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 Political  سياسی

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠١۶ مارچ ٢١

  اعالم کنفدراسيون دموکراتيک در روژاوا
 عليه آن...  و ترکيه وامريکا و موضع 

  

چرا که اين . ا خودمديريتی دموکراتيک در روژاوا مخالفندويژه منطقه، با سيستم خودگران و ي ھای جھانی به دولت

 از گرايشات متأثرست و در واقع  داری جھانی دھی سرمايه  مغاير با سيستم دولتی و سازمانًسيستم بسيار متفاوت و کامال

ز باال يعنی بحث بر سر نام نيست، بلکه بر سر حاکميت و قدرت است که در جھان امروز ا. چپ و سوسياليستی است

کند و ھر کسی نيز آن قوانين را نقض کند   میءکند و دولت آن را اجرا يعنی پارلمان قوانين را تصويب می. ن استئيپا به

نفع در امور سوريه که در جنگ داخلی آن نيز حضور دارند  ھای ذی ويژه دولت بنابراين، به. گيرد تحت پيگرد قرار می

 . العملل نشان دادند راتيک در روژاوا و سوريه عکسبالفاصله با اعالم کنفدراسيون دموک

مدنی، دموکراتيک و نظامی شمال  ،  ھای سياسی ھا و احزاب و تشکل  نماينده از سازمان٢٠٠در کنفرانسی که با حضور 

، ارتش دموکراتيک سوريه و اتحاديه )YPG( ھا  از نيروھای حزب اتحاد دموکراتيک خلقئیھا سوريه از جمله نماينده

 در خصوص مذاکرهکانتون جزيره برگزار شده بود در نھايت پس از بحث و » رميالن«دفاع زنان سوريه در منطقه 

ھای ملی و مذھبی و غيره در منطقه، کنفدراسيون  سيستم کنفدراسيون دموکراتيک و با در نظر گرفتن حقوق تمام اقليت

  .ود کرد کانتون جزيره، کوبانی و عفرين اعالم وج٣شمال سوريه با 

  
ھا حضور داشتند متن روند ايجاد  ھا و ساير مليت ھا، ارامنه، ترکمن در اين کنفرانس که نمايندگانی از کردھا، عرب

ھای موجود در خصوص کنفدراسيون دموکراتيک شمال  سوريه با وجود تمام مخالفتسيستم دموکراتيک در شمال 

 .سوريه مصوب شد
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 در آخرين امريکاگيرد که مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه  اين اعالم کنفدراسيون، در شرايطی صورت می

 تأئيدردی در شمال سوريه را  کرده و گفته بود ايجاد يک منطقه خودگردان کتأکيدپارچگی سوريه  اظھارات خود بر يک

  .نخواھيم کرد

کنفرانسی که از ديروز در منطقه رميالن : چنين بر اساس اخباری که در خبرگزاری اسپوتنيک منتشر شده آمده است ھم

کار خود پايان داده و کنفدراسيون شمال سوريه با  آغاز شده با انتشار متن روند ايجاد سيستم دموکراتيک شمال سوريه به

  . شده استتأسيسکانتون  ٣

در شمال سوريه، گرد ھم آمدند تا » رميالن«ھای کرد و غير کرد سوريه در کنفرانس  ھا و شخصيت احزاب، سازمان 

کنندگان مفاد  شرکت. را تدوين کنند»  شمال سوريه-اتحاد دموکراتيک روژ آوا «گفته خودشان اساسنامه حکومت  بنا به

 .يل کنفدراسيون دموکرااتيک در شمال سوريه را اعالم کردند و تشکتأئيداين اساسنامه را 

: شود رسميت نشناخته است، از سه منطقه اصلی تشکيل می طور رسمی آن را به منطقه روژاوا که اکنون ھيچ کشوری به

و ھا، چچن  ھا، ارمنی ھا، آشوری مردم اين مناطق را کردھا، اعراب، سريانی.  جزيره-٣ کوبانی و - ٢ عفرين -١

  .دھد ھا تشکيل می ترکمن

شھرھای اصلی که در منطقه روژاوا . شود ھای حلب، رقه و حسکه را شامل می منطقه روژ آوا، قسمت شمال استان

) القامشلی( ، قامشلو)قحطانيه( ، تربه سبيه)جواديه( ، رميالن، جل آغا)معبده( ديرک، کرکی لکی: قرار دارند، عبارتند از

  .و عفرين) عين العرب( ، کوبانی)تل ابيض( ، کری سبی)س العينأر( يه کانيهعامودا، الدرباسيه، سر

 کيلومتر از خاک سوريه در شمال اين کشور را از مرزھای اقليم ۴٠٠، حدود )کردستان سوريه(  ھم اکنون روژاوا

 ۀچنين يک منطق روژاوا، ھم. اين مناطق ھم مرز با ترکيه است. ل خود دارندوکردستان عراق تا رود فرات در کنتر

  .سوريه در اختيار دارند ھای خودگردان است در شمال غرب نام عفرين را که يکی از کانتون مجزا به

  
ھا و غيره که در  ھا، ترکمن ھا، چچن ھا و ارمنی و سوری) کردستان سوريه( نمايندگان روژاوادر کنفرانس رميالن، 

 کنفدراسيون ۀ ايجاد يک منطقً رسما٢٠١٦ مارچ ١٧نبه ش و و عربستان حضور ندارند، روز پنجيمذاکرات ژن

دولت بشار اسد و مخالفان وی که سرگرم .  خود را در شمال اين کشور اعالم کردندکنترولدموکراتيک در مناطق تحت 

  .اند  ھستند با اين تصميم مخالفت کردهژنيومذاکرات صلح در 

تان سوريه با اعالم اين مطلب افزوده است که سيستم سيھانوک ديبو، از رھبران حزب اتحاد دموکراتيک کردس

  .تصويب رسيد به) کردستان سوريه( »روژاوا«خودگرادان دموکراتيک در منطقه 

نيز گفته است که موجوديت سياسی جديد » روژاوا«آلدر خليل از اعضای کميته تدارکات طرح ايجاد منطقه مستقل يا  

  .در منطقه کردنشين سوريه است» جزيره «و» کوبانی«، »عفرين«مرکب از سه منطقۀ 

اند که منطقۀ مستقل جديد بر اساس مالحظات ملی تشکيل نشده است، زيرا،   کردهتأکيدبا اين حال، کردھای سوريه 

  .ھای سوری نيز در منطقه جديد حضور دارند ھا و ديگر مليت غير از کردھا، نمايندگان عرب به
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ان حکومت خودگردان کردستان سوريه، نھادی که وظيفه اجرای تصميم مؤسسی مجلس رؤسامنصور السلوم، يکی از 

سوريه آينده برای «: باره گفته است نظام کنفدراسيون دموکراتيک و خودگردانی کردستان سوريه را برعھده دارد در اين

 اقشار جامعه داشته ھمه مردم سوريه است و اين کشور سزاوار آن است که دولتی فدرال و دموکراتيک با تکيه بر ھمه

  .ايم که سيستم دموکراتيک روژاوا را در شمال سوريه پياده کنيم بر ھمين اساس، ما تصميم گرفته. باشد

 عضو است ٣١گذار متشکل از  ان که نھادی قانونمؤسسس برای مجلس ئيما درباره انتخاب دو ر«: وی گفت

  ».ايم گيری کرده تصميم

در شمال سوريه ) عفرين، کوبانی و جزيره( رد سوريه، از قبل سه اداره خودگردان راھای کرد و غيرک نھادھا و سازمان

اين . ھا و قوانين و مدارس خاص خود را دارند اين منطقه اکنون نيروھای دفاعی و امنيتی و سياست. ايجاد کرده بودند

  .اند سه منطقه در امتداد مرز سوريه با ترکيه واقع شده

اند تجربيات زيادی در زمينه  دست گرفته  مناطق کردنشين را بهکنترولد از پنج سال پيش که گوين رھبران روژاوا می

اند و در نتيجه برقراری کنفدراسيون دموکراتيک در مناطق روژوا الزم  دست آورده  خود بهکنترولاداره مناطق تحت 

  .بود

 خواھد شد بر اساس خطوط سرزمينی و نه قوميت اند کنفدراسيون دموکراتيک که در اين مناطق ايجاد ھا اعالم کرده آن

  .دنبال استقالل نيست ھيچ وجه ھم به خواھد بود و به

 نماينده ٣١«: باره گفته است ان منطقه خودگردان کردستان سوريه در اينمؤسسی مجلس رؤساھديه يوسف، يکی از 

در مناطق کردنشين سوريه طی ان وظيفه اجرای تصميمات گرفته شده در خصوص خودگردانی مؤسسمنتخب مجلس 

