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 Political  سياسی

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠١٧ نومبر ١۴

  :عبدهللانسرين 
 !کنيم  آزادی رقه را به اوجاالن و زنان جھان تقديم می

 

، آزادی رقه، عراق، اقليم کردستان عراق، ترافيک در رابطه با وضعيت بغرنج منطقه به خصوص در سوريه، روژاوا 

  .چنين سوريه و لبنان برقرار است  نظامی متعددی مابين تھران و آنکارا و عراق و ھم- سنگين ديپلماسی سياسی 

ک، پژاک و حتا نيروی کرد ايرانی .ک.ويژه روژاوا، پ ھا، ضربه زدن به مردم کرد در خاورميانه، به ھدف اصلی آن

سرلشکر محمد راتيک سوريه پس از آزادی رقه توسط کتھديد نيروھای دمو. ر اقليم کردستان عراق استمستقر د

ای در  اکبر واليتی نماينده خامنه  در سوريه، و قبل از آن در ترکيه، علیس ستاد کل نيروھای مسلح ايرانئيباقری، ر

ھای ترکيه به آسوس با ھمکاری حکومت  يز حمله جنگندهالملل در لبنان، تھديدات عراق و ترکيه و اخير اخيرا ن امور بين

ک .ک.ترکيه و ايران بر عليه روژاوا، پھای  رسد حکومت نظر می به. ھای عيان اين توافقات است اسالمی ايران، نمونه

  . اند و پژاک به توافق رسيده

  
  عبدهللان جشن آزادی رقه در ميدان مرکزی اين شھر                              نسري

  

ميدان . وقفه، رقه را از اشغال داعش آزاد کردند  روز جنگ بی١٣۵، پس از  (QSD) نيروھای دموکراتيک سوريه

 عبدهللا برگزار شد با پوستر  (YPJ)ھای مدافع زنان مرکزی رقه که جشن آزادی آن، با حضور صدھا تن از يگان

  .و پرچم سوريه دموکراتيک تزئين شده بود(YJŞ)  ، اتحاد زنان شنگالYPG ،YPJھای  اوجاالن و پرچم
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ال «ھای جھانی را به خود جلب کرده بود يک کنفرانس مطبوعاتی نيز در ميدان  در حالی که اين حرکت توجه رسانه

، شاھد رژه نيروھای داعش با تانک و توپ و شالق زدن و گردن زدن بود، برگزار ٢٠١۴رقه که در سال » نسيم

  .گرديد

 که در ئیو شعارھا» زنده باد مقاومت شنگال«، »ھای زنان زنده باد مقاومت يگان« چون ئیکه شعارھادر ميدانی 

 .شد، زنان پيکارگر به جشن و پايکوبی پرداختند  اوجاالن داده میعبدهللاحمايت از 

ادی رقه، ، در جشن آز)ژ.پ.ی- YPJ(  ھای مدافع خلق زنان فرمانده يگان» Nasrin Abdillah -  عبدهللانسرين «

  .ام ای را به زبان عربی قرائت کرد که از ترجمه ترکی آن به فارسی برگردانده بيانيه

 اوجاالن رھبر خلق کرد تبريک گفت و ياد جان باختگان را عبدهللا، پيروزی رقه را به »YPJ«، فرمانده عبدهللانسرين 

  .گرامی داشت

: نسرين گفت.  کردتأکيدحساسات و ھمبستگی مردم عرب و کرد چنين ابراز ا نسرين، به عزم و اراده محکم زنان و ھم

اندازی جنگ، سعی دارد حاکميت خود را طوالنی  اين رژيم با راه. کند  میکنترولرژيم مردساالر، زندگی زنان را «

نی در چنين شرايطی، زنان بھای سنگي. دھد ھای مختلف، به خونريزی خود ادامه می اين رژيم، با وجود بحران. کند

از چھارم مارس . ھا و در عين حال مبارزه و مقاومت است ھا، رنج تاريخ زندگی زنان، مملو از تلخ کامی. پردازند می

  .تشکيل شده، تاريخ نوينی در زندگی زنان آغاز شده است) YPJ( ھای مداقع زنان  که يگان٢٠١٣

اند؛  عھده گرفته ن است که زنان آگاھانه بهژ، مملو از مبارزات درخشا.پ. کرد که تاريخ یتأکيد، عبدهللانسرين 

کارھا  ھای سياسی، اجتماعی، فرھنگی و نظامی، راه ھاست؛ آخر زنان در ھمه عرصه سرآغازی برای پايان دادن به رنج

 برای يک زندگی خالق در ئیکار اين زنان، الگو راه. اند و آلترناتيوھای خود را در مقابل حاکميت مردساالر قرار داده

  . است که در سوريه حضور دارندئیتشکيل نيروھای رزمنده زنان، جوابی محکم به ھمه نيروھا. ھاست ئیائيان زمي

شانه به شانه ھم داديم و اين پيروزی را به ، QSD) ( و نيروھای سوريه دموکراتيک) YPG ( خلقھای مدافع  ما يگان

ھای کرد و عرب و غيره  بين خلق. ان سوريه تبديل شد در حمله رقه، به اميد ھمه زنYPJرو،  از اين. دست آورديم

اين نيروھای ما، با يک اراده راسخ و بزرگ به جنگ پرداخت و جايگاه واقعی خود را در . ھای را رفاقت کاشت پايه

  .راه پيکار برای آزادی پيدا کرد

 چون احرار الشام، ال نصره و ئیھای مدافع خلق زنان در مقابل نيروھا م که تشکيل يگانئيتوانيم بگو روشنی می به

گفته نسرين، رفيق وارشين جان خود را  به. شود داعش، گامی بزرگ و دستاوردی مھم برای جامعه سوريه محسوب می

از آن تاريخ . از آن تاريخ تاکنون، نيروھای ما به اميد ھمه زنان سوريه تبديل شد.  و مقاومت زنان فدا کردئیدر راه رھا

ھای پيکارگر زنان، رزم و پيروزی را در مقابل ھمگان قرار  ريه، به پا خواستند و با عضويت در يگانتاکنون زنان سو

  .دادند

لشکر زنان ما، از ھمان آغاز کارش نقش پيشرو را «: ھای مقاومت زنان، افزود نسرين با به زبان آوردن بخشی از راه

زيباترين نمونه آن، . نظير و ھدفمندی را پيش برد بیدار شد و در مقابل متجاوزان، يک مبارزه و مقاومت  عھده

پيام جان باختگانی چون شرين، سوزدار، حابون، .  و فداکاری استئیمان ارين سيرکان است که سنبل توانا رفيق

  ».شان ھرگز قطع نخواھد شد ئیپيما ھا زن راه آزادی، اين است که راه سيالوا، زوران و ده

مان از ھمان  نيروھای.  بودستراتيژیبرای حمله به رقه و آزادی آن، داری يک عقيده و » YPJ« کرد که تأکيد عبدهللا

  .عھده گرفت آغاز، در خط مقدم جبھه، نقش فعالی را به
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 ضربه کاری وارد کرديم که پايتخت خود ناميده ئیبه متجاوزان در جا:  کردتأکيدنسرين عبدهللا در پايان سخنان خود 

ھزاران زن . ھا رسانديم ، حرمت زنان ايزدی را که به زير پا انداخته بودند بار ديگر به اوج آسماندر اين پيکار. بودند

در جنگ آزادی رقه، زنان عرب با دو واحد حضور . و کودک ايزدی که اسير داعش بودند به آغوش آزادی برگردانديم

  . گرفتندچنين يک واحد از زنان شنگال، که انتقام خود را فعالی داشتند؛ و ھم

در حمله .  ھزار شھروند غيرنظامی را از اسارت مھاجمان نجات داديم و به مناطق امن رسانديم۴۵٠در جنگ رقه، 

