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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

  ٢٠١٧ نومبر ٠١
  

  آزادی رقه، پوستر اوجاالن،
 !... انسانی در سوريه وۀ و ترکيه، فاجع اعتراض امريکا

  

 ]ميزان[ مھر٢٨ - ٢٠١٧بر و اکت٢٠، روز جمعه )داعش«( »دولت اسالمی«اين پايتخت خودخوانده » رقه«شھر 

اما اتفاق مھمی در جشن فتح رقه روی داد و آن برافراشتن .  توسط نيروھای دموکراتيک سوريه آزاد شده است١٣٩٦

 در جزيره امرالی ترکيه ١٩٩٩ک و روژاوا بود که از سال .ک.ھای عبدهللا اوجاالن رھبر سياسی و معنوی پ عکس

را سازمانی تروريستی اعالم، فعاليت اعضای آن را در ) ک.ک.پ( ترکيه حزب کارگران کردستان. ی شده استزندان

ک، بلکه عليه مردم کردستان .ک.اکنون دولت و ارتش ترکيه، نه تنھا به جنگ خود عليه پ ھم. ترکيه ممنوع کرده است

 تاريخ اين است که آيا اوجاالن تروريست است يا در اين ميان طنز تلخ. دھد ترکيه و سوريه و عراق نيز ادامه می

  ھا؟  ترکيست  ترکيه و پانپوليسک تروريست است يا ارتش و .ک.؟ آيا پاردوخان

 

  
  بر روی نقشه سوريه» رقه«موقعيت 
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، که اکنون رقه پس از آزادی، با چه سؤالايران، ايران و سوريه، با طرح اين  اسالمی - ھای فاشيستی  حکومت

  .کنند  و تحت چه قدرتی اداره خواھد شد به نيروھای دموکراتيک سوريه و روژاوا حمله میئیھا سياست

ون تا وزارت  از پنتاگامريکادر رابطه با آويزان کردن پوستر بزرگی از عبدهللا اوجاالن در مرکز شھر رقه، حاکميت 

اند و به نيروھای دموکراتيک سوريه خط  چنين حکومت ترکيه، به تالطم افتاده شان در ترکيه و ھم امور خارجه و سفارت

  .اند ژيک باال بردهيکشند که چرا پوستر اوجاالن را در مرکز اين شھر مھم و سترات و نشان می

ای در حومه استانبول و تحت موازين شديد   در جزيرهاوجاالن که نوزده سال است:  جدی و مھم اين استسؤاليک 

شود که شايد  ای دارد که پوستر بلند باالی وی در جشن آزادی رقه باال برده می امنيتی، زندانی است چه قدرتی و اتوريته

  اند؟ ھای اجتماعی مشاھده کرده ھا انسان در چھار گوشه جھان، اين جشن از طريق شبکه ميليون

 نيست و شھروند ترکيه است؟ اما   بند نيست؟ اوجاالن که شھروند سوريهئیندانی است و دستش به ھيچ جااوجاالن که ز

  ! شود و چه پيامی دارد، بايد کمی تعمق کرد ھا متری وی در جشن آزادی رقه باال برده می چرا پوستر ده

المللی عليه داعش،  شود ائتالف بين گر گفته نمیرا باال نبردند؟ م...  وترمپ اين باشد که چرا پوستر سؤالترين  شايد مھم

   و ترکيه متحد ھم و عضو ناتو نيستند؟امريکا است؟ مگر امريکاتحت رھبری 

   کرد؟ئیگشا تر از ھمه گره اصلی اين معما کجاست؟ چگونه بايد آن را رمز واقعا مشکل و مھم

که يک واقعيت شفاف است که جای پوستر اوجاالن اگر گوش شنوا و ديد بصيرت وجود داشته باشد اين نه يک معما، بل

  .تر موشکافی و باز خواھيم کرد در ادامه اين مطلب، جواب اين معما و پيام چنين حرکتی را بيش!  جاستهھم

*** 

 برای حمله به شھر رقه، متشکل از ائتالفی متشکل از رزمندگان کرد و عرب جوننيروھای دمکراتيک سوريه در ماه 

 عليه ئی نيز حمايت ھواامريکاائتالف عليه داعش به سردمداری . است» نيروھای دموکراتيک سوريه«م نا ، به...و

  .داد داعش را در اين عمليات انجام می

اين شھر در کنار موصل در شمال عراق از .  به دست داعش افتاد،٢٠١۴در سال ) يا به عربی الرقه ( استان رقه

 ھزار نفر ٣٠٠وقتی داعش رقه را فتح کرد جمعيت آن حدود . شد حسوب میترين شھرھای تحت تصرف داعش م مھم

 .اند ويژه روژاوا پناه برده  ھزار نفر آن از شھر گريخته و به مناطق ديگر سوريه، به٨٠بود که 

 جونپيشروی به سمت رقه را آغاز کردند و در اوايل  ،٢٠١٦مبر فی نيروھای دمکراتيک سوريه در نوسازمان ائتال

  . توانستند ھمه شھر را محاصره کنند،٢٠١٧ سال

  
ای  ، در بيانيه١٣٩٦ مھر ٢٨ -  ٢٠١٧بر و اکت٢٠، جمعه  (FDS)  »نيروھای دموکراتيک سوريه«گزارش رويترز،  به

دھيم  ما قول می«: اند اند، گفته منتشر کرده) داعش( »دولت اسالمی«گيری شھر رقه از دست گروه  مناسبت بازپس که به

  ».ر برابر تھديدات خارجی از مرزھای استان حفاظت کنيمکه د

شود و   میتعيين غيرمتمرکز، فدراتيو و دموکراتيک ۀ اين استان توسط ساکنان آن در يک سوريۀآيند«: اند ھا افروده آن

 ». امور خود خواھند شدمسؤولمردم استان 
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دولت «ھای   که چندی قبل تروريستئیشتند؛ جاشان را در مرکز شھر رقه برافرا نيروھای دموکراتيک سوريه، بيرق

  .کردند جا در مالءعام اعدام می يا داعش مردم را آن» اسالمی

  
.  ماستکنترولرقه کامال تحت «: گوی نيروھای دموکراتيک سوريه، با اعالم اين پيروزی گفت تالل سيلو، سخن

چنان به  ھم. ھای انفجاری را پيدا کنيم ه دارد تا تلهجوی شھر ادام و وضعيت جنگی خاتمه يافته، اما حاال عمليات جست

  ».گرديم دنبال آخرين جنگجويان باقی مانده داعش می

در آخر فقط استاديوم ورزشی و بيمارستان مرکزی . اند  داعش در روزھای گذشته تسليم شدهئیصدھا جنگجوی سوريا

 .ھای داعش بود شھر رقه آخرين سنگر تروريست

شان افراد غيرنظامی  اند که يک سوم  انسان کشته شده٣٢۵٠ه شده از سوی فعاالن، در جنگ رقه براساس آمار ارائ

. اند ھا به ويرانه تبديل شده بسياری از خيابان. ھا آغاز شده است ھا و بمب جوی مين و  حاال در شھر جست.بودند

 . کالنی نيازمند استۀبازسازی رقه به زمان زياد و بودج

المللی  به باور ما جامعه بين«: المللی نياز دارد ھای بين رای مردمی رقه، گفته که اين شھر به کمکعمر عالوش از شو

کردند، داعش  رقه پايتخت داعش بود و اگر نيروھای دموکراتيک اين شھر را آزاد نمی.  ويرانی اين شھر استمسؤول

 ».شد جا برای ھميشه يک تھديد برای تمام جھان محسوب می از اين

وط رقه در سوريه به دست نيروھای دموکراتيک سوريه، يک شکست سخت برای داعش است؛ حتی شايد شکستی سق

  .تر نسبت به از دست دادن شھر موصل عراق در ھمين چند ماه گذشته است سخت

 کيلومتری شرق حلب واقع شده و از روزھای ١۶٠ کيلومتری شمال دمشق، پايتخت، و ۴٣٠رقه در شمال سوريه، در 

در سوريه و عراق، به اشغال آن گروه در » داعش«آسای نيروھای اسالمی گروه تروريستی  ھای برق آغازين پيشروی

 .آمد

  : شدءسازی استان رقه، در چند مرحله اجرا عمليات آزادی

 ھزار ٣٠، با مشارکت بيش از ٢٠١٦مبر سال  نو۶» خشم فرات«گيری رقه تحت عنوان  مرحله اول عمليات بازپس

 روستا و ١٠٠وی مسلح از جبھه شمال رقه آغاز شد و نيروھای سوريه دموکراتيک توانسته بودند بيش از نير

  . داعش خارج کنندکنترول کيلومتر مربع را در شمال رقه از ٧٠٠ به مساحت ئیجغرافيا

در جريان مرحله . ھای شمال غربی استان رقه آغاز شد ، از جبھه٢٠١٦مبر  دس١٠ز روز ني  اين عملياتمرحله دوم

 داعش کنترول روستا و منطقه ای به وسعت بيش از دو ھزار کيلومتر مربع از ١٣٠دوم عمليات خشم فرات، دست کم 

  .خارج شد
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ل شرق الرقه و شمال استان دير ، از دو جبھه شمال و شما٢٠١٧ بروریمرحله سوم عمليات خشم فرات نيز چھارم ف

  .چنين فرودگاه طبقه به پايان رسيد الزور آغاز شد و پس آزاد سازی بخشی از روستاھای شمال و شرق رقه و ھم

بار ديگر آغاز شده و از آغاز ماه   روزه يک١۵، پس از توقفی ٢٠١٧مرحله چھارم اين عمليات نيز از اوايل ماه می 

