقاد قرار داده و از ھم ، اقدام دولت ترکيه را بهامريکادولت 

ھای منتقد در  رشد فشار بر رسانه ما عميقا نگران روند رو به«:  گفته استامريکاجان کربی، سخنگوی وزارت خارجه 

 .ھا پايبند باشد قانونمندی و حقوق اساسی انسان او از ترکيه خواسته به» .ترکيه ھستيم
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برد سيستماتيک سياست  پيش«دليل   را بهاردوخانيز ، نالمانتاگ، پارلمان فدرال  س کميته روابط خارجی بوندسئير

 تصريح کرده که اين الماناين عضو حزب دموکرات مسيحی . مورد نقد قرار داده است»  با ھرگونه انتقادئیرويارو

 .کند تر از اروپا دور می اقدامات ترکيه را ھرچه بيش

نسبت » واکنشی توام با ترديد« به دليل ، نيز پارلمان اين کشور راالمانچم اوزدمير، رھبر حزب سبزھای 

 .ھا در ترکيه سرزنش کرده است دستگيری به

در . خوانده است» مضحک«بان حقوق بشر اتھام دادستانی ترکيه عليه روزنامه جمھوريت را  زمان سازمان ديده ھم

 که وضعيت اضطراری تا کجا دھد يکی از آخرين نشريات منتقد در ترکيه نشان می بيانيه اين سازمان آمده که حمله به

  .پيش رفته است

 رسانه کردی بر اساس قانون وضعيت اضطراری در ترکيه و نيز دستگيری ١۵چنين بسته شدن  بان حقوق بشر، ھم ديده

 .شدت مورد انتقاد قرار داده است دو شھردار کرد دياربکر را به

رھبری  تبر آغاز شده است ائتالف ضد داعش به اک١٧که از دوشنبه » آزادسازی موصل«از سوی ديگر، در عمليات 

، واحدھای ويژه ارتش عراق که متشکل از نيروھای شيعه و سنی منطقه است و نيروھای پيشمرگه کرد شرکت امريکا

  .دارند

نظاميان شيعه از غرب در حال  ارتش عراق از سمت جنوب، نيروھای پيشمرگه کرد از جبھه شرقی و شمالی و شبه

 .ت موصل ھستندسم پيشروی به

خواھد » گير طوالنی و نفس«ترين شاخه نظامی حشد الشعبی گفت که اين عمليات  ھادی اميری، فرمانده سپاه بدر، اصلی

 .روستای عين ناصر در غرب رود فرات رسيده است اکنون به سپاه بدر ھم . بود

کاستن از سرعت «حاری و انفجار برای اميری با بيان اين که از آغاز عمليات حشد الشعبی، داعش چند عمليات انت

زمان الزم دارد، دقت الزم دارد، يک . نبرد موصل، پيک نيک نخواھد بود«: سپاه بدر انجام داده، اضافه کرد» پيشروی

 .»نفس عميق الزم دارد

  .ده کرده استآما» طول انجامد ھا به حتی ماه«فرمانده سپاه بدر گفت که حشد الشعبی خود را برای عملياتی طوالنی که 

 

  سپاه بدر 
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سمت سوريه از اين مسير، نيروھای متحد  ھا به اما انتشار اخباری درباره خروج نيروھای داعش از موصل و فرار آن

داعش برای گذر از اين مسير از . ھای اين مسير دچار ترديد کرده است در عمليات موصل را برای باز نگھداشتن جاده

  .کند عنوان سپر انسانی استفاده می ل خروج از شھر ھستند بهغيرنظاميان موصل که در حا

 خانوار از ۵۵٠دفتر حقوق بشر سازمان ملل اعالم کرده است که گروه تروريستی داعش برای دفاع از موصل 

 .کند برای دفاع از شھر استفاده می» سپر انسانی«ھا به عنوان يک  روستاھای حومه موصل را گرد آورده و از آن

صورت علنی حضور خود را در اين عمليات اعالم  ولين بار از آغاز عمليات موصل است که حشد الشعبی بهاين ا

ای که برای اين عمليات تشکيل داده است  تر ارتش عراق اعالم کرده بود که در واحدھای نظامی ويژه پيش. کند می

  .نظاميان شيعه و سنی حضور دارند شبه

حکومت اسالمی ايران و سپاه قدس آن به فرماندھی قاسم سليمانی، در چندين عمليات تر حشد الشعبی با حمايت  پيش

