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 Political  سياسی

  
  موسوی

  ٢٠١۶ اکتوبر ١٢
  

  چپه گرمک سوريه
٣  

  

روشنی انداخته شد،  " اسد"در قسمت ھای قبلی اين مختصر، به ارتباط مخالفان و موافقان بين المللی و منطقه ئی رژيم 

 اين قسمت خواھم کوشيد تا با اشارۀ گذرا به نيروھای درگير نبرد نظامی در سوريه، نقطه ھای عطف در روند در

  .تغييرات اوضاع در آن کشور را مورد مداقه قرار دھم

از طريق رسانه ھا ھمه شنيده ايم که به دنبال حرکات مردمی در تونس و بعد ھا مصر، که به زود ترين فرصت به 

نام گذاشتند، در سوريه نيز عده ای از " بھار عرب"و ساير نھاد ھای استخباراتی مبدل شده و بر آن " سيا "ملعبۀ دست

به جان آمده بودند، دست به تظاھرات و اعتراضات مسالمت آميزی " اسد"مردم آن کشور که از حکومت ميراثی خاندان 

  . گرديدندزده، خواستار برآورده شدن اھداف و خواستھای دموکراتيک شان

نسبت به تحرکات دموکراتيک موجب گرديد، تا امپرياليسم جھانی به سرکردگی " اسد"برخورد شديد و نا سنجيدۀ رژيم 

امپرياليزم جنايتگستر امريکا فرصت را غنيمت شمرده، برنامه ھائی را که جھت به زير کشيدن آن رژيم و از بين بردن 

ادی دتعورای بدين ترتيب از . سو روی آن کار نموده بودند، عملی نمايندوحدت و يک پارچگی سوريه از سالھا بدين 

 عرض اندام نموده، در اسرع وقت با يافتن مظاھره چی مسالمت جو، در زمانی خيلی کوتاه گروپھای متعدد نظامی

  . گرديدند" اسد"متحدان و حاميان قدرت مند در عرصۀ منطقه و جھان، خواستار سقوط قھری رژيم 

اعالم موجوديت نموده، حمايت بين المللی و منطقه ئی را به " ارتش آزاد سوريه"يروھای که در آغاز زير نام اين ن

ئی الزم را جھت پيشبرد اھداف امپرياليستی نداشت و از جانب ديگر ان جائی که از يک جانب کارآدست آورد، از 

ست بر آنھا صد درصد اعتماد داشته باشد، به مرور زمان امپرياليزم جھانی به مثابۀ قاتل اجاره ئی صھيونيزم نمی توان

با حفظ نام، توسط نيروھای القاعده و ساير مزدوران جھادی که به وسيلۀ نھاد ھای استخباراتی غرب از اقصا نقاط 

ک قسمت ً مجددا سازمانيافته يۀالقاعد: بدين سان می توان نوشت. جھان در آنجا فرستاده شده بودند، ھويت جديدی يافتند

  .را می سازد" اسد"از مخالفان مسلح رژيم 

دگان پورتال راجع به چگونگی ناست که خوان" داعش"افراد مربوط به " اسد"قسمت دوم نيروھای مسلح مخالف رژيم 

  .به وجود آوردن آن به وسيلۀ امپرياليزم جنايتگستر امريکا بيشتر از ده ھا مقاله را از نظر گذشتانده اند
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تعدادی از ترکمن ھائيست که در نوارمرزی با ترکيه زندگانی نموده، بيشتر " اسد" مسلح مخالف رژيم سومين نيروی

  .متکی به دولت ترکيه بوده و ھستند

وقتی متوجه شد که تدارکات دشمن در قسمت گسترش جبھات جنگی برای " اسد"در بطن چنين اوضاع و احوالی، رژيم 

" فرار به جلو"توانند کنترول نمايند می باشد، به يک حرکت به اصطالح نظامی نھا بآارتش آن کشور بيشتر از آنچه 

 سوريه که می توانست در چنان اوضاعی باعث گستردگی ھر چه بيشتر ميدانھای تمام نيروھايش را از مناطق کردستان

