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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠١٧ جوالی ٠٨
  

  نزديک شدن بھار آزادی الرقه،
 ! نيروھای مرتجع منطقه را نگران کرده است

   

جانبه نيروھای  آسا و ھمه در جريان يورش برق، ٢٠١۴در عراق، در سال » موصل«در سوريه و » الرقه«ھر دو شھر 

شھر . در سوريه و عراق اعالم شدند» خالفت اسالمی«عنوان مقر اصلی  زمان سقوط کردند و به ، تقريبا ھم»داعش«

صد ھزار سکنه  اين شھر در حال حاضر حدود يک. اعالم شده بود) داعش( عنوان پايتخت گروه دولت اسالمی الرقه به

 .است

ای را  آينده«: گويند جنگند و می ژ در شھر الرقه عليه دشمنان بشريت می.پ.ی-گ .پ.د و مبارزان ی.س.نيروھای ق

  »! خواھد رسيد گذاريم که در آن صدای خنده کودکان به گوش ھمه بنيان می

  

ن نيروھای مخوف اي. ھای اخير، داعش بيش از ھر مکان ديگری برای سرکوب مردم روژاوا تالش کرده است در سال  

در حمله به کوبانی . ور شدند تا دندان مسلح و با ميلياردھا دالر پشتوانه مالی، ھمواره به روژاوا و جنوب کردستان حمله

ويژه کانتون کوبانی، با  ھای روژوا، به زنان و مردان جوان ککانتون. ترين مقاومت عصر را در مقابل خود ديد بزرگ

ھای مدافع زن، ھم داعش و ھم حاميان آنان را به شکست  ھای مدافع خلق و يگان صفوف يگانمبارزە قھرمانانه خود در 
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المللی که تا ديروز چشم خود را بر روی مردم روژاوا  در واقع پس از مقاومت کوبانی بود که نيروھای بين. کشاندند

ھای شنگال، مخمور  در مقاومت)  و يژاستارگ.پ.ه( نيروھای مدافع خلق. ھای اين منطقه آگاه شدند بسته بودند از واقعيت

جويانه را  طلبانه، عدالت خواھنه، برابری باری را بر داعش وارد کردند و در عين حال قوانين آزادی ضربات مرگ... و 

 کردند که به کلی با سيستم موجود تأسيسبه تصويب مردم رساندند و يک سيستم کامال نوين دون دولت و ملت 

. کنند داری و سوسياليستی را نمايندگی می غاير است و با ھر کمبود و اشکالی عموما نيروھای ضدسرمايهکاپيتاليستی م

ھای مديريت دموکراتيک جامعه، دفاع از خود و  امان و پيگير و ھدفمند خود در ھمه عرصه ھا با پيکار بی رو، آن از اين

جھانيان نشان دادند و عمال در ميدان جنگ تحميلی و عرصه تمام   حقوق مردم بدون توجه به جنسيت و مليت را بهتأمين

داری نخواھند توانست در برابر  ھای ارتجاعی سرمايه ھا و دولت دفاعی نيز نشان دادند که داعش و ديگر گروه

ويژه از چھار بخش کردستان جوانان به صفوف  از ھر گوشه جھان، به. پيکارگران و انقالبيون روژاوا ايستادگی کنند

گونه بود که نسيم  بھار آزادی از راه رسيد و تمام مردم آزاده جھان و منطقه را سرمست کرد و  گ پيوستند و اين.پ.ی

  !شان رسيد نويد آزادی و ھمبستگی به مشام

 آغاز شده بود به آزادی مناطق ٢٠١٦در ماه نوامبر سال » د.س.ق«عمليات آزادسازی الرقه که از سوی نيروھای 

داعش در . چنان ادامه دارد سپس عمليات نبرد بزرگ برای آزادی مرکز شھر الرقه ھم شروع شد و ھم. يدوسيعی انجام

ای تازە را از چنگال اين گروه  کشد و مبارزان ھر روز محله ھای خود را می مرکز به اصطالح خالفت خود آخرين نفس

  .کنند کار اسالمی آزاد می جانی و تبه

. اند  متر از حصار را از بين برده٢۵نيروھای دموکراتيک سوريه .  متر است٢۵٠٠ طول حصار قديمی شھر رقه 

کاران گمنام  حصار رفيقه در شھر باستانی الرقه در دوران خالفت ابو جعفر المنصور از خلفای عباسی به دست صنعت

رو خالفت عباسی را از حصار رفيقه قلم. بغدادی ساخته شده و در دوران ھارون الرشيد بازسازی و تقويت شده است

  .کرد تعرض امپراتوری بيزانس مصون می

 

 رقه پيش از داعشالاندازی از حصار قديمی شھر  چشم

اند پس از نبردی سھمگين،  ست که مبارزان شب گذشته توانسته ، حاکیجوالی ٤شنبه  ھا از الرقه، سه در آخرين گزارش

   .برساننددر مرکز اين شھر » الرقه قديمی«خود را به منطقه 

ھا از دو  اين پيشروی. ديشب پس از نبردی چندين ساعته، مبارزان موفق شدند خود را به منطقه قديمی الرقه برسانند

شود که داعش از  گفته می. اند   ائتالف برخوردار بودهئیجبھه صورت گرفته است و مبارزان از پشتيبانی نيروی ھوا
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ھا  ه چنين برای جلوگيری از پيشروی مبارزان، د ای خود استفاده نموده و ھمعنوان سپری بر ديوار قديمی اين محله به

   .بمب را در مسير مبارزان منفجر نموده است

ھای داعش، خود را به محله قديمی الرقه در مرکز  اند ضمن خنثی نمودن تمامی مقاومت با اين حال، مبارزان موفق شده

شود و   نظامی بزرگی برای پيکارگران سوريه دموکراتيک محسوب میاين پيشروی مبارزان دستاورد. شھر برسانند

  .شود پس از اين نبرد الرقه، وارد مرحله ديگری می 

***  

) شمال سوريه( در واقع تحوالت سوريه و در جنگ و گريز تروريسم دولتی و غيردولتی در سوريه، تاکنون روژاوا

ھای جدی  ھا و اميدھا و نگرانی ت؛ و در عين حال سايه و روشنچون زمردی در قلب تاريک خاورميانه درخشيده اس ھم

، در ... به نيروھای سوريه دمکراتيک  وامريکاويژه درباره نقش ارسال سالح توسط  در سرنوشت آتی اين منطقه؛ به

  !جنگ عليه داعش وجود دارد

برند، آخرين روزنه  به سر می) داعش سابق( »دولت اسالمی« که در مبارزه با ئیبر اساس اطالعات مختلف نيروھا

  .فرار اين گروه تروريستی از الرقه نيز مسدود و حلقه محاصره جھادگرايان کامل شده است

 -  جون ٢٩شنبه  بان حقوق بشر سوريه مستقر در لندن و منابع متعلق به کردھای سوريه در ساعات پايانی روز پنج ديده

جھادگرايان از پايتخت خودخوانده داعش واقع در شمال سوريه بسته شده ، خبر دادند که آخرين راه خروج ١٣٩٦ تير ٨

 .است

شان کامال  توسط فرماندھان«جھادگرايانی که » نيروھای دمکراتيک سوريه«گويان اين عمليات گفته است،  يکی از سخن

 .اند ھا زير فشار شديد قرار داده را در تمامی جبھه» اند به حال خود رھا شده

 .برند جوی داعش در الرقه به سر می  ھزار جنگ۴کم  ابع کردھای سوريه، ھنوز ھم دستگفته من به

، برای نخستين بار وارد مقر و دژ اصلی داعش در سوريه شده و مناطقی از »نيروھای سوريه دمکراتيک«ائتالف 

  . الرقه را آغاز کرده بودند حمله برای آزادسازیجون ۶ھا روز  آن.  خود در آوردندکنترولحوزه تسلط آنان را به زير 

ھای مدافع خلق روژاوا، با مشارکت شماری از  تر متشکل از يگان ، ائتالفی است بيش»نيروھای سوريه دمکراتيک«

اين نيروھا .  شدتأسيس از سوريه ئیھا نيروھای عرب، آشوری، ارمنی و ترکمن که پس از تسلط داعش بر بخش

 . ک ھستندترين ائتالف دموکراتي عنوان بزرگ به

ارتش آزاد « ميالدی پس از جنگ ميان ٢٠١۴ مخالفان دولت سوريه بود، اما در سال کنترولشھر الرقه ابتدا تحت 

در ) داعش( »دولت اسالمی«، به تصرف نيروھای )مخالف بشار اسد( و نيروھای داعش و شکست ارتش آزاد» سوريه

 .فی شدعنوان پايتخت خالفت اين گروه تروريستی معر آمد و به

 ھزار نفر از آنان ٨٠کردند که   ھزار نفر در اين شھر زندگی می٣٠٠تسلط داعش بر الرقه، حدود  در روزھای آغازين

 .دادند را آوارگان ديگر مناطق سوريه تشکيل می

 طبق آخرين برآورد سازمان ملل متحد، در حال. اند ھای گذشته، اما ھزاران غيرنظامی الرقه را ترک کرده در ماه

 . ھزار نفر در اين شھر سکونت داشته باشند١۶٠حاضر بايستی حدود 

اين شھر نقش پايگاه . و فرماندھی نظامی داعش است» دولت اسالمی«الرقه محل استقرار ابوبکر بغدادی، خليفه 

 .گر بسياری از حمالت تروريستی در سراسر جھان را داشته است رھبری داعش و ھدايت
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 ٢٠١٦ نوامبر سال ٦در کنفرانس مطبوعاتی روز » نيروھای دموکراتيک سوريه«گوی نجيھان شيخ احمد، سخ

احمد، . است» عمليات خشم فرات«گوی  و سخن» نيروھای دموکراتيک سوريه«تبار و فرمانده  جيھان شيخ احمد، سوری

 .  حال مبارزه تن به تن استدر) داعش( »دولت اسالمی عراق و شام«ترين زنانی است که با  ترين و بلندپايه از سرشناس

او . گرفت ھا الھام می وی متولد الرقه است و در دوران کودکی با خواندن کتاب بيوگرافی زنان بزرگ، از زندگی آن