 .برای بازپس گيری مناطق تحت تصرف داعش، ارتش عراق را ھمراھی کرده است

ترکيه اعالم . اند  الشعبی در اين عمليات اعالم کرده ترکيه و عربستان سعودی بارھا مخالفت خود را با حضور حشد

اکثريت جمعيت اين شھر ترکمن . سمت تل عفر صورت بگيرد با آن مقابله خواھد کرد ای به چه حمله ه چنانکرده است ک

  .ھستند

 

  فرماندھان سپاه بدر و ارتش عراق

عفر توصيف کرده،  در شھر تل» حمالت تروريستی«نظاميان شيعه، به آنچه او  ته است اگر شبهفجمھوری ترکيه گ سئير

. »کند تری در سيلوپی مستقر می نيروھای بيش«کنش نشان خواھد داد و به ھمين دليل نيز دست بزنند، کشورش وا

 .است ارائه نکرده » ءتقويت قوا« شماری از سربازان يا جزئياتی از اين اردوخان

شھروندان کـرد شرقی ترکيه، در مرز با عراق قرار دارد و ساکنان آن را عمدتا  سيلوپی در استان شرناق، جنوب غربی

  .دھند تشکيل می

عفر در استان نينوای عراق، در شمال غربی آن کشور است و شمار قابل توجھی از ساکنان آن را شھروندان سنی و  تل

  .دھند شيعه ترکمن تشکيل می
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حمايت «نظاميان شيعه  عراق در برابر شبه» ھای ترکمن«و » ھا سنی«ترکيه از زمان آغاز عمليات موصل گفته است از 

  .»کند می

 است؛ اقدامی که با واکنش و انتقاد شديد بغداد  شمال عراق زده اعزام نيروی نظامی به آنکارا در عين حال دست به

  .مانند ھا در اين منطقه باقی می رو شده، اما ترکيه گفته آن روبه

تماميت  با حفظ و احترام بهخواست دولت بغداد و  گويد حضور نظامی کشورھای ديگر در عراق بايد به  میامريکا

جمھوری ترکيه گفته کشورش با عراق مرز مشترک دارد و برای حفظ امنيت خود  سئياما ر. ارضی عراق انجام شود

  .دھد ھر اقدامی الزم باشد، انجام می

 با و اند شده مسلح دندان تا خليج عربی کشورھای و سعودی عربستان ترکيه، .است غالب جنگ يمن و عراق سوريه، در

 و شکنند ھم در را کشور سه اين ای منطقه استحکامات و ھا سنگربندی خواھند می ناتو و اروپا اسرائيل، ،امريکا حمايت

   .دھند شکست را ھا آن آخر در

 را اين است عراق کل منظور بلکه نيست شھر اين آينده چگونگی ھدف فقط موصل، عراق، شمالی شھر جنگ در

 را ھا آن اخيرا او که ،المان جمله آن از ناتو عضو کشورھای دفاع وزرای از نفر ١٣ با قاتمال در اوالند فرانسوا

  .است داه توضيح بروند، بروکسل به ناتو روسای نشست در شرکت برای که اين از قبل بود، کرده دعوت پاريس به

 بايد آن به دوباره تسلط راه از بلکه ردگي قرار توجه مورد نظامی ھدف يک مثابه به فقط موصل نبايد :که گويد می اوالند

 امور وزير ،»آيرو مارک ژان« .ايم برده را جنگ بلکه خونين نبرد تنھا نه شويم موفق اگر .شود ريزی پی عراق آينده

 تا رسيد پيروزی به جنگ در بايد .کشيد نقشه بعد روز برای و کرده بينی پيش را جريان بايد که کند می يادآوری خارجه

 موصل، تنھا نه يتمسؤول )IS(اسالمی دولت ضد المللی بين ائتالف خاطر اين به .برد بتوان را صلح آن از بعد

  .دارد را است اسالمی دولت مرکز که سوريه، شمال در »رقه« بلکه

 ينا .شود می ريزی برنامه حاضر حال در »رقه« به حمله که داد خبر ،امريکا متحده اياالت وزيردفاع »کارتر آشتون«

 در امريکا ويژه نيروھای از نفر ٢٠٠٠ حاضر در .شد خواھد آغاز برسد، پايان به موصل بر تسلط که اين از قبل حمله