  .کنيم آزادی کامل رقه را به ھمه زنان جھان تقديم می.  زن رزمنده ما جان باختند٣٠تاريخی برای آزادی رقه، 

ادامه ... ، زنده باد اوجاالن و»زن، زندگی، آزادی« چون ئیارھاجشن آزادی رقه با جشن و پايکوبی و با سر دادن شع

  .يافت

***  

 بينش تغيير، عالوه بر مبارزه عليه داعش، مھم تر از ھمه برای عبدهللاھای مدافع زنان تحت فرماندھی نسرين  يگان

 جامعه و رشد ھمه شھروندان يرتغيکنند، البته نه با ھدف به قدرت رسيدن، بلکه برای  پدرساالرانه در اين نيرو تالش می

  .آن است

گيری شھر رقه، ائتالف نيروھای کرد و عرب با عبور از رود خابورنيروھای داعش  تر از يک ھفته پس از بازپس کم

  .ھای نفتی سوريه عقب راند ترين ميدان را از يکی از بزرگ

طوفان «رد و عرب در تداوم عمليات ُمرکز اطالع رسانی نيروھای سوريه دموکراتيک اعالم کرده که نيروھای ک

  .اند  خود در آوردهکنترولدر جنوب شرق استان دير الزور را به » العمر«ميدان نفتی » جزيره

ترين ميدان نفتی سوريه  بزرگ» التنک« کيلومتر شرق شھر الميادين واقع شده و پس از ميدان نفتی ١٠اين ميدان در 

  .شد  ھزار بشکه نفت از اين ميدان استخراج می٣٠ بوده و تا پيش از بحران سوريه روزانه

 توسط شماری از نيروھای جھادی از جمله ،٢٠١٣ميدان نفتی العمر و ديگر ميدان ھای نفتر استان ديرالزور در سال 

ھا به  تر از يک سال بعد نيز با عقبنشينی اين گروه تصرف شد و کم» جبھه النصره، گردان اخالص و جيش االسالم«

  . نيروھای داعش در آمدلکنترو

 نيز ميدان نفتی ديرو در شمال دير الزور و مرکز پمپاژ و پااليش نفت سپتمبرائتالف سوريه دموکراتيک اواخر ماه 

  . خود در آورده بودندکنترولميدان ھای الجفرا را به 

 ھزار بشکه ٢٠تر از  آمد به کم نيروھای داعش در کنترولکه به  ميزان استخراج نفت از ميدان نفتی العمر از پس از آن

  .در روز کاھش يافت

اين گروه پس از تسلط بر ميادين نفتی دير الزور از طريق قاچاق نفت استخراجی به ترکيه و ديگر کشورھای منطقه 

  .کرد روزانه بيش از دو نيم ميليون دالر درامد کسب می

با تسلط ائتالف سوريه دموکراتيک بر . اند ه واقع شدهاکثر ميادين نفتی سوريه در دو استان ديرالزور، حسکه و الرق

 اين ائتالف کنترولھای نفتی سوريه تحت  ميدان نفتی العمر ھم اکنون بيش از دو سوم مجموع ذخاير نفتی و ميدان

  .ھستند

مر و ھای نفتی الع بار ديگر ميدان سوی جنوب استان ديرالزور يک تر ارتش سوريه در تالش بود با پيشروی به پيش

  . خود در آوردکنترولالتنک را به 
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 با ھدف آزاد سازی بخش ھای شرقی استان ديرالزور تحت فرماندھی سپتمبر ٩از بامداد روز » طوفان جزيره«عمليات 

فرماندھان شورای نظامی . چنان ادامه دارد نيروھای سوريه دموکراتيک و شورای نظامی ديرالزور آغاز شده و ھم

  .گيری مناطق شرق رود فرات و شھر ابو کمال ادامه خواھد داشت اند که اين عمليات تا بازپس دهديرالزور اعالم کر

چنين عملياتی را برای آزادسازی حومه شرقی فرات از قريب دو ماه پيش آغاز  چنين نيروھای سوريه دمکراتيك، ھم ھم

  .اند کرده

گفته است که رقه و » طبقه«طه طی سخنانی در شھر الھام احمد رياست مشترک مجلس سوريه دمکراتيك، در ھمين راب

مناطق آزاد شده را مردم بومی آن در يک سيستم غير مرکزی اداره خواھند کرد و حاکميت رژيم به اين نواحی باز 

  .نخواھد گشت

لزور به َميدان نفتی تنک حومه ديرا. ھای مبارزان ادامه دارد  مين روز خود با پيشروی۵۶در » تندباد جزير«عمليات 

   .ھا کشته شدند  تن از آن٢٤کم  دست. کاران داعش آزاد شد تمامی از اشغال تبه

ھای شديد  د طی درگيری.س.مبارزان ق«: ، اين خبر را منتشر کرده، نوشته است٢٠١٧ نومبر ١٣دوشنبه  فرت نيوز،

کاران  شھر ديرالزور را از اشغال تبه کيلومتری حومه ٣٥َکاران داعش توانستند ميدان نفتی تنک در  دو روزه با بين تبه

  ».داعش آزاد کنند

***  

ھای داعش در شھر الرقه   زن ايزدی را از چنگال تروريست٩٠، گفته بود ١٣٩۶ مرداد ٢٧تاريخ  در عبدهللانسرين 

  .سوريه آزاد کرديم

 نيروھای مدافع خلق :در اربيل گفت» شارپرس«در شمال سوريه با اعالم اين مطلب به آژانس خبری عبدهللانسرين 

ھای جنسی  عنوان کنيز و برده ھا به  زن ايزدی اھل سنجار در استان نينوای عراق را که از آن٩٠اند تاکنون  موفق شده

  .ھا در شھر رقه آزاد کنند شد، از دست تروريست استفاده می

گروه تروريستی . ھايشان بازگردانده شوند ايم تا به خانواده اين افراد را تحويل شورای اداری شھر سنجار داده: وی افزود

، ميالدی با اشغال شھر سنجار در غرب موصل ھزاران زن و دختر ايزدی را به اسارت گرفت و ٢٠١٤داعش در سال 

  .به فروش رساند موصل ھا را به عنوان غنايم جنگی در بازارھای رقه و آن

 ٨١٩ نفر مرد و ٣٣٤ تن از آنان زن و ٩٢راد که ھزار و  تن از اين اف٤٨ ھزار و ٣براساس آمار اعالم شده تاکنون 

  .اند  پسر بودند، آزاد شده٨٠٣تن دختر و 

  . نيروھای مدافع خلق استکنترولدر  سوريه  شھر٦٥، در حال حاضر عبدهللاگفته نسرين  به

ه بصورت متناوب ارتش ترکي: در خصوص درگيری اين نيروھا با ارتش ترکيه در شھر عفرين نيز نسرين عبدهللا گفت

  .ھا پاسخ می دھند اقدام به بمباران مناطق کردنشين در شھر عفرين کرده و نيروھای ما ھم به آن

 و ھم روسيه را در امريکا کرد ھم تأکيد و روسيه در قبال حمالت ارتش ترکيه نامبرده امريکادر ارتباط با مواضع 

  .اند گيری شفافی در قبال اقدامات ترکيه نداشته  موضعھا ھيچ ايم اما آن جريان اقدامات ارتش ترکيه گذاشته

***  

ما با ترکيه «: با روزنامه فرانسوی زبان اومانيته، از جمله گفته استای  ، در مصاحبه٢٠١٦، در فوريه عبدهللانسرين 