  .ه متمرکز شد و در نھايت پس از بيش يازده ماه با آزادسازی پايتخت داعش به پايان رسيدگيری شھر رق  بر بازپسجون

ھای شمالی سوريه است که به ترتيب از شرق، جنوب و شمال با چھار استان حسکه، دير  استان رقه يکی از استان

  .الزور، حمص و حلب و از شمال با کشور ترکيه ھمسايه است

 جنگ داخلی سوريه جمعيتی يک ميليونی را در خود جای داده بود و يکی از مراکز عمده غله و اين استان که تا پيش از

 نيروھای ارتش کنترول مرکز و شمار زيادی از شھرھا و روستاھای آن به ،٢٠١٣آمد، در اوايل سال  حساب می پنبه به

  .آزاد و گروه ھای جھادی از جمله جبھه النصره در آمد

ھای جھادی به  و گروه» جبھه النصره«زمان بود با حمله   ھم،٢٠١٣تان و مرکز آن در سال  اين اسکنترولروند 

  . چون تل ابيض و عين عيسیئیروستاھا و شھرھای روژاوا و اخراج گروھی شھروندان ساکن در شھرھا

و » هجبھه النصر« چون ئیھا  گروه داعش پس چندين دور درگيری و با شکست گروه،٢٠١۴ سال جنوریدر ماه 

  .ھای وسيعی از مرکز سوريه را به تصرف خود در آورد اين شھر و بخش» ھای سنی شاھين«

تر از شش ماه پس از تصرف اين شھر، داعش در عمليات  کم رقه اولين شھر بزرگی بود که توسط داعش تصرف شد و 

  .ه تصرف خود در آوردھای وسيعی از کشور عراق از جمله موصل دومين شھر بزرگ عراق را ب  بخشئیبرق آسا

ھای مدافع خلق در  واحداست که » تل ابيض، ثوره، معدن و رقه«ھای  نام  بهئیھا  بخش و شھرستان۶٢رقه دارای 

 خود در آورده کنترولھای شمالی آن را به   سال گذشته دو شھرستان تل ابيض و عين عيسی و شماری از بخشجنوری

  .بودند

  
  کنفرانس خبری نيروھای دموکرات سوريه        -اند  زندانيان داعش در شھر رقه که از چنگ آنان آزاد شده

ھای مذھبی و شوينيست ترکيه، سوريه، عراق و ايران، با وجود تمام اختالفات و تضاد منافعی که باھم دارند، در  دولت

اختالفات . اند نب مردم کرد، به مخالفت و دشمنی برخاسته رفع ستم ملی از جاۀمقابل ھرنوع حرکت اعتراضی و مطالب

. آورند گری و مداخله سياسی و نظامی رو می گذارند و عليه خواست و مطالبه مردم کردستان به توطئه خود را کنار می
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 حقوق خود استه و برای رفع تبعيض و احقاقکه مردم کرد در آن کشورھا به پاخايم  در چند دھه گذشته بارھا شاھد بوده

کارگيری نيروھای حشد  اين اواخر ھم ديديم که چگونه دولت عراق با به. اند  سياسی و حتی مسلحانه دست زدهۀبه مبارز

 در امريکاھای مدرنی که دولت  شعبی، که بر اساس الگوی سپاه پاسداران سازمان داده شده است و با استفاده از سالح

کارانه  ک و ديگر مناطق مورد اختالف را به اشغال در آوردند و اين اقدام جنايتاختيارشان قرار داده است، شھر کرکو

   .رو شد ، روبه متحدالمللی چون ملل چنين نھادھای بين  و ھمامريکاھای اروپائی و   دولتتأئيدھا با سکوت و يا  آن

دادند، دولت  ن به مردم وعده میچه که احزاب ناسيوناليست کردستا ھای اخير، نشان داد که خالف آن رويدداھای ھفته

انديشد و در اين مقطع   منافع خود در اين منطقه نمیتأمينھا، در عراق به چيزی جز   و متحدانش و حتی رقبای آنامريکا

   .کند جو می و پيمانی با دولت عراق جست منافع خود را در ھم

ھای ترکيه و حکومت اسالمی با  تا دولت. از قرار معلوم اينک پس از کردستان عراق نوبت کردستان سوريه است

ھا، توطئه ھای جديدی را طراحی  جا نيز عليه مردم کردستان و جنبش عادالنه آن ھمکاری دولت نيمه فلج بشاراسد در آن

  . کنند

ھای اسالمی در جنگ سوريه به ويژه با شکست دادن داعش توسط نيروھای سوريه  با شکست و تضعيف گروه

ھا در ھمکاری با دولت سوريه در  آن. ھای حکومت اسالمی و ترکيه افزوده شده است گرانی دولتدمکراتيک، بر ن

لشکرکشی ترکيه به سوريه . شکست بکشانند تالشند تا اين تجربه دمکراتيک مردم کردستان در اعمال حاکميت خود را به

شود، ھمکاری و پشتيبانی از نيروھای  ن میگانه کردستا ھای سه و مستقر شدن در مناطقی که موجب قطع ارتباط کانتون

عمل   اخيرا بهاردوخانھای اسالمی عليه مردم کردستان بخشی از اقداماتی است که دولت  و گروه» ارتش آزاد«مرتجع 

س ستاد کل ئيشود، نيز سفر اخير حسين باقری ر جا که در اين رابطه به حکومت اسالمی مربوط می تا آن. آورده است

نبايد درسوريه خطای مسعود بارزانی «لح حکومت اسالمی ايران به سوريه و بحث بر سر اين موضوع که نيروھای مس

گر و شوينيست عيله مردم کردستان سوريه درسر  ھای سرکوب  است که اين دولتئیھا گر توطئه ، بيان».تکرارشود

  .پرورانند می

ای راسخ  بيرون راندن داعش، نشان دادند که ازعزم و ارادهاما مردم کردستان در کوبانی و نيز در نبردھای بعدی برای 

ھای مبارز و  در مبارزه با دشمنان برای حفظ خود و دستاوردھايشان برخوردارند و به نيروی خود و پشتيبانی انسان

د باشند، من ای بھره و تازمانی که از اتحاد و تشکل و چنين اراده. خواه در سطح منطقه و خارج آن متکی ھستند آزادی

اشغال مناطق وسيعی از کردستان عراق توسط نيروھای دولت . ھا نيز مقابله نمايند قادر خواھند بود با اين توطئه

توانند اميد خود به رھائی را جز بر اتکاء به نيروی مبارزه مستقيم  مرکزی بار ديگر نشان داد که مردم کردستان نمی

ھای   و ديگر قدرتامريکاچه برای  آن. رنوشت در منطقه و جھان، بنا کنندخواه و ھم س خود و پشتيبانی مردم آزادی

  .شان است دارد تنھا منافع و مصالح سرمايه داری اھميت  سرمايه

برند در پی ايجاد  نيروھای مسلح ترکيه که در پی توافق آستانه برای ايجاد منطقه کاھش تنش در ادلب سوريه به سر می

ای است که برای نظارت بر روند   نقطه١٤اين تعداد پايگاه نظامی خارج از . ن منطقه ھستند نظامی در اي ھشت پايگاه

  .آتش بس بر سر آن توافق شده بود

ھای نظامی از مرزھای شمالی ادلب شامل ريحانلی تا  يک رسانه وابسته به دولت ترکيه در گزارشی نوشته است پايگاه

شود  چنين در مرزھای شمالی که عفرين را شامل می ھم. خواھد شدمرزھای شرقی يعنی نقاط مرزی حلب گسترده 

   . ساخته خواھد شدئیھا پايگاه
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ارتش ترکيه در حالی مشغول ساخت پايگاه نظامی در ادلب است که طبق توافقنامه آستانه قرار بر ايجاد مناطقی برای 

   .نظارت بر روند آتش بس بوده و نه پايگاه نظامی

او . صورت ناگھانی صورت خواھد گرفت رانی تھديد کرد که حمله به عفرين به ديگر در يک سخن ديروز بار اردوخان

   .اين حمله را قطعی خواند

حضور ارتش ترکيه در ادلب به دليل خروج از چارچوب توافق اجالس آستانه مورد اعتراض دولت سوريه قرار گرفته 

   .است

اکبر واليتی مشاور   که به تھران سفر کرده بود پس از ديدار با علیمقام وزير امورخارجه سوريه فيصل مقداد، قائم

  .الملل علی خامنهای در يک کنفرانس خبری گفت اقدامات ترکيه در ادلب را قبول ندارند و با آن مخالف ھستند بين

   .او خواستار خروج ارتش ترکيه از ادلب و ديگر مناطق خاک سوريه شد و آنرا ارتش اشغالگر خواند

س مشترک پيشين حزب اتحاد دمکراتيك اعالم کرد کردھای روژاوا خود را برای مقاومت ئير اين بين، صالح مسلم رد

   .تر از کوبانی نخواھد بود آماده کرده و عفرين کم

 کنترولترکيه در حال اشغال بخشی از خاک سوريه است، اگر بخواھند مناطق بيشتری را «: صالح مسلم اظھار نمود

اکنون نيز در شھبا مردم و نيروھای بومی  ه طرف عفرين بيايند، شکی نيست که مردم مقاومت خواھند کرد، ھمکنند و ب

   ».کنند دارند مقاومت می

ھای افراطی وابسته به آن عليه عفرين در ھفته  ھای مدافع خلق در گزارشی از افزايش حمالت ارتش ترکيه و گروهواحد

ارزانش در اين مدت چند مھاجم مسلح را از پای درآوردە و چند دستگاه خودروی گويد مب ھای اخير خبر داده و می

   .جنگی را منھدم کردەاند

 که ئیاعالم کرد ھر نيرو» وی روناھی تی« با مصاحبه ایگ در .پ.در ھمين رابطه، محمود برخودان از فرماندھان ی