ھای مبارزه با داعش بدل شده و تصميم  اکنون به فرمانده جنگ جبھه پيش از اين فعال حقوق بشر و ھنرمند بود و ھم

  .خود را در اين زمينه ايفا کنديت مسؤولگرفته است تا 

 سال اپريلپيوست و در » واحدھای محافظت خلق«زمان با وقوع جنگ در سوريه، جزء اولين زنانی بود که به  وی ھم

 .بود» واحدھای محافظت زنان«گزاران   يکی از بنيان٢٠١٣

اين واحدھا يکی . ن زن ھستندشود که ھمه اعضای آ اولين ارتش در خاورميانه محسوب می» واحدھای محافظت زنان«

 . شکل گرفت٢٠١٥بود که در اکتبر سال » نيروھای دموکراتيک سوريه«از اجزای تشکيل دھنده 

ھای جنگ مبارزه  عھده دارد که در خطوط مقدم جبھه اکنون فرماندھی ارتش مردمی از زنان رزمنده را به خانم احمد ھم

در مورد جديدترين تحوالت ميدان جنگ برای آزادسازی الرقه و نقش وی در مصاحبه اختصاصی با المشارق . کنند می

  )اين مصاحبه در پايان اين مطلب در ضميمه يک آمده است( .بانوان در اين جنگ گفتگو کرد

 

بنا به گزارش سايت راديو فرانسه، . اند ھای داعش را افشا کرده ھا پس از گريختن از الرقه سوريه، دروغ ئیاندونزيا

ھا پس از گريز از  ئیھمراه ساير اندونزيا ليفه در حالی که يک حجاب سبز پوشيده است به: ، نوشت٢٠١٧-٠٦-١٦
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 خبرگزاری -ايھام المحمد ( .شود ين عيسی در شمال رقه می وارد اردوگاه عجون ١٣در روز » دولت اسالمی«سنگرگاه 

 )فرانسه

اند، استراحت می کنند،   پس از گريز از الرقه رسيدهجون ١٣ که در روز ئیھا در اردوگاه عين عيسی جا ئیاندونزيا

  .جا سفر کرده بودند به آن» دولت اسالمی» «خالفت«ھا به اميد زندگی بھتر در آن

 که زمانی سنگر و استحکامات آن بود می جنگد، شماری از ئیبرای دفاع از جا» اسالمیدولت «در حالی که 

  .کنند داعش را آشکار می» ھای دروغ« ھا پس از گريز از الرقه ئیاندونزيا

 

  

ند شد و در انتظار بيمه بھداشتی و مشاغل با حقوق ان واقعی احاطه خواھمؤمناش تصور کردند که با  ليفه و خانواده

 .شد رويای آن را ديد ، تنھا می»مسلمان«ترين کشور با اکثريت  خوبی بودند که در اندونزی، پرجمعيت

ھا جزو ھزاران تنی ھستند  ئی تن ديگر از اندونزيا١٥جنگند، ليفه و  اما اکنون در حالی که داعش برای دفاع از شھر می

 .اند هکه گريخت

اند و در انتظار اين ھستند که   کيلومتری شمال الرقه پناه گرفته٥٠ھا در يک اردوگاه برای آوارگان در عين عيسی در  آن

 .کند به درون شھر پيشروی می) اس دی اف( شود؛ درحالی که نيروھای دموکراتيک سوريه شان چه می ببينند سرنوشت

زنند، قبول دارند که با انتخاب خودشان به خاک داعش سفر  سته حرف می ساله و ھموطنانش که به عربی شک٣٨ليفه 

 که اين گروه از طريق اينترنت برای ئی ياد گرفتند و مزايائیچيزھا» دولت اسالمی«کردند و درباره به اصطالح 

 .حاميان خودش مدعی شده بود
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» .خيلی گران است ود که در اندونزی خيلیمن بيماری دارم و الزم است که روی گردنم عمل جراحی انجام ش«: او گفت

است، به » کامال رايگان، کامال رايگان«ھای درمانی  خاطر اعتقاد خودش و ادعاھای داعش که مراقبت وی افزود که به

  .پايگاه استحکامی داعش جذب شد

فتند کسانی که به الرقه طور شکسته توضيح داد که از طريق اينترنت با عوامل داعش در تماس بود که به او گ ليفه به

  .ھای بليط شان را دريافت خواھند کرد و از زندگی خوبی برخوردار خواھند شد برسند، ھزينه

 ليفه دريافت که عملی که .چه که انتظار داشتند، متفاوت است ھا پس از رسيدن دريافتند که وضعيت به شدت با آن اما آن

 .نياز داشت اصال رايگان نبود و او درمان نشد

و اشاره کرد که درون منطقه » .ھمه چيز دروغ است«: ھا در عين عيسی، گفت ئی ساله و يکی ديگر از اندونزيا١٩نور 

 .ھا وانمود شده بود، نيست چه که برای آن  داعش ھيچ چيز ھمانند آنکنترولتحت 

اما زمانی که رسيدند .  داشته باشنداش در اين گروه شغلی اش انتظار داشتند که مردان خانواده نور گفت که او و خانواده

 .ھای داعش بپيوندند جو به رده عنوان جنگ ھا گفته شد که موظف ھستند تا به به آن

 .اش بعدا زندانی شدند او اظھار داشت که مردان خانواده

:  او گفت.جويان داعش بود که خواستار ازدواج با او بودند شکل دائمی مورد مزاحمت جنگ چنين گفت که به نور، ھم

وی افزود که حتی برادرش در » .خواھيم گفتند که دختر تو را می آمدند و به پدرم می ام می بسياری از مردان به خانه«

 ».آيا دختر يا خواھری داری؟ من ھمسر می خواھم«: بازار الرقه توسط يک غريبه متوقف شد که از او پرسيد

 ».زنند ف میھا دائما درباره زنان حر آن«: او به تلخی گفت

ھا ھشت زن، سه   ماجراھای گفته شده توسط اعضای اين گروه، که در ميان آنتأئيد: گويد خبرنگار راديو فرانسه می

 .کودک، و پنج مرد حضور دارند، غيرممکن است

ھا  آن. اردخوانی د  داعش ھمکنترولھا با اظھارات ساير اتباع خارجی گريخته از مناطق تحت  اما اين گفته: افزايد او می

ھای اينترنتی را خورده بودند و اين که تبليغات فريبکارانۀ مذکور چه قدر با  شرح داده بودند که چگونه فريب وسوسه

 . اين گروه مشاھده کرده بودند، متفاوت بودئیخود ادعا» خالفت«واقعيتی که پس از رسيدن به 

سوی الرقه در  رونده به روھای دموکراتيک سوريه پيش اردوگاه عين عيسی، گفت که مبارزان نيمسؤولفيروز خليل، 

 .ھا را آزاد کنند رود که آن  ھستند، اما انتظار میئی از اعضای گروه اندونزيائیحال بازجو

 ».اند ھا فريب خورده آن...ھا پی بردم چه که از آن از آن«: او گفت

 ماه گذشته تالش ١٠ھا برای  آن. عش دروغ بوده استھا دريافتند که جلوه تصوير شده برای آنان توسط دا آن«:وی افزود

 ».جا را ترک کنند، اما سرانجام چند روز پيش توانستند بگريزند داشتند آن

 را از طريق مرز به شھر اربيل عراق بفرستند تا به ئینيروھای دموکراتيک سوريه قصد دارد تا اين گروه اندونزيا

 .سفارت اندونزی تحويل شوند

 تن ٥٠٠در حدود .  در سوريه باشندئی اندونزيا٥٠٠-٦٠٠اکنون در حدود  شود که ھم ن اندونزی باور میوالمسؤگفته  به

 .ديگر تالش داشتند به سوريه برسند، اما پس از رسيدن به خاک داعش اخراج شدند

*** 

باره تسليحاتی که واشنگتن شنبه گذشته برای اطمينان بخشيدن به ترکيه، در ، پنجامريکاھا، وزير دفاع  گزارش رسانه به

در حالی که حمالت نيروھای دموکراتيک سوريه در مناطقی از قبيل . به کردھای سوری داده، اظھارنظر کرده است
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 داده، پس از پايان  (YPG)»ھای مدافع خلق يگان«  را کهئیھا س پنتاگون گفته که واشنگتن سالحئيالرقه ادامه دارد، ر

  .تجنگ با داعش پس خواھد گرف

 درصد از ٨٠گيری شھر الرقه پايگاه اصلی داعش در سوريه گفته که  چنين درباره عمليات بازپس ، ھم»جيمز متيس«

  .خواھند بود» عربی« که در اين عمليات شرکت خواھند کرد، ئینيروھا

روھا قرار داده است  بر اساس منافع خود اين سالح ھا را در اختيار اين نيامريکادھد که  سادگی نشان می اين سخنان به

 واقفند و به اين مسألهنيروھای سوريه دموکراتيک نيز به اين . در حالی که سيستم روژاوا را به رسميت نشاخته است

بنابراين کسانی . کار پاک کنند  اتالف نياز داشتند تا الرقه را از وجود اين نيروی مخوف و تبهئیسالح ھا و حمالت ھوا

کنند و يا اين که منافعی در اين  نه برخورد میمسؤوالترديد يا ناآگاه ھستند و غير تازند بی وا میکه در اين مورد به روژا

  .ھای مداوم عليه روژوا دارند سازی پرونده

با  اپريل ٣٠ شنبه يک س جمھور مستبد و فاشيست اين کشور،ئي راردوخانھای ترکيه، رجب طيب  گزارش رسانه به

گفت که آنکارا ھرگاه بخواھد، به کردھای سوريه   در مرز ترکيه و سوريهامريکائیمی ھای نظا انتقاد از حضور گشت

  .کند حمله می

بود که ارتش اياالت متحده برای جلوگيری از  به نقل از منابع کرد در سوريه، گزارش داده » رويترز«خبرگزاری 

 .کند ظامی در مرز دو کشور مستقر میھای ن درگيری بين ارتش ترکيه و مبارزان مسلح کرد در شمال سوريه، گشت

، در اپريل ٢٩ او شنبه . خواست دست از حمايت کردھا برداردامريکا، بالفاصله بارھا از اردوخانشخص رجب طيب 

 امريکاگران و تاجران در استانبول بار ديگر خواستار پيوستن نيروھای ائتالف به رھبری  مجمع عمومی انجمن صنعت

