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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
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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

 
 (Dmitriy Minin)  -  مينين دميتری

  شيری. م. ا: برگردان از
 ٢٠١٧ جوالی ٠١

  

  :سوريه جنگ اسرار
 جديد ملی ۀفاجع يا تاريخی پيروزی ۀآستان در کرد، عامل

 
 خاورميانه در کردنشين قمناط ۀنقش

 بارفاجعه خود، دولت از شده محروم )نفر ميليون ۴٠ -٣٠( جھان بزرگ ھایخلق از يکی کردھا، تاريخی سرنوشت

 نزديک ملی استقالل کسب به آنھا دوم، و اول جھانی ھایجنگ پايان در بار دو گذشته سال صد در .است خورده رقم

 .شد باد بر آنھا اميد اين خارجی نيروھای ۀاخلمد ۀنتيج در بار دو ھر اما بودند،

 ترک و المان متحد ھایوریتامپرا عليه مبارزه در کرد قبايل از خود استعماری منافع تأمين منظوره ب ھاانگليسء ابتدا

 با ھمراه ھاانگليس ھمان دوم، بار .گذاشتند ناکام را آنھا ۀطلباناستقالل ھایتالش اسلحه قدرت با بعد و کردند استفاده

 به سوم رايش شکست از پس اما نمودند، تحريک عراق و ايران به ھيتلری نفوذ با مبارزه به را کردھا ھاامريکائی

 تاريخ ترتيب اين به و نمودند کمک )مھاباد جمھوری ً،مثال( کردھاۀّاوليھ دولت سرکوب در کشورھا اين ھایدولت

 منافع تأمين برای ابزاری ۀمثابه ب کردھا از )ھاامريکائی ھمه، از قبل بار، ناي( ھاآنگلوساکسون ھم باز .شودمی تکرار

 انگيزغم تاريخی تجارب رغمه ب کردھا، که ندارد، وجود تضمينی ھيچ و کنندمی استفاده خاورميانه در خود ژئوپليتيک

 .فتندني تله به ديگر بار خود،
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 .دارند حضور داخلی جنگ مقدم خط در خود انسجام لطف به که ندکمی زندگی سوريه در کرد نفر ميليون دو به نزديک

 روژآوای خودمختاری و ساخته آزاد داعش اشغال زير از فرات رود امتداد در و کشور شمال در را وسيعی مناطق آنھا

  .نمودند اعالم را خود

 
 روژآوا نشان و پرچم

 حاصل و آبی منابع انرژی، آن، تبع به و فرات رود یرو اصلی ّسد سه ھر که نمايند،می تأکيد نگرانی با ھاترک

  .است گرفته قرار کردھا نظارت زير در سوريه ھایزمين خيزترين

 
 لحاظه ب آنھا که شود،می داده توضيح اين با آنھا استقالل گونه ھر رد و سوريه کردھای به نسبت آنکارا خاص خصومت

 پيشروترين مسلم، صالح رھبریه ب دموکراتيک اتحاد حزب .ھستند نزديک بسيار ترکيه کردھای با سياسی و قومی

 ھایسازمانۀ رست در را آن ھاترک که )ک پ پ( کردستان کارگران حزب با سوريه در کردھا سياسی نيروی

 تحادا حزب با اين، با موافقت رغمه ب نيز ھاامريکائی .باشدمی نزديک بسيار ارتباط در اند،کرده بندیطبقه تروريستی

  .کنندمی ھمکاری دموکراتيک

 
  است سرگردان دمشق و مسکو واشينگتن، ميان در ھنوز دموکراتيک اتحاد حزب رھبر
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 دمشق که ،امريکا طرفدار بشدت کرد سياستمداران از يکی  -سوريه دمکراتيک نيروھای رسمی ۀنمايند سيلو، طالل

 .کندمی تھديد "نظامی اقدامات" با را

 که کنند،می تصور آنھا اکنون اما کردند، مقابله آنھا با چگونه گذشته در ھاآنگلوساکسون دارند خاطره ب البته، کردھا،

 با يوگسالوی ھایويرانه در کوزوو تبارانلبانیا مستقل دولت تشکيل الگوی شايد، .بود خواھد ديگری طور بار اين

 از گيریبھره با شکبی سوريه دموکراتيک يروھاین امريکائی مشاوران .است کرده جلب را آنھا توجه غرب کمک

 منافع تأمين برای مبارزه به را آنھا و بود متکی امريکا به توانمی که دھند،می اطمينان کردھا به "کوزوو الگوی"

 ضعيفت صربستان تنھا کوزوو در اگر .زياد خيلی ھاتفاوت و اندکم بسيار ھاشباھت حال، اين با .کردند متقاعد امريکا

 سوريه کيه،رت ايران، کشور چھار حداقل مقاومت با آنھا اينجا در نمود،می نظامی مقابله امريکا با تحريمات، اثر در شده

 .ھستند مواجه عراق و

 کرستان استقالل برای پرسیھمه روز مبر،سپت ٢۵ در که زمانی آنجا، در .ندارد کامل شباھت ھم عراق کردستان با