ی نمود که ھم تمام رون کشيده به نحوی خود گردانی کردھا را در مناطق زيست شان تحت شرايطی عملبينبرد گردد، 

تجھيزات دفاعی بخشھای از ارتش سوريه را در دسترس شان قرار داد و ھم به مثابۀ حفظ رابطه با آن مناطق، تمويل 

به عبارت ديگر با به رسميت شناختن حق خودگردانی برای کردھای سوريه، در . مصارف آنھا را نيز به عھده گرفت

نار زده، يکی از اساسی ترين اھداف امپرياليزم جھانی را در جھت ايجاد يک عمل آنھا را از صحنۀ جنگ عليه دولت ک

  .کردستان به ضرر کشور ھای منطقه، زير سؤال برد

 ۴در " اسد" نيروھای نظامی مقابل رژيم ٢٠١۶ و اوايل ٢٠١۵در مجموع می توان نوشت که در جريان سالھای 

  .، داعش، ترکمن ھا و کردھا- لف با نام ھای مخت-القاعده: گروپ تمرکز يافته بودند

در تضاد بودند، بين خودشان نيز بر مبنای تعلقات شان " اسد"ن که به درجات معينی با رژيم آاين چھارگروه در ضمن 

بر ھمين مبنا ھمه شاھد بوديم که . به اين و يا آن کشور خارجی در تضاد بوده، نمی توانستند يک ديگر را تحمل نمايند

به نمايندگی از تاريکترين نيروھای ارتجاعی عرب و چماق امپرياليزيم جھانی بر " داعش"، ٢٠١۵چگونه در سال 

  .در محاصره کشيدرا " کوبانی"مناطق کرد نشين حمله آورده با قتل و خونريزی بی سابقه ئی 

يروھای درگير يکی از نقاط عطف است که دراز مدت اولين چپه گرمک را در مناسبات ن" کوبانی"به محاصره افتادن 

  :نھم بدين ترتيبآو . جنگ در سوريه به وجود آورد

در نتيجه . بشتابد" داعش"يا نخواست و يا نتوانست به موقع به کمک مردم کرد  و نجات آنھا از حمالت " اسد" رژيم -

  .و کردھا اندکی به سردی گرائيد" اسد"روابط بين رژيم 

 ترکھا که ھر نوع قدرت گيری کردھا را در داخل و خارج از خاک ترکيه، به مثابۀ جرقه ای جھت انفجار مردم کرد -

نھا در کوبانی و ساير مناطق استقبال نموده، فشار و آمقيم در ترکيه می دانند، از محاصرۀ کرد ھا و سرکوب خونين 

  .گتر نمودندمحاصره را بر نيروھای کرد مدافع کوبانی بيشتر و تن

 امپرياليزم جنايتگستر امريکا، که خود باعث پيدايش چنان وضعيتی در منطقه بود و است، برای مدتھای طوالنی در -

به کوبانی گردد، خود نيز زير نام ارسال کمک " اسد" می کوشيد تا مانع تحرکات کمکی رژيم ءعين حالی که با تمام قوا

تا جائی که . و ازدياد فشار بر کرد ھا گرديد" داعش"ن پرتاب نموده، باعث تقويت به آنھا، سالح ومھمات به دشمنان شا

گستر د به نيات اصلی امپرياليزم جنايتقادر شده باشنکه از مطالعۀ جريانات بر می آيد، ترکھا تا اين قسمت بدون آن 

قره را به يک باره از شر کردھا ، ان"داعش" يعنی شانن گاپرورد امريکا پی ببرند، سخت خوشحال بودند که گويا دست

  .خالص می نمايد

امپرياليزم جنايتگستر امريکا که تمام آن اوضاع را به خاطر به دام انداختن کردھا سازماندھی نموده بود، ھمزمان با  -

سازمانھا و ًنھا را به ھمان دامی انداخت که تقريبا تمام آبا آنھا در تماس شده، " داعش"ازديا فشار بر کرد ھا از جانب 