 ۵١٠ کنترولما موفق شديم که .  کيلومتر مرز مشترک داريم و اين کشور برای ما يک تھديد بسيار جدی است۶٠٠

.  کيلومتر از آن، در مناطق اعزاز و جرابلوس، باقی مانده است٩٠ کنترولکيلومتر از مرز را در دست بگيريم و تنھا 

.  ما بر روی اين منطقه اين مرز را کامال بسته و از دو طرف آن را اشغال کرده استکنترولترکيه برای جلوگيری از 
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يريم، داعش به صورت کامل در محاصره ما قرار خواھد گرفت و ديگر  کيلومتر را پس بگ٩٠اگر موفق شويم که اين 

تواند از مسير آن حرکت کند، وارد ترکيه شود و   است که داعش میئیچرا که اين تنھا جا. نخواھد توانست نفس بکشد

 .ھا و مواد الزم را جابجا کند گروه

ين حمالت جلوگيری نکنند، ما تمامی تجھيزاتی را که اگر نيروھای خارجی از ا. ما ناچاريم که از مردممان دفاع کنيم

عام و حتی  ھا ھدف قتل مردم ما خيلی وقت. در اختيار داريم برای نجات مردم و تقويت سيستممان به کار خواھيم گرفت

ی متاسفانه، ھيچ دولت. شود در حال حاضر اين کاری است که از طرف دولت ترکيه انجام می. اند کشی قرار گرفته نسل

 کيلومتر ٩٠بر روی اين . شود محکوم نکرده است چه را که در قبال کردھا انجام می موضعی آشکار نگرفته است و آن

ما . ھای بربرشان ھستند  روستای کردنشين واقع است که عمال ھر روز قربانی حمالت داعش و گروه٢٧٠مرز، 

  . داريم که از مردم خودمان دفاع کنيمما وظيفه. ھای کشورھای خارجی شويم توانيم تسليم خواسته نمی

   »کند؟ را رھبری می SDF چه کسی نيروھای«نسرين، درباره اين که 

ھای ديگر   که در مرکز ارتشئی، اين ارتش آزاد، ھمانند نيروھاSDFسيستم عملکرد نيروھای :چنين جواب داده است

اين .  نفر وجود دارد٣۵ و يک مجمع متشکل از  نفر٩يک گروه رايزنی متشکل از . شناسيم نيست در سراسر دنيا می

ريزی شده  ھا پايه يتمسؤوليک ساختار نظامی ولی با يک مديريت دموکراتيک و آزاد است که بر اساس تقسيم کارھا و 

عنوان مبارز مشغول فعاليت ھستند، در مديريت نيروھا، رايزنی و   که در اين ارتش آزاد بهئیھا تماھی گروه. است

ما صدھا تن از زنان مبارزمان را از دست داده . ، تنھا زنان حاضر ھستيم»ی پ ژ«عنوان  ما به.  نقش دارندمجمع ھم

:  بر عھده داريم SDF  را در مرکز نيروھایمسألهما دو . مشروعيت ما برای مبارزه و استقرار ھمه جانبه است. ايم

ای   مردان را زير نظر داشته باشيم تا جنگ را به شيوهدوم،.  را که زنان دارا ھستندئیھا اول، بعد انسانی، ارزش

  .جا ھستيم ما برای اين منظور اين. درست پيش ببرند، برای مصلحت عموم

  .است...  ھستند؟ منظورمان ساخت باندھای فرود جديد و ئیکنيد شامل چه چيزھا ای که شما دريافت می ھای نظامی کمک

 ئیھا در واقع، به ويژه در سال گذشته، کمک. ھا و قربانيان زيادی است د ھزينهجنگ عليه داعش نيازمن: عبدهللانسرين 

و با يکديگر به . ھا ما را ياری کرد  بودە، دريافت کرديم و اين کمکئیھای ھوا از کشورھای ائتالف که شامل بمباران

ما مشکالت زيادی . د نداردولی يک کمک عينی که بتوانم از آن اسم ببرم وجو. ھای خوبی دست پيدا کرديم موفقيت

آورند،  اگر برای ما کمک می. ھای نظامی نيستيم ما ربات. بايستی به ما کمک شود آن ھم نه تنھا از نظر نظامی. داريم

ھدف . ايم که تنھا عليه داعش مبارزه کنيم مان را بر کف نگذاشته ما جان. بايستی ساختار سياسی ما را ھم در نظر بگيرند

  .مان است يت سيستم دموکراتيک ما تقوئینھا

ھا و نيروھای زيادی  شخصيت. ای ديپلماتيک با نام نيروھای نظامی دارم مدت زيادی است که جايگاه خود را در حوزه

گويند که ما بسيار قدرتمند ھستيم، ما مبارزانی عالی ھستيم و  دائما به من می. ام را از کشورھای مختلف مالقات کرده

دھند  کنيم، به ما جواب می که تقاضای کمک می اما در ادامه، به محض اين. جنگيم و ھيچ ترسی نداريم عليه تروريسم می

گويند که ما  در اين صورت، چرا به ما می! توانند به ما کمک کنند که ما يک نيروی قانونی و شناخته شده نيستيم و نمی

ھنگامی که داعش را به عقب رانديم، . آوريم درنمیکنم که سر  يک دشمن مشترک داريم و شجاع ھستيم؟ اعتراف می

واضح است که اولين مرحله . داد شان را به دست می ھا و حمالت ھا فلسفه نقشه بعضی از آن. مستندات زيادی پيدا کرديم

طور  نسه به مانند اسپانيا، آلمان، ايتاليا و فرائیکشورھا.  بودندئیشامل کوبانی، جزيره، عفرين بود و اھداف بعدی اروپا

جنگی که عليه داعش انجام داديم در .  تنھا خاورميانه يا کردستان نيستمسألهبرای داعش . مشخص ذکر شده بودند

کنم  يادآوری می. داد در ھم شکست  را در خارج از خاورميانه مورد ھدف قرار میئیحقيقت اين نقشه داعش که قلمروھا
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 کيلومتر از آن را پس ٥١٠ را در اختيار داشت و ما موفق شديم که  کيلومتر از مرز ترکيه٦٠٠ کنترولکه داعش 

کرديم، اين قسمت را ھم باز  اگر يک کمک عينی دريافت می.  کيلومتر از آن باقی مانده است٩٠ تنھا کنترول . بگيريم

  .توانست پيشروی کند گرفتيم و داعش ديگر نمی پس می

افتاد؟ اين نيروھای جھادی  توانيد تصور کنيد که چه اتفاقی می کرديم، می جنگيديم و متوقفش نمی اگر ما عليه داعش نمی

شان در کردستان  که به اھداف  دارند که به محض اينئیھا صدھا ھسته خوابيده در شھرھای اروپا االن کجا بودند؟ آن

 ئیما نيرو. شان را در ھم شکستيمھاي ما نقشه. گرفتند ھا ھزار نفر قربانی می طور قطع ده شدند و به رسيدند، بيدار می می

از . ما کارمان را ادامه خواھيم داد. ھا از دست داديم ھستيم که مبارزه کرديم و بسياری از فرزندانمان را در اين جنگ

ھا را در  ھا، اعترافات و دسته ھای دموکراتيک، شامل احترام به انجمن نظر نقشه کامال سياسی، سيستم ما تمامی ارزش

. کنند ما را قبول نمی. کنند  با سوريه در حال انجام است، ما را محروم میئیھا با اين وجود، حاال که توافق. ردگي بر می

ای که به ما ھم مرتبط است  گيری برای آينده شوند که در تصميم طور فکر کنيم؟ مانع از اين می انتظار داريد که چه

