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 ! جديد در ترکيهۀآغاز يک دور
  )بخش دوم(

 
که " ايران"المی و حکومت اس" روسيه"با " ترکيه"مذاکرات دولت .  مرحله حساسی رسيده است به" سوريه"وضعيت 

درباره سرنوشت سوريه، ورود " ژنف"در " امريکا"و " روسيه"ھستند؛ مذاکره نمايندگان " بشار اسد"مدافع حکومت 

در جريان ... و" روژاوا" نيروھای مدافع خلق  و حمله به" سوريه" خاک  برای اولين بار به" ترکيه"ناگھانی ارتش 

 ھر طريق   اند که به  اين نتيجه رسيده ، شايد به"سوريه" درگير در جنگ داخلی  ای ھای جھانی و منطقه ھمه قدرت. است

 چند منطقه کوچک تقسيم  شايد ھم اين کشور را به. را سر و ھم بياورند" سوريه"ممکن و در راستای منافع خود، واقعۀ 

  . کنند

، "امريکا"، که مورد حمايت (FSA)  "ارتش آزاد سوريه"رئيس ستاد مشترک " احمد البری" بار سرتيپ  برای اولين

را در " منبج"که شھر " روژاوا"نيروھای مسلح  است روز جمعه گذشته به ... و" عربستان سعودی"، "ترکيه"، "ناتو"

  .اختيار دارند ھشدار داد که اگر شھر را ترک نکنند منتظر روياروئی نظامی سختی با ارتش آزاد باشند

" جرابلس"باران مواضع کردھا توسط توپخانه ارتش ترکيه در جنوب  ھا از گلوله  انهھمزمان با اين ھشدار برخی رس

 .خبر دادند

» عمليات ارتش ترکيه از ھمان ابتدا با امريکا طراحی شده«وزير خارجه ترکيه حتی خبر داد که " اوغلو " چاووش

  .است

   مبنی بر لزوم عقب" ترکيه"، از خواست "قرهان " ئيس جمھور امريکا، در سفر اخير خود به معاون اول ر" جوبايدن"

  .پشتيبانی کرد" فرات" شرق  نشينی کردھا به

، .، پ.ه"ھای مدافع خلق  و فرماندۀ قطعه " ک.ک.پ"عضو شورای رھبری " مراد قارائيالن"، "ھاوارنيوز" گزارش به

وافق ترکيه با داعش بيش از ھر چيز ت«: سوريه گفت" جرابلس" عمليات ارتش ترکيه در  در اظھاراتی با اشاره به" گ

اين يک .  کند با اروپا و جھان خارج را تضمين می" داعش"زيرا اين اقدام ارتباط . اروپا را تحت تأثير قرار خواھد داد

 .»دھد را افزايش می" داعش"توافق بسيار خطرناک است زيرا عمر 

 جا شدن  قع يک عمليات نظامی نيست و تنھا جابهعمليات جرابلس در وا«: وی در ادامۀ اظھارات خود تصريح کرد

ھای زيادی  تفاوت" النصره"و " داعش" جا شدن نيز اصطالح مناسبی نيست، زيرا ميان  در واقع جابه. قدرت است
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در " داعش"کادر .  اند  ھا تبديل شده ای"  النصره " ھا در آنجا به" داعشی. " کنند تنھا پرچم را عوض می. وجود ندارد

  .» الباب منتقل شده است ا نيز بهآنج

قول خودشان و به قول مخالفين   ذکر است، طبق اخبار خبرگزاريھا، حتا يک نظامی ترک در اين عمليات به  الزم به

 .زخمی نشده است" داعش"با نيروھای " ترکيه"و " القاعده" جای نيروھای  جابه" اسد"واقعی 

در " داعش"اشغال جرابلس توسط ترکيه بيشتر يک تئاتر بود و «: گفت، سخنگوی شورای نظامی جرابلس "علی ھيجو"

  .»مقابل ارتش ترکيه، حتی يک گلوله ھم شليک نکرد

درصدد " عدالت و توسعه"، در سخنانی اظھار کرد که دولت ترکيه و حزب حاکم )PYD(رئيس مشترک " صالح مسلم"

.  رو شد  روز با شکست روبه به موفق نبود و روز" رکيهت"در پيشبرد اھداف " داعش. "نابودی کردھای سوريه ھستند

ھای ديگر نيز امتحان کرد ولی موفق نشد و اکنون نيز خود در اقدامی  بعدھمان سياستھا را با استفاده از گروه

  .ماجراجويانه وارد خاک يک دولت ديگر شده است

سری "و " کوبانی " حمالت به. برد پيش می) اعشد ( »دولت اسالمی«اين کار را با استفاده از " ترکيه"قبل از اين 

 .ھای ترکيه در دشمنی با کردھا بود  ای از اين سياست نمونه" داعش"توسط " کانی

*** 

را ھرچه " روژاوا"ھای  ھای مدافع خلق کانتون ويژه قطعه که اصرار دارد نيروھای دموکراتيک سوری، به " ترکيه"