 زيادی اتتغيير ايستاد، خواھد دولت اين مرزھای در داعش با مبارزه در عراق ۀاندوخت تجربه و تهکارکش ارتش عراق،

 نه و شد خواھد سرکوب کامل طوره ب قوی، احتمال به عراق در داعش که است، محتمل ويژهه ب اين .داد خواھد روی

 مناطق .گشت خواھد محو ئیجغرافيا ۀقشن از ماه سه  -دو از پس بلکه، شده، گفته که آنطور ،٢٠١٨ سال پايان در

 بدوی قبايل اراضی، اين چھارم سه در. نيست يکنواخت خيلی است، داعش اشغال در که سوريه و عراق از وسيعی

 صورت در .اندکرده ياد آن به وفاداری سوگند فقط داعش، ناپذيرئیجدا جزء به شدن تبديل بدون که دارند، سکونت

 داعش واقعی قدرت نقاط .نمود خواھند استقبال صاحبان اين از براحتی بخشش، به يقين با نھاآ جديد، صاحبان پيدايش

 سوريه، در رقه و عراق در موصل جمله، از آنھا، از برخی سقوط .اندشده محاصره آنھاۀ ھم و نيستند، زياد چندان

 در سوريه در عقربات و ديرالزور لسخنه،ا و عراق در تلعفر ً،مثال ديگر، مناطق آزادسازی است؛ فردا و امروزألۀ مس

  .دومينو قاعده -ادامه در و است ممکن ھفته يک عرض
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 ھم سر پشت بار سه تواننمی اما انگيزد،برمی ھمدردی احساس کردھا مشروع حق ناگوار سرنوشت قطع، طوره ب

 و سوريه در خودمختار دستانکر ايجاد برای تضمينی ھيچ لندن نه واشينگتن، نه .گذاشت یپا چنگک يک ھمان روی

 "پيشمرگه" و پنتاگون بين ساله ھاده ھمکاری طمطراق پر توافق احت .داد نخواھند و اندنداده عراق در کرد مستقل دولت

 امريکاۀ متحد اياالت که است، آن ۀزند گواه اخير ھایدھه تاريخ .است حرف يک مابقی، ھمه .باشدمی تعھدی چنين فاقد

 در کسی، يک" شايد که مورد اين به رسد چه تا نبوده بندپای حقوقی ھایقرارداد در خودۀ پذيرفت ھداتتع به ھيچگاه

 .است داده وعده شفاھی طوره ب "ئیجا

ه ب مسکو، .است کرده دفاع کشور اين کردھای منافع از روسيه سوريه، در جنگ مدت تمام در که است، ذکر به الزم

 در جمله، از سوريه، ألۀمس فصل و حل مورد در المللیبين ھایجلسه  ۀھم در کردھا نمايندگان شرکت به مثال، عنوان

 کردھا کردن متالشی از توانست روسيه فقط .است شده موفق غرب ۀمنفعالن ًمطلقا رفتار شرايط در و،يژن مذاکرات

 کارشناسان توسط که سوريه اساسی قانون نويسپيش در .نمايد ممانعت "فرات سپر" طرح چوب چھار در ترکيه توسط

 بشار روزھا ھمين .بود گرفته قرار تأکيد مورد جداگانه طوره ب کردھا حقوق بود، شده پيشنھاد دمشق به و تھيه روسيه

ً واقعا جای توانندمی کردھا آن، اجرای با که داد، قرار تأکيد مورد را کشور در اداری اصالحات انجام لزوم اسد

 محقق را خود فرھنگی - ملی منافع توانندمی نمايند، احراز سوريه دولتی -اجتماعی ساختارھای امیتم در یاشايسته

 رياسته ب دمکراتيک اتحاد حزب رھبری اخير، ھایزمان تا ."ھستند دست در ملموس ھایپرنده" -اينھا ۀھم و سازند

 .دانستمی ارزش اب بسيار را روسيه ھایکمک و کردمی اذعان واقعيت اين به مسلم صالح

 اين ويژهه ب .است داده سوق غيرعقالنی انتخاب به را کردھا اخير ھایزمان در امريکا "پرواز حال در ۀپرند" متأسفانه،

 سوريه آزاد ارتش يعنی خود، امر تحت نظاميانشبه ۀسلط تأمين برای پنتاگون مه ماه ھایتالش شکست از پس واقعيت

 و شدند مأيوس سوريه آزاد ارتش رزمی قابليت از که امريکائی "مشاوران" .گرديد رآشکا سوريه جنوب سرتاسر در

ً عمدتا نيروھای و کشور اين شرق  -شمال به را خود اصلی توجه نحوی، ھر به "اسد سرنگونی" برای تالشھا ۀادام در

 ھاامريکائی ۀواسطه ب وريهس ئیھوا نيروی ٢٢ -سو ۀجنگند سقوط .نمودند متمرکز سوريه دموکراتيک اتحاد حزب کرد