ما کمکی درخواست .  به اندازه سه برابر لبنان را در دست داريم قلمرویکنترولدخالت داشته باشيم در حالی که ما 

کنيد، پس به شما يادآور  ھا صحبت می اگر شما از حقوق انسانی و حقوق خلق. کنيم مان را مطالبه می ما حق. کنيم نمی

  .کنيم اع میما برای حق زندگی آزاد بر روی قلمرومان است که دف. شوم که ما انسان ھستيم، ما يک خلق ھستيم می

***  

رو، دشمنان اين نيروھا و  از اين. آزادی رقه، پيروزی بسيار بزرگی را نصيب نيروھای دموکراتيک سوريه کرد

س جمھور ترکيه، حکومت ئيوار رجب طيب اروغان ر شدت نگران شدند به حدی که غير از تھديدھای ديوانه روژاوا، به

  . جبھه متحد حکومت بشار اسد، به زودی رقه را پس خواھند گرفتاسالمی نيز ادعا کرد که نيروھای وابسته به

اکبر واليتی،  علی. شدت نگران کرده است آزادی رقه، عالوه بر دولت ترکيه، حتی حکومت اسالمی ايران را نيز به

د مدعی شد ای سردمدار حکومت اسالمی ايران، که اخيرا به لبنان سفر کرده بو اله خامنه المللی آيت مشاور امور بين

  .نيروھای دولتی سوريه به زودی به سمت شھر رقه خواھند رفت

هللا لبنان، با  دبيرکل حزب» سيدحسن نصراله«پس از مالقات با » اکبر واليتی علی«، ١٣٩٦ماه   آبان١٢روز جمعه 

   .وگو کرد وزير لبنان ديدار و گفت نخست» سعدالحريری«

هللا لبنان ادعا کرد در آينده نزديک شاھد پيش روی نيروھای دولتی   حزبعلی اکبر واليتی پس از ديدار با مقامات

  .سوريه در سمت شرق فرات و آزادی رقه خواھيم بود

اله لبنان که از پشتيبانی روسيه برخوردار است  اظھارات او حاکی از آن است که جبھه حکومت سوريه، ايران و حزب

  .کند کر میبه تصرف ھمه مناطق آزاد شده از دست داعش ف

علی اکبر واليتی، در حالی از آزادی رقه سخن گفته که اين شھر و روستاھای اطراف آن اخيرا در عمليات چند ماھه 

  .توسط نيروھای سوريه دمکراتيک از چنگ داعش آزاد شدند

 گفته حريری، حکومت به. البته ناگفته نماند که سفر واليتی به لبنان و احتماال تھديد حريری، باعث استعفا او شده است

  .ثباتی در لبنان و منطقه است اسالمی ايران، عامل بی

اله لبنان با  آيد که ارتش حکومت سوريه، سپاه پاسداران حکومت اسالمی ايران و حزب در ھر صورت بعيد به نظر نمی

ترديد  گيرد بیارگ چنين حمله صورت . ھمکاری ارتش ترکيه به نيروھای دمکراتيک سوريه و روژاوا حمله کنند

شکستی که داعش در کوبانی تجربه کرد اين شکست را اين بار متحدان حکومت جانی بشار اسد و ارتش ترکيه تجربه 

  !خواھد کرد
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تر نيز باقری درباره سفری به ترکيه و سوريه، سلسه اقدامات و حتی عمليات نظامی نيز بر عليه نيروھای مدافع  پيش

  .ده بودندخلق کرد در منطقه، انجام دا

. اند  موضوع مھم با يکديگر مذاکره کرده۴ھای ايران و ترکيه در جريان سفر سرلشکر باقری، درباره  حکومت

  .گويند که در اين سفر توافقی مھم درباره استان ادلب در سوريه صورت گرفته است ھای ترکيه می رسانه

وھای مسلح ايران پاسخ به دعوت رئيس ستاد ارتش س ستاد کل نيرئيھا، سرلشکر محمد باقری ر گزارش خبرگزاری به

 .ترکيه راھی آنکارا پايتخت ترکيه شد

 روز انجام گرفت و در آن، سرلشکر باقری ديدارھای بسيار مھمی با مقامات ٣ای و در  اين سفر با موافقت خامنه

تاد کل نيروھای مسلحی از ايران س سئي که تاکنون ھيچ رئیجا اين سفر، از آن.  نظامی کشور ترکيه انجام داد- سياسی 

 .العاده مھمی برخوردار بود به کشوری خارجی سفر نکرده بود، از اھميت فوق

 فرمانده مرزبانی ناجا و ئیسرلشکر باقری را در اين سفر، سردار پاکپور فرمانده نيروی زمينی سپاه، سردار رضا

 .کردند ن نظامی کشور، ھمراھی میمسؤوالجمعی از فرماندھان و 

 :محورھای اصلی مذاکره شده با مقامات ترکيه، عبارت بودند از

 امنيت مرزی و مبارزه -٣ تحوالت سوريه؛ - مبارزه با تروريسم در منطقه - ٢پرسی استقالل کردستان عراق؛   ھمه-١

 .ھای دفاعی گسترش ھمکاری -٤ھا؛  با اقدامات تروريست

شود و بر اساس  دنبال می» مذاکرات آستانه«نای ساز و کاری که در اند که بر مب  کردهتأکيدطرفين در اين ديدارھا 

شود، فرايند صلح سوريه دنبال  مذاکرات کارشناسی که در تھران و آنکارا بين مقامات سياسی و کارشناسان انجام می

يسم و به مقامات ترکيه در خصوص مبارزه با ترور» خوبی«طرف ايرانی ھم در ديدارھای مختلف، اطالعات . شود

 . است تحوالت منطقه داده

نزديک به حزب حاکم ترکيه طی گزارشی » ديلی صاباح«اما در ھمين راستا و يک روز پس از اين سفر مھم، روزنامه 

ادلب، استانی در شمال غرب سوريه است که از . از توافق مھم ايران و ترکيه درباره سرنوشت استان ادلب خبر داد

 .ھا به اشغال درآمده است ھا پيش توسط تروريست مدت

است اما طبق اين توافق، ارتش » دو جانبه«طور که ديلی صاباح خبر داده است، توافق ايران و ترکيه درباره ادلب،  آن

اين خبر را خبرگزاری اسپوتنيک روسيه نيز به نقل از . آفرين خواھد بود روسيه ھم در اجرای اين سازوکار نقش

 .ست کرده اتأئيدمقامات روس، 

اما جدای از موضوعات ذکر شده، سرلشکر باقری در ديدار با مقامات نظامی ترکيه، موضوع امنيت مرزی را نيز 

کند،  ھاست که با گريالھای پژاک مقابله می غربی سال که ايران در مرزھای شمال با توجه به اين. پيگيری کرده است

ک است، .ک.ای از حزب پ ھا شاخه اک را که به گفته آنھماھنگی با کشور ترکيه برای مبارزه مشترک با اين پژ

 .تواند مثمر ثمر باشد می

 ئینکته قابل توجه اين است که، با توجه به حضور سردار محمد پاکپور فرمانده نيروی زمينی سپاه و سردار رضا

يروی تحت امر سردار غرب کشور در اختيار ن  که مرزھای شمالئیجا فرمانده مرزبانی کشورمان در اين سفر و از آن

 .پاکپور است، ھماھنگی رو در رو با مقامات ترکيه در خصوص جنگ با پژاک، برجسته است
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، در ٢٠١٧ اکتوبر ١٩ - ١٣٩٦ مھر ٢٧شنبه  س ستاد کل نيروھای مسلح ايران، روز پنجئيسرلشکر محمد باقری، ر