 .گيری الرقه شده بود يه در عمليات بازپسبه نيروھای ارتش ترک

توانند دست در دست يکديگر الرقه را به گورستان داعش بدل  ی عظيم، ائتالف و ترکيه میامريکا«:  ادعا کرداردوخان

 ».کنند

به «خواند و گفت که » تروريست«، مبارزان کرد سوری را )ی پ گ( ھای مدافع خلق چنين بار ديگر يگان او ھم

 ».م که يک گروه تروريستی را ھمراه خود نکنندئيگو مان می مريکائیادوستان 

 .شدت با ھرگونه حضور ترکيه در اين عمليات مخالف ھستند نيروھای کرد به

ھای اخير  رقه مخالف است و به گزارش رويترز، در ماهالاز سوی ديگر، ترکيه با حضور کردھا در عمليات آزادسازی 

 .دست بردارد» ی پ گ« از حمايت خود از بر واشنگتن فشار آورده تا

 .  است در سوريه را نيز بمباران کرده» ی پ گ«ھای اخير مواضع  ترکيه در ھفته

شدن داعش از الباب به دست شورشيان مسلح تحت حمايت آنکارا گفته بود که  رانده ، پس از بيروناردوخانرجب طيب 

 ئیگيری نھا آنکارا از واشنگتن خواسته تا برای بازپس.  الرقه استگيری  آنکارا از حضور در سوريه بازپسئیھدف نھا

  .الرقه به حمايت از شورشيان عرب تحت پشتيبانی ترکيه بپردازد

ای که نيروھای  کند؛ منطقه برای غيرنظاميان در شمال سوريه دفاع می» منطقه امن«ھاست که از طرح يک  ترکيه سال

نياز دارد تا »  امن منطقه«گويد اين  ترکيه می. ان داعش در آن حضور نداشته باشندھای مدافع خلق و پيکارجوي کرد يگان

 .با ايجاد يک ناحيه پرواز ممنوع نظارت شود

ھای  و يگان) PYD(ھاست که موضوع حمايت تسليحاتی و تدارکاتی اياالت متحده از نيروھای دموکراتيک سوريه مدت

، ترک، سوری، امريکاتای منافع خودش، جنجال زيادی به پا شده و مقامات در عمليات الرقه در راس) PYG( مدافع خلق

، که ھنوز به امريکاای و ضدامپرياليست   از طيف تودهئیھا طلب و يا بخش کرد و حتی برخی گرايشات چپ منزه
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سوی ترکيه  از مسألهروسيه و حکومت بشار اسد را به واکنش و پاسخ واداشته است و ھشدارھای زيادی در مورد اين 

ھای مدافع خلق روژاوا و سوريه دموکراتيک نيز در اين ميان، در  در عين حال يگان. ھا داده شده است امريکائیبه 

ھای سياسی و اجتماعی خود  راستای منافع نه تنھا مردم کردستان سوريه، بلکه مردم سراسر سوريه با اھداف و برنامه

 و ئیی در سيستم خودمديريتی دموکراتيک و مناسبات شوراتغيير که ھايشان تا روزی کنند و سياست مبارزه می

از . ھای منطقه و جھان با آن مخالف ھستند داری جھانی و ھمه دولت طور کلی سيستم سرمايه دمکراسی مستقيم که به

رتش ترکيه، راندن داعش، تجاوزگری ا ن آمدن از اھداف خود برای عقبئي و بدون پائیرو، دريافت سالح از ھر جا اين

شده از نظر  طلب و تروريست، امری بديھی و پذيرفته طلب و جنگ کاران خشونت ارتش اسد و حاميانش و ديگر تبه

بنابراين، اين وضعيت حساس و شکننده سوريه، حتی دشمنان طبقاتی را نيز . ھای آزاده است افکار عمومی و انسان

چنين سياست نه تنھا غيرمنطقی . شمن مشترک را شکست دھنددھد تا د برای يک دوره معين در کنار ھم قرار می

  .نيست، بلکه عين منطق است

ھای کرد  تر وزارت دفاع ترکيه اعالم کرد، پنتاگون به آنکارا اطمينان داده که ليست تسليحات ارسالی برای يگان پيش

سازی شھر الرقه در سوريه فراھم سوريه را به اين کشور اعالم کرده و مقدمات عودت اين تسليحات را پس از آزاد 

 .کند

ای خود ضمن تصريح اين مطلب اعالم کرد  ، ھمتای ترکيه»فکری ايشيک«ای به  وزير دفاع اياالت متحده با ارسال نامه

او . پس از پايان نبرد با داعش پس گرفته خواھد شد» ھای مدافع خلق يگان«چون  نيروھای کرد ھم ھای داده شده به سالح

ھا قرار  ھای مدافع خلق در اختيار آن به ترکيه اطمينان داده است که ماھانه فھرستی از تسليحات ارسالی به يگانچنين  ھم

  .خواھد گرفت

ھا در صفوف نيروھای دموکراتيک   ھدف اصلی خود از ارسال سالح و مھمات به نيروھای کرد که بخشی از آنامريکا

 در سوريه و بيرون راندن اين شبکه تروريستی از شھر الرقه عنوان کرده روی داعش رزمند را مقابله با پيش سوريه می

  .است

است، بلکه » ھای مدافع خلق يگان«اين در حالی است که دولت ترکيه، نه تنھا از مخالفان سرسخت ارسال سالح به 

ون نيز بارھای اين منطقه ھای تجاوزکارانه نيز برای حمله به روژاوا را در دست اجرا دارد و تاکن انواع و اقسام طرح

ھای مدافع خلق  اما واشنگتن اعتقاد دارد تنھا گزينه کارآمد برای مقابله با داعش تقويت يگان. باران کرده است را توپ

  .است و نيروی ديگری وجود ندارد

ليحات برای  از احتمال ادامه ارسال تسامريکا به ترکيه وعده داده بود، وزير دفاع امريکااما خالف آن چيزی که 

گيريم بلکه با  ھا پس نمی ھا را از آن ھای مدافع خلق پس از عمليات الرقه خبر داد و گفت سالح نيروھای کرد يگان

تر   بيشامريکاھای  البته با روی کار آمدن ترامپ، اين تناقضات در سياست. کنيم  که نياز دارند جايگزين میئیھا سالح

  .شده است

ھر کاری که «: ، بدون پرداختن به جزئيات گفتYPGھای ارسالی برای   پس گرفتن سالحماتيس درباره موضوع باز

  ».کنيم بتوانيم می

منظورم اين است که با . بستگی به اين دارد که گام بعدی چه باشد. بايد ببينيم چه پيش خواھد آمد«: باره گفت او در اين

  ».رسد پايان عمليات الرقه نبرد به پايان نمی
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س جمھوری ترکيه، بارھا مدعی کرده که کشورش آماده اقدام نظامی جديد در شمال سوريه و ئي، راردوخانرجب طيب 

ترين  زمانی که کم« ... »تضمين امنيت مرزھای ترکيه«يت ترکيه برای مسؤولملحق کردن الرقه و منبج به مناطق تحت 

  ».آماده اقدام نظامی خواھيم بودخطری را احساس کنيم که بتواند کشور ما را تھديد کند، ما کامال 

  

ويژه پسر رجب طيب  از زمان ظھور داعش تاکنون صدھا خبر و گزارش و تحقيق درباره ارتباط دولت ترکيه، به

در محاصره چھار ماھه کوبانی توسط داعش، ارتش ترکيه با توپ و تانک در مرز . اردغان با داعش منتشر شده است

ھا از طريق   که از اين منطقه می گريزند وارد ترکيه شوند و يا کمکئیھا  اجازه ندادند آنکوبانی با ترکيه مسقر شدند و

شود که داعش به راحتی از مرزھای ترکيه رفت و آمد  اما در خبرھا و تصاوير، ھمواره ديده می. ترکيه به کوبانی برسد

ی شده تا به کوبانی فرستاده شده ھنوز در ھای مردمی خريدار حتی يک دستگاه آمبوالنس که در سوئد با کمک. کند می

احمد ساعيت «ھای  افشاگریدر ضميمه دو، ( .دھد مرز ترکيه مانده و دولت ترکيه اجازه ورود آن به کوبانی را نمی

  ).ای در بر دارد ، اطالعات دست اول و تازه»يايال

***  

زمان با  ھم. خرين اميد ترکيه در سوريه استھای آزاد؛ آ برای جلوگيری از رسيدن نيروھای دموکراتيک سوريه به آب

مردان ترکيه در مورد آغاز يک عمليات جديد عليه کردھا در شمال سوريه خبرھا حاکی از تدارک  تھديدھای دولت

گويند ترکيه به عنوان يک بازنده اصلی در ميدان  ناظران می. گسترده نظامی ارتش اين کشور در مرزھای عفرين است

   ...کند  سوريه تالش می

مردان ترکيه در مورد آغاز يک عمليات جديد عليه کردھا در شمال سوريه خبرھا حاکی از  زمان با تھديدھای دولت ھم

گويند ترکيه به عنوان يک بازنده اصلی  ناظران می. تدارک گسترده نظامی ارتش اين کشور در مرزھای عفرين است

» فدراسيون دمکراتيك شمال سوريه«و » ھای روژاوا کانتون«ھد حوزە کم اجازه ند کند دست در ميدان سوريه تالش می

   .ھای آزاد مديترانه برسد به آب

اين . از روزی که عفرين از دست نيروھای حکومتی سوريه آزاد شد ترکيه حمله به اين منطقه در روژاوا را آغاز کرد

ھای مسلح برای  چنين تسليح و تشويق گروه و ھمھجوم شامل حمالت مسلحانه و توپخانهای ارتش ترکيه در نوار مرزی 

   .حمالت مشابه تحت نام ارتش آزاد سوريه بوده است

   .الثوار نيروھای دفاعی بومی حاضر در عفرين و مناطق شھبا در شمال سوريه ھستند ھای مدافع خلق، و جيش يگان 

 به نوار مرزی عفرين منتقل کرده و تری ارتش ترکيه در چند ھفته اخير نيروھای نظامی و تجھيزات جنگی بيش

