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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  موسوی

  ٢٠١۶ اکتوبر ١۶
  

  چپه گرمک سوريه
۴  

  

ھمانطوری که در قسمت سوم اين نوشته ديديم، يکی از نتايج چپه گرمک اول سوريه، تغيير جھت دادن رژيم اردوخان 

 ۀبع مطلق سياست ھای غرب، اتخاذ يک سياست تا حد مستقل که متضمن برآورده ساختن منافع عظمت طلباناز يک تا

مليت ترک باشد، در عمل به سياست ھای ناتو من جمله، امريکا و المان پشت نموده، خواست با تکيه بر ارتش آن کشور 

  .ده است، سياست ھای حزب خودش را پيش ببردًکه بين تعلقات شديدا امريکائی و عظمت طلبی ترکی ھميشه عمل نمو

ناتو و به خصوص امپرياليزم جنايتگستر امريکا که در ھمه حالت مراقب چگونگی روند و تکامل قضايا در ترکيه بود و 

از نظرش پنھان نمانده، خواست تا وی را به ذرايع مختلف متوجه " اردوخان"ھای " گستاخی"است، به اصطالح 

يغاتی بلبه ھمين اساس از يک جانب دستگاه ھای ت.  نمايد، شطرنجی که بازيگر اصلی آن ناتو استجايگاھش در تختۀ

پارلمان فيصلۀ  و از جانب ديگر با "ھيتلر"به مثابۀ يک فاشيست شبيه " اردوخان"غرب، شروع کردند به تخريب چھرۀ 

ھا، فشار سياسی و اخالقی را بر رژيم  در جريان جنگ جھانی اول از جانب ترکمنی ھا قبول نسل کشی ارهالمان ب

زيادت بخشيد و به موازات تحرکات در عرصۀ بين المللی، از نفوذ ناتو جھت آوردن جنگ به وسيلۀ " اردوخان"

در داخل ترکيه استفاده نموده، با بمبگذاری ھای متعدد، بسيار ھدفمندانه خواست تا به يک تير چندين نشان را " داعش"

  .ن را به پذيرش خواستھايش و يا نابودی سوق دھدزده، رژيم اردوخا

از اين ساعت تا ساعت " تغيير موضع"و " لوت سياسی"در زدن " اسالم سياسی"که به مانند تمام داعيان " اردوخان"

ديگر، در جمع استادان بی بديل به شمار می رود، با درک عدم صداقت غرب به خصوص امپرياليزم امريکا و کشف 

جزيه طلبانۀ آنھا، به ھمان سرعتی که در مسير روياروئی با روسھا و شخص پوتين پيشرفته بود، به عقب توطئه ھای ت

برگشته ضمن پوزش خواھی ذلتباری از پوتين، خواست بدان وسيله به ناتو بفھماند، که برای وی حفظ قدرت خودش 

  .برتر از ھر قول و قراری می باشد

 شده، اين چرخش از ديد غرب پنھان نمانده، خواستند تا با وارد ساختن فشار از به اساس اسنادی که تازگی ھا منتشر

در اينجاست که سرعت حوادث ازدياد فوق العاده يافته، به . را وادار به تسليم نمايند" اردوخان"جانب ارتش ترکيه، 

ھم به صورت بسيار " اناردوخ"، ندرا در جريان توطئه ھای نظامی ناتو قرار داد" اردوخان"محض آن که روسھا 

ن که کودتای غربی ھا را در نطفه خفه ساخت، آسريع، کودتائی را در درون کودتای غربی سازماندھی نموده، ضمن 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

کودتای خودش را به پيروزی رسانيده، برنامه ھائی را که جھت تصفيۀ ارتش در جھت کوتاه ساختن دست ناتو به 

  .داشت با ھمان سرعت سير حوادث رويدست گرفتخصوص امپرياليزم امريکا و المان از آن 

 بدون - بخوانيد پيروزی کودتای خودش- ھمزمان با اين تصفيه، يعنی اندکی بعد از اعالم پيروزی اش در قبال کودتا

انگيزۀ که اين . که از مدتھا منتظر چنين روزی بود، مالقات نمود" پوتين"آمادگی قبلی به روسيه مسافرت نموده، با 

در افشای کودتای ناتو، ھرچند در آغاز " پوتين" آيا به نحوی تھديد غرب بود و يا ابراز امتنان از نقش یسافرت مچنان

و . ًنتايجی را که بار آورد، دقيقا به چپه گرمک دوم خاتمه يافت" اردوخان"و " پوتين"، مگر ديدار ه و نيستمعلوم نبود

  :نھم بدين قرارآ

قايعی وچيزی نگفتند؛ مگر روی آنھا بحث صورت گرفت، "  اردوخان"و " پوتين"ين ھرچند مطبوعات از مسائلی که ب