  .س جمھور سوريه، ديدار کردئيدمشق پايتخت سوريه با بشار اسد، ر

روھای مسلح حکومت اسالمی ايران، که پس از سفر دو ماه پيش خود به ترکيه با محوريت س ستاد کل نيئير

حلق کرد پرداخت » خواھی استقالل«، به سوريه رفت؛ در دمشق نيز به موضوع »پرسی استقالل کردستان عراق ھمه«

ای داشته باشد،  ر خواستهکند ھر گروه و اقليتی اگ حاکميت ملی و تماميت ارضی کشورھای منطقه ايجاب می«: و گفت

 ».ھا دست يابد ھای خود به آن خواسته وگو با دولت بايد از طريق قانونی و گفت

س حزب دموکرات کردستان عراق، در ئي مانند خطای مسعود بارزانی رئیاميدواريم ديگر شاھد خطا«: باقری ادامه داد

 » .شمال عراق نباشيم

، يک روز قبل شھر »نيروھای دموکراتيک سوريه« ھشدار داد که ائتالف »خطای بارزانی«باقری در حالی نسبت به 

 . رقه را از نيروھای داعش پس گرفته بودند

در اقليم کردستان عراق » پرسی استقالل ھمه«در واکنش به ) ٢٠١٧( وزير خارجه سوريه اواخر ماه سپامبر سال جاری

  .ز حق خودگردانی برخوردار باشندتوانند در داخل مرزھای سوريه ا گفته بود که کردھا می

***  

 جنوب کردستان را بمباران - ، کوھستان آسوس اطراف سليمانيه٢٠١٧ نومبرھواپيماھای جنگنده حکومت ترکيه، چھارم 

   .منطقه بمباران شده آسوس در مرزھای مابين عراق و ايران واقع شده است. کردند

اين منطقه برای . ک ھم در آن حضور ندارند.ک.ھای پآسوس منطقه خارج از عرصه دفاعی مديا است و نيرو

اند که ساعاتی قبل از حمله  منابع موثق اعالم کرده. ھای ترکيه مورد حمله قرار گرفته است بار از سوی جنگنده اولين

مين اند و ھ ھای حکومت ترکيه، پھبادھای جاسوسی حکومت اسالمی ايران در آسمان اين منطقه به پرواز درآمده جنگنده

  .اند ھای جنگنده ترکيه ھم بمباران کرده  و جتئیگويند که ايران منطقه را شناسا منابع می

ھای مدافع روژھالت  شود که در اين عرصه گريالھای يگان گفته می.  نوين و مھمی است چنين تحولی آغاز مرحله

اری جاسوسی حکومت اسالمی ايران به با اين حساب ترکيه با ھمک. ک وابسته به کودار فعاليت دارند.ر. ی-کردستان

 را که در داخل مرزھايش ئیايران ھم نيرو. ک که حضوری در مرزھای ترکيه ندارند، حمله کرده است.ر.نيروھای ی

  . ترکيه قرار داده استئیک را آماج حمله ھوا.ر.مثابه ھدف به ترکيه محول کرده و ی فعاليت دارد به

. آسوس منطقه تحت حاکميت اتحاديه ميھنی کردستان است. اند اين حمله سکوت کردهنيروھای اقليم کردستان در مقابل 

حزب دمکرات کردستان عراق ھم که در منطقه تحت . اتحاديه ميھنی ھنوز ھم در رابطه با اين حمله سکوت کرده است

ک، متحد آنکاراست در .ک. پايگاه حکومت ترکيه را به ميھمانی دعوت کرده و در رابطه با جنگ عليه پ١٨نفوذ خود 
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ناگفته پيداست که اتخاذ موضع از سوی حزب دمکرات کردستان . جز تداوم اقتدار خود ندارد ای به حال حاضر دغدغه

   . اخير ترکيه غيرمحتمل استئیعراق عليه حمالت ھوا

ک در .ک.ھای پ اهآيا حمله به آسوس حاوی پيام توافق ايران و ترکيه برای انجام عمليات مشترک محتمل عليه پايگ

  قنديل است؟

  
  ! ھای تروريست نمايندگان اتوکشيده حکومت

  

چنين اواخر   و ھم٢٠٠٨شايان ذکر است که رژيم ترکيه در چھارچوب جنگ فراگير عليه تمام خلق کرد در اوايل بھار 

رو شده  ژاک روبه روژھالت کردستان وارد جنگ شده بود و با پاسخ سنگين پئی ھم عليه نيروھای گريال٢٠١١بھار 

   .بود

 عضو مطبوعات ۶باختن  ھای ترکيه به قنديل و جان ، پس از حمله جنگنده٢٠٠٨سال ) پژاک( حزب حيات آزاد کردستان

 پاسخ کوبنده بر منافع ترکيه در ايران، عراق و تمام کردستان را حق ئیای اعالم کرده بود که توانا پژاک با صدور بيانيه

  .داند خود می

 آبان ماه ١٣ نومبربار ديگر در سوم  ترکيه يک. ھای حکومت ترکيه به کوھستان آسوس است ين حمله جنگندهاين دوم

  . قرار داده بودئیسال جاری اين منطقه را آماج حمالت ھوا

***  

ک در گفتگو با خبرگزاری .ج.ک-رضا آلتون از اعضای شورای رھبری کنفدارليسم جوامع کردستاناز سوی ديگر، 

را شکست   از دستاوردھای روژاوا و شمال سوريه برای بشريت سخن گفت و آن،٢٠١٧ نومبر ١٢شنبه،  يک فرات، 

  . در سطح جھان عنوان کرد نيروھای امپرياليست

ھای خاورميانه ھمه را به فکر استحکام جايگاه و موقعيت خود در خاورميانه  تنش«:  در بخشی از سخنان خود گفتوی

داری در  ھمين دليل، تمام نيروھای سرمايه به. ھای سيستم امپرياليستی اکنون در خاورميانه است نمرکز بحرا. وادار کرد

چه را که در خاورميانه روی  بررسی آن. اين جنگ تنھا برای کسب منابع نفتی نيست. اند خاورميانه وارد جنگ شده

 ».کلی و صحيحی برساندتواند ما را به ارزيابی   نفت نمیمسألهدھد و محدود نمودن آن به  می

داری ايجاد کرده  تری را در مقابل سيستم سرمايه ھای بيش بست جنگ جھانی سوم بن«: رضا آلتون، در اين رابطه افزود

ھای   رژيم. مدرن دارد داری جھانی برای تحميل ھژمونی خود بر جھان سعی در ايجاد جھان پست سرمايه. است
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در اين . اھان استفاده از اين مرحله و تداوم اقتدار خود به سياق گذشته ھستندطلب و اقتدارگرای منطقه ھم خو فرصت

چه که در روژاوا روی  اند و آن يابی به آزادی، مبارزه و مقاومت را مبنا قرار داده ھای تحت ستم برای دست ميان خلق

   ».ھای تحت ستم است دھد نمونه عينی مبارزه خلق می

داشت اما سپس به   در آغاز خود را از کردھا دور نگه میامريکا«: اطرنشان کردک خ.ج.اين عضو شواری رھبری ک

ای تاکتيکی با کردھا رابطه برقرار کرد و مداوما تالش نموده است که ھويت سوسياليستی انقالب روژاوا را به  گونه

البته اين روابط برای .  بوده است از روابط با کردھا ھمينامريکاھدف . تحليل برد و ھويتی امپرياليستی بر آن تحمل کند

ک تمام ستراتيژياما روژاوا و شمال سوريه سنگر . ھمراه دارد ک و تاکتيکی را بهستراتيژيھر دو طرف دستاوردھای 

