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  دپلوم انجنير نسرين معروفی: برگردان و افزوده از

  ٢٠١٧کتوبر  ا٠٩

  .دمشق آماده است تا با کرد ھا مذاکره کند
  .حقوق خود مختاری صحبت کند در زمينۀ ]کرد[وزير خارجۀ سوريه می خواھد تا با اقليت

  

 در ٢٠١۶ نومبر ٢٠ به تاريخ Walid Al-Muallem"   المعلموليد "وزير خارجۀ سوريه : حاضر به مذاکرات

  "دمشق"

Foto: SANA/Handout via REUTERS 

  

دولت سوريه با در نظر داشت افزايش بحران، آمادگی به مذاکرات درزمينۀ خودمختاری کرد ھا در کشور شان اشاره 

روسيه ( در مقابل فرستندۀ راديوئی Walid Al-Muallem" وليد المعلم "طوری که وزير خارجۀ سوريه. نموده است

شکست بخورد، اين موضوع مورد بحث ) IS" (دولت اسالمی"به محض آن که : بيان کرد Russia Today) تودی

 .اين خبر را به روز سه شنبه گزارش داد) SANA(ھمچنين دفتر نمايندگی رسانۀ دولتی . قرار داده خواھد شد
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کرد ھا در شمال سوريه به آن تالش می کنند، بر اساس گفتۀ خود کرد ھا  ھدفی را که عکس کردھا درعراق،به 

طوری که . پافشاری روی استقالل دولتی نيست، بلکه برخورداری از خودمختاری درعرض سرحدات کشور شان است

 ما می توانيم با شما مالقات کنيم و در زمينۀ ".اين موضوع می تواند مورد مذاکره قرار داده شود: " اظھار کرد"المعلم"

يک دستور جلسۀ سياسی بر اساس پيش زمينۀ قومی و نژادی ھمين طور ھم ". ساخت و شکل گيری آينده صحبت نمائيم

حرکتيست که پان عرب . (در سوريه" حزب بعث"مذھبی، وضعيت نوظھوری خواھد بود تحت يک دولت پان عربی 

کند و شبيه پان ترکيسم و پان ژرمنيسم است که برای اتحاد بر  غ از باورھای دينی آنان تالش میھا فار برای اتحاد عرب

يک حزب سياسی بود که بعث حزب عربی سوسياليستی .  کند پايۀ برتری قومی فارغ از باورھای دينی آنان تالش می 

ای از ناسيوناليسم عربی،  بعثيزم، آميزه. توسط ميشل عفلق، صالح الدين البيطار و زکی ارسوزی در سوريه تاسيس شد

شعار . بعثيزم خواھان رنسانس و رستاخيز و يکی شدن جھان عرب به يک کشور است. پان عربيسم و سوسياليسم بود

 ) از مترجم.خواھان اتحاد عربی، و آزادی از قيد کنترول و دخالت غير اعراب است»  اتحاد، آزادی، سوسياليسم«آن 

 می کنند، جائی که کالنترين حزب اداره و کنتروليک منطقه در شمال کشور را ) YPG(خلق کرد واحد ھای مدافع 

 خود مختاری خود را ٢٠١١يعنی حزب اتحاد دموکرات و متحدان آنھا با شروع جنگ سوريه در سال ) PYD(کرد ھا

ا در شمال سوريه ناميده می  ، طوری که مناطق کرد ھRojava" روژاوا" در ٢٠١۶در ماه مارچ .  کرده بودنداعالم

  .شوند، يک سيستم خود مختاری دموکراتيک را با صدای بلند اعالم کرده بودند

بخشی از نيروھای دموکرات سوريه ) YPJ(و واحد ھای زنان مدافع خلق ) YPG" (واحد ھای مدافع خلق کرد"

)SDK (ت اسالمی ھستند که آنھا متحد مھم اياالت متحدۀ امريکا در مبارزه عليه دول)Anti-IS-Allianz (می باشند .