ھشدار " ترکيه. "روی آنان آتش گشود  اگست به ٢٥ور کند، از روز پنجشنبه د" حلب"زودتر از مناطق مرزی استان 

جنگند، بايد ھرچه زودتر از رود فرات  می" داعش"با " ترکيه"و " سوريه"داده است که نيروھای کرد که در مرز 

ن حال با اعزام در عي" ترکيه. "باز گردند" سوريه"ھای اصلی خود، واقع در شمال شرقی   سوی سرزمين بگذرند و به

را " داعش"ًعمال موقعيت " ترکيه" اين اقدام .،  مشغول امن سازی منطقه است"سوريه" داخل خاک  نيروھای بيشتر به

 . کند قويتر می

نيروھای کرد را در " ترکيه"ھا و توپخانه  ، خمپاره١٣٩٥ شھريور ٣،  ٢٠١٦ اگست ٢٥حوالی غروب روز پنجشنبه 

  . ھدف گرفت-"ترکيه" پشت مرز -" سوريه"شمال 

را  (YPG)  اند نيروھای کرد سوری  توانسته" ترکيه"، ھواپيماھای بدون سرنشين تجسسی "ترکيه"ھای   نوشته رسانه به

بالفاصله بعد از . شناسائی کنند)  بيست کيلومتری مرز ترکيه - داخل خاک سوريه" ( منبج"در ده کيلومتری شھر

تعداد افراد کرد اعالم نشده اما روزنامه .  اند آنھا را ھدف گرفته" ترکيه"ھای ارتش  شناسائی، خمپاره

  .»نابود شده است«نويسد که اين گروه مسلح  می "حريت" ترک

نتواند " حزب اتحاد دموکراتيک سوريه"ما کاری خواھيم کرد که «گفت " ترکيه"در ھمان روز پنجشنبه، وزير دفاع 

  .»را در اين منطقه بگيرد" داعش"جای 

شرق  به«رفته بود نيز از کردھا خواست که " ترکيه " که به" امريکا"معاون رئيس جمھور " جوبايدن"ک روز قبل، ي

شد و شھر " سوريه"، طی عملياتی سريع وارد خاک ٢٠١٦ اگست ٢٤روز چھارشنبه " ترکيه. "»رود فرات بازگردند

  .را در کنترل خود گرفت" جرابلس"

نيروی  (   گفت که ارتش آزاد٢٠١٦ اگست ٢٨روز يکشنبه " سوريه"در مناطق درگيری " العربيه"گزارشگر تلويزيون 

را از " منبج"شماری از روستاھای اطراف شھر ...) و" عربستان سعودی"، "ترکيه"، "ناتو"، "امريکا"مورد حمايت 

  .دمکراتيک خارج کرد" سوريه"کنترل نيروھای 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

تله "يری شديد با نيروھای دموکراتيک سوريه توانست روستاھای طبق اين گزارش، ارتش آزاد سوريه پس از درگ

 .دمکراتيک خارج کند" سوريه"را از کنترل نيروھای " بئر کوسی"و " بالبان"، "دابس"، "العمارنه

 کردھای مسلح سوری که شھر   اگست به٢٦رئيس ستاد مشترک ارتش آزاد سوريه، روز جمعه " احمد البری"سرتيپ 

 .که اگر شھر را ترک نکنند منتظر روياروئی نظامی سختی با ارتش آزاد باشند. ختيار دارند ھشدار دادرا در ا" منبج"

در جنوب " ترکيه"ھا از گلوله باران مواضع کردھا توسط توپخانه ارتش  ھمزمان با اين ھشدار، برخی رسانه

 .خبر دادند" جرابلس"

 نقطه اوج خود  ، تنش بين دو نيرو به"منبج" کردھا برای ترک  و ھشدار به" جرابلس"با ورود ارتش آزاد در منطقه 

 .رسيده است

" روژاوا "و حمايت مستقيم از ارتش آزاد سوريه و حمله به " سوريه " به" ترکيه"شايان ذکر است که ورود ارتش 

در پشت " سوريه"ه که در اين روزھا سخت درگير مذاکره درباره آيند" روسيه"و " امريکا"تواند بدون چراغ سبز  نمی

   نيز به" داعش"با " ترکيه"در اين ميان، ھمچنين اين احتمال وجود دارد که ارتش . درھای بسته ھستند، انجام گرفته باشد

با حکومت اسالمی " ترکيه"ای که دولت   ھمدگر حمله نکنند و يا مذاکرات فشرده اند که به ای رسيده توافق محرمانه

  .دارد" ايران"

 راھی ترکيه شد؛ ١٣٩٥ شھريور ٣ - ٢٠١٦ اگست ٢٤، معاون رياست جمھوری امريکا روز چھارشنبه "جوبايدن"

  .ھای اخير پرتنش بوده است روابط  دو کشور در ھفته. است" ترکيه"با " امريکا"سفری که ھدف آن ترميم مناسبات 