   .باشد و اين غيرقابل انکار است داری می ھای جھان و جبھه ضدسرمايه سوسياليست

ای   خاورميانه پرداخت و وابستگی ھر کدام از نيروھای منطقهايشان در بخشی ديگر از سخنان خود به نقش روسيه در

   . را خاطرنشان کردامريکابه اين محور و يا محور 

ميدان دمکراتيک کمونال «: ھای انقالب روژاوا و شمال سوريه پرداخت و اظھار نمود رضا آلتون، سپس به خودويژگی

اين تحول به نيروھای . خاورميانه شاھد چنين تحولی ھستيمبار است که در  اين اولين. در مدل شمال سوريه پا گرفت

داری ايستادگی نموده و مقاومتی ايدئولوژيکی  زمان عليه تمام نيروھای سرمايه مادی و معنوی جامعه متکی است و ھم

توان ھای موجود به وضوح بررسی گردند تا از اين طريق ب الزم است در اين مرحله چالش. را از خود نشان داده است

  . پی بردامريکا - روسيه- گ.پ.چنين به روابط مابين ی دھد و ھم چه در عرصه جنگ روی می به آن

  
  رضا آلتون

 با وی ئیک است، پارسال در حومه سليماينه ديدار و گفتگو.ک.گذاران پ شايان ذکر است که رضا آلتين، از بنيان

است و تسلط خوبی نيز بر مسايل اقتصادی، سياسی، اجتماعی نظرم، رضا انسانی بسيار متين و دوست داشتنی  به. داشتم

  .و فرھنگی منطقه دارد

***  

 ھزار نفر آن را ٢٥ ھزار رزمنده را در صفوف خود دارد که حدود ٣٠حدود  (SDF) نيروھای نظامی کرد و عرب

گ، بلکه برای دفاع از جان و ھا نه برای جن آن.  و انسانيت ھستندئیآور رھا  رزمندگانی که پيام.دھند کردھا تشکيل می

آور صلح و رفاقت و  اند و پيام ای ديده ھای حرفه ھايشان آموزش چنين اھداف و آرمان شان و ھم زندگی خود و جامعه

ست که از سوی سيستم  ھا نيست، بلکه جنگ بنابراين، جنگ کنونی، جنگ آن. ھای منطقه ھستند دوستی بين تمام خلق

طور کلی جنگی که بر مردم  به. ھا تحميل است ای و تروريسم دولتی و غيردولتی به آن قهداری جھانی و منط سرمايه
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اگر جريانی و فردی کمی . سوريه و روژاوا تحميل شده است و تاکنون نيز قربانيان زيادی از جامعه سوريه گرفته است

ھای سياسی   جوھر اھداف و آرمانتر از ھمه به گرايانه به شرايط ويژه جنگ و صلح و مھم با منطق سياسی و واقع

اما در اين ميان، ھمواره .  معرفی کندامريکاک نگاه کند بعيد است که اين نيروھا را وابسته به .ک.چنين پ روژاوا و ھم

گيرد که آگاھانه و  ک صورت می.ک.ويژه ترکيه، عليه روژاوا و پ ھای بورژوازی به تبليغات سوء و منفی در رسانه

ھا باشند و مستقيم به گفته و مواضع کسانی  ھا نيز بدون اين که خود جستجوگر واقعيت ا متاسفانه برخیعامدانه است ام

ترکيسم و ناسيوناليسم کرد  يسم و پاناردوخان ھمين تبليغات مخرب تأثيرشوند تحت ... چون نسرين عبدهللا و رضا آلتون و

  ! ار عذاب وجدان شوندگيرند بدون که کمی ھم دچ و ژورناليسم نوکر صفت قرار می

ک پرداخته شود و .ک.ھای جاری در روژاوا و يا پ  سالم و سازنده به نقد سياستئیاما شکی نيست که در فضا

 و  چنين اقدامی ھم به لحاظ سياسی و ھم اجتماعی و انسانی اقدامی پسنديده. ھا از آينده روژاوا را بازگو گردد نگرانی

  .موثر است

تشکيل خودمديريتی دموکراتيک روژاوا و شمال » رميالن« در نشستی در منطقه ٢٠١٦ چسط مارنيروھای روژاوا، اوا

  .سوريه را اعالم کردند

ھا و احزاب  است و به مناطقی اشاره دارد که از نظر سازمان» کردستان غربی«روژاوا، ترجمه واژه به واژه اصطالح 

 . اند  به وجود آوردهکردی منطقه خودگردان يا خودمديريت دموکراتيک خود را

روژاوا که تاکنون ھيچ دولتی در جھان آن را به لحاظ سياسی به رسميت نشناخته است، از سه منطقه اصلی تشکيل 

ھا،  ھا، چچن ھا، آشوری  الجزيره و مردم اين مناطق را کردھا، اعراب، سريانی- ٣ کوبانی و - ٢ عفرين - ١: شود می

کنند و متحدانه   که ھمگی در کنار ھم در صلح و صفا و آزادی و برابری زندگی میدھد ھا تشکيل می ھا و ترکمن ارمنی

 .کنند نيز از دستاردھای خود دفاع می

، )جواديه( ، رميالن، جل آغا)معبده( ديرک، کرکی لکی: شھرھای اصلی که در منطقه روژاوا قرار دارند، عبارتند از

عين ( ، کوبانی)تل ابيض( ، کری سبی)رأس العين( دا، الدرباسيه، سريه کانيهعامو) القامشلی( ، قامشلو)قحطانيه( تربه سبيه

 .و عفرين) العرب

***  

کنيم، بلکه در تالشيم آن را به جامعه  ترديد من و امثال ھم که از سيستم موجود سياسی در روژاوا نه تنھا دفاع می بی

عی و فرھنگی جامعه ايران نيز در اين منطقه متحقق ھای اقتصادی، سياسی، اجتما ايران نيز البته متناسب با ويژگی

زده،  چرا که در اين مدت شش سال، اين سياست در قلب سياه خاورميانه، پدرساالر، مردساالر، مذھب. سازيم

خواھی،  دوستی، آزادی ناسيوناليستی و ميليتاريستی و غيره چراغی را روشن کرده است که در زير نور آن انسان

، عبدهللا، آسيه عبدهللاطوری که امروز زنانی چون نسرين  زند به  و انترناسوناليسم برق میئیجو عدالتطلبی،  برابری

ھای  جنگند و ھم بھترين سياست ستيز تا دندان مسلح می ھم در خط مقدم جبھه با داعش زن ستيز و آزادی... سينم محمد و

. شوند ھا محسوب می ترين ديپلمات ھای زبده للی نيز ديپلماتالم کنند و بھترين در سطح بين توليد و ترويج و تبليغ می

آورند اين  دست می چنين نيروھای دموکراتيک سوريه به ھا مدافع خلق زنان و مردم روژاوا و ھم  که يگانئیھا پيروزی

ش يکی از چرا که امروز داع. ھا نه تنھا برای مردم سوريه، بلکه برای تمام مردم منطقه و جھان مفيد است پيروزی

بنابراين، شکست داعش برای تمام . ھای اسالمی مخوف، منجسم، وحشی و تروريست در منطقه و جھان است سازمان

 و آزاده، نگران جان و زندگی يک مسؤولبنابراين، مسلم است که ھر انسان . مردم منطقه و جھان اھميت حياتی دارند

ھای خانمانسوز و  طقه باشد؛ و ھم نگران گسترش اين جنگھای خلق روژاوا و شھروندان اين من يک اعضای يگان
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 و متحدانش امريکاھای  چنين نگران تالش ھم. تروريسم دولتی و غيردولتی به کشورھای ديگر منطقه از جمله ايران باشد