يعنی دام تأمين امکانات و دامن زدن به اصل سخت ضد . احزاب کوچک با ادعا ھای بزرگ به آن گرفتار می شوند

و نبود شان زير سؤال رفته بود، به   کرد ھا که در موقعيت بس خطرناک قرار داشته و بود."امکانات گرائی"انقالبی 

ورميست ديگری، فرصت طلبی پيشه نموده مقاوالتی را به صورت مستقيم دام اين سياست افتاده، به مانند ھر نيروی رف
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 با امريکائی ھا منعقد نموده، تمام دست - سگ خانه زاد امپرياليزم و صھيونيزم- " بارزانی"و غير مستقيم از طريق 

ليزم و صھيونيزم ان و مردان کردی را دو دسته تقديم امپريااز زنآورد خلق کرد و خون صد ھا رزمندۀ شجاع کرد اعم 

  . نمود

امپرياليزم جنايتگستر امريکا که گفتيم خود تمام اين زمينه را به وجود آورده بود، از اين تصميم کردھا در ظاھر با 

قيل، ارسال ثارسال سالح ھای خفيف و اما در واقع با دادن دستور عقب نشينی به آنھا، " داعش"بمباردمان نيروھای 

 به آن مناطق، نيت اصلی اش را نشان داده، از -"سيا" بخوانيد اعضای - " شاوران امريکائیم"مواد غذائی و طبی و 

  . رسانه ھای بين المللی نغمۀ ايجاد يک کشور کردی را در منطقه اعالم داشتطريق

ای متخاصم ياد نموده ام، در عمل دو نتيجه در بين نيروھ" چپه گرمک" اين تغيير که من در اينجا از آن به نام نخستين -

  :به وجود آورد

ًکامال دور نموده، در عين حالی که اينجا " اسد"نتيجۀ اول آن بود که کرد ھا را از ھمسوئی و حتا روابط مخفی با رژيم 

سخنسرائی می نموده روزی از واشنگتن و روزی ھم از پاريس رسانه ھا را مخاطب قرار می " اسد"و آنجا عليه رژيم 

عمل نشان نبوده و نيست، نيز دست يازيده دره قومی از اعراب، ترکھا و ھر آن کسی که کرد دادند، به سياست تصفي

  .دادند که سرعت سير انحراف آنھا از مسير اولی سريعتر از آن است که بتواند دوستان آنھا، آن را درک نمايند

" اردوخان. "در آن کشور بود" سياسیاسالم "دومين نتيجه، باز شدن چشم رژيم حاکم بر ترکيه يعنی مناديان و داعيان 

در ترکيه بود، که فکر " اردوخانی"صدراعظم آن کشور که گويا ايدئولوگ رژيم " داوود اغلو"و باندش به خصوص 

اف آنھا دھ امی کردند امپرياليزم جنايتگستر امريکا از موضع يک شريک در پيمان تجاوز گر ناتو، می خواھد اميال و

با لغزيدن کردھا به طرف زور يعنی امريکا و بلند شدن صدای ايجاد " کوبانی" از تعامالت را متحقق بسازد، بعد

کردستان واحد، متوجه عدم صداقت امپرياليزم امريکا در مسأله شده، با آن که بر حسب وسوسه ھای امپرياليزم با 

که حاضر نبود دست از ھمکاری با " وغلوداوود ا"با کنار گذاشتن روسھا تا آستانۀ يک جنگ نابود کننده پيش رفته بود، 

تعقيب نموده، ضمن پوزش خواھی از روسھا، اتخاذ و در قبال کرد ھا ش کشور برای  یغرب بردارد، سياست مستقل

  .مناطق کردستان سوريه آغاز و شدت بخشيدندبه حمالت شان را 

. به مخالف آنھا استحاله يافتند" اسد"ژيم بدين سان چپه گرمک اول در اوضاع سوريه به وجود آمده، کردھا از متحد ر

  . به شمار رودلامری که اگر ھمچنان ادامه می يافت می توانست به مثابۀ يک پيروزی سياسی برای واشنگتن و اسرائي

 ادامه دارد

 
 