   ».شش ماھه آينده را دارند

ما در نظر . اين نظام بپيوندد تواند به ، آزاد کند می)YPG( ھای مدافع خلق ای که يگان ھر منطقه: منصور السلوم افزود

  .داريم رقه و ديرالزور و ھمه سوريه را آزاد کنيم

 که جنگ داخلی سوريه ٢٠١١دھند از سال  را تشکيل می درصد از جمعيت اين کشور ١٥کردھای سوريه که حدود 

  .آغاز شده است تاکنون مواضع مستقل خود را از حکومت مرکزی سوريه و مخالفين آن دارند

سيستم :  روابط خارجی کانتون کوبانی در گفتگو با خبرگزاری رويترز عنوان کرده استمسؤولادريس نسان، 

 کانتون جزيره، ٣. وجود آمده است بايد توسعه پيدا کند شمال سوريه به ھای اقليتخودگردانی که توسط مردم کرد و ساير 

دارند را فدراسيون دموکراتيک شمال  قرار YPG  نيروھایکنترولکوبانی و عفرين در شمال سوريه که عمدتا تحت 

  .کنند کنيم و الگوی تمام کسانی خواھيم بود که در اين مناطق زندگی می سوريه اعالم می

ان شمال سوريه، در منطقه رميالن از کانتون جزيره با مؤسسعد از اظھارات نسان در خبرگزاری رويترز، مجلس ب

. اند  اعالن کنفدراسيون دموکراتيک در شمال سوريه را بررسی کردهمسأله عضو خود تشکيل جلسه داده و ٢٠٠حضور 

اطق خودگردان دموکراتيک در سوريه، اقتصاد متکی مواردی مانند من نويسی که در اين جلسه ارائه شده است به پيش

  .خود و اقدامات امنيتی و دفاعی پرداخته است به
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اين کنفرانس اساس اين : گفت درباره اين کنفرانس  سوريهصالح مسلم، رھبر مشترک حزب اتحاد دموکراتيک کردھای

  .کند  میتعيينھای ساکن اين مناطق با ھم تعامل خواھند کرد را  که چگونه تشکل

ايم در داخل مرزھای  نظام کنفدراسيونی رای داده ما با اين که به: وی در مصاحبه ديگری با خبرگزاری اسپوتنيک گفت

  .کنونی سوريه خواھيم ماند

» گ پ ی«تر با نام اختصاری  ، که بيش)PYD( ، شاخه نظامی حزب اتحاد دموکراتيک)YPG( ھای مدافع خلق يگان

گروھی «ھای مدافع خلق را  اما ترکيه، يگان. اند شود، نيروھای داعش را از اين مناطق بيرون رانده شناخته می

، را )پ ک ک( رکيه حزب کارگران کردستان ترکيهت. داند حزب کارگران کردستان ترکيه می و وابسته به» تروريستی

   .نيز تروريستی اعالم کرده است

کردھا در پی يافتن : راديو استراليا گفت دھنده کنفرانس رميالن به آلدار خليل، از مقامات ارشد کردھای سوريه و سازمان

راليسم دموکراتيک بھترين راه حل  خود بودند و کفندکنترولپارچه کردن قلمروھای تحت  راھی برای متحد کردن و يک

  .ايم ما تمام ھم و غم خود را وقف ايجاد سيستم فدرالی در روژاوا و شمال سوريه کرده: وی افزود. بود

***  

ترين  اعالم تشکيل منطقه کنفدراسيون دموکراتيک توسط رھبران روژاوا در شمال سوريه، يکی از مھم ھا به واکنش

  .ای قرار گرفته است المللی منطقه ھای بين مورد توجه مطبوعات و رسانهموضوعاتی است که اين روزھا 

بعد از مطرح شدن مباحثی که : بان حقوق بشر سوريه در لندن اعالم کرد گزارش روزنامه مليت ترکيه، سازمان ديده به

وز شاھد پيرامون کنفدراسيون شمال سوريه مطرح شد؛ ھمان ر) PYD( از جانب حزب اتحاد دموکراتيک سوريه

 .حزب اتحاد دموکراتيک سوريه و نظاميان ارتش سوريه در منطقه قاميشلی بوديم  وابسته به  ميان نيروھایئیھا درگيری

 نيروھای کنترولبخشی از اين منطقه تحت  قرار دارد و YPG  نيروھایکنترولبخش بزرگی از منطقه قاميشلی، تحت 

. دولت مرکزی است  نيروھای وابسته بهکنترولژيک اين منطقه نيز در يفرودگاه سترات. نظامی دولت مرکزی قرار دارد

با آتش   YPG ھای ميان اين دو نيرو صورت گرفته و نيروھای بعد از اعالم کنفدراسيون در شمال سوريه، درگيری

 .توپخانه بناھای دولتی در اين منطقه را مورد ھدف قرار دادند

ھر نوع اقدامی برای   سوريه، وزارت امور خارجه حکومت سوريه، نسبت بهاندکی پس از اعالم استقالل منطقه شمال

 بردن تماميت ارضی اين کشور ھشدار داد و ادعا کرد که اعالم استقالل منطقه شمال سوريه فاقد ھرگونه سؤالزير 

گيری   تصميمھای سياسی مردم سوريه در اين يک از آحاد و گرايش ارزش حقوقی، سياسی و اقتصادی است، زيرا، ھيچ

 .اند نقش نداشته

 کنترولدر پی اعالم تشکيل حکومت فدرالی در مناطق تحت  ،)خبرگزاری رسمی سوريه(  »سانا«بر اساس گزارش 

يک منبع در وزارت خارجه سوريه با ھشدار  .ھا اعالم کرد ھا، دولت سوريه مخالفت خود را با نظام فدرالی کرد کرد

 کرده که طرح موضوع اتحاديه يا حکومت فدرالی، موجب تأکيدو سرزمين سوريه، اقدام عليه وحدت ملت  نسبت به

المللی در تناقض   با قانون اساسی و مفاھيم ملی و تصميمات بينمسألهوحدت سرزمينی سوريه خواھد شد و اين  آسيب به

ی، اجتماعی و اقتصادی تا زمانی  سياستأثير از اين دست، ھيچ ارزش قانونی ندارد و ھيچ ئیھا اعالميه گفته او، به. است

  .که برخاسته از اراده تمامی اقشار سوريه نباشد، نخواھد داشت

وزارت خارجه ترکيه در .  را بيش از پيش دشوار کرده استژنيواعالم اين خبر خشم ترکيه را بر انگيخته و مذاکرات 

 وزارت خارجه ترکيه روز .اکنش نشان دادمطرح شدن اجرای نظام کنفدراسيون دموکراتيک در سوريه و ای به بيانيه
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تبليغات : ، در بياينه ای ضمن حمايت از تماميت ارضی سوريه، اعالم کرد١٣٩٤ ]حوت[ اسفند ماه٢٦چھارشنبه 

  .شدن سوريه مطرح می شود، باطل است ای که در مورد فدرالی جانبه يک

با انتقاد از نحوه برخورد اروپا با پناھندگان ، ٢٠١٦ مارچ ١٨س جمھوری ترکيه، روز جمعه ئي، راردوخانرجب طيب 

 مسأله تری نسبت به ھای خود را بر ترکيه ديکته کند خود نيازمند بازنگری بيش که بخواھد خواسته گفت، اروپا قبل از اين

  . حقوق مھاجران است

 حمايت مستقيم يا صورت زنده از تلويزيون رسمی ترکيه پخش شد، گفت، اروپا با  در يک سخنرانی که بهاردوخان

 .»رقصد ميدانی از مين می«ھا بر  غيرمستقيم از تروريست

. »ھای تروريستی صادق و شفاف نيستند گيرھای خود در برابر گروه ھا در موضع ئیاروپا«: ، ادعا گفتاردوخان

ھر ديگر اروپا ھيچ دليلی وجود ندارد بمبی که در آنکارا منفجر شد، در بروکسل و يا ھر ش«:  اظھار داشتاردوخان

کنند و اين مانند رقصيدن در ميدان مين  خردانه عمل می  ھنوز بیئیبا وجود اين واقعيت، کشورھای اروپا. منفجر نشود

 .»کند که کی پا بر روی مين خواھی گذاشت؛ اما سرانجام آن روشن است است، اصال مشخص نمی

دھند و مانند کسی است که بر   اھميت نمیمسألهنوز ھم به اين  ھئیھا اما کشورھای اروپا رغم اين واقعيت به«: او افزود

 .»رقصد ميدان مين می

ھا  کرد اظھارات معاون وزارت خارجه روسيه در اين زمينه بازتاب داده که گفته«،»اسپوتنيک«خبرگزاری روسی 

ن مناطق کردنشين در سوريه شد فدرالی توانند درباره مسائل مربوط به  نمیژنيوجانبه و خارج از مذاکرات  طور يک به