 ناحيه و »الحسکه« شرقی قسمت در ،٢٠١٦ آغاز در ئیامريکا سربازان .دارند حضور سوريه، شمال

 در .شدند ساخته امريکا ئیھوا ھای ايگاهپ برای که اند درآورده تصرف به را سوری فردوگاه دو »کوبانی« جنوبی

 در )KSK(ويژه نيروھای از احتماال یالمان سربازان چنين ھم پنتاگون، فرماندھی تحت محلی نيروھای آموزش

  .دارند شرکت دارد، قرار منطقه ھمين در نيز که »منبج« شھر

 دولت با مبارزه برای - رسمی صورت به -  یالمان ينمأمور خدمات با پيوند در )KSK( ويژه نيروھای خدمت

 با ٢٠١٥ دسامبر ٤ در المان فدرال مجلس طرف از فرانسوی، نيروھای درگيری از حمايت ھدف به )IS( اسالمی

 ديگر سال يک برای مجلس ٢٠١٦ نوامبر دھم در که است قرار .است رسيده تصويب به نمايندگان آرائ اکثريت

  .اردبگذ آراء به را جنگ در خدمت کردن طوالنی

 يتمأمور به ھم AWACS آواکس شناسائی ھواپيماھای حاال که کرد تأئيد بروکسل در ناتو کل دبير »ِاستولتنبرگ جنز«

 او .است شده شروع اکتبر ٢٠ از حاضر حال در يتمأمور اين .کنند می جاسوسی وعراق سوريه در ناتو جانب از

 تا کند تقويت سياه دريای و مديترانه دريای منطقه رد را خود حضور خواھد می ناتو براين عالوه که گويد می

 او .کند »تحميل« را اسالمی دولت با نبرد که خواھد می نظامی اتحاد چنين ھم .بخشد ثبات را »ديگر ھمسايگان« موقعيت

 ،المان ،يکاامر که است پيوسته نظامی خدمت به قوا تمام ناتوبا براين بنا .کند می اعالم را عراق دولت از حمايت گسترش

  .اند کرده شروع قبال شان محلی متحدان با فرانسه و انگلستان
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- سايکس محرمانه توافق« با اند داشته شرکت منطقه تقسيم در اول جھانی جنگ پايان در بار يک قبال انگليس و فرانسه

 چيزی خاطر به کشور ٢٨ دبع سال صد .اند داده قرار »بارور اسالم« در را خود ملی »منافع حوزه« ،١٩١٦ در پيکوت 

  .است مانده باقی وعراق سوريه از داخلی، امور در زياد مداخالت و پيکوت -سايکس توافق از بعد که جنگند می

گرايان   و عراق بر سر مشارکت فرقهامريکارسد که اختالف ميان   نظر می گويند به اکثر منابع عراقی میدر اين ميان، 

  .متوقف شدن عمليات آزادسازی موصل صورت گرفت ومت اسالمی ايران، بهمورد حمايت حک» حشد الشعبی«

که بسياری از مناطق حومه موصل آزاد  شدن عمليات و اين اما حيدر عبادی نخست وزير عراق، با تکذيب خبر متوقف

 . کردتأکيداند بر استمرار عمليات  شده

ای بر  المللی و منطقه ذشته گفت نتايج اختالفات بينس پارلمان عراق، روز جمعه گئياز سوی ديگر، سليم الجبوری ر

 .جنگ موصل سايه انداخته است

گر عراق در اردن، در مصاحبه با راديو  اما احمد الکبيسی تحليل. تری به اين اختالف ھا نکرد الجبوری اشاره بيش

ھا  ی در بغداد باعث کارشکنیگير فرانسه گفت که نفوذ عوامل و دست نشاندگان حکومت اسالمی ايران در مرکز تصميم

 .ھای گذشته و انزوای اين حکومت در سطح منطقه شده است و پسگردھای دولت عراق طی سال

نظاميان مانند  حشد الشعبی موافق است زيرا فرماندھان اين شبه تنھا ايران با مشارکت نيروھای موسوم به«: او افزود

سازی مذھبی ھمه  ھا خواھان پاک اند لذا آن گرايانه داشته کردی فرقهعامری و غيره اغلب مزدوران ايران ھستند و عمل

 .»مناطق سنی نشين عراق ھستند

المللی عمليات را  ای اعالم کرد، ائتالف بين المللی ضد داعش در مصاحبه گوی ائتالف بين ژنرال جون رايان، سخن