 است که  آنکه به تعقيب اين مسافرت در ھر دو کشور صورت گرفت و با کمال تأسف کمتر کسی متوجه آن شد، بيانگر

دو کشور، با اعتماد پالنھای استخباراتی غرب عليه ھر  دو طرف با تبادل اطالعات امنيتی با افشاء و خنثا سازی

  .بيشتری به ھمکاری آغاز نمودند

  :به نظر من آن تبادل معلومات در دو نکته تبارز علنی خود را داشته اند

، بين کارگران "داعش"به روسيه، استخبارات روسيه از کشف شبکه ھای تخريبی " اردوخان" به تعقيب مسافرت - ١

 اضمحالل شوروری، در خاک روسيه به کار مشغول اند، سخن به ميان که در تمام سالھای پس از مھاجر آسيای ميانه

ًآورده رسما اعالم داشت که شبکۀ مخفی و قدرتمند آنھا را با تعداد زيادی سالح، مھمات و مواد منفجره کشف و دستگير 

 .نمود

شانزده " اردوخان"به شکلی که از روسيه، در ترکيه اتفاق افتاد، آنھم " اردوخان"الفاصله بعد از بازگشت ب نکتۀ دوم -٢

  .کمترين جرم و يا حتا بھانه ای دستگير و به زندان افگندتن از رھبران مخالف کرد را بدون اعالم 

ر است نوشت، بھتاين دو واقعه از نظر من به ھيچ صورت نمی تواند، بدون تبادل اطالعات امنيتی بين مسکو و انقره، 

به احتمال قريب به يقين دو طرف ضمن مذاکره جھت اثبات حسن نيت شان .  اشدصورت گرفته ب" اردوخان"و " پوتين"

، گوشت دم توپ ساخته، با به  راو شايد ھم جھت نمايش قدرت شان در خاک طرف ديگر، تعدادی از مزدوران شان

دارد، من دست دشمن سپردن شان، بارديگر اعالم داشتند که در دنيای تحت سيطرۀ سرمايه، ھمه چيز تاريخ مصرف 

  .جمله آنانی که خود را می فروشند

  :بدين گونه. در مناسبات درونی می گرديم" چپه گرمک"به ترکيه ما شاھد دومين " اردوخان"با باز گشت 

در قبال سوريه، جھت سرکوب ھرچه عميقتر و " اردوخان"در آغاز ياددھانی نموديم که يکی از اھداف اساسی رژيم 

.  کيلومتر در داخل خاک سوريه بود١٢ الی ٨به وجود آوردن يک منطقۀ پرواز ممنوع به عمق گسترده تر کردھا، 

ترکيه می خواست بدان بھانه از يک جانب دست باز و آزاد در سرکوب کردھا داشته باشد و از جانب ديگر با انتقال آن 

امکان ايجاد يک حاکميت شبه دولتی جھت به وفاداری آنھا به ترکيه مطمئن بود، در واقع از که " اسد"بخش از مخالفان 

 امری که نه تنھا از طرف دولت سوريه به شدت. وردآرسميت شناخته شدن از طرف کشور ھای خارجی را به وجود 

 بخوانيد -عليه آن موضعگيری صورت گرفت، بلکه چند باری که طرح ايجاد چنين فضائی در شورای امنيت ملل متحد

  .يد با وتوی روسيه و چين به زباله دان فرستاده شدد نيز مطرح گر- مريکابخشی از وزارت خارجۀ ا

برگشته از روسيه، با نيروی گسترده و توانمندی جھت " اردوخان"وقتی خود را آشکار می سازد که " چپه گرمک"

چينائی ھا تحقق ھمان خواست، ارتش ترکيه را داخل خاک سوريه می نمايد، جای تعجب آن است که نه تنھا روسھا و 

ًکه تا چندی قبل ازآن، رسما اعالم داشته بود که حتا " اسد"را ناديده می گيرند، بلکه رژيم " اردوخان"اين کار 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

 با تمام ائتالف زير فرمان امريکا، عليه چنان اقدامی به جنگ بپردازد، کوچکترين عکس العملی از خود است حاضر

اين فرصت را مساعد ساخت، تا کردھا را که ديگر در زير بال ناتو " اردوخان"نشان نداده، به رژيم ترکيه و شخص 

  . يکی از قدرتمندترين اعضای ناتو، يعنی ترکيه نابود نمايدۀخيز و جست می زدند، به وسيل

در اين که پيدايش چنين چرخشی در سياست ھای جنگی منطقه، به ھيچ وجه نمی تواند خارج از يک تفاھم کلی بين 

 نمی توان شک نمود، اما اين که بعد ختم غائلۀ د ايران، زير نظر مستقيم روسيه صورت گرفته باشسوريه، عراق،