بس و فرايند  مذاکرات درباره سوريه، از جمله مسائلی مانند برقراری آتش«: ميخائيل بوگدانف گفته است. تصميم بگيرند

اين مقام روس . » سوری انجام شود-سياسی و ثبات در اين کشور، بايد در يک روند فراگير و در قالب مذاکرات سوری

گيری بايد بر اساس  ديگری تحميل کند بلکه ھرگونه تصميم ھا نبايد موضع خود را به  از طرفيک ھيچ  کرده کهتأکيد

  .توافق انجام شود

س جمھور اين کشور را مورد توجه قرار داده که بر ئيايتارتاس، ديگر خبرگزاری روسی، اظھارات سخنگوی ر

نظام حکومتی سوريه  ته ديمتری پسکوف،گف به.  کرده استتأکيدپارچه  عنوان کشوری يک ضرورت حفظ سوريه به

اين موضوع بايد «: چون بوگدانف اظھار داشته وی نيز ھم. شود مردم سوريه مربوط می ای داخلی است که فقط به مسأله

کنند، از جمله  ھای قومی و مذھبی ساکن سوريه شرکت می درچارچوب مذاکرات ملی سوريه که در آن تمام گروه

پارچه باقی  برای روسيه اھميت فراوان دارد که سوريه کشوری يک ...ھا حل و فصل شود ھا وعلوی ھا، سنی کرد

 تأکيد ژنيوروسيه، ھمواره بر مشارکت کردھای سوريه درمذاکرات   کرده کهتأکيددر عين حال، اين مقام روس . »بماند

 .دارد

که درباره عمليات نظامی کشورش در س جمھور روسيه را بازتاب داده ئياظھارات والديمير پوتين ر راشا تودی، 

 اين کشور پس از بازگشت از ئیپوتين در مراسم استقبال از فرماندھان و نظاميان نيروی ھوا .سوريه سخن گفته است

ھا  ھدف عمليات ما، جلوگيری از رسيدن تروريست«: ھا را خوب و موثر توصيف کرد و گفت سوريه، عملکرد آن

روسيه اين توان را دارد که طی «:  کردهتأکيدچنين  او ھم. » را در سوريه منھدم کرديمھا روسيه است و مواضع آن به

تصميم . نظارت بر آتش بس سوريه ادامه خواھد داد روسيه به. چند ساعت، حضور نظامی خود را در سوريه تقويت کند

  .»ور سوريه انجام شدس جمھئيروسيه برای خروج بخشی از نيروھای خود از سوريه، با موافقت بشار اسد، ر

زده سوريه برای تشکيل يک  ھای کرد را در کشور جنگ ھشدار داده تالش گروه امريکانوشته خبرگزاری فرانسه،  به

کند و ھرگونه مدل فدرالی،   شدن سوريه حمايت نمی رسميت نخواھد شناخت و از چندپاره منطقه فدرالی خودگردان به
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ايم  روشنی گفته ما به«:  گفتهامريکامارک تونر، سخنگوی وزارت خارجه  . بيايدگوھای صلح بيرون و بايد از دل گفت

  . »شناسيم رسميت نمی گونه منطقه خودگردان را در سوريه به ھيچ

نوشته خبرگزاری رويترز، استفان دی ميستورا، نماينده ويژه سازمان ملل در امور سوريه که وظيفه ھماھنگی  به

موضع گيری پرداخته و گفته ھم دولت سوريه و  نيز درباره تصميم اخير رھبران روژاوا، بهمذاکرات را بر عھده دارد 

اختالفات بين ھيئت دولت سوريه و معارضان «: او در اين زمينه گفت. کنند شدن سوريه را رد می ھم معارضين، فدرالی

ھا نظر واحد دارند و  اقليت احترام بهچون وحدت سوريه و   ارزشمندی ھممسألهھنوز گسترده است؛ اما دو طرف درباره 

 . »کنند ھر دو سيستم فدرالی را رد می

ھا و اسيران رايزنی   بازداشت شدهمسألهدولت سوريه و معارضان مقيم رياض در مورد  چنين گفته که با نمايندگان او ھم

آن نياز داريم، فھم   يزی که در ابتدا بهچ ايم؛ اما آن توافق رسيده درباره مسائل اصلی به«: دی ميستورا افزوده. کرده است

  . »مشترک است

 کرده است که طرح تقسيم فدرالی سوريه در حال تأئيدبه گزارش رويترز يک ديپلمات ديگر عضو شورای امنيت نيز 

  .ھای طرح فدرالی سوريه ارائه نکرده است تری در خصوص ويژگی ھا توضيح بيش اين ديپلمات. بررسی است

شوند، طرح پيشنھادی روسيه برای توافق بر تقسيم  ت بشار اسد که از جانب عربستان سعودی حمايت میمخالفان حکوم

 .فدرالی سوريه را رد کردند

فدراليسم و ھر طرحی که در برگيرنده  ھرگونه اشاره به: تر گفته بود ، پيش»س ھيات عالی مذاکراتئير«رياض حجاب، 

تری در خصوص طرح پيشنھادی   اين مخالف حکومت سوريه توضيح بيش.تقسيم سوريه باشد، غير قابل قبول است

 .روسيه ارائه نکرده بود

حضور حزب دموکراتيک  ھا و در راس ھمه ترکيه، مانع  جالب آن است که تاکنون در مذاکرات صلح سوريه، دولت

ھای ديگر با  يه، دولتآور اين است که در غياب شھروندان سوريه و کردستان سور حيرت. اند کردھای سوريه شده

نيروھای مورد پذيرش و طرفدار خودشان در جنگ داخلی سوريه، درباره سرنوشت آينده مردم سوريه، تصميم 

  .گيرند می

****  

طور کلی از آن زمان تا  به.  بررسی کردحافظ اسد را بايد از زمان زمامداری اسدرابطه کردھای سوريه با دولت 

ھای اين پدر و  ای بين کردھا و دولت سوريه نبوده و بسياری از کردھای سوريه از دولت امروز، رابطه خوب و حسنه به

طور سيتماتيک سرکوب  قدرت رسيدن حافظ اسد در سوريه، کردھا در اين کشور به از زمان به. پسر نفرت دارند

 حزب بعث بر تأکيدحزب بعث در سوريه قدرت را در دست گرفت،   که١٩۶١ تا ١٩۵٨ ھای در سال .اند شده

زبان کردی ھرگز رسميت نيافت و استفاده از آن در . ناسيوناليسم عربی، تنش را ميان کردھا و اعراب افزايش داد

ھا اعطاء نگرديد و در حال حاضر ھم برخی از کردھا  آن حق شھروندی تا ساليان طوالنی به. اماکن رسمی ممنوع شد

  .شوند شھروند اين کشور محسوب نمی

سوريه فرار   به١٩٢٠ھای کشور ھمسايه در طول   بحرانتأثير، ھمواره معتقد بود که بسياری از کردھا تحت دولت اسد

ھا را در خاک  که دولت سابقه طوالنی حضور آن با اين. شوند عنوان افراد بومی سوريه شناخته نمی ھا به اند و آن کرده

  .نمود آميز خود استفاده می ھای تبعيض ت برای توجيه سياسمسألهکرد اما از اين   میتأئيدسوريه 

ھای دولت اسد نداشتند در جايگاه مخالف  ، کردھا که دل خوشی از سياست٢٠١١با آغاز بحران داخلی سوريه در سال 

رفته که اقدامات دولت و ارتش و نيروھای  اما رفته. دولت حاضر شدند و حتی عليه دولت در تظاھرات شرکت کردند
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آميز و مسلحانه گرفت، کردھا با اين سياست  طلب اسالمی عليه حکومت مرکزی حالت خشونت ای جنگھ امنيتی و گروه

  .و اھداف دولت و اپوزيسيون مذھبی آن مخالفت کردند

گيری و راه دوم اجرای اقدامات  راه اول کناره. ھا دو راه را در پيش رو داشت بشار اسد پس از شروع نا آرامی

تھديد کردھا ھوشمندانه بود  البته واکنش بشار اسد به. ی سوريه که البته او راه دوم را برگزيداصالحی در ساختار سياس

ھا ظلم و ستم بر عليه کردھای کشورش  دانست سال او که می. و توانست در اصالحات خود جايگاه کردھا را ارتقا بخشد

ات خود حق شھروندی را برای مردم کرد نخست در اصالح. روا داشته است چند اقدام اساسی را مدنظر قرار داد

در کنار . رسميت شناخت  نفر از کردھای سوريه حقوق شھروندی به١٥٠٠٠٠محترم شمرد و فقط در يک مرحله به 

ھا برای مديريت مناطق کردنشين اقدام  کردھا و استفاده از ظرفيت خود آن ھای مختلف به يتمسؤول، سپردن مسألهاين 