 کند، بمباران را دموکراتيک اتحاد حزب مواضع داشت قصد ھواپيما گويا( نمود مشخص را عطف ۀنقط رقه ۀمنطق در

 دمشق با مبارزه آن نظر از که داد، نشان واشينگتن .)بود داعش به ضربه آوردن وارد آن ھدف امر، واقعيت در اما

 از بسياری افسوس، .نمايد دفاع کردھا منافع از خود قوای تمام با است آماده ياگو و است داعش شکست از مھمتر

 جديد ملی ۀفاجع با را کردھا مدت بلند در اعتماد اين که حالی در کردند، باور وعده اين به کرد ھایدسته فرماندھان

 مناطق به دولتی ارتش ورود از و نموده پافشاری خودۀ بينانکوته موضع روی بر آنھا اگر خصوصه ب .کندمی تھديد

  .نمايند امتناع خود ۀسلط تحت
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 را کوزوو و نموده اجماع صربستان در که آنگونه سوريه اطراف در نظامی قوای تجمع برای ھم عمل در ھاامريکائی

 ھایارتش با کردھا استقالل برای که رسدنمی امريکائی ذھن به ھم وحشت خواب در .کنندنمی فکر کردند، جدا آن از

 کردھا استقالل زيرا نيست، تخيلی وجه ھيچ به ئیدورنما چنين .بجنگند ترکيه -خود متحد و سوريه عراق، ايران، منظم

 ھر قبال در تعھدات ھمه از ھميشه خطر اين ترکيه، برای ً،مثال .است ترخطرناک تھديدی ھر از مستقل دولتھای برای

 .تاس ترمھم ناتو جمله، از ،یااتحاديه

 يادآور را سوريه در امريکا سابق سفير فورد، روبرت سخنان احت کردھا رسمینيمه رسانیاطالع پايگاه ،"نيوزآران"

ۀ گفته ب ."کرد نخواھد دفاع اسد نيروھای مقابل در کردھا از امريکا" جنگ، ئینھاۀ مرحل در داشت اظھار که شود،می

 است؛ غيراخالقی احت سياسی، حماقت تنھا نه دھند،می انجام کردھا اب )ھاامريکائی( آنھا که آنچه" فورد، روبرت

 اين با مخالفت ضمن "نيوزآران" ."شوندمی خود خطای بزرگترين مرتکب ھاامريکائی به اعتماد با سوريه کردھای

 شروع عامل فورد، روبرت از معتبرتر کارشناسی ھيچ زيرا، !بناحق اما کند،می استناد کارشناسان ديگر به مدعا،

 .يافت تواننمی سوريه بحران

 با مواجھه از را کردھا ھم )مربع کيلومتر ھزار ۴۵ تا( دموکراتيک اتحاد حزب توسط سوريه اشغالی وسيع اراضی

 بسيار ارتباطی ھایراه و پائين، بسيار )رزمنده ھزار ٣٠( مناطق اين در کرد نيروھای تراکم .کندنمی حفاظت مشکل

 به آسانی به را دموکراتيک اتحاد حزب اشغالی اراضی سوريه منظم ارتش بکشد، ئیرويارو به کار اگر .است وسيع

 و ھستند اعراب ھایزمين شوند، خارج آنجا از خواھندنمی کردھا که اشغالی، قلمرو سوم دو .کندمی تقسيم بخش چند

 طرف، يک از دمشق شدن، بدتر صورت در .ندارند منابعی اينجا در معمولی زندگی به دادن سامان برای کردھا

 با کردھا و نمود خواھند تشويق اينجا در شورش به را عرب جمعيت براحتی ديگر، طرف از ترکيه ھوادار نيروھای

 .داشت تواننمی کشوری ھيچ از المللیبين حمايت انتظار حالت، اين در .شد خواھند مواجه "رحمانهبی فشار"

 مرزی مناطق در را خود نظامی نيروھای از یامالحظه قابل بخش ترکيه حاضر حال رد منتشره، گزارشات اساس بر

 و دمشق از کردھا اگر :است اين سؤال و است دمشق و مسکو ۀاشار منتظر و نموده مستقر سوريه کردنشين نواحی

 داد؟ خواھند ادامه ھاترک مھار به آنھا آيا برگردانند، رو مسکو

 آنھا .دارند عھده بر خود خلق برای سازسرنوشت کارراه تعيين در بزرگی ليتومسؤ وناکن سوريه کردھای رھبران

 دمشق راه در که اين بر مشروط شوند، برخوردار داشتند، قبلی سوريه در که آنچه از بيشتر بسيار حقوق از توانندمی

 روبرت ۀگفته ب غيراخالقی، روش به ،عکسه ب توانندمی و کنند کمک آن به جديد دولت ساختن در ننمايند، ايجاد مانع

 دستاوردھا دادن دست از آن ئینھاۀ نتيج که بزنند، دست ئیماجراجو به و شوند متکی خارجی سياستمداران فورد،

 .بود خواھد
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