که در جريان آن " سوريه"در شمال " ترکيه"ارتش » سپر فرات«مصادف شد با عمليات " انقره " به" بايدن"ورود 

  .شدند" سوريه"وارد مرزھای " ترکيه"ھای نيروھای مسلح  تانک

و ) داعش ( تامين امنيت مرزھا در مقابل گروه دولت اسالمی«ادعای مقامات اين کشور  به " ترکيه"بزرگترين دغدغه 

  .است (YPG) "سوريه"ھای کردھای  قطعه

رجب "، نخست وزير و " علی يلدريم بن"، رئيس پارلمان ترکيه، "سماعيل قھرمانا"در جريان سفر خود با " بايدن"

  .  جمھور اين کشور ديدار کرد ، رئيس"طيب اردوخان

» عمليات ارتش ترکيه از ھمان ابتدا با امريکا طراحی شده«حتا خبر داد که " ترکيه"، وزير خارجه " اوغلو چاووش"

 .است

" ترکيه "به " جوبايدن"گقته است، ھدف سفر کاری و يک روزۀ " وله دويچه  "  به نگار روزنامه ، "مصطفی ملکان"

اين که چرا مناسبات . جانبه مناسبات دو کشور است  اند، بررسی ھمه نيز اعالم کرده" ترکيه"ھمچنانکه منابع رسمی 

جوالی، مناسبات  ١۵دتای نافرجام بررسی دارد، پيامد حوادثی مانند کو نياز به " واشنگتن"و " انقره"راھبردی و ديرين 

  .است" سوريه"ترکيه که در قبال بحران " وجود آمده در سياست  و تغييرات به" روسيه"و " ترکيه"

داند و  او را مسئول کودتای نافرجام می" ترکيه"که " امريکا"در "  هللا گولن فتح" نگار، حضور   گفته اين روزنامه به

 کننده نيافت، اندکی بر روابط دوستانه دو کشور  قدر کافی راضی آن را به " انقره"تا که در برابر کود" امريکا"واکنش 

اين تلقی را در " پوتين"و " اردوخان"و ديدار " روسيه"و " ترکيه"ھمچنين سرعت بھبود مناسبات . سايه انداخته است

رخدادھای . شود نزديک می" روسيه " بهدور و " امريکا"از غرب و " ترکيه" وجود آورده که گويا   ھا به نزد برخی

  .سفر کند" ترکيه "  مناسبات دوجانبه به جھت بررسی دوباره" امريکا"يادشده موجب شده که مقام دوم اياالت متحده 

نيز بدون " ترکيه. "ندارند" ترکيه" تر از  و غرب در خاورميانه و غرب آسيا شريکی مھم" امريکا"، "ملکان"گفته  به

  . توسعه اقتصاد خود نيست رب و بدون سرمايه و فن آوری غرب قادر به غ اتکا به
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و در عين حال دورکردن " داعش"، دور کردن "ملکان"گفته مصطفی  به» سپر فرات«از عمليات " ترکيه"ھدف 

توسط نيروھای کرد " منبج"نيز ھمانند " جرابلس"برای اين که . است" ترکيه"ھای کرد سوری از مرزھای  قطعه

  .ًخود راسا وارد عمل شده است" ترکيه"ی فتح نشود، ارتش سور

  ھمچنان شدت می" سوريه"در شمال " روژاوا"ھای مدافع خلق  و قطعه" ترکيه" اين ترتيب، درگيری بين ارتش  به

ھای ارتش اين کشور در  تانک ای به   خمپاره ، در يک حمله"ترکيه"» آناتولی«گزارش خبرگزاری دولتی  به . گيرد

 .، يک سرباز ترک کشته و سه سرباز ديگر زخمی شدند"سوريه"ی "جرابلس"زديکی شھر مرزی ن

نيروھای سوريه « کند، پيشتر اعالم کرده بودند که به  از آنھا حمايت می" ترکيه"که " اسد"گروھی از مخالفان 

 .د ان ھای ترکيه ھم در اين حمله شرکت داشته تانک. اند  حمله کرده (SDF)» دمکراتيک

" سوريه" نيروی زمينی در جنگ ٣٨٠ تانک و ۶٠، اين کشور در حال حاضر با "ترکيه"» حريت«نوشته روزنامه  به 

، »(YPG)  ھای مدافع خلق  قطعه«از نيروھای کرد سوری، از جمله » نيروھای سوريه دمکراتيک«. حضور دارد

را يک جريان تروريستی » ھای مدافع خلق قطعه «،"ترکيه" پيمانانش ھمچون حکومت  و ھم" امريکا. "تشکيل شده است

، ھر دو )روژاوا ( »ھای مدافع خلق قطعه«و ) داعش ( »دولت اسالمی« کند که  پافشاری می" ترکيه"اما .  دانند نمی

و در رأس ھمه " ترکيه" است، که دولت  در حالی که ھمه شواھد و گزارشات حاکی از آن. جريانی تروريستی ھستند