ھا را  صورت تدريجی نيروھای خود را در مناطق کردنشين کاھش داد و اجبارا آن چنين به سد ھما. ديگر بشار اسد بود

اسد با اين اقدام خود توانست از ھرگونه اصطکاک و تنش بين نيروھای خود با . مناطق درگير جنگ داخلی فرستاد به

نيروھای  در واقع. ردم کرد جلوگيری کنددر واقع اين اقدامات اسد، تالشی بود که از شورش م. کردھا جلوگيری نمايد

در دست  در حال حاضر  کردستان سوريهکنترول دولتی سوريه بر اثر جنگ، مناطق کردنشين را ترک کردند و

دست حزب  قامشلی، عفرين و مالکيه شھرھای کردنشينی ھستند که به. نيروھای کرد و ديگر ساکنان اين منطقه است

ھا و عبور مرور افراد توانست تا حد زيادی از انتقال   جادهکنترولاين حزب با . يه افتاداتحاد دموکراتيک کردھای سور

مندترين و  ، قدرت)PYD( حزب اتحاد دموکراتيک کردھای سوريه. شھرھای کردنشين جلوگيری کند ھا به درگيری

کنند از تمامی  عی میبايد توجه داشت که در يک جنگ داخلی، طرفين درگير س. ترين حزب روژاوا است اجتماعی

رو مخالفان اسد ھم برای جذب کردھا تالش  از اين. نفع خود رقم بزنند ھای موجود استفاده کنند و شرايط را به ظرفيت

  . کردند اما تاکنون در اين راه موفق نشدند

 بخش اخبار بحران ترين اگرچه کم. کنند امروز کردھای سوريه نقش مھمی را در تحوالت سوريه بازی میاين ترتيب،  به

  .ھاست آن ترين نقش در روند آينده سياسی سوريه، متعلق به کرد ھا است ولی شايد بيش سوريه متعلق به

معروف گرديد شروع شد، » بھار عربی«قيام کشورھای عربی که به   ميالدی، وقايع مربوط به٢٠١١اما ھنگامی که در سال 

چرا که سران . گيری در اين خصوص پرداخت موضع ر سر کار بود سريعا بهکه در ترکيه ب» عدالت و توسعه اسالمی«حزب 

پروراندند اين فرصت را غنيمت شمردند تا ايدئولوژی  را در سر می» نئوعثمانی«دولت ترکيه، رويای احيای امپراطوری 

ن سياست و ايدئولوژی اسالمی  نيز از ايامريکاغرب و در راس ھمه اياالت متحده . اين قيام ھا تزريق کند اسالمی خود را به

خصوص در  به. در منطقه محدودتر شود» اسالم راديکال حکومت اسالمی ايران«اصطالح  سران ترکيه حمايت می کرد تا به

در چنين شرايطی، دولت ترکيه . س جمھور اين کشور شدئيقدرت رسيد و مرس رھبر اين جريان نيز ر المسلمين به مصر اخوان

پايانی  طلبی بی س جمھور اين کشور است، با حرص و ولع و قدرتئي که اکنون راردوخانآن رجب طيب و نخست وزير وقت 

رابطه تنگانگ ترکيه با عربستان نيز از ھمين .  بر باد رفتاردوخاناما با کودتای ژنرال السيسی اين رويای . مصر سفر کرد به

لحاظ اقتصادی،  ويژه به تر به و دولت ترکيه را ھر چه بيشعکس خود تبديل شد  گرفت اما به سياست نئوعثمانی نشات می

ھای مالی کالن عربستان، دولت ترکيه نيز با دست و دل بازی  البته در مقابل کمک. ھا وابسته کرد سعودی به

راين بناب. داران و شاھزادگان عربستان واگذار کرده است مناطق خوش آب و ھوای ترکيه را به سرمايه» ای مندانه سخاوت«

اما ترکيه چنين موضع . ھای صورت گرفته در تونس، مصر و ليبی کامال مشخص است قيام خوبی در مواضع ترکيه نسبت به به

سريع و مشخصی را ھنگامی که اعتراضات پراکنده در سوريه شروع شد، نه تنھا اتخاذ نکرد بلکه نخست وزير وقت اين 
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س جمھور سوريه بشار اسد بود و از او با ئينزديک و حتی شخصی با ر دارای روابط صميمی و اردوخانکشور رجب طيب 

  .کرد عنوان برادر عزيزم ياد می

 که فرستادگان او، وزير ئیباره و پس از ديدارھا يک سوريه و شخص بشار اسد به  بهاردوخاناين رويکرد ترکيه و در راس آن 

ر ئي ترکيه حاکان فيدان با بشار اسد در دمشق داشتند، ناگھان تغس سازمان اطالعاتیئيامور خارجه وقت احمد داووداوغلو و ر

ھای تروريستی اسالمی که با دولت سوريه  ھای مخالف و حتی بعضا گروه ترين حاميان گروه يکی از بزرگ کرد و ترکيه به

ن خود از بشار اسد چه خواسته  توسط فرستادگااردوخانباره چه بود؟  ر رفتار آنی و يکئياما دليل اين تغ. جنگيدند تبديل شد می

  بود؟

چنين فعاالن سياسی مستقل اين کشور ديداری از  از سوی ديگر، ھمان دوره ھيئتی از احزاب مخالف و اپوزيسيون ترکيه و ھم

ھای مطرح شده در باال را با پروفسور  دمشق و با شخص بشار اسد داشتند که در نوع خود جالب توجه بود، جواب پرسش

  .کننده ديدار ھيئت ترک با بشار اسد مطرح داده است  استاد دانشگاه دمشق و ھماھنگمحمت يووا

او مترجم ويژه و مشاور بشار اسد . محقق و نويسنده و استاد دانشگاه دمشق است  )Mehmet Yuva(پروفسور محمت يووا 

عث شده تا وی دارای اطالعات چنين دارای روابط نزديک شخصی با اوست، که اين نزديکی با س جمھور سوريه و ھمئير

  .خاص و دست اولی از وقايع منطقه و مخصوصا سوريه باشد

 را مخصوصا در اردوخانای حزب عدالت و توسعه و شخص  سياست منطقه«ی که از وی شده بود سؤالمحمت در مقابل 

  »کنيد؟ مورد بحران سوريه چگونه ارزيابی می

رھبری حزب عدالت و توسعه بايد   و علل نوع سياست خارجی حکومت ترکيه بهئیبرای دانستن چرا«: دھد او چنين جواب می

عنوان يکی از مجريان طرح خاورميانه بزرگ که   قبل از اين بارھا خودش عنوان کرده بود که بهاردوخان. قبل برگرديم کمی به

  .رود شمار می  برای منطقه طراحی شده، بهامريکاتوسط اياالت متحده 

خاطر اين بود که   نگاه کنيم، خواھيم ديد که اصل روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه در ترکيه بهمسألهر به ت ای اگر ريشه

عراق بود، قول مساعد  ر منطقه و حمله نظامی بهئي سپتامبر که در فکر تغ١١ی پس از امريکا ين اين حزب بهمؤسسرھبران و 

عراق با اين کشور ھمراھی تمام و کمالی را خواھند   در منطقه و حمله بهريکاامھای اياالت متحده  داده بودند که در اجرای نقشه

 با قبول معاونت در اجرای طرح خاورميانه بزرگ، زمينه روی کار آمدن حزب اردوخاندر درک و فھم اين نقطه که . داشت

کنم؟ علت اين است که پروژه  حال چرا اين موضوع را مطرح می. متبوعش را فراھم آورده است، بسيار الزم و ضروری است

البته کامال . صورت بنيادی دگرگون سازد ھای سياسی حاکم بر منطقه را از ريشه و به خواھد تا نظام خاورميانه بزرگ می

تر  ، از آن مھمامريکاسود و منفعت مردم منطقه، بلکه در راستای منافع اياالت متحده  رات وسيع نه بهئيمشخص است که اين تغ

ھای انتقال اين منابع انرژی   شاھراهکنترولچنين   منابع غنی نفت و گاز موجود در منطقه و ھمکنترولو امنيت اسرائيل، منافع 

   بود؟امريکا پياده کننده طرح خاورميانه بزرگ مورد نظر اردوخاندر واقع دولت » «.کند است و چنين اھدافی را دنبال می

 که ازآقای اسد پرسيده شد، ئیھا سؤالس جمھور سوريه بشار اسد داشتيم، يکی از ئيردر ديداری که با «کند که  وی اضافه می

 روابط بسيار اردوخان اين بود که، آقای اسد در حالی که قبل از شروع بحران سوريه ميان شما و سؤال. اين موضوع بود

شما چيست؟   اکنون نسبت بهردوخاناباره گسست و دليل خشم و غضب  يک صميمی و خاصی برقرار بود، اين روابط چرا به