س ئي راردوخان. ھای مدافع خلق منتشر کردەاند  در مورد آغاز عمليات زمينی و حمله به يگانئیرسانهھای ترکيه خبرھا

دھند کردھا در شمال سوريه موقعيت سياسی خود را  ھای خود مدعی شده اجازه نمی رانی جمھوری ترکيه ھم در سخن

   .حفظ کنند
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، »احرارلشام«، از جمله ...، عربستان وامريکاھای تروريستی مذھبی تحت امر ترکيه و  ن با اين اتفاقات، گروهزما ھم

 خود در اعزاز و مارع در شمال سوريه حمالتی شديدی کنترولاز مناطق تحت » گردان سلطان مراد«و » تحريرالشام«

   . عفرين و مناطق شھبا انجام دادەاندئیبه نواحی روستا

گويند ترکيه از ماه گذشته ميالدی آب رودخانه فرات که از داخل مرزھای ترکيه به سوريه  ابع بومی در روژاوا میمن

ھا و  جنگل. شود را نيز مسدود کرده و موجب بروز مشکل آب و برق در برخی مناطق روژاوا شده است سرازير می

   .رھا به آتش کشيدە شدەاندمزارع کشاورزی روستائيان عفرين نيز توسط نظاميان ترکيه با

ھای  ھای شکل گرفته در روژاوا را از بين ببرد و ھمه تالش دولت ترکيه که طی چھار سال گذشته موفق نشد کانتون

ھای مدافع خلق و جلوگيری از شرکت آن در عمليات آزادسازی الرقه  المللی آن برای تروريستی معرفی کردن يگان بين

يابی مردم کرد و  کم با اعمال حاکميت بر کانتون عفرين از دست کند که دست کر میشکست خورد اکنون به اين ف

   .ھای آزاد مديترانه جلوگيری کند شان به آب متحدان

ھای مسلح تحت امر آن و ارتش دولتی سوريه قرار دارد اما نيروھای  عفرين در محاصره کامل ارتش ترکيه، گروه

 توجھی برخوردارند و عفرين اکنون با سيستم خودمديريتی، توسط اھالی بومی ژ از قدرت دفاعی قابل.پ. ی گ و.پ.ی

  .شود آن اداره می

 سوريه برای دريافت - ايران -دنبال جلب حمايت محور روسيه  ھای گذشته به  در ماهامريکا پس از نااميدی از اردوخان

ھا را در   امر خود و مناطق تحت اختيار آنھای تحت مجوز حمله برون مرزی به روژاوا بوده و حتی بسياری از گروه

   .ازای چنين توافقی به بشار اسد فروخته است

ساز موصل و الرقه قائل نشدند به   برای ترکيه در تحوالت سرنوشتئیالمللی جا که ائتالف بين مقامات آنکارا از اين

 در آلمان اردوخانرانی  منوع کردن سخنھای ترکيه که حتی به سطح م شدت نگران ھستند و انتقادات گسترده از سياست

   .تر در جھان است دھد که ترکيه در حال انزوای بيش رسيده است نشان می

ھای روژاوا و جلوگيری از گسترش فدراسيون دمکراتيك شمال سوريه تا   ھرچند برای ضربه زدن به کانتوناردوخان

ھای مدافع خلق و نيروھای  وسيه دوخته است اما يگانس جمھور رئيھای مديترانه چشم به دھان والدمير پوتين ر آب

پيمان آن در ائتالف نيروھای سوريه دمکراتيك که اکنون در الرقه پايتخت داعش مشغول نبرد ھستند گفتهاند که ھر  ھم

  . که به عفرين حمله کند به عاقبت داعش در کوبانی دچار خواھد شدئینيرو

صدا فرياد  ھا آمدند و با يک  ز شھروندان عفرين از ظھر امروز به خيابانھا ھزار ا ، ده٢٠١٧ جوالی ٥چھارشننه 

  !مقاومت و آزادی را سردادند
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بار ارتش  بنابه گزارشات انتشار يافته، ھزاران نفر در کانتون عفرين در شمال سوريه در اعتراض به حمالت مرگ

گرانه  لمللی خواستند به سکوت در برابر حمالت اشغالا  زده و از جوامعه بينئیپيما ترکيه به اين مناطق دست به راه

  .ترکيه در شمال سوريه پايان دھند

در ادامه حمالت . پارچه روبرو خواھد شد معترضان با سردادن شعار اعالم کردند، ھر حملهای به عفرين با دفاع يک

. عفرين و مناطق شھبا را بمباران کرد تيرماه نيز ارتش ترکيه کانتون ١٢ارتش ترکيه به شمال سوريه، شامگاه دوشنبه 

وضعيت جسمانی برخی از مجروحين که .  تن ديگر مجروح شدند٨ غيرنظامی کشته و ٣کم  در جريان اين حمله، دست

 .ھا وجود دارند وخيم گزارش شده است چند کودک در ميان آن

 

چنين  ين اداری و ھممسؤول گسترده روز چھارشنبه عفرين تمام آحاد جامعه، نھادھای جامعه مدنی و ئیپيما در راه 

ژ و نيروھای .پ. ی-گ .پ. به عبدهللا اوجاالن، مبارزان یئیپيما شرکت کنندگان در اين راه. مبارزان حضور داشتند

  )hX/be.youtu://https٩mf٤n١٤zA: آدرس لينک فيلم تظاھرات عفرين( .د درود فرستادند.س.ق

ھا  صدا در خيابان ساکنين کانتون عفرين در روژاوا که از پنج سال پيش در محاصره کامل زندگی کردەاند امروز يک

  .ژ در برابر عمليات زمينی احتمالی ارتش ترکيه مقاومت خواھند کرد.پ.گ و ی.پ.وشادوش نيروھای یاعالم کردند د

ھای مدافع خلق با دعوت از ترکيه به پايان اقدامات خصمانه عليه روژاوا ھشدار دادەاند اگر ارتش  فرماندھان يگان

ک ھم اعالم کرده که اگر .ک.يک فرمانده پ. ترکيه به عفرين حمله کند به سرنوشت داعش در کوبانی دچار خواھد شد

   .ارتش ترکيه وارد عفرين شود راھی برای خروج از آن پيدا نخواھد کرد

ھای مذھبی تحت امر آن در نوار مرزی عفرين و  ھای مدافع خلق با وجود حمالت شديد اين روزھای ترکيه و گروه يگان

توقف نکرده و بيش از نيمی از بخش قديمی شھر را آزاد ديگر نواحی شمال سوريه، عمليات آزادسازی رقا را م

 از سقوط پايتخت داعش نگران و ناراحت نيست اما راھی برای نجات آن وجود اردوخانکس به اندازه  ھيچ. کردەاند

  .ندارد

که رود، فاش کرد  شمار می ترين حزب مخالف در پارلمان ترکيه به س حزب جمھوری خلق که بزرگئيچنين اخيرا ر ھم

  .دولت پيشين به رياست حزب حاکم ترکيه از احتمال وقوع کودتا در اين کشور آگاه بوده است

ھيچ شکی نيست که دولت : س حزب جمھوری خلق ترکيه گفتئيپايگاه خبری النشره، کمال قليچدار اوغلو ر گزارش به

 . شده استتأئيدوده است و اين امر  گذشته پيش از وقوع آن آگاه بجوالیترکيه از تالش برای کودتا در نيمه ماه 
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حقايقی در اين زمينه . دھی فراگير، پيش از وقوع آن آگاه بود طور قطع، دولت از کودتا با اين سازمان به: وی افزود

ھا از وجود تالشی  ن نظامی به دستگاه اطالعاتی و مطلع کردن آنمسؤوالبرمال شده است؛ از جمله مراجعه يکی از 

 .الوقوع يببرای کودتای قر

 شده تأئيدتر خواھد شد زيرا اخبار آگاھی قبلی دولت ترکيه از تالش برای کودتا  اين موضوع در آينده روشن: اوغلو گفت

 .است

 چھار وزير و شمار زيادی از نمايندگان حزب عدالت و توسعه حاکم از برنامه ارتباطی بايلوک: وی تصريح کرد

(Bylock) باره وجود دارد  اطالعاتی در اين. باشد مدعی است ابراز تماس بين کودتاگران میکنند که دولت  استفاده می

 را بپرسيم که چرا اين سؤالاگر دولت رمزگذاری اين برنامه را شکسته بود؛ بايد اين . سازی شود اما بايد مستند

د که ممکن است دولت از تالشی برای حمايت از برخی افراد وجود دار. اطالعات را با مردم در ميان نگذاشته است

 .کند برخی نمايندگان و وزيران و افراد مشخصی حمايت می

***  

پيمانانش از   و ھمامريکاسو و  در واقع يک جبھه جديد ھم در جنگ سوريه بين ايران، روسيه و ارتش سوريه از يک

 که شاھراه ئیست، جا مناطق جنوب شرقی سوريه در ھمسايگی مرز عراق شکل گرفته اکنترولسوی ديگر، بر سر 

 اين مسير کنترول. اين مسير برای ايران از اھميت استراتژيکی برخوردار است. کند جا عبور می دمشق به بغداد از آن

اين . جا به سمت شرق با ايران برقرار کند ايران را قادر خواھد کرد که ارتباطی زمينی بين سوريه و عراق و از آن

هللا لبنان، از طريق عراق و سوريه متصل  داد که به متحد اصلی خود در منطقه، يعنی حزبمسير به ايران اجازه خواھد 

  .شود

که نفس  واقعيت اين است که با توجه به اين.  داشته باشندکنترولھا قصد دارند بر شرق سوريه  امريکائیدر ھمين حال 

تر برای روزھای بعد  ھای رقيب ھر يک به فکر ايجاد مناطق نفوذ ھر چه وسيع داعش در سوريه به شماره افتاده، طرف

 بيرون از( تری اينک مسائل مھم: نويسد ای در ھمين ارتباط می نيويورک تايمز در مقاله. از شکست کامل داعش ھستند

دست خواھد گرفت؟ چه کسی   تمامی کشور حتی بخش شرقی را بهکنترولآيا حکومت سوريه . وجود دارد) راندن داعش

؟ کدام بخش امريکاسو با ايران و روسيه يا  بر اين منطقه کويری در مرز سوريه و عراق مسلط خواھد شد؟ نيروھای ھم