   .ردبه عفرين حمله کند ديگر راھی برای بازگشت از آن پيدا نخواھد ک

وی گفت ترکيه از آغاز بحران در سوريه به جبھه النصرا و داعش برای تصرف ادلب، جرابلس و مناطق شھبا کمک 

ترکيه اکنون نيز نيروھای نظامی خود را جايگزين جبھه . کرد تا کانتون عفرين روژاوا را در محاصره قرار دھد

يابی  ژ و نيروھای سوريه دمکراتيك به ادلب و دست.پ.گ و ی.پ.النصره در ادلب کرده تا جلوی ورود احتمالی ی

   .ھا به دريای مديترانه را بگيرد آن

ست نيروھای سوريه دمکراتيك پس از آزادسازی رقه و پيشروی در جبھه  در کنار تھديدھای ترکيه، خبرھا حاکی

   .ديرالزور، مورد ھجوم ارتش سوريه قرار گرفتهاند

از عمليات تندباد جزير را آزادسازی مناطق تحت تصرف داعش در حومه شرقی نيروھای سوريه دمکراتيك ھدف خود 

ترين ميادين نفتی سوريه را از چنگ داعش آزاد  رود فرات تا مرزھای عراق عنوان کرده و تاکنون موفق شدەاند بزرگ

  .کنند

نيروھای .  دادندنيروھای سوريه دمکراتيك در ديرالزور به حمالت مشترک حکومت مرکزی سوريه و داعش پاسخ

  .زمان داعش و ارتش سوريه پاسخ دادند سوريه دمکراتيك در جبھه ديرالزور روز گذشته به ھجوم ھم

ترکيه قصد ايجاد منطقه امن به عمق : بر خود در خبری نوشتو اکت٢٦شنبه  ه ينی شفق ترکيه در شماره روز پنجمروزنا

  . کيلومتر در خاک سوريه را دارد۴۵٠

ک پاکسازی .ک. کيلومتر از مناطق شمالی سوريه را از عناصر داعش و پ١١٠ن عمليات سپر فرات ترکيه در جريا

 .کرده و قصد دارد اين خط امن مرزی را توسعه دھد
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 کيلومتری در عمق خاک سوريه و تا شھر عفرين، عناصر گروه ١٣٠به نوشته اين رسانه، ترکيه قصد دارد با نفوذ 

  . کلومتر افزايش دھد٢۴٠ن براند و مجموع مناطق امن در شمال سوريه را به ک را از اين منطقه بيرو.ک.پ

نوشته اين روزنامه، ھدف ديگر نظاميان ترکيه پيشروی به سمت غرب در خاک سوريه تا سواحل دريای مديترانه و  به

  .ل کامل پايان دھد کيلومتر است تا به اين طريق، به تھديد گروه ھای تروريستی در شمال سوريه به شک۴۵٠به عمق 

  .نوشته ينی شفق، عالوه بر اين ترکيه ھم اکنون در حال احداث ھشت پايگاه نظامی در داخل و اطراف شھر ادلب است به

 نقطه عاری از تنش در استان ادلب ١۴بر اساس خبر اين روزنامه، ترکيه قرار است در اجرای مفاد توافقنامه آستانه 

   .ک به اين شھر حمله خواھد کرد.ک.زادسازی عفرين از اشغال پايجاد کند و پس از آن برای آ

***  

. گردد، که سوريه تحت استعمار فرانسه بود  بر می١٩٤٦ تا ١٩٢٣ھای  خيزش مبارزه مردم کرد در سوريه، به سال

 تضمين ھا از نفوذ خود جھت آن. در صدد تشکيل کشور مستقل سوريه بودند» بلوک ملی اعراب«ھا ھمراه با  فرانسوی

ھای  کردھا که از تالش. ھا استفاده کردند، اما در آن زمان، ھيچ حقوقی برای مردم کرد در نظر گرفته نشد حقوق اقليت

استقالل کردستان «يا » خويبون«سودی نبرده بودند فعاليت خود را متوجه جنبش » خودمختاری«خود در راستای 

 ١٩٢٥ مبارزه با حکومت ترکيه شود، قيام شيخ سعيد پيران به سال که خويبون وارد عرصه قبل از اين. کردند» ترکيه

ات بسيار تأثيراين کوچ . در کردستان ترکيه شکست خورده و بسياری از مبارزان کرد به سوريه کوچ کرده بودند

و » قھدری جان«چون  ای که روشنفکران و شاعران سرشناسی ھم گونه عميقی بر جامعه کردھای سوريه گذاشت به

  .ھای خود را معطوف به آگاھی مردم کرد کردند تمام تالش» جگر خوين«

يا جنبش استقالل ممنوع اعالم شد و از اين پس کردھا ناچار » خويبون«، فعاليت ١٩٤٦با استقالل کامل سوريه در سال 

کرد را انکار اما اين حزب نيز وجود ھويتی به نام . شدند که در چارچوب حزب کمونيست سوريه وارد مبارزه شوند

  .کرد و مردم کرد را منزوی نمودند

جو کرد، اما ظھور واقعی کردھا  وھا جست ھای خيزش سياسی مردم کرد را بايد در اين سال توان گفت که زمينه می

  .ھا حول حزب دمکرات کرد در سوريه جمع شدند گردد که آن ستم، به زمانی بر می عنوان مردم تحت به

 قرار گرفتن مبارزات کردھا در ترکيه و تأثير مردم کرد در سوريه، دو مقطع از لحاظ تحت در روند رشد مبارزات

. گردد  بر می١٩٥٧در سال ) س.ک.د.پ( سيس حزب دمکرات کرد سوريهأمرحله اول به زمان ت. عراق بسيار مھم است

در حال جنگ و صلح با دولت ای که کردھای عراق به رھبری مالمصطفی بارزانی  زمان است با دوره اين مرحله، ھم

. ، در سوريه مستقر شد)ک.ک.پ(گردد که بخشی از حزب کارگران کردستان مرحله دوم به زمانی برمی. مرکزی بودند

ھم پيدايش  ای به وجود آورد که آن ک با اين کشور، نتيجه ارزنده.ک.اما خروج اوجاالن از سوريه و تنزل روابط پ

  .بود) د.ی.پ( »وريهحزب اتحاد دمکراتيک کرد در س«

نخستين مانعی که اين .  ناسيوناليستی بود-ھای سوسياليستی  ک حزبی با انديشه.ک.حزب دمکرات کرد سوريه، ھمانند پ

. رو بود، تضادی بود که در رابطه با کرد بودن يا کردستانی بودن برای اين حزب پيش آمد حزب نوپای کرد با آن روبه

شنھاد کرد که اسم حزب از حزب دمکرات کرد سوريه به حزب دمکرات کردستان سوريه جالل طالبانی در آن زمان پي

کشمکش ميان .  اسم حزب و مخالفان آنتغييرپيشنھادی که سرآغازی بود برای تقسيم حزب، بين طرفدارن . تبديل شود

از جمله ھمين . آغاز شدنورالدين زازا که در آن ھنگام رھبری حزب را بر عھده داشت و عثمان صبری در اين دوران 

ھا را زندانی   و اغلب آنئی، دولت سوريه تمام فعاالن کرد را شناسا١٩٦٠اختالفات داخلی کردھا باعث شد که در سال 

 .کند
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 ادامه يافت، ١٩٧٠روند اختالفات درونی کردھا تا سال . ھا راھی کردستان عراق شدند ای از آن با سرکوب کردھا عده

ھا پيشنھاد داد که اختالفات   بارزانی کردھای سوريه را به کردستان عراق دعوت کرد و به آنکه مالمصطفی تا اين

ات کردستان عراق با شکست جنبش تغييراما روند . ای واحد به مبارزه ادامه دھند درونی را کنار گذاشته و در جبھه

ای سياسی ضبا مرگ بارزانی پدر، ف. ای بر کردھای سوريه گذاشت  قابل مالحظهتأثير، ١٩٧٥کردھای عراق در سال 

اتحاديه ميھنی « کرد و از اين پس حزبی ديگر ھم وارد بازی سياست کردستان عراق شد به نام تغييرکردستان عراق 

 . گرايش مانوئيستی بودتأثيراين حزب در ابتدا تحت » .کردستان به رھبری جالل طالبانی

کشکمش حزب . ژيک خود برگزيديپيمان سترات عنوان ھم ، سوريه را بهطالبانی از ھمان روزھای اعالم اين حزب نوپا

طور نسبی ميان جبھه بارزانی  دمکرات کردستان عراق و اتحاديه ميھنی نيز سبب شد تا بخشی از کردھای سوريه ھم به

ند و در داخل گاه منطقه خود را ترک نکرد طوری که در حال حاضر جدا از احزابی که ھيچ به. و طالبانی تقسيم شوند

 .رو دوستان خود در کردستان عراق شدند نوعی دنباله سوريه به فعاليت سياسی خود ادامه دادند، بقيه احزاب به

 مردم کرد برگزار شده، از حزب اتحاديه مسأله که تحت نظر بارزانی در اقليم کردستان درباره ئیھا در نتيجه کنفرانس

در عين حال سران اقليم کردستان عراق نيز . عمل نيامده است ھا دعوت به دمکراتيک کرد سوريه، به اين کنفرانس

 .مدعی اند که حزب اتحاديه دمکراتيک کرد سوريه، دعوت برای شرکت در اين کنفرانس را رد کرده است

ھای  برخی از آنان از طريق جنبش.  رسمی، گاه حتی تابعيت، محروم بودندئیکردھای سوريه ازھرگونه شناسا

، خيزش مردم سوريه، به ٢٠١٢ولی، از سال .  در رديف اول مبارزه عليه حکومت بشار اسد قرار گرفتندئیودانشج