" اردوخان"حتی پسرش بالل . دارند" داعش"رئيس جمھور اين کشور، رابطه نزديکی با سران "  اردوخانرجب طيب"

 . دادگاه کشانده شده است  شوئی به  دليل پول  برد به  سر می که مدتيست در ايتاليا به

نيز با اين " عراق"ستان رئيس اقليم کرد" بارزانی"کوشد و در اين راه  می" روژاوا"، در جھت نابودی "ترکيه"حاکميت 

 . حکومت ھمگام و ھماھنگ است

نيروھای . انجام اين عمليات نظامی در منطقه را تأئيد کرد PYD "سوريه"يکی از سخنگويان حزب اتحاد دموکراتيک 

. جنگند می" سوريه"در » دولت اسالمی« نظاميان  عليه شبه) از جمله حزب اتحاد دموکراتيک سوريه ( SDFمتحد در

ھدف . برخوردار است" امريکا" رھبری  به» داعش«المللی ضد   اتحاد از حمايت نيروی ھوائی ائتالف بين اين

  .عنوان شده است"فرات" ای در نزديکی رود   منطقه به" جرابلس" راندن کردھا از  ، عقب"ترکيه"

دولت « نظاميان  د که شبه، روز شنبه نيز اعالم کردن"ترکيه"با حمايت ارتش " سوريه"ھمزمان مخالفان حکومت 

مناطقی ھستند   شدن به  اين شورشيان درحال نزديک.  اند بيرون رانده" جرابلس"را از چندين روستا در جنوب » اسالمی

  .شوند  اداره میSDFکه از سوی نيروھای دموکرات کرد 

نزديک " کوبانی" مرزھای شھر  هدر حال حاضر ب" ترکيه"ھای ارتش  ھای مدافع خلق، تانک  سخنگوی قطعه  گفته بنا به

کار گرفته   کنند که قرار است برای حفر خندق در مناطق مرزی به   آالتی را اسکورت می ھا ماشين اين تانک. شوند می

 .شوند

بنا بر گزارش . نيز بمباران شده است»  YPGھای مدافع خلق قطعه«مواضع  شود که در جريان عمليات،  گفته می

اين نخستين عمليات .  اند شده" سوريه"نيز وارد خاک " ترکيه" ارتش  ھای ويژه يان اين عمليات واحدخبرگزاريھا در جر

 YPG و» دولت اسالمی« عليه ٢٠١١، پس از آغاز جنگ داخلی اين کشور در سال "سوريه"در " ترکيه"زمينی 

را تحت کنترل خود " ترکيه"ز در مر" سوريه"، بخش بزرگی از اين منطقه در شمال »ھای مدافع خلق قطعه«. است

 اند و مردم اين منطقه از آزادی و برابری و دموکراسی مستقيم  مستقلی برپا کرده» تشکيالت خودگران«دارند و 

 .برخورداند
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در صدد است تا از گسترش مناطق تحت کنترل  YPG  مواضع با حمله به" انقره" گويند،  کارشناسان سياسی می

و منطقه جلوگيری " ترکيه"ستان  ھای آزاديخواھانه مردم کرد  بر خواست  ھای آن  تأثير موفقيتو" روژاوا"ھای  کانتون

 .کند

مبنی بر لزوم " ترکيه"، از خواست "انقره " ، در سفر اخير خود به"امريکا"ئيس جمھور  ، معاون اول ر"جوبايدن"البته 

  .پشتيبانی کرد" فرات" شرق  عقب نشينی کردھا به

ارتش اين کشور .  اند ھائی دست يافته  موفقيت نيز به" سوريه"، رئيس جمھور "بشار اسد" نيروھای ھوادار در اين ميان

اين . پس گرفته است" اسد" طور کامل از مخالفان  را به) پايتخت( " دمشق"در جنوب غربی " داريا"اعالم کرد که شھر 

حاضر در " سوريه"مخالفان حکومت .  شد  خوانده می"سوريه"ھا نماد مقاومت در برابر نيروھای دولتی  شھر مدت

   ، پس از سالھا محاصره و بمباران مداوم، با تخليه شھر موافقت کردند"داريا"

 اگست در ٢٦و اياالت متحده روز جمعه " روسيه"، وزيران خارجه "سوريه"ھای خونين در  ھمزمان با درگيری

  . توافق رسيدند به" سوريه" بس در  در مورد کليات طرح آتش" سوئيس" "ژنف"

" حلب"ھزاران ساکن نيازمند کمک در  کنند که امکان دسترسی به نھادھای حقوق بشر و امداد رسان دائم درخواست می

در روزھای پيش رو قرار .  ھای تاکنونی، ھنوز اين امکان فراھم نشده است بس  بودن آتش  دليل کوتاه به . فراھم شود

   نتيجه ھا به ھنوز مشخص نيست که رايزنی.  بس را بررسی کنند ئی و روسی جزئيات طرح آتشاست کارشناسان امريکا

  .مثبتی برسند

 رتبه   سفر ھفته گذشته يک مقام عالی با اشاره به" پکن"در نشست خبری ماھانه خود در " چين"سخنگوی وزارت دفاع 