که تمامی اين  با توجه به اين«: دھد مقاله ادامه می» اھد کرد؟ترين منطقه نفوذ را کسب خو از نيروھای سوری بيش

 و امريکانيروھا در مسير درگيری با يکديگر ھستند، تشديد تضادھا در روزھای اخير ترس از درگيری مستقيم بين 

 ».ايران، و حتی با روسيه را دامن زده است

ھر «: گويد  در پيمان ناتو بود میامريکا سال نماينده ، داگالس ای لوت که تا ژانويه ھمينامريکائیژنرال بازنشسته 

يک در صدد کاھش درگيری  زمان مشغول عمليات باشند و ھيچ زمان که چندين نيروی مسلح در يک منطقه جنگی ھم

ھای مختلف در سوريه، چه بر  حوادث ناشی از تاکتيک...  خارج شود وجود داردکنترولکه وضعيت از  نباشد، خطر اين

 ».تواند به يک اشتباه محاسبه منجر شود مين و چه در ھوا، میروی ز

موضوع حمالت . ھای ايران و عربستان است تر کرده، تشديد خصومت ميان حکومت اما موضوعی که شرايط را بغرنج

ه پرانی سپا داعش به قبر خمينی و مجلس شورای اسالمی ايران و اظھارات تھديدآميز سران عربستان و ايران و موشک

چندی پيش وزير دفاع . پاسداران ايران به مقر داعش در سوريه، اوضاع منطقه را بيش از پيش تيره و تار کرده است

مانيم تا آنان جنگ را به داخل  ما منتظر نمی«: عربستان، که اينک وليعھد عربستان ھم شده، در اوايل ماه مه گفته بود

  ».اين نبرد در طرف آنان، داخل ايران روی دھدخاک سعودی بکشانند بلکه تالش ما اين است که 
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در مقام ( ھای تھاجمی عربستان از جمله در يمن که سياستمدار تازه کاری است، معمار سياست محمد بن سلمان با آن

خبر خوبی «در حالی که برخی منابع اسرائيلی انتصاب او را به مقام وليعھدی . و در ارتباط با ايران است) وزير دفاع

 در اسرائيل، دنيل بی شاپيرو، اين انتصاب را در رابطه با ايران امريکاخواندند، سفير سابق »  و اسرائيلامريکای برا

 .توصيف کرد» خطرناک«

 و امريکاھای درگير، به خصوص دو قدرت اول اتمی جھان،  در چنين شرايط پر تنش و التھابی ھيچ يک از طرف

ايت منجر خواھد تغييرھا به چه  ھای آن ند و معلوم نيست نتايج توافقات و رقابتروسيه، ظاھرا در صدد کاھش تشنج نيست

 شد؟

 و ايران، و ايران و عربستان و رقابت مسلحانه برای به چنگ امريکا، امريکا در روابط بين روسيه و تغييردر صورت 

، خطر بروز يک » تعطيل شدهئیزدا در حالی که ھرگونه مذاکره برای تشنج«آوردن موقعيت دست باال در سوريه، 

 .درگيری بزرگ در منطقه خاورميانه جدی است

*** 

تر  در اين ميان بيش. کننده و مبھم است ترديد وقايع خاورميانه و سرنوشت آينده مردم اين منطفه، بسيار نگران بی

، درباره ...يست وطلب، آنارش خواه، برابری ھای ھمه نيروھای چپ و کمونيست، انترناسيوليست و آزادی نگرانی

داری  ای که اميدھای زيادی را در ميان نيروھای رزمنده و انقالبی و چپ و ضدسرمايه منطقه. سرنوشت روژاوا است

  . منطقه و جھان زنده کرده است

کنند و در خارج گود نشسته و  داری به روژاوا پرخاشگری می نه و به نام چپ و ضدسرمايهمسؤوال که غيرئیھا اما آن

 منتظر آن ئیھا ھم مانند گرايشات مختلف بورژوا  آن. ھا جدی گرفت اش کن؟؛ نبايد اھميتی داد و آن لنگ: زنند د میفريا

شک ھر قدمی که به  اما بی! دار را بپذيرد و مانند اقليم کردستان عراق شود ھستند که روژاوا سقوط کند و قوانين سرمايه

ھا، نبايد مانع   با در نظر گرفتن ھمه مالحظات سياسی و اجتماعی و نگرانیشود پيش و يا به پس در روژاوا برداشته می

خواھانه و  طلبانه و آزادی کم قوانين انسانی و برابری چرا که در اين منطقه دست. آن شود که مورد حمايت قرار نگيرد

 کامال آزاد و دموکراتيک ئیفضاجويانه، آن ھم نه از باالی سر جامعه توسط احزاب و يا دولت، بلکه مستقيما در  عدالت

طور  ھايشان ترويج و تدوين و تصويب شده و خودشان نيز مجری آن ھستند و به در مجامع عمومی شوراھا و کمون

ای  محکم و قاطع نه فقط در سطح نظری، بلکه در دنيای عمل نيز در اين شش سال، بسياری رسم و رسوم پايه

ھای مھم سياسی، اجتماعی و  در عرصه. گردد  میتأکيد ئی مستقيم و شوراداری ملغی شده و به دموکراسی سرمايه

ھای مھمی در سطح قوانين و در سطح جامعه برداشته شده است ھم چون برابر واقعی زن مرد و نقد و رد  فرھنگی، قدم

سليح عمومی نه ھای مادری، ت ھا و آزادی بدون قيد و شرط زبان قاطع مردساالری و پدرساالری، حل معضل مھم مليت

  ...  نيازھای روزمره مردم وتأمينبرای جنگ بلکه برای دفاع، اھميت دادن به محيط زيست و 

انجمن ورزد  کند و خصومت و دشمنی می پراکنی می سازی و شايعه ترين جريانی که ھمواره عليه روژاوا پرونده بيش

ھا و  ھا، حتی خورک تبليغات برخی ليبرال است که برخی مواقع نيز شايعات آن) ENKS( ميھنی کردھای سوريه

   .شود ای ھم می ای و فرقه ھای حاشيه چپ

اين انجمن . تر کنند را قوی )ENKS( اند تا انجمن ميھنی کردھای سوريه ، ترکيه و بارزانی، ھمواره تالش کردهامريکا

مسعود «وی دولت ترکيه و ھای سياسی کردھای سوريه تشکيل شده است که از س از تعدادی از احزاب و سازمان

شوند، ارتباط تنگاتنگی را  شناخته می» د.ی.پ«شوند و به اين دليل که رقيب  س اقليم کردستان حمايت میئير» بارزانی

  .با ترکيه دارند
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ھا و تبليغات پوچ و غيرواقعی گرايشات مختلف بورژوازی و  دروغ اين ترتيب، نبايد انرژی و اھميت زيادی به به

ھای گرايشات چپ  گوی پرخاشگری داری عليه نيروھای انقالبی و رزمنده روژاوا داد و يا جواب سرمايهھای  دولت

تر روژاوا، عمليات رھاسازی شھر استراتژيک   مھممسألهگرای را داد، بلکه بايد به  نشين، از خودراضی و فرقه حاشيه

عبارت ديگر، در کنار و حاشيه  به. وژاوا پرداختالرقه، اين دژ محکم و پايتخت داعش در سوريه و تقويت نيروھای ر

باختن رزمندگان و  ھای غيرطبقاتی و شعاری و تخيلی و تماشاگر بودن جان امن جامعه نشستن و شعار دادن و نقد کردن

  .خورد گناه، به درد ھيچ انسانی نمی ھای مدافع خلق روژاوا، مردم بی پيکارگران سوريه دموکراتيک و يگان

چنان در محاصره نيروھای حکومت   مواقع در حالی جريان دارد که روژاوا در شش سال گذشته، ھم ھمه ايندر خاتمه 

ھای مذھبی، ارتش آزاد سوريه، دولت فاشيست ترکيه، دولت اقليم کردستان عراق قرار  مرکزی و مدافعان آن، گروه

رسميت   نوين روژاوا را در اين شش سال، بهگرفته و تاکنون نيز ھيچ دولتی در جھان اين سيستم سياسی و اجتماعی

داری از قوه مقننه، قوه  ترين قوانين بورژوازی، يعنی حاکميت سرمايه اين دليل ساده که در روژاوا مھم به. نشناخته است

 ئی کنار گذاشته شده و سيستم نوين کنونی و شورائی و دموکراسی بورژواپوليس گرفته تا ارتش و ئیه و قوه اجرائيقضا

، وجود ...اند که در ادبيات سياسی چپ، سوسياليستی، کمونيستی، آنارشيستی و و دموکراسی مستقيم را در پيش گرفته

بنابراين کسانی که به نام کمونيسم و . شود داری جھانی ديده نمی ای از سيستم روژاوا در ادبيات سرمايه دارد و حتی ذره

ھا آگاھانه و يا ناآگاھانه باشد فرق چندانی با نرگض و   اين اقدام آنکنند حال چپ و غيره به روژاوا پرخاشگری می

ھا تاريخی متوسل شوند و  مداری ندارد و حال ھر چه ھم به تزھا و فاکت مداری و ملت ھای بورژوازی و دولت  سياست

س و انگلس در حالی که طبق نظريه مارک. داری معرفی کنند فقط حرف است و حرف و باز حرف خود را ضدسرمايه

قدر ھم به لحاظ اقتصادی، سياسی و اجتماعی ايراد و اشکال و کمبود داشته باشد  جوامعی مانند جامعه روژاوا ھر چه

 رفيقانه و سالم مورد بحث و ئیبايد مورد حمايت قرار گيرد و در عين حال اشکاالت و کمبودھا آن را نيز در فضا

ھای ديگر اشکاالت و  خصوص از نظر اقتصادی و عرصه رم روژاوا بهنظ از اين منظر به. بررسی و نقد قرار داد

ھای منطقه   دولتئیبينيم در طول شش سال گذشته و در ميان جنگ و کشورگشا کمبودھای زيادی دارد؛ اما ھمين که می

صره خوار، محا چون داعش آدم ھای تروريستی فعال در جنگ داخلی سوريه ھم شان و گروه المللی با حاميان بين

ھای مسن  اند، به کودکان و انسان اقتصادی، سياسی، نظامی و ديپلماتيک، شکم سه چھار ميليون انسان را سير کرده