را در » راه سوم«شود، موضع مستقل  مناطق کردنشين سوريه که روژاوا ناميده می. يک جنگ با رنگ مذھبی مبدل شد

طور مستقل، يک قطب مبارزه خود را  بهنه با حکومت مرکزی، نه با اپوزيسيون آن، بلکه بايد : پيش گرفتند

  . دھی کنند سازمان

 پشتيبانی  (YPG)  »واحدھای حمايت مردمی«که توسط رزمندگان (PYD)  »حزب اتحاد دموکراتيک کردستان سوريه«

  .  شود، توانست مردم مناطق روژاوا متحد و متشکل سازد می

ھای سياسی کوچک کرد پراکنده و رقيب با  زيادی از تشکل، مسعود بارزانی شمار ٢٠١٢زمان در نيمه نخست سال  ھم

  (CNKS) »شورای ملی کردھای سوريه«اما . گردآورد (CNKS) »شورای ملی کردھای سوريه«يکديگر را در 

 نيز برخوردار بود چندان پيشرفتی کسب اردوخانمسعود بارزانی که در آن دوره از حمايت دولت ترکيه و شخص 

  . نکرد

 کنترول در مناطق تحت ئیدست به ايجاد نھادھا (PYD) ، حزب اتحاد دموکراتيک کردستان٢٠١٢ سال یجوالاز ماه 

عنوان يک راه سوم بين حکومت سوريه و اپوزيسيون،  طور که اشاره شد اين حزب با معرفی خود به ھمان. خود زد

 کرد و چچن و ترکمن و غيره اين مدل را ساکنان روژاوا از عرب و. مدلی سياسی مطابق با باورھای خود را ارائه دھد

، به استقالل خودمديريتی دموکراتيک خود دست يافت که انديشه آن )روژاوا( پذيرفتند در نتيجه مناطق کردنشين سوريه

 شديد قراردارد که الزمه آن رد ئیاين مدل برپايه تمرکززدا. را عبدهللا اوجاالن از زندان خود در ترکيه پرورانده بود

ھای مذھبی و نيز برابری زن و مرد حمايت و سالم  ھا و اقليت است و از حقوق برابر برای خلق»  ملت-دولت «وم مفھ

مدل اقتصادی آن نيز نه مدل مرسوم مبنتی بر کسب سود خصوصی، بلکه مدل . کند داری محيط زيست مبارزه می نگه

دھی اقتصادی به خصوص در عرصه   به لحاظ سازمانبا اين وجود،. کوپراتيو و به نوعی اقتصاد مالکيت عمومی است

  .کالن آن، کمبودھا و اشکاالت زيادی وجود دارد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٩

به اين ترتيب است که در فضای کردستان در درجاتی متفاوت يک محور نزديک به ترکيه تحت سلطه حزب دموکرات 

مبر و برگزاری  سپت٢٥س از  که پکردستان عراق و محوری نزديک به ايران زيرسلطه اتحاديه ميھنی شکل گرفت

ھای شديد داخلی و  ھای سابق به ھم خورده و احتماال درگيری بندی پرسی برای استقالل اقليم کردستان، صف ھمه

 . ی در اقليم کردستان عراق وجود داردئ منطقه

ت کردستان عراق، مانند حزب دموکراUPK) (  »اتحاديه ميھنی کردستان«ويژه  رقيبان کرد عراقی مسعود بارزانی و به

  .ک و حزب اتحاد دموکراتيک کردستان سوريه ندارد.ک.طلبانه عليه پ موضع خصمانه و جنگ

 اتحاديه ميھنی کردستان عراق و نواحی مجاور آن، و در جنوب شرقی منطقه خودمختار اقليم کنترولدر مناطق زير 

اند در  توانسته» حشد شعبی«ھبی نزديک به ايران نظاميان مذ ای سکنا دارند که شبه ھای شيعه کردستان عراق، ترکمن

. ای داشته باشند ھای وابسته به اتحاديه ميھنی کردستان دغدغه ميان آنان رشد کنند بدون اين که از حضور پيشمرگه

 به وقوع پيوسته و مداخالت آشکاری نيز توسط سپاه پاسداران حکومت اسالمی و ئیھا اکنون در اين نواحی، درگيری

 .نده سپاه قدس آن قاسم سليمانی انجام شده استفرما

اين حزب . حزب دموکرات کردستان عراق که اکنون از اتحاد با ترکيه کنار گذاشته و از نظرسياسی ضعيف شده است

کنند   به مجموع کردھای عراق میئیھای اروپا  که اياالت متحده و بسياری از حکومتئیھا تاکنون از حمايت و کمک

 .بھره مانده است ھا بی اين در حالی است که اتحاديه ميھنی کردستان عراق، تا حدودی از اين کمک. استبھره برده 

اکنون شمار زيادی از مردم کردستان . ترکيه از اين پس رودررو با خطر رشديابنده شورش در قلمرو خويش است

 .دانند ی ترکيه را دشمن خود میس جمھورئيعراق نيز ھمانند مردم کرد ترکيه و روژاوا، دولت و ارتش و ر

فکر دولت ترکيه بوده است سران دولت ترکيه  چنين اکنون آزادی رقه و از دست دادن بارزانی که تاکنون متحد و ھم ھم

خصوص با تحوالت پيش آمده در منطقه، اين احتمال وجود دارد که  به. را در موضع ضعف و نگرانی قرار داده است

 در اقليم کردستان عراق نيز رشد و گسترش پيدا کنند و مبلغ و مروج و ئیھای روژاوا هچون شبک  ھمئیھا شبکه

  . اجتماعی روژاوا شوند- ده مدل سياسی  سازمان

کوبانی در «: خندی که از رخسارش مشھود بود، گفته بود ، با لب٢٠١٤بر و اکت٧س جمھور ترکيه، روز ئي راردوخان

  !و بر باد رفتاما اين آرزوی ا» .آستانه سقوط است

  
فصلی جديد در تاريخ کردھای سوريه آغاز شد، فصلی » دره بقاع«با خروح عبدهللا اوجاالن از ترکيه و سکونت او در 

ک از جھت يارگيری، پشتيبانی مالی و .ک.که تقريبا نزديک به دو دھه کردستان سوريه را به مکانی ناب برای پ

ک از پتانسيل موجود در کردستان سوريه استفاده کرد تا جوانان کرد سوری .ک.از ھمان ابتدا پ. لجستيکی تبديل کرد

  .را در صفوف خود جای دھد
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، در نتيجه تھديد سوريه از سوی ترکيه ناچار به ترک اين کشور شد، جايگاه کردھا در اين ١٩٩٩وقتی اوجاالن در سال 

با خروج اوجاالن از سوريه و . پيش متزلزل شدکشور در حاشيه اين تحوالت سياسی و سياست انکار کردھا بيش از 

ک، به فکر ايجاد .ک.قدرت رسيدن حزب اعتدال و توسعه در ترکيه، پ ھای به نزديکی سوريه و ترکيه در سال

پس از سرکوب و کشتار کردھا در سال . ديوارھای امنيتی افتاد تا مورد مصالحه دو کشور ايران و سوريه قرار نگيرد

چون پژاک در  در کردستان سوريه اعالم موجوديت کرد که ھم) اتحاديه دمکراتيک کرد(، حزبی جديد در قاميشلو٢٠٠٣

 .ک دارد.ک. سياسی با پیداند و نزديک کردستان ايران، اوجاالن را رھبر معنوی خود می

برای رشد آن آماده که حزب اتحاديه دموکراتيک کرد سوريه، قدم به دنيای سياست گذاشت تقريبا تمام شرايط الزم  زمانی

حزب اتحاديه . گشا باشد تواند برای ھر حزبی راه امکانات مالی، تبليغاتی، جذب اعضاء و ديگر مسائلی که می. بود

دھی نه تنھا جامعه کرد سوريه،   الزم جھت سازمانئی است که آموزش ديده ھستند و توانائیدمکراتيک، مملو از اعضا

رسد از   حزب می١٢ھا به   احزاب قديمی کردستان سوريه که در حال حاضر تعداد آناما. بلکه سراسر سوريه را دارند

ھا با بارزانی و بارزانی با   به روابط آنئیبخشی از اين عدم توانا. دھی از قدرت الزم برخودار نيستند لحاظ سازمان

 در نزد مردم روژاوا اردوخانه ويژ گردد، که وجھه چندانی در ميان مرد روژاوا ندارند به  برمیاردوخانترکيه و 

 در تالشند سيستم بارزانی را در اين منطقه پياده کنند که ئیتمام معنا است و از سو منفورترين چھره و يک فاشيست به

 .  سياسی آن را نيز ندارندئی و ھم فضائیھم توانا

د و ھم به بھترين وجھی توان و  اجتماعی قوی دار-در حالی که حزب اتحاد دمکراتيک کرد سوريه، ھم وجھه سياسی 

 .طور کلی مديريت جامعه را داراست  نظامی و به- دھی، سياسی  ظرفيت سازمان

نيروھای سوريه دموکراتيک ائتالفی از نيروھای سياسی و نظامی عرب، کرد، سريانی، آشوری، ارمنی و ترکمن است 

  .سيس شدأ ت ٢٠١٥در سال   که

ھسته اصلی نيروھای سوريه . ای دموکراتيک است ور سراسری و ايجاد سوريهط ھا ايجاد خودمديريتی به ھدف آن

عنوان رھبری معنوی خود قبول  دھند که عبدهللا اوجاالن را به  تشکيل می )YPG( ھای مدافع خلق را واحددموکراتيک 

  . دارند

جاالن يافت که نيروھای سوريه ھای عبدهللا او توان داليل قدرت نيروھای سوريه دموکراتيک در اھداف و سياست پس می