 از سوی ئیھا آقای بشار اسد در جواب اين پرسش اين پاسخ را داد که ھنگامی که داوداوغلو و حاکان فيدان که حامل پيام

شود که بشار ھای وزارتی داده  اخوان المسلمين پست  خواستند که بهاردوخاننيابت از سوی  ديدارم آمدند، به  بودند، بهاردوخان

  ».ھا را در تضاد با قانون اساسی سوريه خوانده بود اين خواسته آن اسد در پاسخ به
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المسلمين از تونس تا مصر و از ليبی تا سوريه را در سر   که رويای روی کار آوردن اخواناردوخاناين ترتيب، از آن موقع  به

  .خشم و غضب تبديل کرد ر اسد را بهباره دوستی صميمی خود با سوريه و بشا يک پروراند، به می

بس فعلی در سوريه شکست بخورد  ، گفته است که اگر آتشامريکاوزير امور خارجه » جان کری«از سوی ديگر، 

سرگئی الوروف، وزير امور خارجه روسيه گفته . رجوع شود» طرح ب«يا » پالن بی«ماند جز اين که به  ای نمی چاره

 صحبت نکرده و ويتالی چورکين، نماينده روسيه در سازمان ملل از واشنگتن امريکائی که درباره چنين طرحی با طرف

ھای روسيه اگرچه با سکوت  واکنش. که کری درباره آن صحبت کرده است، توضيح دھد» ب«خواسته که درباره طرح 

 پيش آمد، پالن بی سؤالن اياالت متحده ھمراه شد و واشنگتن حاضر نشد حرفی درباره پالن بی بزند اما برای ھمه اي

  کند و طرح جايگزينی که کری درباره آن صحبت کرده است، کدام است؟  از چه طرحی صحبت میامريکاچيست؟ 

پالن بی ھمان طرحی است که . دانند منظور از پالن بی چيست خوبی می گران امور منطقه به اما کارشناسان و تحليل

کنند که   و غربی را متھم میامريکائیھای امنيتی  ويژه کسانی که دستگاه انه بهاعتقاد بسياری از کارشناسان خاورمي به

ميان آمد و حتی گفته  طرحی که از ھمان ابتدای بحران سوريه به. درصدد تجزيه منطقه ھستند، ھمان تجزيه سوريه است

صحبت از لزوم اجرای آن وگو با يک روزنامه لھستانی   در گفتامريکاشد ھنری کسينجر، وزير امور خارجه اسبق 

  .ھای بسيار کرد ريزی زور اسلحه و خون مثل ديگر کشورھای عربی حتی به

 بر اين باورند که امريکائیھای مھم  بسياری از متخصصان انديشکده.  طرفداران بسياری داردامريکااين طرح در 

شنويم  ھا بسيار می در رسانه. يد تجزيه شوندتواند برقرار بماند و کشورھای عربی ھمگی با شيوه فعلی نمی خاورميانه به

اکنون عراق  عمال ھم. زنند  پيکو حرف می-ھای مرزی کشورھای عربی بر اساس طرح سايکس  که از پايان يافتن تقسيم

  . طور اند و سوريه ھم ھمين و ليبی بر اساس ھمين ايده تجزيه شده

اين شکل خواھد بود که نيروھای خود را از  وريه پياده کند بهھر حال، اگر اياالت متحده بخواھد پالن بی را در س به

 کنترولاين ترتيب منطقه جديدی تحت  شمال و جنوب سوريه يعنی از طريق ترکيه و اردن وارد سوريه خواھد کرد تا به

د، از اشغال سرزمينی عربی نشو برای اين که مشکالت سابق بر سر عراق تکرار نشود و متھم به. وجود آيد خود به

ھا عربستان سعودی، اردن، ترکيه، قطر و  نيروھای کشورھای عربی و اسالمی استفاده خواھد کرد که در راس آن

  . اين سناريو تحت عنوان ائتالف مبارزه با داعش در حال انجام است. امارات متحده عربی خواھند بود

بس فعلی  ند، چه بشار اسد در قدرت بماند و آتشدر اين ميان تاکنون بازندگان اصلی مردم سوريه و مردم ترکيه ھست

  . سوريه را تسريع کند  بخواھد پالن بی را آغاز کند و ورود نظامی بهامريکاادامه يابد چه 

ترکيه . گويد که بايد ميان ترکيه و کردھا يکی را انتخاب کنند جھان می  با عصبانيت دائما خطاب بهاردوخانبرای ھمين 

. کردستان ترکيه نيز برسد و خودمديريتی دموکراتيک به» کردستان سوريه با تحکيم موقعيت روژاواترسد که  از اين می

  .داند برای ھمين در ھر حالتی دولت ترکيه خود را بازنده تحوالت سوريه می

*****  

 و متحدانش امريکا درآوردن منابع و خطوط انتقال انرژی موجود در منطقه، کنترول خواھد با به پروژه خاورميانه بزرگ می

ھفت  ھای بزرگ نفتی جھان که به شرکت خواھد تا به اين پروژه می. گيرنده در مورد نفت و گاز باشند تنھا بازيگر و تصميم

اختالفات  اين طرح به دنبال اين است تا به. شان را بدھد خواھران نفتی شھرت دارند، در آينده نيز امکان ادامه امپراطوری

  .ساز ادامه مناقشات ميان جوامع و کشورھای منطقه باشد طقه دامن بزند و بدين وسيله زمينهمذھبی در اين من

 اردوخاندر اين برھه .  ميالدی است٢٠٠٣ مارچماه  اولی مربوط به. کنم دو مورد و اتفاق مھم اشاره می در ھمين راستا نيز به

ردند تا طرحی را در مجلس ترکيه به تصويب برسانند که س جمھور وقت ترکيه تالش بسياری کئينخست وزير و عبدهللا گل ر
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ترين نيروھای   ھزار نفر از زبده۶٠افت تا بيش از ئي اجازه مامريکاشد، اياالت متحده  در صورتی که اين طرح تصويب می

ين کشور از ھای جنوب شرقی ترکيه و در راستای مرزھا با کشور عراق مستقر و برای اشغال ا عمليات ويژه خود را در بخش

چنين مخالفتی  اما در آن مقطع زمانی و مخصوصا با روشنگری که اپوزيسيون و ھم. سمت شمال عمليات وسيعی را شروع کند

  .س ستاد فرماندھی ارتش ترکيه با اين طرح کردند، اين اليحه در مجلس تصويب نشدئيکه ر

ترين  يکی از مھم ، سوريه تبديل بهامريکادست  ق بهاما نکته دوم، اين بود که برخالف تصور غالب، پس از اشغال عرا

دمشق داشت و در اين   سفری را بهامريکا ميالدی کالين پاول وزير امور خارجه وقت ٢٠٠۴در سال . کشورھای منطقه گشت

ديدار .  داشتيرتأثاين ديدار بسيار مھم بود و در اوضاع کنونی منطقه که االن شاھد ھستيم بسيار . سفر با بشار اسد ديدار کرد

 شد و چرا امريکااجرای ماموريت محوله از سوی   تبديل بهاردوخانبشار اسد و پاول از اين جھت که چرا بعد از اين ديدار 

 از اسد خواست تا امريکادر ديدار مذکور وزير امور خارجه . کند بسيار مھم است اين شدت با بشار اسد ضديت می اکنون به ھم

اپوزيسيون عراق و ھر گونه نيروی مردمی  عدم کمک به:  عمل کند که عبارت بودند ازامريکاياالت متحده چندين خواسته ا به

ھای مبارز فلسطينی که برای آزادی فلسطين با   ھست؛ قطع رابطه با گروهامريکاکه مخالف حضور و اشغال کشورشان توسط 

هللا لبنان،  ھا؛ ايجاد فاصله با حرکت حزب ھای نظامی اين گروه تاسرائيل در حال مبارزه ھستند و يا حداقل جلوگيری از فعالي

ھای  ھا خواست اين. تر نيز تجديد نظر در روابط سوريه با متفق استراتژيک خود، يعنی حکومت اسالمی ايران اما از ھمه مھم

  .با وی مطرح شد ٢٠٠۴ از بشار اسد بود که در ديدار کالين پاول در سال امريکا

راحتی اين   را رد کرد، مورد خشم شديد اين کشور قرار گرفت و ما بهامريکاھای  بشار اسد، بسياری از اين خواستھنگامی که 

در اواخر . سوريه را در اظھارات اين اشخاص و مخصوصا جورج بوش شاھد بوديم  نسبت بهامريکائیخشم و غضب مقامات 

 امريکااما درجا زدن . صورت بسيار جدی مطرح بود سوريه، به  بهيکاامرالوقوع اياالت متحده   ميالدی، حمله قريب٢٠٠۴سال 