ه ک ک.ک.رنگ کردن و يا نابودی سيستم نوين خودمديريتی دموکراتيک در روژاوا شود؛ ھم نگران نيروھای پ در کم

رو ھستند؛ ھم آينده مردم اقليم کردستان عراق، ھم نگران   ترکيه روبهئیدايما با حمالت وحشيانه ارتش و نيروی ھوا

ھاست که   اوجاالن که تنھا زندانی جزيره امرالی است و مدتعبدهللا، ھم نگران ...زندانيان سياسی در ايران و ترکيه و

  . بری از وی ندارندکس غير از مقامات جانی دولت ترکيه، خ ھيچ

کند؛ در جھانی که شدت تبعيض،  در جھانی که تروريسم دولتی و غيردولتی، اکثريت شھروندان جھان را تھديد می

نابرابری، ظلم، سرکوب، سانسور و استثمار به اوج خود رسيده است؛ در چنين جھانی، روژاوا آوازه جھانی پيدا کرده 

. ھای روژاوا ندارد ی در پيکار و پيشروی اھداف و سياستتأثيرگرايانه،   و فرقهنظرانه در اين ميان، نگاه تنگ. است

  .ندتأثير چرا که اين جريانات خود دچار بحرانند، در حاشيه جوامع قرار دارند و بی

اند که سوريه را از وجود ھمه نيروھای  در ھر صورت ائتالف نيروھای نظامی خلق کرد و عرب، عزم کرده

اين . ی و غيردولتی پاک کنند و خودمديريتی دموکراتيک در روژاوا را به سراسر سوريه تسری دھندتروريستی دولت

ترين شکل نيز  ريزی کرده و به عالی  خود را به بھترين وجھی برنامهستراتيژیاند که اھداف و  نيروھا، عمال نشان داده

 . برند پيش می

 و مرد روژاوا، عشق به زندگی، به آزادی، به برابری، به عدالت ھای مدافع خلق زن  نظامی يگان-ھای سياسی  آموزه

اين ! ھاست اجتماعی، به مقاومت دليرانه و جسورانه در برابر دشمنان، فداکاری آگاھانه و ھمت باال، رمز موفقيت آن

کوبانی، به افسانه اينک . آزادگان، مانند کوھی استوار در تقابل با متجاوزان داعش در کوبانی ايستادند و پيروز شدند

ای از  ھای مدافع خلق زن و مرد روژاوا، به ھر منطقه مقاومت و ايستادگی و آزادگی تبديل کرده است بنابراين، يگان

 در چشمان ئیگردند و اشک شوق و شادی و رھا رو می نظير مردم اين منطقه روبه شوند با استقبال بی سوريه نزديک می

بينيم که چگونه زنان عرب و  ھای منتشر شده از آزادی رقه، می در تصاوير و فيلم. دگرد مردمان آن منطقه جاری می

ھای  ھای تلويزيون ھا کرده بود در مقابل دروبين ھای سياھی که داعش به زور شالق به تن آن کرد چادر و لباس

زنند و خود را در آغوش  بی میسازند، دست به رقص و پايکو ھا را با تکه و پاره کردن از خود دور می المللی، آن بين

  . اندازند ھای مدافع خلق می آوران آزادی و نيروھای يگان پيام

 عبدهللام بر پيام آزادکنندگان روژاوا که پوستر بلندباالی تأکيددر مطلب قبلی که درباره آزادی رقه نوشته بودم از جمله 

رفته بودند، کسی که نوزده سال است در زندان ھم اوجاالن در ميدان مرکزی رقه آويزان کرده و در زير آن جشن گ

حل موجود برای  دست از مبارزه و مقاومت بر حق و عادالنه خود نکشيده است بسيار روشن و شفاف اين بود که راه

باال . رفت از بحران و جنگ سوريه و خاورميانه، تنھا راھی است که اوجاالن پيش پای روژاوا قرار داده است برون

س جمھوری وقت ئيستر يک زندانی سياسی در ميدان مرکزی رقه که تا ديروز پايتخت داعش بود و زمانی ربردن پو

 سال زمان نياز دارد اکنون در پايتخت آن، پوستر ده ٣٠ باراک اوباما گفته بود مبارزه با داعش در سوريه به امريکا

داری جھان، با خواست حاکميت ترکيه،  ی سرمايهھا شود که حدود سه دھه است که دولت متری شخصيتی باال برده می

ھمين دليل از  به. ست اين يک واقعه مھم جھانی. اند ک و رھبر آن اوجاالن را يک سازمان تروريستی اعالم کرده.ک.پ

 در. اند کاخ سفيد و پنتاگون گرفته تا دولت ترکيه، از اين اقدام به شدت خشمگين شده و مخالفت خود را به زبان آورده

 و اردوخان مھم و اساسی اين است که چرا نيروھای دمکراتيک سوريه در جشن آزادی رقه پوستر سؤالاين ميان يک 

 حضور ندارد؟ ئیامريکا را باال نبردند؟ چرا در اين جشن ھيچ مقام امريکاو ترامپ و غيره را باال نبردند؟ چرا پرچم 

اند؟ آيا فھم  ست تنھا زندانی در يک جزيره است را باال بردهکه نوزده سال ا» !تروريست؟«چرا پوستر ده متری يک 
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قدر سخت است که جرياناتی و کسانی باز ھم بگويند نيروھای  اين واقعه و دريافت اين پيام صريح و شفاف، اين

 و با  که محکمعبدهللاآيا پيام نسرين !  ھستند؟امريکاھای مدافع خلق روژاوا، وابسته به  دموکراتيک سوريه و يگان

، يک »!کنيم آزادی رقه را به اوجاالن و زنان جھان تقديم می«: المللی، کرده است ھای بين صدای بلند در مقابل رسانه

  بلوف سياسی است؟ 

 در آغاز امريکا«:  کرده استتأکيديا تحليل و ارزيابی سياسی رضا آلتون از وقايع سوريه و روژاوا، شفاف نيست که 

ای تاکتيکی با کردھا رابطه برقرار کرد و مداوما تالش نموده  داشت اما سپس به گونه نگه میخود را از کردھا دور 

 از امريکاھدف . است که ھويت سوسياليستی انقالب روژاوا را به تحليل برد و ھويتی امپرياليستی بر آن تحمل کند

ھمراه  ک و تاکتيکی را بهستراتيژيھای البته اين روابط برای ھر دو طرف دستاورد. روابط با کردھا ھمين بوده است

باشد و اين  داری می ھای جھان و جبھه ضدسرمايه ک تمام سوسياليستستراتيژياما روژاوا و شمال سوريه سنگر . دارد

  ».غيرقابل انکار است

. ھا ھستند ترين حمايت ھای مدافع خلق زنان روژاوا، شايسته بھترين و بيش نھايتا نيروھای دموکراتيک سوريه و يگان

ديده و  ھا ستم ھا، حمايت از صلح، انترناسيوناليسم، حمايت از برابری زن و مرد، حمايت از خلق چرا که حمايت از آن

  !محروم، حمايت از استثمارشدگان و حمايت از سوسياليسم، آزادی، برابری و عدالت اجتماعی است

 تأکيدگوارا در سخنان خود،  ترين دوستان چه کی از نزديکي. برم  به پايان می،»ژان زيگلر«اين مطلب را با بيانات 

  ».پيوست ک می.ک.اگر چگوارا امروز زنده بود به پ«: ک جنبش مقاومت بر حق است و افزود.ک.کرده است که پ

: ک جنبش مقاومت بر حق است و افزود.ک.ترين دوستان چگوارا در سخنان خود اظھار داشت که پ يکی از نزديک