ت گرفته از أتوان در موارد زير يافت که نش ترين نقاط قوت اين نيرو را می مھم. کنند دموکراتيک از آن حمايت می

  .ھای اوجاالن است ديدگاه

سان برای  شناسد و حقوق يک رسميت می ان و مذاھب را بهچنين ادي ھا، ھم جامعه دموکراتيک؛ اين نظريه تمامی خلق

اين سيستم . ھای جامعه در زندگی سياسی، اجتماعی، اقتصادی و فرھنگی جامعه قائل است سھيم شدن تمام اقشار و طيف

 از  آزاد و فارغ شود، به ايجاد جامعه ن به باال است و توسط شوراھای مردمی تشکيل میئيدمکراسی مستقيم از پا که

  . و ناسيوناليستی و مذھبی استوار استئیطلبی و انحصارگرا قدرت

 که  ھای مدافع خلق ھستندواحدطور که اشاره شد ھسته اصلی نيروھای سوريه دموکراتيک،  سيستم نوين دفاعی؛ ھمان

نی، ترکمن و  نظامی قابل توجھی در جنگ با داعش برخودار ھستند و ائتالف با نيروھای عرب، آشوری، ارم از تجربه

 زندگی خود   دفاع از شھر و منطقهمسؤولاز طرفی در اين سيستم دفاعی ھرکس . ھا افزوده است سريانی به قدرت آن

تعداد زيادی از کسانی که  توان گفت که  از فوايد اين سيستم می. شود ھای نظامی اداره می است که به وسيله انجمن

 و حفظ امنيت کنترولشود برای   دارند خود مردم ھستند و اين باعث میعھده يت امنيت مناطق مسکونی را بهمسؤول

 زيادی صرف نشود و توجه نيروھای سوريه دموکراتيک  ھا نيرو و ھزينه سازی شده از داعش و ديگر گروه مناطق پاک
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ھای درگير  رف مادی و نيروھای نظامی ديگر طیھا ست که ميزان بسياری از ھزينه اين در حالی. به خطوط نبرد باشد

ھای   نظامی و ھزينهیشود که اين موضوع خود نيرو  مناطق تحت حاکميت میکنترولدر جنگ سوريه، صرف 

   .بسياری در پی دارد

خواھی مردم کرد در حال توسعه روی سومی كه توسط  جنبش آزادیيا به عبارتی ني» خط سوم«ديپلماسی و سياست؛ 

اجتماعی   تنوعات  داند که ھمه  کسب آزادی می  ه سياست است که سياست را حوزهدر خاورميانه است نوعی نگاه فلسفی ب

. بندد ست که چنين خطی راه را برای دخالت نيروھای خارجی می بديھی. ھای مختلف در آن سھيم ھستند ھا با زبان و خلق

ری در دسته دول استيالگر برای شود و نه به ابزا  بزرگ غرب میانهي خاورمانه و پروژهي خاورمئیگرا نه دچار ملی

ھای جھان ناچارند که با اين نيروی سوم ھمکاری کنند زيرا روز به روز بر قدرت  دولت. شود شان تبديل می جنگ نيابتی

  .کند ھا کمک می شود و ھمين امر به گسترش مناسبات ديپلماتيک آن ھا افزوده می و اعتبار آن

جا که نيمی از جامعه را زنان تشکيل  از آن. است ی واقعی حقوق زن و مرد يکی از محورھای مھم اين سياست، برابر

ھای اجتماعی، سياسی و نظامی، نقطه عطفی در مبارزات برابرطلبی در منطقه  دھند سھيم شدن زنان در مديريت می

ان مستقيما در  در اين دانست که زن راشايد بتوان نکته حائز اھميت در توامندی نيروھای سوريه دموکراتيک. است

ھا زنان عمدتا به کارھای پشت  نظير است زيرا در اکثر جنگ چيزی که تاکنون کم. اند مسائل سياسی و نظامی دخيل

  .کردند  نمیأپرداختند يا اگر مستقيما در جنگ شرکت داشتند در سياست نقش کارآمدی ايف ای می جبھه

***  

ھای تاريخی رجب  ياھا و بلندپروازیؤک سوريه، از جمله باب ميل رتمام سناريوھای عليه روژاوا و نيروھای دموکراتي

طور که طعم آن  ھمان. نشينی عملی است مجبور به مذاکره و عقب زيرا آنکارا.  در عراق و سوريه نيستاردوخانطيب 

ری ندارند که کردھا در نھايت امر برای او ضر را در زمان از دست دادن حلب چشيده است، به عالوه اعتراف به اين

  .که در نتيجه مخالفت با موضع ھمسايگان سوريه مبنی بر تشکيل کشور مستقل کردنشين را به ھمراه خواھد داشت

ھای مختلف از  ھا و طرف ھا و گروه ھا بين دولت رسد پس از آزادی کامل رقه، رقابت نظر می با وجود اين واقعيات، به

 شمال سوريه منحصر نشده، بلکه فراتر رفته و معادالت مختلف را در جمله ترکيه تشديد شده و صحنه رقابت فقط به

ھای خلق روژاوا و نيروھای سوريه دموکراتيک بيش از پيش واحدکه اکنون  زند؛ به ويژه اين جغرافيای ديگر برھم می

 . اند ھای زيادی به دست آورده تقويت شده و نيروی انسانی و سرزمين

ھا و  ن زياد دارد که مانع سياستا داخل ترکيه نيز شخصيت منفوری است و مخالفچنين در ، ھماردوخانرجب طيب 

  . او ھستندۀطلبان ظلبانه و توسعه اھداف جنگ

ھای  تری از اراضی سوريه توسط ترکيه در حالی است که، مخالفت ھای بيش  در زمينه اشغال بخشاردوخان اظھارات

تر می  تر و گسترده در قبال کشورھای ھمسايه و مردم کرد ھر روز بيشطلبانه دولت آنکارا  ھای جنگ داخلی با سياست

 .شود

جمھوری خواه  س حزب ئي، معاون ر»لمازئياوزترک «توان به اظھارات  عنوان يک نمونه، می در ھمين ارتباط به

  .در پارلمان ترکيه اشاره کرد خلق

 به اين  لماز، با اشارهئياوزترک  .دت انتقاد کرده استش ھای نادرست دولت آنکارا در قبال سوريه، به لماز از سياستئي

در  دولت ترکيه دقيقا«: در اراضی سوريه برای حفظ منافع ملی ترکيه ھيچ اولويتی ندارد، گفته است که شھر رقه

عنوان يک مھره بازی در منطقه  دارد و برای يک کشور بيگانه در منطقه به ست، گام بر میامريکامسيری که به نفع 

  ».کند عمل می
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چنين اعالم کرده بود که  ترکيه، ھم.  بايد ارتش ترکيه را برای آزادی رقه به کار بگيردامريکاآنکارا اصرار داشت که 

بر اين اساس اختالفاتی ميان ترکيه . ھا را بمباران خواھد کرد اگر نيروھای دموکراتيک سوری منبج را ترک نکنند، آن

  . وجود داردامريکاو 

نيروھای حزب اتحاد دموکراتيک بعد از اين :  در کوبانی شکست خورد، افزودPYDرکوب ترکيه درباره سياست س

ھا در شھری که تصرف کرده بودند نيروھای جوان زيادی را به صفوف خود آن. حادثه شروع به جذب نيرو کردند

جرابلس، . يحی و حتی ترکمن شدندی مانند اعراب و برخی نيروھای مسئکم صاحب نيروھای منطقھ اضافه کردند و کم

  . جلوگيری کردمسألهترکيه با شروع عمليات سپر فرات از اين . ھا تصرف نکرده بودند ای بود که آن تنھا نقطه

ارتش ترکيه تا الباب پيشروی کرد که اين موضوع شکافی را به وجود آورد تا کريدور کردی در شمال سوريه تحريک 

 . نشود

ھای مدافع خلق و ارتش دموکرات سوری روابط خود را ادامه  واحد با حزب اتحاد دموکراتيک، از طرف ديگر، روسيه

 مسألهو شرکت نکنند، امکان حل يھا در مسکو اعالم کردند که اگر کردھا در ژن ھا طی مذاکره خود با آن روس. دھد می

  .خواند تروريست میھا را   است و آنYPG و PYDکردھای سوريه وجود ندارد؛ اما ترکيه مخالف 

-نامه سايکس ترين مراحل خود را پس از توافق فکری ايشيک، معاون نخست وزير ترکيه با ادعای اين که منطقه سخت

باعث آغاز  pyd طلب گذارد، به اياالت متحده ھشدار داد مديريت شھر رقه توسط حزب کردی تجزيه پيکو پشت سر می

  .شود جنگ نژادی می

 نبايد امريکا«: کيه در مراسمی در شمال غرب ترکيه، ادعای خود را چنين فرموله کرده استمعاون نخست وزير تر

ھا  است و ھمان سياست pkk بسپارد؛ زيرا اين حزب، شاخه سوری سازمان تروريستی pyd اداره شھر رقه را به حزب

و در صورت اداره اين شھر توسط دھند   درصد ساکنان شھر رقه را اعراب تشکيل می٩٠. کند و رويکردھا را دنبال می

 ».زند  در شھر رقم می- نسبت به گذشته - تری  طلبان کردفجايع بزرگ تجزيه

 پيکو -نامه سايکس  ھا پس از توافق گذارد و شاھد بزرگترين تنش منطقه مرحله سختی را پشت سر می«: ايشيک افزود

اند و ديگر مرزھا از اعتبار پيشين برخوردار  ھای منطقه، سيطره خود را بر کشورشان از دست داده دولت. است