 در عراق، مانع از امريکاتر نيز نقش فعال حکومت اسالمی ايران در رقابت با  پی در عراق و از اين مھم در ھای پی و شکست

زانو درآوردن   ندارد، نقشه به ديد که حداقل فعال امکان تصرف نظامی سوريه راامريکاوقتی . اين حمله و اشغال سوريه شد

 برای اجرای طرح سياسی خود در مورد امريکار داد و دست راست اياالت متحده ئيسياسی تغ سوريه را از شيوه نظامی به

  . و حزب مطبوعش عدالت و توسعه بوداردوخانسوريه قطعا 

صورت رسمی اما پنھان، ماموريت   اين ديدار بهدر.  و بوش نيز در اين ميان بسيار مھم بوداردوخان ميان ٢٠٠۵ديدار نوامبر 

پس از اين تاريخ ھم شاھد روابط بسيار صميمی و گرم ترکيه و .  داده شداردوخان فتح و اشغال سياسی سوريه از درون به

 اما .نظير است صورت خانوادگی ميان رھبران دو کشور شاھد ھستيم که در نوع خود بی سوريه ھستيم و اين روابط را حتی به

ھا قول داده بود تا بشار اسد را با نفوذی که بر روی وی  امريکائی  بهاردوخانھدف اصلی از ايجاد چنين روابطی اين بود که 

  ...  نزديک سازدامريکا  و مقاومت دور و بهامريکائیدارد از بلوک ضد 

 و امريکابه احتمال زياد غرب و نتيجه برسد،   بهژنيواگر که مذاکرات صلح سوريه در : تر آن است که پيام واضح

  .ھای منطقه روژواوا را تحت فشار قرار خواھند داد دولت

اتحاديه . آور و غيرانسانی با ھمديگر دارند  و ترکيه معامالت شرمامريکااتحاديه اروپا و . داليل آن امر نيز روشن است

. دھد ترکيه باج می جويان سوری را بگيرد، ھمواره به ويژه پناه اروپا، به جويان را به اروپا برای اين که جلو ورود پناه

هللا لبنان و سپاه پاسداران  کنند و ارتش و دولت بشار اسد و حزب طور مرتب سوريه را بمباران می سو، به ھا از يک آن

ردم اين ھا از م المللی آن حکومت اسالمی ايران و روسيه و ھمه نيروھای مخالف دولت سوريه و مدافعان منطقه و بين

آن ھم در شرايطی . پذيرند عنوان پناھنده نمی کنند به  که از اين جنگ و کشتار فرار میئیھا گيرند اما آن کشور قربانی می
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راه انداخته و  رحمانه عليه مردم کرد در جنوب شرقی ترکيه به س جمھور ترکيه، جنگی بیئي راردوخانکه رجب طيب 

  . کند ريه را بمباران میدر عين حال مواضع کردھا در شمال سو

اوباما « نشان داد که، فبروری در اواسط ماه اردوخانس جمھور اوباما و ئياطالعات کاخ سفيد از يک تماس تلفنی بين ر

گفته » ...تر باشند  بيش برداری از شرايط اين منطقه برای تصرف قلمرو دنبال بھره  نبايد بهYPG کرد که نيروھای تأکيد

عنوان يکی از اعضای ناتو   امنيت ملی ترکيه بهتأمينناپذير اياالت متحده برای  بر تعھد تزلزل«: ا سپسشود که اوبام می

 در YPGادامه بمباران مواضع   کرد بهتأکيددر ھمان زمان احمد داوود اوغلو نخست وزير ترکيه . » کرده استتأکيد

  .شمال سوريه ادامه خواھد داد

، حمله کرد و اين حزب را )HDP( ھا حزب دموکراتيک خلق  يک سخنرانی به، داوود اوغلو طی فبروری ٢٧در 

در اين زمينه، . »کنند ھا ھمانند باندھای ارمنی با روسيه ھمکاری می آن«: داود اوغلو گفت. خيانت متھم کرد به

آشکارا توجيه کنند  می» ھمکاری«ھا  ای که با روس »ارامنه«عنوان  اين حزب به زدن نخست وزير ترکيه به برچسب

، يعنی رسما »ديگران«عنوان  شھروندان کرد به زدن به ھا است و در عين حال، بر چسب  ارمنی١٩١٥کشی سال  نسل

  . نفی شھروندی مردم کرد است

 را YPG عليه ئیحمالت ھوا«ترکيه  که ، حاکی استاردوخاننقل از ابراھيم کالين، سخنگوی  گزارش گاردين به

با فرماندھان روسی صحبت ) YPG( ھا  در دست داريم که آنئیھا ما گزارش«گفته کالين  ه بهچرا ک» کند بررسی می

  .»...کنند ھا ھمکاری می و با روس... کنند می

سود ) پ.د.ه( ھا حزب دموکراتيک خلق  که با دولت عدالت و توسعه مشکل داشتند از رای بهئیھم کردھا و ھم غيرکردھا

طر، اين حزب غير از مردم کرد، از سوی برخی نيروھای غيرکرد چپ و سوياليست و ھمين خا به. بردند زيادی می

 درصدی مورد نياز برای ١٠ درصد آراء را کسب کند و از حد نصاب ١/١٣کارگری حمايت کسب کرد که بتواند 

انع از آن شد پ عدالت و توسعه را از اکثريت پارلمانی انداخت و م.د.پيروزی ه.  کرسی پارلمانی عبور کند٨٠کسب 

در آن صورت او . نظام رياستی کند ر قانون اساسی ترکيه و تبديل آن از نظام پارلمانی بهئيتغ  اقدام بهاردوخانکه 

  . نامحدودی کسب کندئیتوانست قدرت اجرا می

، حزب )پ.د.ب( حزب آشتی و صلح. پ، سرآغاز عصر جديدی در مشارکت سياسی کردھا است.د.موفقيت سياسی ه

طرفه  بس يک دو ماه بعد از اعالم آتش (٢٠١٣پ، در زمان اعتراضات سياسی گزی پارک در سال .د. به هنزديک

اما برای ممانعت از تمايالت . ، تا حد زيادی ساکت ماند)اوجاالن و در آستانه شروع مذاکرات با دولت عدالت و توسعه

طلبانه در سراسر ترکيه، اوجاالن از  اھانه و برابریخو ھای آزادی جداسازی مطالبات کردھا از کليت تالش فزاينده به

جنبش کردھا و نيروھای چپ ترک را در کنار ھم «حزبی جديد و فراگيرتر شود که بتواند  پ خواست که تبديل به.د.ب

  .»گرد بياورد

د ترکيه راه پ کمپين منظمی برای کسب پايگاه اجتماعی فراتر از جامعه کر.د.پيش از انتخابات ھفتم ژوئن ترکيه، ه

پس از پيروزی انتخاباتی اين . ھا رو آورد جوانان سوسياليست و چپ ترک، کارگران، زنان و ديگر اقليت انداخت و به

با وجود . خواند» ديدگان ستم«الدين دميرتاش، يکی از دو رھبر حزب، اين موفقيت را پيروزی تمام  حزب، صالح

بر اساس . دست آمده است ھای اين حزب از مردم کرد به تر رای د، بيشگرايان غيرکر پ در ميان چپ.د.ھای ه موفقيت

 ٥/١از دانشکده اقتصاد استکھلم، در اين انتخابات تقريبا ) Myersson Erik( ھای آماری پرفسور اريک ميرسون تحليل

چنين،  ھم. ر دادنديئپ تغ.د.ه  بهاردوخان» عدالت و توسعه«دھنده محافظه کارکرد رای خودشان را از حزب  ميليون رای
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دست آمد که پيش از اين  پ از کسانی به.د.ًات پژوھشی و انتخاباتی ترکيه، تقريبا يک سوم آراء همؤسسگفته يکی از  به

  .اند حامی حزب عدالت و توسعه بوده

جای   بهو. ک در قنديل راه انداخت.ک.ای را عليه مردم کرد و بمباران مواضع پ  جنگ ھمه جانبهاردوخانتا اين که 

 اين بود که حزب دموکراتيک اردوخانھدف . عنوان انتخابات زودرس انتخاب کرد  نوامبر را به١تشکيل دولت ائتالفی، 

طور ناگھانی و در بھت کارشناسان و مراکز   نوامبر ھر چند به١در انتخابات . ھا نتواند وارد پارلمان شود خلق

ھرچند حزب .  نمانيده وارد پارلمان شد٥٩تر و با  ا اين بار با آرای کمھ آمارگيری باال رفت اما حزب دموکراتيک خلق

حد  ر قانون اساسی در پارلمان بهئيچون گذشته تشکيل داد اما آرايش برای تغ حزبی خود را ھم عدالت و توسعه دولت تک