قوای نظامی اياالت متحده در مناطق کرد ھا در چندين منطقه پايگاه ھای نظامی به وجود آورده تا حد زيادی ھزينۀ 

در کشور خود انتقاد نموده و گفته است از حضور اياالت متحده  " دمشق"در " المعلم" .زندگانی آنھا را تأمين می نمايد

دمشق دست به : وی تأکيد کرد.  که حضور امريکا نامشروع و بدون اجازه وموافقت دولت سوريه صورت گرفته است

اقدامات خواھد زد تا اين اوضاع را به حالت اولی آن برگرداند، در صورتی که دپلوماسی بی نتيجه بماند، ما راه ھای 

  .حان خواھيم کردحل ديگری را امت

در مقابل، عساکر سوريه در مبارزه عليه " روسيه"کشور (Reuters/jW)" يونگه ولت"به گزارش از خبر رسانی 

، تشنج و بحران )IS(در اين اواخر تھاجمات جداگانه عليه حکومت اسالمی . اسالميستھا را مورد حمايت قرار می دھد

  .د کرده استميان اياالت متحدۀ امريکا و روسيه را تشدي

  

  : مترجمۀافزود

 سپتمبر ٧شنبه به تاريخ جبه روز پن" انخرجب طيب اردو"و " والديمير پوتين"طبق گزارش رسانه ھای خبری 

ی را در زمينۀ ختم جنگ ئطوری که معلوم است ھردو باز ھم می کوشند تا پيشرفتھا. با ھم ديدار نمودند" انقره"در

می خواھند تا از طريق دپلوماسی و ھم از طريق نظامی و ھمچنين " پوتين"و " انخوارد. "به راه بيندازند" سوريه"در

 سياست کاھشازھمه اولتر آنھا می خواھند تا . ًدر سطح سازمان اطالعات و امنيت مجددا با ھم تنگاتنگ ھمکاری نمايند

طوری . وافقت صورت گرفته است درآورند، چون در زمينه با ايران ھم مءرا به مرحلۀ اجرا" ادليب"تشنج در واليت 

توانستند نتايج مثبتی " انخاردو"خود " دوست"کار ساده نيست الکن وی با : "در پايتخت ترکيه اظھار نمود" پوتين"که 

  ".را به دست  بياورند
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 توسط قوای ھوائی ترکيه صورت ٢٠١۵روسی که در آخر ماه نومبر ) Su-24( با وجودی که به خاطر سقوط طيارۀ 

 باعث وخامت اوضاع، اختالفات و مناقشات شديد روسيه و انقره گرديد، مگر امروز طوری وانمود می وه بود گرفت

. در پيش گرفته است، مورد تأئيد ھر دو کشور امپرياليستی يعنی امريکا و روسيه است" انخاردو"شود، سياستی را که 

قدور است به غرض برآورده شدن خواستھا و اميال وی ھم به ميخ می زند و ھم به نعل يعنی تا جائی که برايش م

  .خودش می باشد

با کشور ھای امپرياليستی ثابت نبوده وھمواره در تغيير " انخاردو"اما تا جائی که می دانيم، موقف گيری و ھمکاری 

ه ھفته قبل با مالقات کرد و س" پوتين"شنبه با جوی به روز پن. ھمچنين قابل پيش بينی و پايدار و مطمئن نيست. است

پس خواھيم . ياد نموده است" انخاردو"خود " دوست"ھم از مالقات با " دونالد ترمپ". "ترمپ"رئيس جمھور امريکا 

بعد از ديد و شنيد، در صورتی که امپرياليسم امريکا کرد ھای سوريه را حمايت نظامی و تمويل اقتصادی کند و آنھا را 

  . به کدام سمت تغيير جھت خواھد داددر آن وقت" انخردوا"، ختم غايلۀ داعش بازھم کمک کند

 اوضاع در سوريه طوريست که نه تنھا امنيت وثبات به وجود نخواھد آمد، بلکه منازعات نظامی ميان امپرياليسم 

در . امريکا و روسيه با ھمکاری نيرو ھای تروريستی وجناح ھای مختلف باعث تشديد و تداوم جنگ خواھد گرديد

به گزارش از رسانه ھای خبری .  شروع می شودیيک جنگ و مناقشه ختم می شود، جنگ و مناقشۀ ديگرسوريه 

طوری که تذکر داده شده، آنھا از ھيچ کس و .  مرد مسلح آماده ھستند تا حمالت خود را در سوريه شروع نمايند٠٠٠.۴

پس اين را خوب می دانيم، تمام کشورھائی که . نند اوامر به دست نمی آورند، الکن قادر ھستند به تنھائی معامله کعیمنب

دخالت دارند، نبايد فراموش کنند که آنھا به خطرناک ترين و نامطمئن " افغانستان"و يا در تجاوز به " سوريه"در جنگ 

 .ترين سرزمينھا در فعاليت و چور و چپاول ھستند
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