  ».پيوست ک می.ک. امروز زنده بود به پاگر چگوارا«

گر ويژه نھاد تغذيه  شناس و نويسنده، مشاور رياست کميته مشاوره حقوق بشر سازمان ملل و گزارش ژان زيگلر، جامعه

ای با  ، اين سخنان را در مصاحبه»گوارا ارنستو چه«ی التين امريکاسازمان ملل از رفقای نزديک رھبر انقالبی 

  .، به زبان آورده است»فرات«خبرگزاری 

ھای ماه مارس سال جاری سازمان ملل در رابطه با شھرھای کردستان ترکيه را خاطرنشان کرده و  زيگلر، گزارش

قدر  جنايتی آن. ای وحشتناک دست به جنايت عليه بشريت زد دولت ترکيه در شھرھای شـمال کردستان به شيوه«: گفت

  ».المللی دادگستری بيانجامد ومت ترکيه در ديوان بينتواند به محکوميت حک بزرگ است که می

. ھيچ عنوان پذيرفتنی نيست داری اوجاالن در زندان و رفتار حکومت ترکيه عليه ايشان، به نگه«: زيگلر تصريح نمود

  اوجاالن تحقيقعبدهللالزم است که کميته بررسی نھاد حقوق بشر در سازمان ملل بخواھد که در رابطه با وضعيت 

  ».آغاز شود و برای آزادی اوجاالن نقش خود را ايفا کند
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الزامی است که حقوق سياسی، مديريتی و «:  را دارای افکار نژادپرستانه و ديکتاتور ناميد و افزوداردوخانزيگلر، 

الزم . دک آغاز شود و اوجاالن ھم آزاد شو.ک.الزم است بدون اتالف وقت مذاکرات با پ. ھويتی کردھا پذيرفته شوند

  ». شده و محاکمه گردندئیاند شناسا است کسانی که در کردستان دست به جنايت عليه بشريت زده

غيرقابل «: ھای تروريستی را مورد انتقاد قرار داد و افزود ک در ليست سازمان.ک.وی در ادامه قرار گرفتن نام پ

  » .ن در ليست مذکور باشدچنا  را که بيش از ھمه در برابر داعش جنگيده ھمئیقبول است نيرو

معنی  ممنوعيت پرچم و يا پوسترھا به«: ک را احمقانه ناميده و خاطرنشان کرد.ک.زيگلر تصميم دولت آلمان عليه پ

  » ...چه بايد در انزوا قرار داده شود خود حاکميت ترکيه است آن. انکار يک حلق است

سی تحت رھبری نلسون  ان  آی- چون کنگره ملی آفريقا ک ھم.ک. پ-زيگلر، اظھار نمود که حزب کارگران کردستان

ک جنبش .ک.پ. خواھی خلقی است ک جنبش آزادی.ک.پ«: وی افزود. خواه و بر حق است ماندال جنبشی آزادی

آشكارا . ھا ھا عليه نازی چون مقاومت فرانسوی ھم. جنگد خواھی بر حق است که عليه نژادپرستی و ظلم می آزادی

شايسته است که ھر کسی از اين . خواھی است که مايه افتخار و تقدير است  و آزادیئینبش رھاک ج.ک.گويم؛ پ می

  !».جنبش حمايت کند

اگر چگوارا «: گويد گوارا است می ترين رفقای رھبر انقالبی انترناسيوناليست ارنستو چه ژان زيگلر که خود از نزديک

گوارا زيباترين نمونه مبارزه  بدون شک چه. شد  ملحق میک.ک.کرد به مبارزه در ميان صفوف پ امروز زندگی می

شد و  ک ملحق می.ک.کنم؛ اگر زنده بود بدون شک به پ بار ديگر تکرار می يک.  ملی استئیھای آزادی و رھا جنبش

  !».جنگيد ھای فاشيست، استبدادی و تروريست می  عليه حکومت

  

  ٢٠١٧ مبر سيزدھم نو-  ١٣٩۶ ]عقرب[دوشنبه بيست و دم آبان

  

  

  : زيرنويس

  :برخی از مھم ترين وقايع رقه از زمان اشغال داعش عبارتند از

 رقه را از نيروھای رقيب خود، به خصوص شاخه کنترولنيروھای جھادی وابسته به داعش : ٢٠١٤ جنوری ١٤

  .سوری القاعده يعنی جبھه النصره، خارج کردند و اين شھر را به تصرف خود درآوردند

 . موصل، دومين شھر بزرگ عراق را به دست گرفتکنترولداعش : ٢٠١٤ جون ١٠

در يک پيام صوتی، داعش خالفت خودخوانده ابوبکر البغدادی و تشکيل دولت اسالمی عراق و : ٢٠١٤ جون ٢٩

در آن زمان رقه به عنوان مرکز خالفت اسالمی که بسياری از نيروھای جھادی منتظر پياده شدن . سوريه را اعالم کرد

 .اند، انتخاب شد گيرانه اسالمی در آن بوده واعد سختق

علت اين امر، اقدام . ھای فرانسوی برخی از شھرھای سوريه از جمله رقه را زير آتش گرفتند جنگنده: ٢٠١٥ نومبر ١٥

 . شھروند پاريسی شد١٣٠تروريستی يکی از اعضای داعش در پاريس بود که منجر به کشته شدن 

که شامل نيروھای کرد و عرب است، عمليات نظامی خود را  (SDF) ای دموکراتيک سوريهنيروھ: ٢٠١٦ نومبر ٥

 .برای آزادسازی رقه از چنگ داعش آغاز کردند

 به سوريه ئیدو عضو داعش که در حمله تروريستی در پاريس شرکت کرده بودند در حمالت ھوا: ٢٠١٦ دسامبر ٤

 .طبق گزارش پنتاگون کشته شدند
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 .يروھای دموکراتيک سوريه وارد مناطق تجمع اصلی داعش در رقه شدندن: ٢٠١٧ جون ٦

نيروھای نظامی دولت عراق در موصل توانستند مسجدی را که در آن ابوبکر البغدادی اعالم خالفت : ٢٠١٧ جون ٢٧

 . کرده بود را تسخير کنند

  .بارزه با داعش در رقه رسيدندبيش از ھزار نفر از نيروھای دموکراتيک سوريه به خط مقدم م: ٢٠١٧ جوالی ٢

در محله قديمی رقه که محل اصلی » ديوار رفيقه«نيروھای دموکراتيک سوريه وارد مناطق نزديک : ٢٠١٧ جوالی ٤

 .دادند ھا خبر از تجمع صدھا داعشی در ھمين منطقه می برخی گزارش. حضور نيروھای داعش بود، شدند

 مرکزی نيروھای داعش برای تشويق نيروھای خارجی جھت انجام  ته از تصميم ھسئیھا گزارش: ٢٠١٧ سپتمبر ٢٠

گزارشی که در اصل از نااميدی داعش برای ماندن در رقه و سوريه خبر . حمالت تروريستی در اروپا منتشر شد

 .دادند می

خود  درصد شھر رقه را به اختيار ٩٠نيروھای دموکراتيک سوريه اعالم کردند که بيش از : ٢٠١٧ اکتوبر ١٢

 . نيروی داعشی اشغال شده است٤٠٠مانده شھر توسط  باقی. اند درآورده

مانده داعش در رقه  ھای جھادی باقی آخرين نبردھا بين نيروھای دموکراتيک سوريه و تروريست: ٢٠١٧ اکتوبر ١٤

 .انجام گرفت

 .عمليات آزادسازی رقه از چنگ داعش رسما به پايان رسيد: ٢٠١٧ اکتوبر ١٧

  

  :ک زير بيانيه مورد بحث نسرين عبدهللا به زبان عربی آمده استدر لين*
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