 ».نيست

توان  نمی«: گونه بيان کرد طلبانه دولت آنکارا را اين معاون نخست وزير ترکيه، در ادامه مواضع خطرناک و جنگ

ھای بسياری در سوريه حضور دارند؛  اکنون گروه ھم!  يک دولت بر تمامی اراضی سوريه سخن گفتکنترولدرباره 

در سوريه ) قسد( طلبان موسوم به قوات سوريه دموکراتيک  که از طريق ائتالف چندمليتی تجزيهامريکاھمين مانند 

 ».حضور مستقيم دارد

ھای تروريستی مانند ارتش آزاد و احرار الشام به  البته اين مقام دولت ترکيه، توضيح نداد که چرا خودشان از گروه

 را اشغال کرده است؟) درع الفرات( ريهصورت رسمی حمايت و بخشی از سرزمين سو

***  

. تر از خط کردی شمال سوريه است که در حال حاضر به دو قسمت غربی و شرقی تقسيم شده است شھر رقه کمی پائين

ھای خلق روژاوا قرار دارد، اما شھر  واحد کنترولشھر کوبانی در شرق فرات و منطقه عفرين در غرب فرات تحت 

 آن کنترول نيروھای وابسته به ارتش ترکيه است و حال با آزادی رقه و کنترولاين خط شمالی در منبج در حد ميانی 

 کنترولتر قرار دارد، احتمال اين که دو منطقه شمالی تحت  توسط نيروھای دموکراتيک سوريه، که در منطقه جنوبی

  .خود را از نظر متصل سازند، بسيار زياد است
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 سال جاری، بينالی يلدريم نخست وزير ترکيه گفته بود، واشنگتن به آنکارا قول داده که ]ثور[در اواسط ارديبشھت ماه

» گ.پ.ی«نظاميان کرد وابسته به  پس از سقوط رقه، و به منظور حفظ ترکيب جمعيتی آن شھر، از ادامه حضور شبه

  . در رقه جلوگيری کند

گيری ائتالف ميان ترکيه، ايران و روسيه برای  شکلاکنون، الھام احمد رياست مشترک مجلس سوريه دمکراتيک از 

ھر سه حکومت با سر » د.س.م«س مشترک ئيگفته ر به. ھای سوريه خبر داده است دشمنی با مطالبات مشروع خلق

ھای سوريه  اند و ترکيه در اين ميان با استفاده از عواطف خلق ه کسب منافع خود تحت عنوان منافع سوريه به توافق رسيد

  .ھای خود در ادلب است دد اشغال و تحميل خواستهدرص

کارگيری مناطق امن برای تقويت جايگاه خود  رياست مشترک مجلس سوريه دمکراتيک از تالش حکومت ترکيه و به 

: الھام احمد افزود. در منطقه ادلب سخن گفت و اين اقدام حکومت ترکيه را در راستای حمله به عفرين قلمداد نمود

  ».اھان اشغال عفرين و متصل نمودن دو بخش ادلب و عزاز استترکيه خو«

ترکيه خواھان افزايش مرزھای سياسی . گام ديگر ترکيه اشغال مناطق حومه کوه الزاويه است«: وی خاطرنشان کرد

  ».ستنداند اکنون درصدد اشغال اين منطقه ھ ه تر منطقه اسکندرون را به اشغال خود درآورد چنان که پيش ھم. خود است

گری ترکيه در ادلب عواقب سياسی و نظامی سنگينی  اشغال«: الھام احمد، در بخشی ديگر از سخنان خود تصريح نمود

از جنبه سياسی ترکيه سعی خواھد کرد که ائتالف اپوزيسيون را بر حکومت سوريه . را با خود به ھمراه خواھد داشت

از جنبه نظامی ھم ترکيه .  نمانده ترکيه خواھان احيای مجدد آن استتحميل کند در حالی که چيزی از اين ائتالف باقی

  ».خواھان مداخله مداوم در امور داخلی سوريه است

. توانند بر ترکيه فشار وارد کنند ھا به خيال خود می روس«: وی در رابطه با توافق ترکيه و حکومت روسيه متذکر شد

روسيه در چھارچوب منافع حکومت . از خاک سوريه ھيچ حقانيتی ندارنداند که در بخشی وسيع  اما آنان فراموش کرده

   ».حاکم بر سوريه به آينده خود در کشور پشت کرده است

ھای حکومت ترکيه برای استفاده از حکومت ايران برای دشمنی با کردھای ساکن سوريه سخن  الھام احمد، از تالش

بازی عنوان کرد که در آن ترکيه و ايران عليه منافع   را خيمه شبھای النصره و احرار الشام گفت و ائتالف گروھک

   . منافع خود در سوريه ھستندکنترولبخصوص با اين بازی درصدد . اند ھای سوريه به راه انداخته خلق

ويژه ساکنان شمال اين کشور  س مشترک مجلس سوريه دمکراتيک در پايان از شھروندان سوريه، بهئيالھام احمد، ر

  .گری حکومت ترکيه وارد عرصه مبارزه و مقاومت شوند ست برای پايان دادن به اشغالخوا

***  

شورای «سازی شھر رقه اداره اين شھر را به شورای موسوم به  نيروھای دموکراتيک کرد قصد دارند پس از پاک

  .بسپارند» مدنی

ر تازه آزاد شده رقه، به زودی به شورای گوی نيروھای دموکراتيک کرد، اعالم کرد که اداره شھ ، سخن»طالل سلو«

 .شود سپرده می» شورای مدنی«موسوم به 

سازی و  اند که واگذاری اداره رقه، پس از پاک ، نيروھای دموکراتيک اعالم کرده»ھا ان«نوشته پايگاه خبری  به

 .ھای داعش صورت خواھد گرفت ھای کار گذاشته شده تروريست ھا و بمب سازی مين خنثی

 .س شورای مدنی، گفته است که اين شورا آماده تحويل گرفتن اداره رقه استئير» ليلی مصطفی«قابل نيز در م

 سوريه، برای اداره رقه پس از آزادسازی شورای مدنی کينيروھای دموکرات تر در فروردين ماه سال جاری نيز پيش

 .تشکيل داده بودند
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 کردی جھت اداره شھر رقه پس از - ورای مدنی به رياست عربی نيروھای دموکراتيک سوريه رسما از تشکيل يک ش

  .گيری آن از داعش خبر دادند بازپس

زيستی  ھا و ھم برادری خلق«در بيانيه منتشر شده از سوی نيروھای دموکراتيک سوريه آمده است، تحت شعار 

نيروھای «ر رقه رھبران  کيلومتری شمال شھ۶۵در شھرک عين عيسی در » کننده جامعه دموکراتيک است تضمين

سيس اين شورا را اعالم و رياست أ داشتند و به دنبال آن تجلسهو نمايندگان روستاھای رقه » دموکراتيک سوريه

اين شورا کار خود را از مناطق حومه .  کميته برای اداره امور استان تشکيل شد١۴ کردند و تعيينمشترکی برای آن 

 .کند داعش آغاز میاش از دست  رقه بعد از آزادسازی

ھای عشاير رقه  س مشترک شورا در کنار محمود شواخ البرسان از چھرهئيمنابع گفتند، ليلی مصطفی که کرد است ر

 . است  شدهتعيين

 در پوليسمنزله  به) نيروھای امنيت داخلی( »نيروھای آسايش«سيس أاين منابع به الشرق االوسط گفتند، در حال حاضر ت

 ... رقه فعال خواھند بود ومناطق آزاد شده 

شان در  ھای برجسته مناطق مختلف آن، جھت ارزيابی نظرات  با ساکنان شھر رقه و چھرهئیکميته مقدماتی ديدارھا

 .خصوص چگونگی مديريت اين شھر پس از آزادسازی از دست داعش داشت

*** 

دھی رقه مانند  توان سازمان ازی رقه را میس ترين اولويت نيروھای دموکراتيک سوريه پس از پاک اين ترتيب، مھم به

،  (YPJ) ھای محافظ زنان واحدو  (YPG) ھای مدافع خلقواحدبر اين اساس که . دانست... سازمان دھی کوبانی و

 پايتخت داعش را که اکثريت قاطع جمعيت آن کنترولاند، در آينده ھم   کردهأترين نقش را در آزادسازی شھر رقه ايف مھم

  . خواھند نمودئید را در دست خواھند گرفت و سيستم خودمديريتی دموکراتيک را ھم در اين منطقه اجراعرب ھستن

ھا اعالم   با خبرگزاریمصاحبهدر اقليم کردستان در  (PYD) َچنان که غريب حسو، نماينده حزب اتحاد دموکراتيک آن

 تأکيدَحسو بر اين نکته .  شمال سوريه خواھد شدکرده است که بعد از آزادسازی رقه، اين شھر بخشی از سيستم فدرال

 کنترولترين نقش را در آزادسازی پايتخت داعش خواھند داشت و بعد از  کرده که نيروھای سوريه دموکراتيک، مھم

  . ھای خلق باقی بماند واحدشھر بايد اداره امور در دست 

ر وضع کرده بود، تمام زنان بايد نقاب بر صورت براساس قوانينی وحشيانه سفت و سخت اسالمی که داعش در اين شھ

ھا بايد در پنج نوبت نماز بسته  بود، سيگار کشيدن ممنوع بود، مغازه ھای مردان عکس می زدند، نبايد روی لباس می
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گردانی . ھا بيايند ھای زنانه فقط زنان بايد فروشنده باشند و زنان تنھا با محارم خود به خيابان شد، در فروشگاه لباس می

از زنان به نام الخنسا و گردانی از مردان به نام الحسبه، وظيفه نظارت بر انجام دقيق اين دستورات در شھر را به عھده 