ای راه بيفتد و آپارتايد جنسی سر بلند کند و ھنوز زير بار سيستم  اند و نگذاشته جنگ ملی و طايفه اھميت ويژه داده

چنين شرکت فعال در مبارزات   است و شايسته ھرگونه دفاع و حمايت و ھمبرانگيز اند تحسين داری نرفته موجود سرمايه

  !آن

  ٢٠١٧ جوالی ششم - ١٣٩٦شنبه پانزدھم تير  پنج

  

   با خانم جيھان شيخ احمدمصاحبه: ضميمه يک

  .در مورد خودتان صحبت کنيد :المشارق

 .کند ای مرا دنبال می چون سايه وم ھمر من در الرقه متولد و در ھمين شھر بزرگ شدم، شھری که ھرجا که می: احمد

شديم  ما تنھا خانواده کرد منطقه محسوب می. کردند ام در خيابان ابراھيم ھنانو در غرب ايستگاه قطار زندگی می خانواده

 .و من بين جمعيتی با تنوع قومی مختلف عرب بزرگ شدم که پيشينه فرھنگی مرا غنی کردند

 .کردم ھای طوالنی در مدارس شھر تدريسم می زيبا تحصيل کردم و سالمن در دانشگاه در رشته ھنرھای 
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ھا بر  زندگی آن. ويژه زنان بزرگ سپری شد  تاريخ بزرگان، بهئیھا تر آن به خواندن کتاب کودکی شادی داشتم و بيش

 در اوان دوران کتاب خواندن.  مثبتی داشت و من تصميم گرفتم يک روز ھم برای ھمه زنان افتخارآميز باشمتأثيرمن 

 .کودکی به آگاھی من کمک کرد

نيروھای دموکراتيک «و بعدا در » واحدھای محافظت زنان «تأسيسچه عاملی باعث شد که در جنگ و در  :المشارق

 شرکت کنيد؟» سوريه

 .خود انقالب و عمليات سرکوبی داعش عليه زنان و مردم: احمد

جبھه «ھای جنگ روژاوا در جنگ عليه داعش و  يوستم و در جبھه به واحدھای محافظت زنان پ٢٠١١من اوايل سال 

 .شدت مجروح شدم به) راس العين( کانيه  در جنگ آزادسازی شھر سريه٢٠١٢شرکت کردم و اواخر سال » النصره

 .دمالعين شد، الرقه را ترک کر وارد منطقه الجزيره و راس» ارتش آزاد سوريه«برای درمان به الرقه رفتم و زمانی که 

عدالتی و ستمی که  برای از ميان برداشتن بی» واحد محافظت زنان «تأسيسھمراه گروھی از زنان رزمنده ضرورت  به

 .ھايشان آشنا کنيم مندی ھا را با توان ھا اعتماد به نفس بدھيم و آن دارد را حس کرديم تا به آن داعش بر زنان روا می

 واحد محافظت زنان و توسعه تأسيسھای مھمی اخذ کرديم و  ديم و تصميم، کنفرانسی برگزار کر٢٠١٣ سال اپريل ٢ما 

 .گام باشند  بدل شوند که در امر مبارزه پيشئیھا بود تا زنان ھم فعال و به شرکا ھای زنان از جمله اين تصميم مندی توان

 .بشوندخواست ما اين بود که زنان اعتماد به نقش داشته باشند و با شخصيت و تاريخ خود آشنا 

پيوندد، از جمله عواملی  چه که ھم اکنون در سوريه و الرقه، شھر مادری ما و خاطرات دوران کودکی ما به وقوع می آن

 .اند ھای امروز من انگيزه ايجاد کرده ھستند که برای ھمه فعاليت

 مشارکت شما در مقام فرمانده چه دستاوردی برای شما داشته است؟ :المشارق

مشارکت در . اند ايم تجربه بسيار قوی از جنگ به من داده ھا شرکت کرده  که تا به امروز در آنئیھا ھمه جنگ: احمد

 .تبار اعطا کرده است جنگ به من اتکای به نفس بسيار و به اعتماد به زنان کرد و زنان سوری

 تعميق کرده است، امری که من آميز ھمه اجزای جمعيت کشور را زيستی مسالمت چنين اعتقاد من به ھم اين تجربيات، ھم

 .از نزديک شخصا تجربه کردم

 کند؟ چه امری برای شرکت شما در جنگ آزادسازی الرقه انگيزه ايجاد می: المشارق

من . وارد الرقه شدم، در شھر بودم و درد و رنج مردم را به چشم ديدم» ارتش آزاد سوريه«زمانی که نيروھای  :احمد

ام  خانواده(...)  .ام ھنوز در الرقه بودند و دو سال تحت حاکميت داعش روزگار گذراندند وادهشھر را ترک کردم اما خان

 .گناه بودند عام و شالق زدن مردم بی رحمانه داعش را به چشم ديدند و شاھد قتل اعمال دھشتناک و بی

را که در الرقه افتاده بودم برايم تعريف  ئیھا ام بعد از فرار از الرقه و کوچ به کوبانی که آزاد شده بود، اتفاق خانواده

 .دھنده بودند ھا برای من خيلی تکان کردند و اين روايت

زد و خواھرم برايم روايت کرد که عناصر  طور داعش مردم را گردن می ام برای من تعريف کرد که چه برادرزاده

کرد تا مراسم گردن زدن مردم را تماشا  میھا، وادارشان  کردند و برای تنبيه و مجازات آن داعش کودکان را جمع می

 .شان حک کنند کنند تا فرھنگ وحشت و ارعاب و قتل را در دل و جان

ھا را شنيدم و دريافتم که چطور زنان تحت حاکميت داعش در معرض تھديد  ھا و اين واقعيت من زمانی که اين حکايت

اين وظيفه انسانی و مردمی . ھای آتی بشتابم بال شرکت در جنگقرار دارند، برای من به انگيزه مدامی بدل شد تا به استق

 .شناسم من است که در خط مقدم جنگ آزادسازی الرقه شرکت کنم چون شھر من است، سرزمينی که من خوب می
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، ھر کجا که ھستيم و يا شھروند ھر »نيروھای دموکراتيک سوريه«و » واحدھای محافظت زنان«ما در مقام اعضای 

) ساکنان آن(عدالتی و ستمی را که به  يت داريم تا شھر الرقه را آزاد کنيم و بیمسؤولنطقه ديگری که باشيم، شھر و م

 .تحميل کرده است

 کنيد؟ طور تشريح می آمادگی خود برای اين کارزار را چه: المشارق

 چون نخواھم پذيرفت که دھد گذارم و غيرت و تعصب مرا به جلو سوق می ھای تاريخی را پشت سرمی من لحظه: احمد

من چشم انتظار روزی ھستم که الرقه آزاد شود چون . ھای مخرب و غيراخالقی داعش باشد شھر من پايتخت توطئه

 .زيستی و صلح و آرامش است شھر روزگار کودکی من و شھر ھم

. ردم شھر را خواھيم گرفتپيوندد، بسيار دردناک است و ما انتقام زنان و م چه که امروز در اين شھر به وقوع می آن

ام و کالم از بيان احساسات  من با روحيه بسيار عالی، عزم راسخ و اشتياق فراوان خود را برای اين جنگ آماده کرده

 .من قاصر است

کنم و مردم الرقه، زنان و مردان به من افتخار  توانم در جنگ شرکت کنم، احساس غرور و افتخار می من از اين که می

 .کنند می

بيند به زن  تازگی خانمی را ديدم که چند وقت پيش از الرقه فرار کرده بود و به من گفت که ھر وقت که مرا می من به

 .کند بودن خود افتخار می

دھند تا برای زنان،  تر در جنگ به من انگيزه می  برای من خيلی ارزش دارند و برای حضور بيشئیھا چنين حرف

 .، مردمم و سرزمينم مبارزه کنمھا و برای کشورم تاريخ آن

ام در عرصه نظامی، عقيدتی، سياسی و فرھنگی بھره خواھم  ھای گذشته در جنگ آزادسازی الرقه از تجربيات سال

 .جست

کنيم که در مقام بانوان  المللی خود را برای جنگ تاريخی آماده می با پشتيبانی بين» نيروھای دموکراتيک سوريه«ما و 

 .ر آن ايفا خواھيم کردنقش راھبردی د

  شرکت خواھند داشت؟ئیھا مندی چه تعداد از زنان رزمنده و در چه ظرفيت و توان» خشم فرات«در کارزار : المشارق

 .شوند تر می ھا بيش شود، تعداد رزمنده  داعش آزاد میکنترولھر بار که روستا و يا منطقه جديدی از : احمد

رکت دارند و تعداد مشابھی ھم در حال تکميل دوره آموزش استفاده از انواع  زن در کارزار ش١٠٠٠٠در حال حاضر 

 .سالح ھستند

ھزاران تن از زنان بالغ که تحت حاکميت داعش در معرض ظلم و ستم قرار گرفتند در طی سه مرحله به کارزار ما 

 .کنند اکنون سالح حمل می اند و ھم پيوسته

اند لحظه  تازگی آزاد شده زنان جوانی که به. د که در عمليات جنگی شرکت کنندھا مشتاقانه چشم انتظار روزی ھستن آن

 .ھا اين است که زنان ديگر را آزاد کنند آزادی به ما گفتند که ھدف آن

بينند تا بتوانند فعاالنه شرکت داشته باشند و  اعضای جديد برای استفاده از سالح و نيز از نظر عقيدتی آموزش می

 .ھا پرورش داده شود ر آنروحيه رھبری د

 در حال حاضر برای جنگ آزادسازی الرقه چه تحوالت جديدی در حال وقوع ھستند؟: المشارق

ھای شمالی، غربی و شرقی حومه الرقه را آزاد  ما بخش. ايم ما تا امروز سه مرحله از کارزار را تکميل کرده: احمد

 .ايم تا بتوانيم شھر را از سه سمت محاصره کنيم رقه را قطع کردهايم و خطوط تدارکاتی داعش بين ديرالزور و ال کرده
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ھا و جغرافيای طبيعی منطقه سخت است و مناطق بسيار گسترده و وسيعی را تحت  خاطر داشته باشيد که رشته کوه به

