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 Political سياسی

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠١٢ سپتمبر ٠۶

 

   مرزیۀ پراکند ھایآيا درگيری

   سوريه است؟ۀ ترکيه و متحدانش به سرآغاز حمل
 

  ل اين درگيری به دنبا.در روزھای اخير، درگيری ھای پراکنده ای ميان ارتش ھای سوريه و ترکيه رخ داده است

ال اين ؤ س.را در مرزھايش با سوريه افزايش داده است اقدامی احتياطی، شمار نيروھای خود  ھا، ارتش ترکيه در

 ھمه جانبه و تمام عيار ترکيه و متحدانش به سوريه ۀ مرزی، به يک حملۀآيا اين درگيری ھای پراکند است که

  !خواھد انجاميد؟

 از خاک سوريه در نزديکی مرزھای خود را ئی، بخش ھا٢٠١٢بر و اکت٣ه ارتش ترکيه، عصر روز چھارشنب

در بيانيه ای که دفتر رجب طيب اردوغان در اين . د کردئيأله را تأگلوله باران و دفتر نخست وزير ترکيه اين مس

ند خصوص صادر کرد، اعالم شده که ارتش آن کشور، اھدافی را در آن سوی مرز که با رادار مشخص شده بود

 .گلوله باران کرده است

 ۀ توپخانۀحمل.  ھای توپخانه به اھدافی در سوريه حمله کرده است ترکيه گفته است که ارتش آن کشور، با گلوله

 ھای سوری صورت گرفته  ترکيه پس از کشته شدن پنج شھروند ترک در يک شھر مرزی در اثر انفجار خمپاره

  .است

 که ئی ھا  خمپارهۀندش در ميان افرادی بودند که در شھر آقچا قلعه و در حمل ھا يک زن و سه فرز  اساس گزارشهب

  .شود از سوی سوريه پرتاب شده بود، کشته شده اند گفته می 

 ماھه در سوريه است که نيروی ارتش ترکيه، داخل خاک سوريه را ١٨اين نخستين بار از زمان آغاز درگيری ھای 

  . دھد مورد ھدف توپخانه قرار می

نيروھای مسلح امنيتی در مناطق مرزی ما «: ای گفت دفتر رجب طيب اردوغان، نخست وزير ترکيه، در بيانيه 

  ». نفرت انگيز پاسخ دادندۀامروز با سرعت و با در نظر داشتن قوانين ناظر بر مخاصمه، به اين حمل



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

ی را در آن سوی مرز که با دفتر رجب طيب اردوغان، نخست وزير ترکيه، گفته است که ارتش آن کشور اھداف

دولت ترکيه ھرگز اين گونه «:  اين بيانيه آمده استۀدر ادام. رادار مشخص شده بودند گلوله باران کرده است

  ».گذارد  ھا از سوی دولت سوريه را که مقابل امنيت ملی ما است، بدون پاسخ نمی  تحريک

رکيه، با بان کی مون، دبير کل سازمان ملل متحد، اخضر  تۀدر پی اين درگيری، احمد داووداغلو، وزير امور خارج

  . اين سازمان در بحران سوريه و آندرس فو راسموسن، دبيرکل ناتو تماس گرفتۀ ويژۀابراھيمی، فرستاد

 ھای الزم را برای جلوگيری از  اقدام«اين کشور، ھم چنين از شورای امنيت سازمان ملل متحد درخواست کرد که 

  .انجام دھد»  از سوی دولت سوريهئی ھا ضبروز چنين تعر

او گفت اين حادثه . بان کی مون، از حکومت سوريه خواست حاکميت کشورھای ھمسايه خود را به رسميت بشناسد

ھای داخل سوريه تنھا امنيت مردم اين کشور را به خطر نمی اندازد، بلکه  دھد که درگيری نشان می «برون مرزی 

  ». آسيب می رساندبه کشورھای ھمسايه نيز

که نيروھای سوری به  ما از اين«:  خبر روز چھارشنبه گفتۀ نيز دربارامريکا ۀن، وزير امور خارجھيلری کلينت

  ».سفيمأترکيه حمله کرده اند به شدت عصبانی ھستيم و از کشته شدن افراد در ترکيه مت

 ھا را از سوی دولت سوريه  ما خشونت«:  گفتبرد نيک کلگ، معاون نخست وزير بريتانيا، که در ترکيه به سر می 

  ».خواھيم که اتفاقاتی مانند آن چه امروز روی داد را تکرار نکند  کنيم و از آن می  محکوم می

سی  بی ھای روز چھارشنبه به بی  ھم در واکنش به درگيری امريکاھای وزارت دفاع  جورج ليتل، مدير بخش رسانه 