  .نصاب نرسيده است

اند اما با اين وجود، اتحاديه اروپا ھم چنان  س جمھور ترکيه عليه بشريت مرتکب شدهئيبا ھمه جنايات دولت و ارتش و ر

  . دھد جويان سوری و غيره ادامه می با معامالت غيرانسانی عليه پناه

*******  

 
، و ئیس شواری اروپائيوزير ترکيه، دونالد توسک ر داوغلو نخستو، داوئیس کميسيون اروپائيکلود يونکر ر ژان

 لنداوزير ھ مارک روته نخست

 

 کشور عضو اين اتحاديه ھمراه با احمد داوداوغلو، ٢٨ان گويد که سر ، میئیس شورای اروپائيدونالد توسک، ر

  .توافق دست يابند اروپا به جويان به اند در مورد بحران ورود پناه شکل رسمی توانسته وزير ترکيه، سرانجام به نخست

ی تر اعالم کرده است که توافقئيگزارش خبرگزاری فرانسه، توسک در صفحه کاربری خود در شبکه اجتماعی تو به

 .گيری برای اين توافق بدون ذکر نام انجام شده است رای.  و ترکيه صورت گرفتئیميان تمامی سران اتحاديه اروپا

تمامی مھاجران غيرقانونی  نامه يادآور شده که بر پايه اين توافق خبرگزاری فرانسه، با خالصه کردن نکات اين توافق

کشور ترکيه بازگردانده  شوند، به از طريق مرز ترکيه وارد يونان میو ) ١٣٩۵اول فروردين ماه ( که از دو روز آينده

  .خواھند شد

 که ئیھا اند و چه آن  که از جنگ گريختهئیھا بر پايه اين گزارش اين قانون شامل ھمه مھاجران غيرقانونی، چه آن

  .آيند شود و اھميتی ندارد که اين مھاجران از کدام کشور می اند، می مھاجر اقتصادی

 از ئیھا  از ترکيه در جزاير يونان مشغول به کار شوند و مقامئیھا چنين قرار شده است که از اول فروردين ماه، مقام ھم

  .يونان نيز در خاک ترکيه فعاليت خود را آغاز کنند

ازگشت قانون ھا و ب العاده است و برای اتمام رنج انسان نامه آمده است که اين تدابير موقتی و فوق در متن اين توافق

  .ضروری است
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جويان در ترکيه و در يونان ثبت خواھد شد و  المللی باشد، نام تمامی پناه که تمامی امور مطابق با قوانين بين برای آن

  .ھای يونان مورد بررسی قرار خواھد گرفت ھرگونه پرونده پناھندگی، فرد به فرد توسط مقام

کميساريای عالی سازمان ملل در . کشورشان بازگردانده خواھند شد نشود، بهشان پذيرفته   که پرونده پناھندگیئیھا آن

  .ھا توسط اتجاديه اروپا تقبل خواھد شد اين بازگشت کمک خواھد کرد و تمامی ھزينه امور پناھندگان به

المللی   قوانين بينجويان مطابق با نامه، اتحاديه اروپا اعالم کرده که از تعھد ترکيه برای حمايت از پناه در اين توافق

  .استقبال خواھد کرد

ترکيه بازگردانده  جوی سوری که از يونان به ازای ھر يک پناه نامه آمده اين است که به از ديگر مواردی که در اين توافق

  .اتحاديه اروپا فرستاده خواھد شد جوی سوری ديگر از ترکيه به شود، يک پناه می

دست قاچاقچيان  دريا و سپردن خود به جويان برای زدن به ده که از شور و شوق پناهعلت اتخاذ اين تصميم، اين عنوان ش

تری خواھد داشت که از  جو اميد بيش اين ترتيب پناه علت ديگر آن است که به. ھای پرخطرشان کاسته شود و قايق

  .اروپا رود سره به  در ترکيه يکئیجو اردوگاه پناه

اند، از بخت باالتری برخوردار خواھند  تر از خاک يونان مسترد نشده  که پيشئیھا در اين زمينه زنان و کودکان و آن

  .بود

چنين پيشرفت  اروپا برای شھروندان ترک و ھم تر، تسھيالت سفر بدون ويزا به ترکيه در ازای اين ھمکاری پول بيش

  .بيشتر در پرونده عضويت اين کشور در اتحاديه اروپا دريافت خواھد کرد

وزرای خارجه کشورھای   سياست خارجه اتحاديه اروپا، بهمسؤول خبر حصول توافق، فدريکا موگرينی، پيش از

اند  خاطر جنگ داخلی در اين کشور آواره شده  اخطار داده بود که نزديک به نيم ميليون نفر از مردم ليبی نيز بهئیاروپا

  . بپيوندنداروپا فوج مھاجران به ھا نيز به روند که آن و احتمال آن می

ای از آن به دست خبرگزاری رويترز رسيده است، از  ای که به اين وزرای خارجه نوشته و نسخه موگرينی در نامه

  .زده کمک کنند ليبی بحران خواھد که برای بازگشت ثبات به  میئیکشورھای اروپا

 ئیيبی، صبح روز جمعه از رھبران اروپاآغاز موج مھاجرات اھالی ل وزير بريتانيا نيز با اشاره به ديويد کمرون، نخست

که قايق قاچاقچيان ليبی را  محض آن ھای مديترانه کنند تا به تری را روانه آب ھای امداد و نجات بيش خواست تا کشتی

  .خاک ليبی بازگرداند ھا را مجددا به  کند، آن مقصد اروپا ترک می به

، ھشدار داده است که توافق ٢٠١٦ مارچشنبه ھشتم  ن روز سهکميساريای عالی سازمان ملل متحد در امور پناھندگا

 .المللی باشد جويان ممکن است نقض قوانين بين ترکيه و اتحاديه اروپا برای مھار بحران پناه

من عميقا نگران ھرگونه توافقی ھستم که براساس آن بدون در نظر «: گزارش رويترز، فيليپو گراندی گفته است به

 .»المللی در خصوص حقوق پناھندگان، افراد را از کشوری به کشوری ديگری منتقل کنند نگرفتن قوانين بي

براساس توافق اوليه که بين اعضای اتحاديه اروپا حاصل شد قرار است ترکيه در مقابل دريافت پول، تسريع مذاکرات 

 .ی از پناھندگان را بپذيردتر عضويتش در اتحاديه اروپا و مزايای مسافرت بدون رواديد تالش کند تعداد بيش

 کشور ٢٨الملل گفته است که توافق ترکيه و  اند و سازمان عفو بين ھای مدافع حقوق بشر از اين توافق انتقاد کرده گروه

 .حق پناھندگی خواھد بود جويان تير خالص به اتحاديه اروپا در خصوص پناه

 .ين توافق غير انسانی استدر ھمين زمينه، سازمان پزشکان بدون مرز نيز گفته است ا

جويان  اين در حالی است که احمد داوود اوغلو، نخست وزير ترکيه گفته است، اين توافق مانع مھاجرت قانونی پناه

 .سوری نخواھد شد
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ھدف اين است : کرد، گفته است نخست وزير ترکيه که در کنفرانس خبری با ھمتای يونانی خود در ازمير صحبت می

توانند از طريق قانونی برای مھاجرت  ھای ما ھستند می ھای که در اردوگاه سوری. ت غيرقانونی شدکه مانع مھاجر

 .اروپا اقدام کنند به

غيرقانونی  ايم که ھمه مھاجران ما تصميم بسيار مھمی گرفته«: در ھمين حال، نخست وزير ترکيه روز گذشته گفته بود

 .»ھا بپذيريم ظر گرفتن مليت آنروند را بدون در ن يونان می که از ترکيه به

 .ھا نفر از خانه و کاشانه خود آواره شوند جنگ داخلی در سوريه باعث شده است تا ميليون

اتحاديه اروپا قبال نيز سه ميليارد يورو کمک در اختيار ترکيه گذاشته بود، اما معلوم نبود طرف را بر سر نحوه استفاده 

  .از آن ھم عقيده باشند

********  

ثرترين نيروی مبارز در راه ؤھای زنان، م خصوص يگان ھای مدافع خلق در روژاوا، به ين در حالی است که يگانا

ھای منطقه و غرب، چنين سيستم   مھم اين است که آيا دولتسؤالاما . اند طلبی عليه داعش بوده خواھی و برابری آزادی

خصوص   را در سوريه تحمل خواھند کرد؟ بهئیشوراھای سوسياليستی و   از سياستمتأثرمردمی و دموکراتيک 

ھای طبقاتی و ارتباط تنگاتنگ با جنبش کارگری و نيروھای مدافع طبقه کارگر در سوريه  رھبران روژاوا، اگر سياست

داری اين حرکت انقالبی و اجتماعی و سوسياليستی را  ھای سرمايه و منطقه و جھان برقرار نکنند، احتمال اين که دولت