  . طرف سوری خبر داد ھای پزشکی به ، از ارائه اين آموزش"دمشق " به" چين"ارتش 

، "سوريه"، وزير دفاع " الفريجفھد جاسم"، ھفته گذشته با "چين"المللی   نظامی بين ، رئيس دفتر ھمکاری"گوان يوفی"

" سوريه"ھای نظامی ميان دو کشور از جمله آموزش نيروھای ارتش  ديدار کرد و درباره گسترش ھمکاری" دمشق"در 

نيروھای نظامی .  اند ارتش سوريه و چين از ديرباز روابط نزديکی داشته«: پس از اين ديدار گفت" يوفی. "گفتگو کرد

  .بط و ھمکاری با ارتش سوريه ھستندچين مايل به تقويت روا

آزاد کنند " داعش"، که توانستند اين شھر را از دست "منبج"در شھر " روژاوا"ھای مدافع خلق  پيروزی قطعهدر واقع 

، بلکه برای کشورھای منطقه نيز يک کابوس "ترکيه"اين ھمه نه تنھا برای . و منطقه خودگران خود را گسترش دھند

 .است

 جا با خشنودی اذھان  را از شھرشان جشن گرفتند، تقريبا در ھمه" داعش"که بيرون راندن " منبج"م شادمانی مرد

چندان استقبال " منبج"بود که از آزادی "انقره"در گزارشی نوشته است، فقط در » اشپيگل آنالين«. رو شد عمومی روبه 

 ھای  دست نيروھای کرد قطعه  عبارت ديگر، به  ، بهدست کردھا آزاد شد بود طور عمده به  نشد، زيرا که اين شھر به 

  .، اعم از زن و مرد) گ ، پ، ی( مدافع خلق

حزب ( "  ک ، ک، پ" حزب  ، سازمانی نزديک به"سوريه"ھای مدافع خلق  نوشته است که قطعه" اشپيگل آنالين"

و طرفدارانش، دومين " گولن"  هللا پس از فتح" ، ک ک پ، "نيز " ترکيه"برای . است" ترکيه) "کارگران کردستان

 .نگرد می" سوريه"پيروزی کردھای  ھمين دليل اين کشور با نگرانی شديد به  به . رود شمار می به » دشمن«

  دوباره به" ، گ پ ی، "انتظار ما اين است که «:  گويد در اين رابطه می" ترکيه"، وزير خارجه "اوغلو " مولود چاووش

 .است" ترکيه"خط قرمز دولت " فرات"رود » .بازگردد" فرات:پشت منطقه شرقی 
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گريختند، بست و   روی مردمی که از آنجا می  مرزھايش را به" ترکيه"نيز دولت " کوبانی " به" داعش"ھنگام حمله 

و " داعش"با شکست سخت " ترکيه"اما اين آرزوی حکومت . بود" داعش"توسط " کوبانی"ھمواره منتظر سقوط 

 .ھای مدافع خلق برباد رفتپيروزی نيرو

گوردون . " کند را درک می" ترکيه"ھم گفته است که نگرانی " امريکا"کند و  پافشاری می " ترکيه"حاال دولت 

منبج از نظر تاريخی يک شھر عربی است و انتظار ما اين «: در اينباره گفته است" پنتاگون"، سخنگوی "تراوبريج

 .»نه بمانداست که بعد از رھائی نيز ھمين گو

با " ترکيه"تا مرز شرقی " فرات"، از عفرين در غرب و در امتداد رود "ترکيه"ھم پيوسته در مرز   ای به  ايجاد منطقه

 منطقه آزاد و خودگران دموکراتيک  ، روزی به"روژاوا"شود که در اھداف نيروھای  ناميده می» روژاوا«، "عراق"

 .مردمی تبديل شود

  خبر دادند که در حال تدارک حمله به» شورای الباب« گذاری  از پايه» نيروھای دمکراتيک سوريه«ھای گذشته  ھفتهدر 

سھم قابل " روژاوا"در اين عمليات نيز نيروھای مدافع خلق . است" داعش"برای آزادی آنجا از دست " الباب"شھر 

 .کنند سوی غرب حرکت می ه به  ھمين ترتيب نيز يک گام ديگر در جغرافيای منطق توجھی خواھند داشت و به

العاده  ، اعالم وضعيت فوق "ھيوا مصطفی"رئيس اين کانتون .  اند ھای خود افزوده فعاليت کردھای کانتون عفرين ھم به 

 .آورد   ھمراه می با خود به" منبج"تحوالتی که آزادی  کرد و گفت که اين واکنشی است به 

سيستمی که ھيچ کدام از . آينده" سوريه" اند که تصويری است از  ر کرده، سيستمی را برقرا"روژاوا"ھای  کانتون

 مصلحت روز و در  اما بنا به. پذيرند ، آن را نمی "سوريه" ای در جنگ داخلی  ھای درگير جھانی و منطقه قدرت