 .دھد پوشش قرار می

 .کند به شھر موصل مرتبط می) الرقه را(چنين مسير راھبردی را قطع کرديم که  ما ھم

سازی  کنند، محور اول ابو خشاب است که عمليات پاک رزمان ما در حال حاضر عمليات را در دو محور اجرا می ھم

ھای شديد  اند و درگيری  حومه الرقه واقع شدهئیدھند که در راستای رود فرات در مناطق روستا  را انجام میئیروستاھا

 .امه دارنددر شھر الکرامه که داعش در آن مستقر شده است، اد

 .چنين در تالش ھستيم تا گوشه چھارم شھر الرقه را مسدود کنيم تا در نھايت اين بخش شھر نيز آزاد شود ما ھم

 کنيد، پيام شما به زنان کشورتان چيست؟ بر بنيان نمادی که شما امروز به زنان سوريه ارائه می :المشارق

ھا و  مندی  افتخار کنند و به اکتشاف وجود خود بپردازند و توانگويم به فلسفه حيات آزادانه ھا می من به آن: احمد

 .ھا و کيفيت خود را دريابند ويژگی

 .خواھيم تا برای شکل دادن انقالب، به اين رستاخير بپيوندند تبار و ھمه نقاط جھان می ما از زنان سوری

شار جامعه در آن حضور و نمايندگی خواھند ھا رھبران و شرکای تولد سوريه آزادی باشند که ھمه اق خواھيم آن ما می

 .داشت

شان  ھا ھستند که عامل تولد و پيدايش زندگی و تجسم آن ھستند و بايد با اراده آزاد و ھويت فردی گويم که آن ھا می آن به

 .ھند زدرا رقم خوا) کشور(سازند و تاريخ جديد  ھا کسانی ھستند که انقالب و تاريخ را می آن. به انقالب بپيوندند

  

  :٢ضميمه 

س سابق اداره ئياخيرا يک مقاله بلند در روزنامه چپ آلمان منتشر شده است که در اين مقاله، احمد ساعيت يايال ر

 از کار برکنار اردوخانس جمھور فعلی ترکيه ئيھای ر علت مخالفت با سياست مبارزه بر عليه تروريسم در ترکيه، که به

ھای  گرانه ترکيه از تروريست ھای حمايت  است، دست به افشاگری در مورد سياستو مجبور به ترک اين کشور شده

  .ای در بر دارد ، اطالعات دست اول و تازه»احمد ساعيت يايال«ھای  افشاگری. اسالمی زده است

مدعی شده در دورانی که او رياست ادارات » اينسورج اينتليجنس«احمد ساعيت يايال، در مصاحبه اختصاصی با 

عھده داشته است اسناد و مدارک کافی دال بر حمايت دولت ترکيه از سازمان  ھای اطالعاتی را به ختلف سياسی سازمانم

ھا او  دليل اين افشاگری ھا بوده است و به آوری کرده و خود شخصا شاھد اين حمايت جاسوسی تروريستی داعش جمع

شته است ترکيه را به مقصد اروپا ترک کند در مرز ترکيه  ساله اش که قصد دا١٩مجبور به ترک ترکيه گشته و پسر 

 . بازداشت شده استاردوخاندستگير و به اتھام واھی جاسوسی توسط دولت 

يکی از داليل . نتيجه مانده است  تاکنون بیاردوخانھای  ھای احمد ساعيت يايال، برای نجات پسرش از زندان تالش

 و حزب حاکم اين کشور در ترکيه ايجاد کردند، اين فضای اردوخانکه ھا جو رعب و وحشتی است  شکست اين تالش

 ساله ١٩خاطر فشار دولت ترکيه، وکالت پسر  رعب و وحشت تا آن حد پيش رفته که ھيچ وکيل مدافعی حاضر نيست به

 .احمد ساعيت يايال را برعھده بگيرد

ھای گروھی  ھا و رسانه  توسط روزنامه،٢٠١۴در سال  که ئیھا کند که افشاگری  میتأکيداحمد ساعيت يايال، بار ديگر 

 زير پوشش اردوخانترکيه از جمله روزنامه حريت صورت گرفت و نشان داد که دولت ترکيه به رھبری رجب طيب 

ھای خيريه اسالمی تنھا به ارسال اسلحه، مھمات، خمپاره و ديگر تسليحات  ھای انسانی با کمک تشکل ارسال کمک

ھای  جای ماجرا از سوی رسانه تا اين. ھای تروريستی اسالمی پرداخته است عش، القاعده و ديگر گروهنظامی برای دا
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ھای   رسمی کمکتأئيدکند، نکته جديد در اين موضوع  المللی افشا شده و چيز جديدی را بيان نمی متعھد ترکيه و بين

  .رتبه دولت ترکيه است  از سوی کارمند عالیاردوخاننظامی 

، تمام تالش خود را به کار بسته که مانع انتشار اين حقايق شود و کسانی را که دست به اين اردوخانب رجب طي

ھا را متھم به جاسوسی، تھديد امنيت ملی و ھمکاری با  ھا بزنند تحت تعقيب به اصطالح قانونی قرار داده و آن افشاگری

 .کند می» هللا گولن فتح«

 .هللا گولن ندارد ھا عين واقعيت است و ھيچ ربطی به جنبش فتح  که اين افشاگریکند  میتأکيداحمد ساعيت يايال 

عھده داشته  يت و رياست بخش مبارزه با تروريسم را در ترکيه بهمسؤولگويد که در آن زمان او  او در اين رابطه می

نفعه صورت داده است، اسناد و ھای انسانی خيريه و عامل م ھای کمک است و در رابطه با تحقيقاتی که بر عليه انجمن

  ... کنند ھای تروريستی اسالمی حمايت می دست آورده که اين سازمان مستقيما از داعش و ديگر گروه مدارک کافی به

 

 کوچا و ھاکان فيدان فاروک: از راست به چپ

امی بودن شخصی ھای و تجھيزات نظ ترکيه که در واقع سالح» انسانی«ھای به اصطالح  شخصيت اصلی ارسال کمک

  .است» ھاکان فيدن«به نام 

عھده داشته است افسر سابق ارتش ترکيه بود و   رياست اين انجمن خيريه را به٢٠٠٧ تا ٢٠٠٣ھاکان فيدن، که از سال 

 به رياست سازمان اطالعات و ٢٠١٠کرد او از سال  عنوان مدير عامل نخست وزير ترکيه فعاليت می  به٢٠٠٧از سال 

  .ه ميت رسيده استامنيت ترکي
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 ٩٠ھای  ای بوده است که در سال ھا و ترورھای زنجيره  قتلمسؤولبر اساس اطالعات احمد ساعيت يايال، ھاکان فيدن 

تعدادی از روشنفکران چپ و ليبرال ترکيه را قربانی خود کرد، اين روشنفکران که در ارتباط با روزنامه جمھوريت 

در آن . قتل رسيدند ھای پاکتی به شان منفجر شده است و يا بوسيله بمب  که در اتومبيلئیھا اند توسط بمب کرده فعاليت می

اين سازمان که . نھد می» هللا ترکيه حزب«کند که نام خود را  اعالم موجوديت می» سنی«ھا سازمان تروريستی  سال

(  کارگران کردستان ترکيهدھند از دشمنان اصلی حزب  اکثريت اعضای آن را کردھای مذھبی ترکيه تشکيل می

دھد که کشتن خبرنگاران متمايل به چپ و ليبرال روزنامه   در آن دوران نشان میپوليسبوده است، تحقيقات ) ک. ک. پ

 و يا ديگر روشنفکر معروف ترکيه Bahriye Üçok يا فعال حقوق زنان خانم Ugur Mumtu جمھوريت مانند

Ahmet Taner Kışlalı  دو تن از اعضای مھم اين . تروريستی اسالمی صورت گرفته استتوسط اين سازمان

 ھستند نام اين اردوخانس جمھور ترکيه رجب طيب ئيسازمان تروريستی در آن دوران از مشاوران نزديک فعلی ر

 .افراد بنابر اطالعات احمد ساعيت بايال عبارت است از ھاکان فيدن و فاروک کوچا

 

Kışlalı Taner Ahmet – Ucok Bahriye –Uğur Mumcu  

 اردوخانگذاران اوليه حزب حاکم ترکيه يعنی حزب عدالت و توسعه يعنی حزب رجب طيب  فاروک کوچا از بنيان

  .است

هللا لبنان، که مورد حمايت حکومت اسالمی  هللا ترکيه، ھيچ ارتباطی با تشکيالت حزب تشکيالت تروريستی سنی حزب

هللا ترکيه دارای روابط تنگاتنگی با مقامات باالی  العات احمد ساعيت يايال، حزباما بر اساس اط. ايران است ندارد

  ترکيه بوده و در عين حال با اعضای سازمان اطالعات و امنيت ايران پس از انقالب ھم مربوط بوده استپوليس

 در ارتباط مستقيم با نظاميان هللا ترکيه از ابتدا که تشکيل شده است بان حقوق بشر در ترکيه، مطمئن است که حزب ديده

دھد که اين تشکيالت تروريستی با مقامات باالی  شھادت می Fikri Sağlar اين کشور بوده و حتی نماينده مجلس ترکيه

  .ھا حمايت و تقويت شده است نظامی در ترکيه ارتباط مستقيم داشته است و توسط آن

 را برای تربيت ئیھا احدھای نظامی ارتش ترکيه اردوگاه بر اساس گزارش رسمی پارلمان ترکيه و،١٩٩۵در سال 

اند پس از انتشار اين  ھا پرداخته تشکيل داده و به آموزش آن» باتمان«هللا ترکيه در مناطق مختلف اطراف  اعضای حزب

ھای  نعنوان يک جريان تروريستی ارزيابی و در ليست سازما هللا ترکيه را به گزارش وزارت امور خارجه ترکيه حزب

 .تروريستی خود قرار داد

که از گذشته تروريستی خود  پردازد البته بدون آن ھای سياسی می فعاليت هللا ترکيه، ظاھرا تنھا به ھای اخير حزب در سال

چنان  ھای اسالمی ھم ھای ارتباطی اين جريان با داعش القاعده و ديگر تروريست ابراز پشيمانی و يا انتقادی کند، سرنخ