ھای مثبت و منفی را مورد بحث  عبارت ديگر، رھبران روژوا بايد ھمه گزينه به. شکست بکشانند دور از انتظار نيست هب

المللی يک نوامبر  حرکت بين. ھا، محدود نکنند برقراری روابط با دولت و بررسی قرار دھند و صرفا رابطه خود را به

 زيادی با تحوالت روژاوا وجود دارد بنابراين بايد اين روابط را  در ھمبستگی با کوبانی نشان داد که سمپاتی٢٠١٤

گذاری  ھای مھمی در مقابل داعش را پايه ، پيروزی)د.ی.پ( حزب اتحاد دموکراتيکبنابراين ! تر کرد تر و نزديک محکم

  .کرده است

ھای مدافع خلق،  گانھنگامی که نيروھای داعش منطقه کوھستانی سنجار را در شمال غرب عراق محاصره کردند، ي

تصاوير مخابره شده از نيروھای . روژاوا انتقال دھند کريدوری درست کردند تا ده ھزار کرد ايزدی گرفتار داعش را به

ک و ايده خودمديريتی .ک.ھا از دست نيروھای داعش بودند اعتبار پ گ که در حال نجات ايزدی.پ.ک و ی.ک.پ

  .دموکراتيک را در منطقه افزايش داد

ک را تقويت کرد و .ک.سو با پ کانتون کوبانی نيز ھمکاری ميان غرب و نيروھای کرد ھم الوه بر اين، حمله داعش بهع

  .عنوان راھی برای جلوگيری از پيشروی داعش در سوريه مطرح نمود ائتالف ميان اين دو را به

نيروھای تحت ستم و  مردم کرد و ھم به ش، ھم بهھاي پارلمان راه يافته است، بايد برای عملی کردن وعده پ به.د.حاال که ه

ھای اين حزب برای طبقات  کننده در اين ميان، برنامه تعيينعامل . سوسياليستی جامعه شھری ترکيه، تالش زيادی بکند

پ را در قلب مناطق کردنشين .د.چه که ميزان حمايت از ه از طرف ديگر، آن. ھای تحت ستم ترکيه است ن و اقليتئيپا

با توجه . برد آرمان خودگردانی دموکراتيک کردستان ترکيه است کند موفقيت اين حزب در پيش کيه مشخص میتر

، ٤ تا ٣مناطق کردنشين ترکيه است و تعداد فرزندان ھر خانوار در اين مناطق  که باالترين نرخ زاد و ولد متعلق به اين به

عنوان يک  خواھند کماکان در پارلمان ترکيه به ياليستی ترکيه اگر میاست، نيروھای سوس) استان بسته به(  فرزند٥ تا ٤يا 

  .خواسته خودگردانی مردم کرد تن بدھند گذار مطرح باشند بايد بهتأثيرنيروی سياسی 

با تصرف تل ابيض، . در ترکيه، تصرف کردند» آقچه قلعه«سوی شھر  گ شھر استراتژيک تل ابيض را، آن.پ.ی

تالش ھای  اين پيروزی استراتژيک به. جنوب را برای پايتخت داعش در رقه قطع کرد ل بهگ مسير لجستيک شما.پ.ی
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پارچه از کوبانی تا مرز  در شمال شرقی سوريه و ايجاد يک قلمرو يک» جزيره«کانتون  د برای اتصال کوبانی به.ی.پ

  .سازی کرده است پاک» ينعفر«د اکنون داعش را از مناطق ميان کوبانی و کانتون .ی.پ. عراق کمک کرده است

ای  زودی قلمرو پيوسته ھای آزاده به ھا، زنان و جوانان و ھمه انسان المللی کارگران، سوسياليست د با حمايت بين.ی.پ

 ھفته پيش اردوخاندھد، حتی اگر  دست خواھد آورد که تقريبا تمام مرز جنوبی ترکيه را پوشش می در سوريه به

  . حکومتی جديد در شمال سوريه را نخواھد دادتأسيسگاه اجازه  صراحت گفته باشد که ھيچ به

  
 جامعه ترکيه از جنگ و ئیمعنای واقعی تنھا راه رھا  يک سيستم خودگرانی دموکراتيک، بهئیسقوط بشار اسد و برپا

ون مند و سراسری ھم چ چرا که بدون وجود يک جايگزين دموکراتيک قدرت. تر است خرابی بيش تروريسم و خانه

بارتر باشد و اين دقيقا سخن مشترک رھبران روژاوا است که بايد در سراسر  تواند اسفناک تر و فاجعه روژاوا می

ھای  شرطی که دولت طلب خودگرانی دموکراتيک بر قرار شود اما به خواه و برابری سوريه، يک سيستم انسانی و آزادی

 . طلب بردارند ھای تروريستی اسالمی و جنگ يح گروهھا دست از حمايت و تسل ای آن غربی و حاميان منطقه

غير از مردم .  ميليون نفر را در خود جا داده است٢٠سوريه کشوری است با تنوع نژادی و مذھبی که جمعيتی بيش از 

نين چ ھم. ھای اين کشور ھستند ھای آسيان تبار و يھوديان از اقليت  چرکس ھا، ھا، چچن ھا، ترکمن ارمنی عرب، کردھا،

. شوند علوی، سنی و اسماعيلی تقسيم می مسلمانان سوريه به. کنند پيروان اسالم و مسيحيت در اين کشور زندگی می

شوند در سوريه وجود  ترتيب دروزيان و يزيديان ناميده می ھا به چنين اديان غيرالھی دروز و ايزدی که پيروان آن ھم

  .دارند

. گويند ی، گويش کردھا در ترکيه، شمال شرقی عراق و غرب ايران سخن میزبان کورمانج اکثريت کردھای سوريه به

، اکثر کردھای سوريه ئیاز لحاظ جغرافيا. ھستندسنی شافعی يا شيعه علوی  استثنای برخی از کردھای ايزدی، ھا به آن

اميشلی و حسکه ساکن ق ھا در شھرھای تر جمعيت آن اند و بيش ويژه در شمال شرق اين کشور تجمع کرده در شمال و به

  .کنند می زندگی البته شمار زيادی از مردم کرد، در شھرھای بزرگی مانند حلب و دمشق. ھستند

 و دولت متحد امريکاس ھمه رأھای غربی و در  عکس از سوی دولته  سوريه، نه از طرف روژاوا، بلکه بۀنھايتا تجزي

شدن آن  ئین ھيچ اجماع نظر و اراده مستحکمی برای اجرااند ولی تاکنو ھا است که مطرح کرده ش مدت ایئ منطقه

خواھند و  اند که سيستم خودگردانی را برای سراسر سوريه می  کردهتأکيدرھبران روژوا ھمواره . مشاھده نشده است

ابر و جامعه سکوالر و بر ايجاد يک وجه به ھيچ ای، به ھای غربی و منطقه ھای دولت طرح.  و استقالل ندارندئیقصد جدا

چرا که ھنوز ھم در عراق و افغانستان و . ھای متفاوت منجر نخواھد شد مليت، جنسيت، مذھب و سياست بدون توجه به

ھاست مانند شاھد يک سيستم  در حالی که سال. ليبی شاھد ادامه جنگ و خونريزی و تروريسم دولتی و غيردولتی ھستيم

ای اقتصادی، سياسی، اجتماعی،   مناسب آن را در ھمه عرصهخودگردان دموکراتيک در روژاوا ھستيم و کارکرد

ای  اين تجربه با وجود ھمه اشکاالتش و از اتخاذ صريح موضع طبقاتی، تجربه. ايم فرھنگی، دفاعی و ديپلماتيک ديده

يبانی بايد ضمن حمايت و پشت. مناسب و عملی و انسانی نه تنھا برای نجات مردم سراسر سوريه، بلکه حتی منطقه است
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 آن را تقويت کرد و اشکاالتش را ھم در عرصه عملی و ھم نظری ئیاز اين طرح مواضع طبقاتی و مناسبات شورا

وجود آمده و  تر در اين منطفه به چرا که در کنفدراسيون دموکرايتک، زمينه مناسبی برای فعاليت عميق. برطرف کرد

ھای غربی  صورت رسمی از سوی دولت گاه به چنين طرحی ھيچ. اکنون در کردستان ترکيه نيز در حال پياده شدن است

داری جھانی، ھرگز يک  به دليل اين که سيستم موجود سرمايه. و مقامات سياسی بزرگ دنيا و منطقه حمايت نخواھد شد

تمند ھای اجتماعی قدر ديدگان و جنبش مگر اين که با قدرت ستم. کند ن را ھرگز تحمل نمیئيسيستم جديد مردمی از پا

  .داری تحميل شود سيستم موجود سرمايه ھا به ديدگان، آلترناتيو طبقاتی آن جنبش مزدبگيران و ھمه محرومان و ستم
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