 در محاصره سيستمی که از ھر سو.  کنند  گيری می راستای منافع خودشان گاھی کج دار و مريض رد مورد آن موضع

معنای حمايت از آزادی، برابری، سيستم شورائی و دموکراسی مستقيم و عليه  است، بنابراين حمايت جھانی از آن، به 

و حاميان بين المللی آن، نه دولت مستقل و جدائی " روژاوا"پيکارگران زن و مرد . ارتجاع و جنگ و خونريزی است

 موازين دمکراسی مستقيم،  را قبول دارد، بلکه با تمام قدرت و با اتکا به» لتملت و دو«خواھند و نه  را می" سوريه"از 

 طبيعت و زيست  تسليح عمومی، رعايت حقوق برابر زن و مرد، آزادی مذھب، لغو مجازات اعدام، توجه ويژه به

به  ، روز"ترکيه" مذھبی  -  ھای منطقه و در راس ھمه حکومت فاشيست ملی ھائی که حکومت محيطی، يعنی ھمه ارزش 

خيزند تا موقعيت جنايتکارانه خود را در قدرت و   غايت انسانی برمی  ھا و موازين به  دشمنی با اين سياست روز به 

 !حاکميت حفظ کنند

ھايش برای پيشروی  ھا و موفقيت تسلط دارد و تالش) روژاوا( " سوريه"، بر کردستان "سوريه"ھای مدافع خلق در  قطعه

  .نيست" ترکيه"چندان خوشايند " سوريه"در 

. ايجاد شد" سوريه" در ٢٠٠٣است که در سال " سوريه"حزب اتحاد دموکراتيک، يک تشکل سياسی چپ در کردستان 

ھای مختلف ھستند، بلکه حتی از   حضور دارند که نه تنھا دارای مليت (YPG) » ھای مدافع خلق قطعه«نيروھائی در 

عنوان نيروھای انترناسيوناليست چپ و کمونيست حضور  و منطقه به " اروپا"و " استراليا"و " امريکا"کشورھای 

  .دارند

انقره نگران آن است که موفقيت و . ھا در منطقه ھشدار داده بود در مورد پيشروی اين قطعه" ترکيه"چندی پيش بود که 

 .شود" ترکيه"در کردستان سبب تقويت سياست خودگرانی دموکراتيک " سوريه"انسجام کردھا در مناطق مرزی 

سمت شرق راجلوگيری کند تا آنھا نتوانند با عقب  در تالش است که پيشروی نيروھای دموکراتيک به " ترکيه"دولت 

ادامه " سوريه"-"ترکيه"، منطقه خود را برای ايجاد يک منطقه خودگردان دموکراتيک در طول مرز "داعش"راندن 
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 حزب اتحاد دموکراتيک، ھرچه زودتر از منطقه مرزی  ار دارد که نيروھای متعلق بهاصر" ترکيه" ھمين دليل  به. دھند

البته با  ھم" حسکه. "باز گردند" حسکه" استان  دور شوند و به...) شھرھای منبج، جرابلس، کوبانی و" ( حلب"استان 

 . آيد شمار می به " سوريه"ھم مرز است اما سرزمين اصلی کردھای  " ترکيه"

و تشکيل يک دولت " سوريه"، نه تنھا خواھان جدائی از "روژاوا"ھای مدافع خلق  ب و ديگر نيروھا و قطعهاين حز

ھای بورژوائی و  اما رسانه. دموکراتيک ھستند" سوريه"مستقل کردی و غيره نيستند، بلکه برعکس آنھا، خواھان يک 

دھند که به  نسبت می " روژاوا" نيروھای  يلی را به تأثير، مسا  ای و بی حاشيه» چپ« اصالح  حتا برخی جريانات به

 طلب، ناسيوناليست کرد،   طلب، خود مختاری ھائی ھمچون جدائی برای نمونه واژه. دور از ھرگونه واقعيت است 

 سوی اين نيروی جدی مردمی و مدافع سيستم شورائی و دموکراسی مستقيم  ، تروريست و غيره به"امريکا"ھمکار 

  .شنويم و غيره می" بارزانی"و طرفداران " ترکيه"ھائی که مرتب از زبان مقامات  نند، واژهک پرتاب می

اما .  اند با ھم کنار آمده" سوريه"و کردھا در شمال " بشار اسد"رفت که نيروھای ارتش  تا چندی پيش گمان می 

 جنگی   سياسی بيم آن داشتند که منطقهناظران. اين نظر را ابطال کرد" حسکه" گذشته در شھر  نبردھای شديد در ھفته

  .شکل بگيرد" سوريه"ای در خاک  تازه

، "حسکه"ھای مدافع خلق در  و قطعه" سوريه"اکنون پس از روزھا نبرد سخت ميان ارتش » رويترز«گزارش  اما به 

" بشار اسد"نيز گزارش داد که نيروھای حکومت » فرات«آژانس خبری .  اند  بس توافق کرده طرفين بر سر آتش