ھای   کرد، اين تصميم در چارچوب تاکتيکتأکيد او. مدت دو روز متوقف کرده است  را بهئیويژه حمالت ھوا نظامی به

 .نظامی ائتالف است

رايان اظھار .  در ھمه محورھا جنگ عمال انجام گرفته استئیويژه حمالت ھوا  کرد متوقف کردن عمليات بهتأکيداو 

روھای عراقی گيری نيروھا در مناطق آزاد شده را داشته باشيم و ني داشت که انتظار داريم که وقت کافی برای موضع

 .ھای گرفته شده از سوی دشمن خود را آماده کنند بتوانند در برابر تاکتيک

اند و  دست آورده ھای متعددی عليه داعش به در آن سوی مرز با ترکيه، در شمال سوريه، رزمندگان روژاوا که موفقيت

رات بود که در تابستان توسط اين نيروھا اند؛ آخرين منطقه منبيج در غرب ف تا کنون چندين شھر کردنشين را آزاد کرده

نظر دنيس ناتالی محقق ارشد در  کشمکشی که به. نشينی کنند شرق فرات عقب خواھد که افراد آن به آزاد شد اما ترکيه می

  :ھا برطرف نخواھد شد اين سادگی گويد به ک در واشينگتن میستراتيژيانستيتوی مطالعات ملی 

جاست که   اينمسألهکند اما  ک بوده و ھنوز ھم ھست، ھم اکنون از داعش صحبت می.ک.سالھا پيش اولويت ترکيه پ«

 تفاوت وضعيت ترکيه در سوريه اين است که آن حمايتی که در شمال عراق دارد،  شدت پيچيده است، اوضاع سوريه به

 مطرح سؤالاما برای من اين کنند   کار میاردوخان چون ارتش آزاد سوريه ھستند که با ئیھا گروه. در سوريه ندارد

شدت چند دسته است و  خواھد در چنين وضعيتی در سوريه گير نکند؟ اپوزيسيون سوريه به است که ترکيه چطور می

آن نياز دارند   بهاردوخانعنوان يک نيروی قوی که  ھا می خواھند در کنار يکديگر به معلوم نيست چگونه اين گروه

ھا  اين گروه. وجود دارد اما در سوريه اين وضعيت نيست) حزب دمکراتيک کردستان( يروبياستند؟ در شمال عراق اين ن

و . خواھند، مبارزه خواھند کرد  که میئیھا نظرم کردھای سوريه تا آخر خط برای بخش به. جنگند در سوريه با ھم می

  .»وضعيت پيچيده سوريه اضافه خواھد کرد اين تنھا يک اليه ديگر به

  :خواھد اين نفوذ را از دست دھد کننده است و نمی تعيينگويد موضوع آينده موصل برای ترکيه بسيار   میدنيس ناتالی
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نظاميان مورد حمايت  ترکيه نفوذ زيادی در اين منطقه دارد و تالش خواھد کرد اين نفوذ پابرجا بماند و مثال شبه«

خواھد نفوذش   ھمه بازتاب اين موضوع است که ترکيه نمیھا اين. خطر نياندازند حکومت اسالمی ايران، اين نفوذ را به

اين بسيار مھم است . خطر بيفتد در موصل که فرماندار پيشينش ھم مورد حمايت آنکارا بود، بعد از پايان اين عمليات، به

 ھای  ميادين نفتی در بعشيقه را که کمپانیکنترول منطقه را در دست خواھد گرفت؟ چه کسی کنترولکه چه گروھی 

  » در اختيار خواھد داشت؟ و بعد از داعش چه بر سر موصل خواھد آمد؟ جا نفع دارند، ترک در آن

اش در حالی شدت گرفته، که عمليات آزاد سازی موصل توسط ارتش عراق  پيچيدگی روابط آنکارا با ھمسايگان جنوبی

  .چنان ادامه دارد  ھم،امريکا ئیھای اقليم کردستان عراق با حمايت نيروھای ھوا و پيشمرگه

 رئيس دولت و 35 آبان منتشر شد، نام ١٢ - نوامبر٢در گزارش تازه گزارشگران بدون مرز، که روز چھارشنبه 

دشمنان آزادی مطبوعاتم فھرست «عنوان  ھای مخفی به کار و نيز سرويس  گرا و جنايت ھای افراط حکومت، سازمان