  .داشتند

رانی مشھور ھستند و زنان و دختران عراقی و سوری  سران اين گروه تروريستی اسالمی، که به فساد، عياشی و شھوت

چون درست نبستن  ھای واھی ھم بھانه گيرانه بر مردم، آنان را به با اجرای قوانين سختگرفتند،  را به بردگی جنسی می

  .کردند شکنجه و اعدام می... روبنده، تماشای کارتون، گوش دادن موسيقی و

 
 اما در ماه. سوريه بود  دولت مرکزیکنترولچنان در  ھا در سوريه، ھم  بود که از آغاز درگيریئیرقه از جمله شھرھا

 اين شھر را از دست کنترولچون احرار الشام و جبھه النصره،  ھای اسالمی ھم ، نيروھای وابسته به گروه٢١٠٣ چمار

 . نيروھای دولتی خارج کردند

لتيک بسياری در تحوالت سوريه و ورقه و موصل به دليل پايتخت بودن برای داعش و مرکزيت داشتن، از اھميت ژئوپ

  . ای سنگين بر پيکر گروه داعش وارد کرده است زادسازی اين دو شھر، ضربهعراق برخوردار ھستند و آ

امروز داعش در بدترين وضعيت خود قرار دارد، اين گروه تروريستی در جبھه عراق پايتخت دوم خود يعنی شھر 

وط رسد در موقعيت سخت و سق نظر می  موصل و سپس شھر ستراتژيک رقه را از دست داده است و بهستراتيژيک

 . مداوم در عراق و سوريه قرار گرفته است

کننده در چند سال گذشته، اکنون در لبه پرتگاه قرار  ھای سريع و خيره در واقع گروه تروريستی داعش، بعد از پيشروی

داعش با از دست دادن مناطق تحت اشغال خود، اکنون به گروھی تبديل شده و در فرصت مناسب اقدام به حمالت . است

  .ستی خواھد کردتروري

*** 

در کردستان . ع سياسی و اجتماعی و فرھنگی روژاوا، با اقليم کردستان عراق بسيار متفاوتادانند که اوض ھمگان می

در حالی که در روژاوا، يک جنبش . ھای بورژوازی و ناسيوناليستی احزاب سنتی حاکم است عراق، سياست

العاده و مقاوم تحسين  جويانه با جسارت فوق طلبانه، عدالت خواھانه، برابری ھای آزادی انترناسيوناليست قوی با تمام جنبه

کس و ھيچ جريانی برای کسب ثروت و رسيدن به پست و مقام  در اين منطقه آزاد، ھيچ. برانگيزی در جريان است

 عقايد سياسی و مذھبی ھا بدون در نظر گرفتن جنسيت، مليت، در اين منطقه، انسان. کند دولتی و غيردولتی مبارزه نمی

 رفيقانه و دوستانه و داوطلبانه دوش به دوش ھم مبارزه ئیبرابرند و در شوراھا و نھادھای دمکراتيک خود در فضا

گام اين مبارزه  در روژاوا، مردساالری و آپارتايد جنسی رخت بربسته است و خود زنان بيش از ھمه، پيش. کنند می

سان و  دارد و ھمه شھروندان از حقوق يکندر روژاوا، تبعيض و ستم وجود . ندارددر روژاوا، اعدام وجود . ھستند
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شود و ھيچ زبانی بر زبان ديگر  کم به سه زبان تدريس می اکنون در مدارس روژاوا، دست ھم. برابری برخوردار ھستند

در . و حق ازدواج ندارندشوند   شوند و به سربازی احضار نمی  سال کودک محسوب می١٨جوانان زير . برتری ندارد

در اين منطقه، با وجود جنگ و محاصره اقتصادی، ھيچ فرد و شرکتی برای کسب . روژاوا، کودک آزاری جرم است

 تأمينھای رفاه و خدمات عمومی و  سود فعاليت اقتصادی و تجاری ندارد، بلکه ھرگونه درآمد حاصله، به عرصه

اما در سياست کالن اقتصادی، ھنوز روژاوا . گردد  کوپراتيو اداره میشود و به شکل زندگی مردم اختصاص داده می

  .مشکالت زيادی دارد

و » طلب و کاغذی ھای دوآتشه منزه کمونست«امروز گرايشات بورژوازی و چپ ناسيوناليست و حتی به اصطالح 

يک سوريه و پيکارگران روژاوا ھای خلق روژاوا و نيروھای دمکرات واحدھا را به  ، انواع و اقسام مارک»نشين حاشيه«

در واقع به نوعی ھمان القاب و ... و» امريکا کنترولکردھای تحت «، »امريکاکردھای طرفدار «برای مثال . زنند می

و يا انقالب عظيم ... و» انقالب اسالمی«، »امريکائیانقالب «: زنند  مردم ايران می۵٧ که به انقالب ئیھا مارک

  ...نامند و می» کودتای خونين« روسيه را ١٩١٧بر وکارگری سوسياليستی اکت

. ، در اين جنگ به نيروھای دمکراتيک سوريه نياز دارندامريکاالمللی عليه داعش به سردمداری  اکنون ائتالف بين

ق در واقع در اين ميان، ھيچ تواف.  اين ائتالف نياز داردئینيروھای سوريه دمکراتيک ھم در اين جنگ، به پشتيانی ھوا

جنگ . سياسی صورت نگرفته، بلکه تنھا در جنگ و مبارزه با داعش يک نوع ھمکاری نظامی به وجود آمده است

آيد که طرفين درگير و متخاصم مستقيم و يا غيرمستقيم  چرا که شرايطی در جنگ پيش می. شود منطق سياسی سرش نمی

وضعيت جنگی موجود تمام شد عمدتا رابطه سياسی گری بر سر ميز مذاکره بنشينند اما به محض اين که  با ميانجی

ھای تاريخی زياد داريم و نمونه اخير ھم اتحاد نيروھای  ما نمونه. گردد تر ھم می ھا، حتی نسبت به گذشته خصمانه آن

اقليم کردستان و حکومت مرکزی عراق و حشد شعبی پس از آزادی موصل از اشغال داعش شاھد بود که اين نيروھا 

اند و حتی وارد جنگ با ھمديگر  پرسی اخير برای استقالل کردستان، به دشمنان سرسخت ھمديگر تبديل شده مهپس از ھ

ھای  گيری ترديد دچار موضع گران و جرياناتی که اين موقعيت جنگی را درک نکنند بی بنابراين، آن تحليل. اند نيز شده

شان نيز از  ھمه اعتبارشان را حتی در نزد طرفدارانشوند که بيش از  متناقض و غيراصولی و عجيب و غريبی می

  .دھند دست می

توان  ست که می ترين تقديری نظرم اقدام نيروھای سوريه دموکراتيک، در برافراشتن پوستر عبدهللا اوجاالن، کوچک به

ھای  نايسوناليسم و سياست به انترتأکيدتری نيز است و آن ھم  عالوه بر آن، اين اقدام حاوی پيام مھم. عمل آورد از وی به

 و ئیگو ، ياوهامريکا و حکومت ترکيه و اردوخاندر اين ميان سخنان . جاری خودگردانی دموکراتيک در روژاوا است

چنين خالف  ھم. طلبی مردم کرد در منطقه است خواھی و برابری طلبی و آزادی در راستای خصومت و دشمنی با حق

  . ی به ناسيوناليسم کرد و نه ربطی به تشکيل کردستان بزرگ دارد نه ربطمسألهھا، اين  ادعای برخی

اين جنگ خونينی که شش سال است در سوريه جريان دارد و بنا به آمارھا، حدود نيم ميليون نفر از جمعيت اين کشور، 

ر داخل و خارج  ميليونی اين کشور د٢٣چنين بيش از نيمی از جمعيت  اند؛ و ھم در اين جنگ جان خود را از دست داده

نيروھای عراقی، هللا لبنان و  حکومت بشار اسد با ياری حکومت اسالمی ايران، حکومت روسيه، حزب. اند آن آواره شده

ھای مذھبی تروريستی اسالمی و  سو و گروه  تحت فرماندھی سپاه قدس حکومت اسالمی ايران از يکپاکستانی و افغان

ھای ترکيه، عربستان  چون حکومت ی آن، ھمئ  و متحدان منطقهامريکااز طرف که » ارتش آزاد سوری« به نام ئینيرو

 دولت جھان در اين جنگ مستقيم و غيرمستقيم دخالت دارند؛ اين کشور را به ويرانه ٨٠ حدود ئیھا سعودی و يا به گفته

جنگ و کشتار غارت مصون ای که مردمانش تا حدودی از اين  اما تنھا منطقه. اند و گورستان ساکنان آن تبديل کرده
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 ٧٠٠ ميليون جمعيت دارد و بين ۴ تا ۵/٣چنين در اين منطقه که حدود  ھم. است» روژاوا« اند کردستان سوريه  مانده

ھزار تا يک ميليون نفر نيز از نقاط ديگر سوريه، از سرکوب و جنگ حکومت مرکزی سوريه و حاميان آن و يا 

  .اند اند و به روژاوا پناه آورده  يه، گريختهھای تروريستی مخالف حکومت سور گروه

***  

دوستانه ملل متحد  ھای انسان کننده کمک  ارشد ھماھنگمسؤول. وضعيت اکثريت مردم سوريه بسيار فاجعه بار است

است و شماری » بار فاجعه«، وضعيت مردم سوريه »حکومت اسالمی«ھا در نبرد عليه گروه  گويد با وجود پيشرفت می

  . ھستند  درصد از شھروندان آن، محتاج کمک٧٠ه نزديک ب

در «: است  به اعضای شورای امنيت گفته ئی، در جريان يک کنفرانس ويديو١٣٩٦ ]عقرب[مارک لوکاک، ھشتم آبان