 .را ترک کنند" حسکه"اند شھر  موافقت کرده

اند   ای تسخير کرده  ، مناطقی را که در جريان نبردھای يک ھفته"روژاوا"حاکی است که نيروھای  ھمين گزارش 

کنترل کامل اين شھر را در (YPG) ھای مدافع خلق   گزارشات ھم اکنون قطعه بنا به. ھمچنان در اختيار خواھند داشت

 .اختيار دارند

گفت که جلوگيری از " ترکيه"وزير دفاع " فکری ايشق. "در منطقه است" امريکا"و متحد اصلی " ناتو"عضو " ترکيه"

، يکی از "روژاوا"ھای مدافع خلق توسط قطعه" طرابلس"متصل کردن مناطق تحت تصرف کردھا در شرق و غرب 

را رھا کنند و از " ترکيه" "ناتو"و " امريکا"آيد که  ور درنمی  بنابراين با ھيچ منطقی ج.است" انقره"ھای  اولويت

 طور  را به» ملت و دولت« داری جھانی، يعنی  روژاوائی که مھمترين سالح و قدرت سرمايه. دفاع کنند" روژاوا"

از کی تا .  کند جدی کنار گذاشته و از تسليح عمومی، برابری زن و مرد، سيستم شورائی و دمکراسی مستقيم دفاع می

اش خاورميانه را  داری جھانی و دررأس ھمه امريکائی قرار دارد که با ھمپيمانان جھانی و منطقه حاال سيستم سرمايه 

  !خاک و خون کشيده است از کی مدافع صلح، آزادی، برابری، دموکراسی و عدالت اجتماعی شده است؟ به

اگر در حال حاضر و در . ھای غيرانسانی آن ندارند و سياست" امريکا" ، ھيچ توھمی به "روژاوا"نظرم پيکارگران  به 

، نيروئی جدی و مصمم است "روژاوا" ھای زن و مرد مدافع خلق  ، تنھا قطعه"سوريه"ميان جنگ و خونريزی مداوم 

خود، ، بلکه در دفاع از منافع "روژاوا"نه در دفاع از " امريکا"بنابراين، . را شکست داده است" داعش"که تاکنون 

در . کند را بمباران می" داعش"، مواضع "داعش"مناطق تحت کنترل  به " روژاوا"گاھی در پيشروی اين نيروھای 

، "روسيه"، بلکه نمايندگان "امريکا"و نمايندگان " روژاوا"چنين موقعيتی طبيعيست که نه تنھا مذاکراتی بين رھبران 

حضور " سوريه" ھای داخلی  منطقه و ھر نيروی جدی که در درگيریموقعيت . اتحاديه اروپا و غيره وجود داشته باشد

آنچه که بايد مورد تأکيد قرار گيرد اين .  ناپذير است  نشينی، ھمه و ھمه اجتناب دارد جنگ و صلح، پيشروی و عقب

  .  ای تن داد که عليه مردم و آينده جامعه است  معامالت و قراردادھای مخفيانه است که نبايد به
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، دو ھمپيمان "روسيه"و " ايران"، از يکسو در حال مذاکره جدی با "سوريه"اکنون بر سر بحران  ھم " ترکيه"ت دول

برد؛ از سوی   سر می   ای در بده وبستان به است؛ از سوی ديگر با ھمپيمانان امريکائی و اروپائی و منطقه" اسد"

کرده تا ھم نيروھای ارتجاعی مانند " سوريه"را وارد خاک است و نھايت مستقيما ارتش خود " اسد"خواھان مذاکره با 

را ھر چه بيشتر در " روژاوا"را تقويت کند و از سوی ديگر، ... و" سوريه"، ارتش آزاد "جبھه النصره"، "داعش"

در " هترکي" عمليات  در چنين موقعيتی، نه تنھا ھيچ قدرت بزرگی تاکنون به. تنگنا قرار دھد و برای نابودی آن بکوشد

  . اند ، پشتيبانی خود را از اين عمليات اعالم کرده"فرانسه"و " المان"، "واشنگتن"اعتراض نکرده، بلکه " سوريه"

، سياست اين کشور، از جمله در رابطه با "ترکيه"در " يلدريم" رسد با روی کار آمدن دولت   نظر می اکنون به

و گسترش " روژاوا"، جلوگيری از پيشروی پيکارگران "ترکيه"ت اکنون اولويت برای دول. تغيير کرده است" سوريه"

 .، در مرحله بعدی قرار دارد"بشار اسد"است از اينرو، مسأله سرنگونی حکومت " سوريه"خودگردانی دموکراتيک در 

در مصاحبه با روزنامه » حزب وطن«، ديپلمات سابق ترک و نايب رئيس فعلی "اسماعيل حقی تکين"از سوی 

با ھدف برقراری " سوريه"و حکومت " ترکيه"، از جريان مذاکرات غيرمستقيم ميان »الشرق االوسط« ای  قهفرامنط

 .اند  آن واکنش نشان نداده ، به"ترکيه"ھای رسمی  آشتی بين دو کشور خبر داده؛ خبری که تا کنون مقام