  .اند شده

مصونيت از مجازات برای مرتکبان جنايت عليه   روز جھانی پايان دادن به نوامبر،٢مناسبت  اين گزارش به

 .نگاران، انتشار يافته است روزنامه

روز جھانی پايان « نوامبر را ٢ای، روز  ، با تصويب قعطنامه٢٠١٣ دسامبر ١٨مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 

 .نام نھاد» نگاران دادن به مصونيت از مجازات برای عامالن جنايت عليه روزنامه

س جمھور ترکيه، پادشاه ئيبار نام رجب طيب ادوغان ر در گزارش امسال گزارشگران بدون مرز، برای نخستين

 .اند نيز وارد فھرست دشمنان آزادی مطبوعات شده) داعش(» دولت اسالمی«عربستان سعودی و گروه 

 ١٣٠اکنون  فته گزارشگران بدون مرز، در اين کشور ھمگ به. کند  میکنترولھای اين کشور را   اکثريت رسانهاردوخان

 . رسانه جلوگيری شده است١۴٠برند و از فعاليت  سر می نگار در زندان به روزنامه

، پرايوت )جمھور مصر سئير( ، عبدالفتاح سيسیاردوخاندر فھرست تازه دشمنان آزادی مطبوعات در کنار رجب طيب 

  .اند نيز جای گرفته) جمھور بروندی سئير( ، پير انکورونزيزا)س دولت نظامی تايلندئير( اوچا چان

، )س جمھور ونزوئالئير( ، نيکوالس مادورو)پادشاه عربستان سعودی( چنين برای نخستين بار ملک سلمان ھم

عنوان  نيز در فھرست گزارشگران بدون مرز، به) داعش( »دولت اسالمی«نظاميان حوثی يمن و گروه تروريستی  شبه

 .اند نان آزادی مطبوعات معرفی شدهدشم

را » دشمنان آزادی مطبوعات«ھاست عنوان  ھای جديد، اسامی ديگری وجود دارند که سال در اين فھرست عالوه بر نام

س جمھور سودان، شی جين ئيس جمھوری اريتره، عمر البشير رئياند؛ از جمله ايساياس آفورکی ر نام خود ثبت کرده به

  .کيم جونگ اون ديکتاتور کره شمالیپينگ رھبر چين و 

چنان حضور دارند، از اين  روز شده بود ھم ، به٢٠١٣سال  شماری از دشمنان آزادی و مطبوعات ھم که در فھرست 

... س جمھوری سوريه وئيای، رھبر حکومت اسالمی ايران، طالبان و يا والدمير پوتين، بشار اسد ر ميان سيدعلی خامنه

  .اند لف برخی ديگر از فھرست خارج شدهداليل مخت اما به

اند که از نظر گزارشگران بدون مرز از طريق سانسور،   قرار گرفتهئیھا در اين فھرست نام افراد و سازمان

  .ھا نقش دارند طور ويژه در سرکوب رسانه ھای خودسرانه، شکنجه و قتل به بازداشت

گويد وجود شمار زياد اسامی در فھرست دشمنان آزادی  ز می گزارشگران بدون مرالمانميشائيل رديسکه، مدير بخش 

توانند بدون ترس از مجازات، مطبوعات  دھد که خودکامگان و افراطيون ھنوز مطمئن ھستند که می مطبوعات نشان می

 .چنان سرکوب کنند را ھم



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١١

ان منتقد را تحت تقيب قرار داده، نگار که مجازات شوند، روزنامه ھاست بدون آن گفته رديسکه برخی از قدرتمندان سال به

ای را  ھمين دليل، او از سازمان ملل متحد خواسته است که نماينده ويژه به. رسانند قتل می کنند يا به ھا را شکنجه می آن

 . کندتعييننگاران  برای حفاظت از روزنامه

مومی اين کشور را در ارتباط با ھای ع  ھزار نفر ديگر از کارکنان بخش١٠تازگی خبر از اخراج  دولت ترکيه، به

  .کودتای نافرجام اخير، داده است است

 صادر کرده، گفته شده در دو روز گذشته دولت ترکيه در ١٣٩٥ آبان ٩شنبه  ای که دولت ترکيه، يک بر اساس اطالعيه

اغلب از  ھزار تن از کارمندان بخش خدماتی کارمند دولتی، ١٠باز ھم » سازی دولت پاک«ادامه اجرای طرح 