 ذھن آنھائی را که دور تر از فردا و پس کنونی و تغيير اوضاع، چقدر چنين وضعيتی می تواند دوام بياورد، نمی تواند

  .فردا می توانند ببينند، به خود مشغول نسازد

به ھيچ وجه مناسب و مقدور نبود، تا جھت تماميت ارضی " اسد"که در مقطع کنونی برای رژيم زيرا اين درست است 

قادر شد با ديدن چراغ سبز از جانب سوريه، ايران و " اردوخان" منظور نسوريه، بر کرد ھا دست بلند نمايد، به ھمي

ً دست زند، اما بعدا چه؟ وقتی مسألۀ روسيه، به مثابۀ يک آدمکش اجاره ئی به قتل عام کرد ھا بدون ھراس از غرب

به ميل خود دو باره به مرز ھايش برگشت خواھند نمود و يا اين که باز ھم با " اردوخان"رتش اکنونی خاتمه يافت، آيا 

  يک چرخش ديگر، آن بار با تکيه بر ناتو و امريکا، باز ھم بر روی پوتين پنجه خواھد کشيد؟ 

پيشگوئی نمايد، زيرا را تذکار داده ام، اين امری نيست که کسی بتواند آن " م سياسیاسال"ھمان طوری که حين معرفی 

معلق زدنھائی که اگر برای مردم جھان در حد . اسالم سياسی در ھمين معلق زدنھای سياسی آنھاست" داعيان"کمال 

... سياف ھا، خليلی ھا، مسعود و تئوری و نظر مطرح باشد، برای ما افغانھا با مطالعۀ عملکرد گلبدين ھا، ربانی ھا، 

  . دھۀ اخير ما می باشد۴بخشی از گذشته و تاريخ 

  :درسھائی که از اين چپه گرمک ھا می توان گرفت، به نظر من در نکات آتی برجستگی بيشتر دارند

گ رابطه می تا آن جائی که به ميدان جنکرد باز ھم و برای چندمين بار در طی نيم قرن اخير، توده ھای مليونی  -١

گرفت، با ايثار خون شان، افتخار آفريدند، مگر در عرصۀ سياست زمامداران و رھبران ضد مردمی و رفورميست 

 دامن هشان، آن ظفر مندی ھا را فدای دوام حاکميت خودشان نموده، ضمن تشديد خصومت با ساير خلقھای منطقه، ب

  .امپرياليزم غلتيدند

اين امر در .  قدرتمند ھم باشد، امکانات گرائی چيزی به جز اسارت به بار نمی آورد برای ھر جنبشی حتا اگر سخت-٢

  .تمام جھان صحت خود را به اثبات رسانيده، در سوريه نيز بار ديگر به اثبات رسانيد

ز ردگی امپرياليزم جنايتگستر امريکا در ھر رويداد سياسی و نظامی در ھر منطقه ای اک امپراليزم جھانی به سر-٣

راتيژی کار  جای ھمزمان می تواند روی چندين ستجھان، ھيچ گاھی با يک ستراتيژی مداخله نمی نمايد، بلکه در ھمه

 در واقع امپرياليزم جنايتگستر امريکا، به آنچه .ديده می شود" داعش"نمونۀ آن جھت نفوذ بين کرد ھا در تقويت . نمايد

رسيده، از پشت خنجری را در  نظامی -ھای مالیش امکانات و کمک نرسيد، با پيشک" داعش"از طريق سربريدن ھای 

  .قلب وحدت خلق سوريه فرو برد

در .  يک بار ديگر اين نکته به اثبات رسيد که ھيچ گاھی نمی توان با تکيه بر يک گرگ، با گرگ ديگری جنگيد-۴

 شدن نجات دھد، می بايد فقط با تکيه سيب دريدهآًنتيجه اگر کسی می خواھد واقعا با گرگھا جنگيده و خودش را از 

  .نيروی خود که ھمان نيروی اليزال مردم است، تکيه نموده با انتخاب راه درست، وظايفش را به انجام برساند

 ھنوز خيلی زود است که چپه گرمک ھا را خاتمه يافته تلقی نموده، شکست امپرياليزم امريکا را جشن گرفت، چه با -۵

 حاکم بر تمام نيروھای درگير، ھيچ بعيد نيست که باز ھم با چپه گرمک ھای فرصت طلبی سياستدر نظر داشت 
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در " یاسالم سياس"به خصوص وقتی پای دو گرايش اساسی . جديدی مواجه شده، ھمه چيز به شکل ديگری تکامل بيابد

 .ای، متعجب شدھيچ روند غيرمنتظره در ميان باشد نبايد، با " اردوخان"و "  فقيهواليت"وجود رژيم 