 .ورده باقی مانده استدست نخ
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ھمين فرد . است، در ترکيه رسما وظيفه امير داعش را به عھده دارد Halis Bayancuk اش که نام اصلی» ابو حنزال«

 . شده بودئیسی القاعده ترکيه شناسائيعنوان ر چند سال قبلتر از سوی راديو تلويزيون دولتی ترکيه به

  !گذاران حزب هللا ترکيه يکی از بنيان» حاجی بايانچوغ«جز پسر  يست بهامير داعش ترکيه کسی ن» حاليس بايانچوغ«

 

 تکرار شاھد ترکيه در شده، دستگير ترکيه پوليس توسط که کنيد می مشاھده را »بايانچوغ حاليس« باال تصوير در

 شود، می ھا آن دوباره آزادی به منجر معموال که ھا دستگيری اين تمام در باشيم می القاعده و داعش سران ھای دستگيری

 حتی برخوردارند، کشور اين در ای گسترده آمد و رفت و فعاليت آزادی از اسالمی ھای تروريست که ھستيم اين شاھد

 .نيست کاران جنايت اين به زدن دستبند به حاضر ترکيه پوليس

رفت معلوم شد که تشکل  در بينگول، کوجاعلی، آنکارا و دياربکر صورت گ٢٠٠٧ی که در سال پوليسدر عمليات 

هللا  ھای القاعده در اين مناطق تحت عنوان حزب اند و فعاليت هللا ترکيه گسترش يافته القاعده در ترکيه با ھمکاری حزب

 .ترکيه صورت گرفته است

قيم با تر شبکه القاعده در ترکيه دارای ارتباطات مست کند که بيش  میتأکيد تحقياتی در اين مورد مأمورامروله اصلو، 

 .اند هللا ترکيه بوده حزب

ھا و افراطيونی تشکيل  هللا ترکيه را سلفی دھند که تعداد قابل توجھی از اعضای حزب ای گزارش می خبرنگاران ترکيه

  .جنگد دھند که امروز در کنار داعش و القاعده در سوريه بر عليه دولت سوريه می می

دليل ترورھای مخالفان، به اسناد زيادی   به،٩٠ھای  هللا ترکيه در سال به حزب پوليسکند با توجه به حمله  يايال، ادعا می

هللا ترکيه در ارتباط مستقيم سازمان اطالعاتی ايران و دو  دھد حزب کند که اين اسناد نشان می  میتأکيددست يافت، 

، فيدان و کوچا از سوی يايال  يعنی ھاکان فيدان و فاروک کوچا بوده استاردوخانبرده بسيار نزديک به  شخصيت نام

 .ھا ميشوند متھم به ترور روشنفکران در سال

 شده و امريکا و دادستانی، ھاکان فيدان از ترکيه گريخته و به آلمان رفته و سپس راھی پوليسدر ارتباط با اين تحقيقات 

ترين مشکلی برايش ايجاد کند؛   کوچکامريکاکه تحت تعقيب قرار بگيرد و يا  ماند بدون آن جا در تبعيد می ھا در آن سال

 در ترکيه ھاکان فيدان ھم به اين کشور باز گشته و اردوخانپس از روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه و رجب طيب 

 !شود گيرد و حکم دستگيری او ھم مطرح نمی ھای انسانی را به عھده می رياست سازمان کمک

 برای ارسال اردوخانزمان خيريه، عمال دست حزب عدالت و توسعه و با آغاز رياست ھاکان فيدان در راس اين سا

عنوان  در عين حال ھاکان فيدان به. شود ھای انسانی در آينده باز گذاشته می تسليحات و مھمات تحت پوشش کمک

ه، ھای مھم نظامی ترکيه که شامل مواد منفجر کمک. کانديدای رياست سازمان اطالعات و امنيت ترکيه مطرح بود

چنان از سوريه سازمان  شود ھم ھای سنگين و ارسال نفرات تروريست به سوريه می ھای گاز مايع و سالح راکت
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 بوده و مسؤولھا  گيرد، قابل توجه است که ھر دو تشکلی که فيدان در آن اطالعات و امنيت اين کشور ميت صورت می

دھد که سازمان  ھای زيادی موجود است که نشان می  گزارشاند، فيلم و ترين ابزار گسترش تروريسم در منطقه ھست مھم

ھا را تا مرزھای سوريه به اين کشور ھمراھی کرده و با  ھای حامل تروريست اطالعات و امنيت ترکيه ميت اتوبوس

 آمد ھزاران و کند که رفت  مرزی ثابت میپوليسھای  گزارش. ھا را راھی سوريه کرده است استفاده از تاريکی شب آن

ھا   که معموال برای جلوگيری از قاچاق مواد مخدر اتوبوسپوليستروريست ترک و خارجی در مرز سوريه ثبت شده و 

ھا آشکارا  دھد ھمه آن ھا نشان می  از رانندگان اتوبوسئیشود، بازجو کند، متوجه مسلح بودن مسافران می  میکنترولرا 

 مسافران مسلح را حمل و نقل کنند، اسناد و مدارک و شھادت شاھدان اند تا کنند که توسط ميت استخدام شده اعتراف می

 است که ميت در اختيار ئیھا عينی نشان از اقامت ھزاران نفر از اعضای داعش در شھرھای مرزی ترکيه در آپارتمان

ھا، دولت  ست مواد غذائی و پوشاک و انيفورم تروريتأمينھای لجستيکی شامل  ھا قرار داده است، جدا از حمايت آن

ھای خود پرداخته است و ترکيه در عين   به مداوای ھزاران تن از مجروحين داعش و القاعده در بيمارستاناردوخان

توان از  پرور ترکيه، می ھای تروريسم ترين بيماران بيمارستان از معروف. کند گاه آنان را بازی می حال نقش استراحت

  . داعش نام برد٢الھيالی مرد شماره 

 

  داعش٢الھيالی مرد شماره 

ترين شکی وجود   و پسرش در رابطه با فروش نفت سوريه توسط داعش يايال مدعی است که کماردوخاندر مورد نقش 

پرداختند، داعش از  به فروش نفت سوريه می) بارزانی(  و پسرش با ھمکاری دولت اقليم کردستان عراقاردوخانندارد، 

ھا   به ثروتی نجومی رسيد، تا حدی که ديگر وقت شمردن اسکناساردوخان طريق پسر طريق دزديدن و فروش نفت از

ھرحال پديده  کرد، احمد ساعيت يايال مدعی است،که فروش نفت سوريه به ھا با ترازو وزن می را نداشت و فقط آن

ن آن به داعش، دولت  و بارزانی و پرداختن بخشی از درآمداردوخانای بود، با وجود فروش نفت از طريق  پيچيده

شد که در مواردی  کرد، اين وضعبت منجر به اين می سوريه ھم بخشی از اين نفت را برای مصرف داخلی دريافت می

ھا اعزام  شدند، متخصصانی از سوی دمشق برای تعمير آن  داعش دچار نقص فنی میکنترولھای تحت  که پااليشگاه

که انتقال انرژی به مناطق تحت  گشتند، به شرط آن زم سالم به دمشق باز میھا پس از انجام تعميرات ال شدند و آن می

  . دولت قطع نشودکنترول

 کامالن اردوخانھای خطرناک دولت  پيمانان ترکبه ھستند از فعاليت کند که کشورھای عضو ناتو که ھم  میتأکيديايال، 

د به گفتگو پرداخته است، و اين کشورھا عمال با باز ن ناتو در اين مورمسؤوالھای مختلف با  اند و او در فرصت مطلع

 .کنند گذاشتن دست حکومت ترکيه مستقيما از تروريسم حمايت می
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  تصاويری از مانورھای داعش در الرقه: ٣ضميمه 
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  :يادداشت

تان و آزادی و بھروزی مردم آن به ھمان سانی که به استقالل کشور ما افغانس" آزاد افغانستان-افغانستان آزاد"پورتال 

عشق ورزيده در حد توان از ھيچ نوعی جان نثاريی جھت تحقق آن دريغ نورزيده و من بعد نير دريغ نخواھد ورزيد، 

اين حق را به تمام خلقھا و ملتھای دربند ديگر نيز قائل بوده، ھمان طوری که گذشتۀ فعاليت نشراتی ما گواه آن است، از 

  .جھت تحقق آن دريغ نورزيده ايمھيچ نوعی کمکی 

 متعدد منطقه تقسيم شده اند، نيز صدق ھایاين اصل در مورد خلق کرد که به اساس نقشه ھای استعماری بين کشور

  .، حق آن ھا را در تعيين سرنوشت شان به وسيلۀ خودشان خدشه ناپذير می دانيمنموده

است و آيا می تواند پاسخ مثبتی به خواستھای تاريخی آن خلق مگر اين که جنبش فعلی خلق کرد، به کدام سو در حرکت 

رزمنده و محروم باشد، با در نظرداشت دخالت ھای آشکار امپرياليزم امريکا و صھيونيزم در عراق و ھمچنين طی 

  .يکی دو سال اخير در سوريه، سؤالی است که می بايد به دور از ھر نوع خوشبينی و يا بد بينی بدان پاسخ داد

به نظر ما ھيچ گاھی حق نداريم آرزوھای خود را جای واقعيت ھای عينی گذاشته، با خلق اميد ھای کاذب، توده ھا را 

در رقه و " داعش"اين که خلق کرد سرانجام بر سلطۀ ضد انسانی . از تشخيص سمت درست مبارزه به کجراه بکشانيم

يقين امريست بس ارزشمند، مگر اين حقيقت را نيز نبايد از ياد  نقطۀ پايان می گذارند به  سوريه و عراقيا ساير مناطق

  ًببريم که بعدا چه؟ 

خود به تنھائی کافيست در حالی که جای آن را صھيونيزم و امپرياليزم گرفته باشد؟ به " داعش"آيا شکست و نابودی 

ی آزادی رزميده اند نه اين که به جای نظر ما اميد بستن به چنين نجاتی حد اقل زير پای نمودن خون جانبازانيست که برا

، در زير سلطۀ مستقيم امپرياليزم و صھيونيزم قرار گرفته، خود به "داعش"نوکر امپرياليزم و صھيونيزم يعنی 

  .اسرائيلی ديگر در منطقه مبدل بگردند

 AA-AA ادارۀ پورتال