 . اند ھای دادگستری، بھداشت و آموزش، اخراج شده خانه وزارت

  .ھا، معلمان، پرستاران و پزشکان ھستند تازگی اخراج شدند اساتيد دانشگاه چند ھزار تن از اين افرادی که به

ھای جنوب  ناستا ھای تصويری، راديو و نشريات که اغلب کردی و متعلق به  رسانه شامل مجالت، رسانه١۵چنين  ھم

 .شرقی ترکيه ھستند نيز بسته شدند

  .کردھای اين کشور نزديکند، بسته است ھا به  رسانه را که برخی از آن١۵چنين  دولت ترکيه، ھم

س ئيس جمھور ترکيه خواھد بود که رئيھا نيز منتفی شده و از اين پس، اين ر چنين انتخابی بودن روسای دانشگاه ھم

  .کند ھا را منصوب می دانشگاه

، ئیھای مختلف قضا  ھزار نفر در بخش٣۵از سه ماه پيش که در ترکيه وضعيت اضطراری اعالم شده، بيش از 

  .اند ھا ھزار نفر ديگر ھم از کار اخراج شده ده. اند  اين کشور دستگير شدهپوليسنظامی، امنيتی، دولتی و 

ای از پارلمان ترکيه خواھد خواست تا مجازات اعدام  ه، يک روز پيش نيز گفته بود که با ارائه اليحاردوخانرجب طيب 

  . بازگرداندئیقوانين قضا را دوباره به

 اين ئیاتحاديه اروپا، مجازات اعدام از قوانين قضا سازی برای پيوستن به  و با ھدف زمينه٢٠٠۴پارلمان ترکيه در سال 

س جمھور اين کشور، چند بار بر لزوم بازگشت اين ئياما در پی کودتای نافرجام اخير در ترکيه، ر. کشور را حذف کرد

  .قوانين ترکيه سخن گفته است مجازات به

جبھه نخست جنگ و تروريسم دولت ترکيه عليه آزادی بيان، . ترکيه در اين روزھا درگير سه جبھه استاين ترتيب،  به

  . ھا در داخل ترکيه است ک و حزب اتحاد دموکراتيک خلق.ک. سياسی و مردم کرد و پمخالفانھا و  رسانه

در کنار وضعيتی که در شمال سوريه دارد، نيروی . سوريه و عراق است جنگ داخلی  دومين و سومين جبھه مربوط به

آموزش  نظامی اين کشور وارد شمال عراق ھم شده است و در اردوگاه بعشيقه در نزديکی شھر موصل ارتش ترکيه به

اقدامی که مورد انتقاد شديد دولت مرکزی در بغداد است . ھای سنی مشغول است نظامی گروه بزرگی از کردھا و گروه

.  ھم قرار گرفته استامريکااقدامات آنکارا مورد انتقاد ايران و . که خواستار خروج ترکيه از خاک اين کشور شده است

طور که وزير خارجه   است و آن وارد اين منطقه شده گويد با ھماھنگی منطقه خودمختار کردستان عراق، ترکيه اما می

آيد آماده است تا عملياتی زمينی  شمار می آن کشور ھشدار داد، اگر آنکارا حس کند تحوالت عراق تھديدی برای ترکيه به

ک .ک.آورد، گريالھای پ شمار می يکی از موضوعاتی که ترکيه در عراق تھديد به. اجرا درآورد را در خاک عراق به

ويژه در منطقه سنجار،   در شمال عراق، بهئیھا اند و در پايگاه  تروريسم دولتی ترکيه ايستادهھستند که در مقابل

  .مستقرند

گری  طلب و سوسياليست و کمونيست، ھمه اين جنگ و جنايات و وحشی خواه و برابری ترديد ھر فرد و جريان آزادی بی

اروپا و چين، از حکومت عربستان سعودی و حکومت  و روسيه گرفته تا اتحاديه امريکاداری از  ھای سرمايه دولت
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ويژه دولت ترکيه  ھای تروريستی اسالمی و غيراسالمی و دولتی و غيردولتی، به اسالمی ايران گرفته تا ھمه دار و دسته

 جنگ و کشتار و آزادی ھمه زندانيان سياسی و اجتماعی در ترکيه و منطقه کند و خواھان پايان دادن به را محکوم می

  !شود می

  .ادامه دارد
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