و " روسيه"ھای ملی  ستانه فوتبال ميان تيم بھانه تماشای يک بازی دو اول ھفته آينده به» پوتين«رئيس جمھور روسيه 

" ترکيه"رئيس جمھور " اردوخان. "شود اين مسابقه در شھر انتاليای ترکيه برگزار می. شود ترکيه راھی آن کشور می"

  !شود ھم برای ديدن ھمين مسابقه راھی انتاليا می

يک   گيرد که به  يوندھائی قرار میھا، گاه با جھان ورزش در پ جھان سياست و معامالت نھان و آشکار حکومت

اين . که سرآغاز مناسبات عادی دو کشور شد" امريکا"و " چين"پنگ  مانند پينگ . رويدادی تاريخی تبديل می شود

 .خواھد شد" ترکيه"و " روسيه"فوتبال ھم ظاھرا سر آغاز فصل تازه ای از مناسبات سياسی و اقتصادی ميان 

 شدن يک جت جنگی روسيه در آسمان سوريه  بطه روسيه و ترکيه، رد پی سرنگونپس از حدود يک سال تيرگی را

کشف کودتای نظامی در اين کشور و  ھای ترکيه، رئيس جمھور ترکيه برای تشکر از کمک روسيه به  توسط جنگنده

  .شد" سان پيترزبورک"مطلع کردن رئيس جمھور آن راھی روسيه و شھر 

حاال . ديدار و مذاکره کرد" پوتين"با " اردوخان"يد اما در ھمين سفر يک روز سفری که يک روز بيشتر طول نکش

 ای  اين بازی ھر نتيجه.  دھد بھانه مشاھده مسابقه فوتبال دو تيم ملی ترکيه و روسيه پس می بازديد اين ديدار را پوتين به 

  .نيست" پوتين"و " اردوخان"اندازه نتايج مذاکرات پنھان ميان  داشته باشد، اھميتش به 

ای در جنگ داخلی سوريه حضور مستقيم و غيرمستقيم  واقعيت اين است که ھمه نيروھای قدرتمند جھانی و منطقه 

اما از آن . خواھند با ھمه طرفين درگير بجگند توانند و نه می ھای مدافع خلق نه می بنابراين طبيعی است که قطعه. دارند

ھا در راستای منافع خود، در جنگ عليه  ترين نيرو در سوريه است برخی قدرت یترين و مردم جائی که اين نيرو جدی

ھای رسمی   اخبار و گزارشات رسانه ھا، گاھی از موضع چپ نيز به اما برخی. کنند با اين نيرو ھمکاری می" داعش"

  ھا می  آن ، ناآگاھانه به"اواروژ"جای حمايت از پيکارگران   کنند و به  ھا و يا موضع گيری سخنگوی آنھا اتکا می دولت

با حکومت مرکزی سوريه، و يا ھمکاری نظامی با نيروھای " روژاوا"جنگ و صلح و يا صلح مسلح پيکارگران . تازند

چه " روژاوا" دانم فردا  من نمی. ، نه غيرمنطقی، بلکه عين منطق چنين وضعيتی است...و" داعش"ائتالف عليه 

 سيستم  و با اتکا به» ملت و دولت«ھای خودگرانی دموکراتيک با رد  داف و سياستسرنوشتی خواھد داشت؟ آيا اھ

اما اين سواالت و ! ھا سوال ديگر شورائی و دموکراسی مستقيم تعميق پيدا خواھد کرد و يا شکست خواھد خورد؟ و ده

ھای آنھا دفاع  و اھداف و سياست" روژاوا"انتقادات وارد و ناوارد نبايد مانع از آن شود که ما امروز از پيکارگران 
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ھر . اين يک موقعيت تاريخی است که نبايد از دست داد. چرا چنين رويکرد سياسی بسيار خطرناک و مضر است. نکنيم

ھمان حد نيز رزمندگان آن قدرت پيدا  شوند به" روژاوا"خواه مدافع  چقدر نيروھای چپ و کمونيست و کارگری و آزادی

 حل مھم و تجربه  ھای که يک راه اھداف و سياست. ھای خود پافشاری کنند و کوتاه نيايند  و سياستکنند تا بر اھداف می

. حل است ترين راه ترين و سياسی   ترين و انسانی  ، بلکه برای کل خاورميانه نيز عملی"سوريه"شده نه تنھا برای کل 

خرج دھيم و با تمام قدرت و از ھر   تعمق بيشتری به "روژاوا"پس ما وظيفه تاريخی و انسانی و سياسی داريم در مورد 

و ھمه نيروھای ارتجاعی و " داعش"طريق ممکن، از مبارزه سياسی و اھداف آن از جمله مبارزه مسلحانۀ شان عليه 

  .متجاوز و تبھکار دفاع کنيم

  ٢٠١٦بيست و نھم اگست   -  ١٣٩٥ ]سنبله[دوشنبه ھشتم شھريور

  .ادامه دارد

  
 

 
 