 ».ژرفای آثار ناشی از بحران سوريه رو به افزايش است: يک موضوع ترديدی وجود ندارد

پيشين حکومت خودخوانده اسالمی در » پايتخت«فر از شھروندان رقه،  ھزار ن۴٣۶  متحدبنا بر برآوردھای ملل

 ھزار نفر در ماه ٢۵٠ت و گس ھزار نفر از ساکنان ديرالزور در ماه ا٣۵٠. اند ھا محل ديگر گريخته سوريه، به ده

  .ه آواره ھستندست که در داخل و خارج از سوري ھا نفری اين آمار، عالوه بر ميليون. اند بر، از شھر فرار کردهواکت

کنند که دسترسی  دوستانه، در مناطقی زندگی می ھای انسان  نزديک به سه ميليون شھروند سوری محتاج کمکئیاز سو

  .ھا برای امدادگران بسيار مشکل است به آن

ا بر مانده در سوريه بن  درصد از جمعيت باقی٧٠ رقمی نزديک به - ميليون شھروند سوريه ١٣زمان با اين آمار،  ھم

  .ھای بشردوستانه نياز دارند  به کمک-تخمين جمعيت آن کشور از طرف بانک جھانی

ترين  ھای ھمراه آن در سوريه، يکی از بزرگ يت ملل متحد و نھادمأمور است در کنار تمام اين مسائل،  لوکاک، گفته

  .دوستانه در جھان است رسانی و انسان ھای کمک يتمأمور

 انجام شده، نماينده بريتانيا در اين سازمان از اعضای ثابت  متحدن اعضای شورای امنيت مللدر جريان ديداری که ميا

و، اقدامات و ي است تا برای بازگشت به مذاکرات صلح ژن ، روسيه، فرانسه، و خود بريتانيا، خواستهامريکاشورا، چين، 

  .ھای خود را افزايش دھند فعاليت

ميستورا،  استفان دی.  برگزار شود متحدای از مذاکرات صلح به سرپرستی ملل  تازهقرار است در ماه آينده ميالدی دور

 جلسهدور ھفتم اين . مبر برگزار خواھد شد نو٢٨نماينده ويژه ملل متحد در امور سوريه، گفته ھشتمين دور از مذاکرات 

 حاضر، روسيه، ايران و ترکيه در حال.  صورت گرفته بود و مانند موارد پيشين نتيجه خاصی در برنداشتجوالیدر 

  .در حال انجام مذاکراتی مجزا در آستانه ھستند

روند و در جريان نبردھا نيز  ترين حاميان بشار اسد در جنگ داخلی آن کشور به شمار می روسيه و ايران، از مھم

. کنند لف اسد حمايت می از شورشيان مخائیھا ترکيه و شماری از کشورھای منطقه نيز از گروه. مستقيما حضور دارند

  .کند پشتيبانی می» داعش« از شورشيان در نبردھا عليه ئیھا  نيز از گروهامريکاائتالفی به رھبری 

 کرده بود که پس تأکيد، با تکرار مواضع پيشين واشينگتن امريکا، رکس تيلرسون وزير خارجه ]عقرب[چھارم آبان ماه

  .گيری کند بشار اسد بايد از قدرت کناره  روند صلح سوريه،از سقوط گروه موسوم به حکومت اسالمی و در

ميزبان مذاکراتی روز دوشنبه نماينده ارشد روسيه در مذاکرات سوريه اين احتمال را مطرح کرد که مسکو ممکن است 

ھمچنان «الکساندر الورنتيف، به خبرنگاران گفته اين موضوع . ای برای سوريه شود با ھدف تدوين قانون اساسی تازه

کردن قانون اساسی تازه  برای آماده… آمادگی خود را«جمھوری سوريه  سئياما افزوده بشار اسد، ر» ست تحت بررسی

   يا رد نکردهتأئيددمشق اين اظھارات الورنتيف را .  است اعالم کرده» ای مخالفھ و انتخابات پارلمانی با حضور گروه
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گيری احتمالی بشار اسد که در پی دخالت نظامی روسيه،  ای، برای نمونه در مورد کناره تا کنون ھيچ نشانه. است

  .است تری در جنگ داخلی پيدا کرده، ديده نشده موضع قوی

استفان .  ملی در مورد سوريه، موافق استمذاکرۀايجاد يک کنگره » اصل«ستورا با مي گويد دی نماينده روسيه می

ھای  است که طرف حال خواسته  او در عين. است برای پايان دادن به جنگ شده »  واقعیمذاکرۀ«ميستورا خواھان  دی

  . کنند، ھمکاری متحد انتخاباتی تحت نظارت مللئیدرگير برای تدوين قانون اساسی تازه و برپا

 

  
 در ئیوعی توافق غيرمستقيم ميان دولت اسد و دولت ترکيه برای عدم رو در روتوان گفت که اکنون ن بندی می  در جمع

در عين . است و احتمال کمی وجود دارد که ارتش سوريه با ترکيه رو در روی يکديگر قرار بگيرند سوريه شکل گرفته 

  . چنانی ندارد کيه از خاک سوريه اشغال کرده، دولت مرکزی سوريه قدرت آنای محدودی را که ارتش تر حال منطقه

  . ارتش ترکيه با نيروھای روژاوا و سوريه دموکراتيک نيز بسيار زياد استۀچنين احتمال مواجھ ھم

شان به خاک سوريه، جلوگيری از ادامه و گسترش سيستم سياسی   برای ورود ارتشاردوخانھدف اصلی دولت 

ھای مدافع خلق روژاوا به يکديگر  واحد کنترولھای تحت  يتی دموکراتيک در اين منطقه و اتصال سرزمينخودمدير

 است تا ھر  پوشی نخواھد کرد و آماده ای برای جنگ با کردھا چشم کند که ترکيه از ھيچ بھانه  میتأکيداو، ھمواره . است

 .ھا شود لحظه وارد درگيری با آن

تر در رقه و مناطق ديگر   و دولت او، ترکيه توان نظامی برای پيشروی بيشاردوخاندعاھای اما با وجود ھمه اين ا

 را قانع امريکا خطرناکی بزند که ائتالف تحت رھبری ئیتواند دست به ماجراجو سوريه را ندارد و تنھا در صورتی می

  .کند

 سياسی خودمديريتی دموکراتيک در روژاوا گيری نيروھای سوريه دموکراتيک و تثبيت مدل نظرم جلوگيری از قدرت به

ترديد  اما بی. پذير نيست و تعميق و گسترش آن به مناطق ديگر سوريه از جمله در حال حاضر استان مھم رقه، امکان

زی سوريه، حکومت ترکيه و حکومت اسالمی ايران به نيروھای سوريه کجانبه حکومت مر گسترش حمالت احتمالی سه

 در چنين موقعيتی، شورش ئیو از سو. ان گفت يک فاجعه جديد انسانی در منطقه راه خواھد افتادتو دمواکرتيک، می

چنين فعال شدن ھمبستگی جديد جھانی با اين منطقه  مردم کرد ايران، ترکيه و عراق و حتی غيرکرد از روژاوا و ھم

حمالت به روژاوا برای جلوگيری از استقرار بنابراين . ناپذير خواھد شد ھمانند دوره جنگ داعش عليه کوبانی، اجتناب
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و تثبيت و حتی گسترش سيستم خودمديريتی دموکراتيک به مناطق ديگری در سوريه و حتی خاورميانه، ھدف اصلی 

در اين ميان، روشن است که ترکيه از ھيچ اقدامی برای . ھاست المللی آن ی و بينئ ھای منطقه و متحدان منطقه حکومت

ترکيه ھر کاری بتواند از . ھای ارتجاعی خود فروگذار نخواھد کرد طلب کرد، برای رسيدن به ھدف سرکوب مردم حق

 چرا که به اعتقاد ترکيه، سيستم دموکراتيک  .درگيری نظامی گرفته تا افزايش فشارھای ديپلماتيک را انجام خواھد داد

  .شود ز محسوب میدر شمال سوريه و اکنون گسترش آن به نقاط ديگر سوريه، يک خط قرم

ھای خلق روژاوا، نه در منطقه و نه در جھان چندان  واحدادعاھای مختلف ترکيه در خصوص تروريست خواندن اما 

  . اند مورد استقبال واقع نشده

ای برای درگيری با مردم کرد استقبال خواھد   شده است و ترکيه از ھر بھانه به ھر حال وضعيت منطقه بسيار پيچيده

 . شکست و مجبور به خروج از سوريه خواھد بودً ھر کاری که ترکيه بکند، نھايتاًا عمالکرد، ام

مناطق کردنشين سوريه در شمال خاوری، شمال و شمال باختری اين کشور قرار دارند و حدود شش سال که در اين 

توان گفت اين سياست  اند و می تشکيل داده»  ملت-دولت « با رد فلسفه ئیمنطقه حساس، کنفدراليسم دموکراتيک و شورا

  !ھاست نوين، رمز پيروزی آن

اند، بلکه  رسميت نشناخته تاکنون نه تنھا، ھيچ دولتی در منطقه و جھان کنفدراليسم دموکراتيک در روژاوا را به

جھانی اما اين منطقه از حمايت . کنند شان، ھمواره برای نابودی آن تالش می المللی ھای منطقه با حامين بين دولت

 .دوست و ضدجنگ برخوردار است نيروھای چپ، کمونيست، آنارشيست و انسان

آور انترناسيوناليسم، صلح، امنيت، ثبات، شادی، آزادی، برابری، دموکراسی مستقيم، عدالت اجتماعی  اين نيرو پيام

  !است

  ٢٠١٧بر و سی و يکم اکت- ١٣٩۶ ]عقرب[شنبه نھم آبان سه
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