ما از .  دولت سوريه است و نشان ديگری بر اين که اين دولت بايد کنار رودۀفتار زنند ديگری از رۀاين نمون«: گفت

سفيم و وضعيت را از نزديک زير نظر خواھيم أکشته شدن افراد در ترکيه که يک کشور ھمتای مھم ما است، مت

  ».داشت

کرد که بنابر برخی گزارش ھا ه را گلوله باران يشنبه، مواضع مرزی در خاک سوريه بامداد پنجھم چنين ارتش ترک

ه به خبرگزاری ھا گفته است که ير ترکيکی از مشاوران ارشد نخست وزيھم زمان، . ه کشته شدندي سرباز سور۵

  .اسی استيق سيدولت، خواستار حل بحران از طر

ب ي، پس از ساعت ھا بحث، طرح رجب ط٢٠١٢بر و اکت۴ برابر با ١٣٩١ ]ميزان[ مھر١٣شنبه، روز پنج

  . ب کرديه تصوير را برای عمليات نظامی در خاک سوريوغان، نخست وزارد

ه اجازه داد برای انجام يب طرحی به ارتش ترکين کشور با تصويه، پارلمان اي اساس گزارش رسانه ھای ترکهب

ن اجازه پس از آن صادر می شود که حمالت خمپاره ای روز چھارشنبه يا. ه شوديات نظامی وارد خاک سوريعمل

  .ه را ھدف قرار دادندين کشور با سوريه در نوار مرکزی ايه مناطقی از ترکيز خاک سورا

ماھای جنگی را برای حمله يا ھواپيروھای نظامی يک سال به دولت اجازه می دھد تا نيه، برای يطرح پارلمان ترک

ی مخالف، أ ر١٢٩افق و ی موأ ر٣٢٠ه، با يپارلمان ترک .ه بفرستديبه اھدافی که ضروری می داند به خاک سور

  .ب کرديه را تصويات نظامی در داخل مرزھای سوريمجوز عمل

به گزارش .  بازدارندگی داردۀن مصوبه، جنبيه، به خبرگزاری ھا گفته است که اير ترکيمعاون نخست وز

  .تدپرس، او اظھار داشت که ترکيه قصد ندارد تا عليه سوريه اعالم جنگ کنديخبرگزاری آسوش

دگی به حمله توپخانه ای يه برای رسي، به درخواست ترک٢٠١٢بر و اکت۴شنبه يت سازمان ملل، روز پنجمنشورای ا

  .ل جلسه داديه تشکيک روستای مرزی ترکيه به يروز چھارشنبه سور
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 ای، در مورد درگيری ھای مرزی ميان ترکيه و سوريه، از حکومت سوريه  در بيانيه» ناتو«پيمان اتالنتيک شمالی 

  .ست به اقدامات تھاجمی خود عليه ترکيه، به عنوان عضوی از اين پيمان، بيدرنگ پايان دھدخوا

ای  نمايندگان ناتو چھارشنبه شب و در پی حمالت توپخانه ترکيه به مواضعی در خاک سوريه، در بروکسل جلسه 

 خود را از ترکيه به ۀ اضطراری، ھم چنين حمايت ھمه جانبجلسۀاعضای ناتو در اين . اضطراری تشکيل دادند

  .عنوان يک عضو اين پيمان اعالم کرد

است که بازوی نظامی شورای امنيت سازمان ملل ) ناتو(تالنتيک شمالی اترکيه از اعضای اصلی سازمان پيمان 

  .متحد به شمار می آيد

ضای آن به شمار می  ناتو می گويد که حمله به يکی از اعضای اين سازمان، حمله به تمامی اعۀبند پنجم اساسنام

  .رو می شوده  ناتو روبۀرود و با واکنش مجموع

 تماميت ارضی، استقالل سياسی يا ء يکی از اعضاۀگويد ھنگامی که بنا بر عقيد تالنتيک شمالی، می ابند چھار پيمان 

  . کنند می  مشورتی برگزار جلسۀامنيت يکی از اعضا مورد تھديد باشد، اعضای ناتو در اين باره 

ز به سوريه ھشدار يه در بحران فعلی شده است و مصر نيه و سوريشتنداری ترکيه خواستار خوين حال، روسير ھمد

  .ه خود تجاوز نکنديداده است که به مرز کشورھای ھمسا

ه را به سراسر ين اقدامی بحران سوريح کرده که چنيه ای تصرياني مصر، در بۀر امور خارجيمحمد کمال عمر، وز

  .رش خواھد دادمنطقه گست

ف يتوص» رحمانهياقدامی ب«ه را يز حمالت خمپاره ای از خاک سوريا، نيتاني برۀر امور خارجيگ، وزيام ھيليو

  .ن اقدامات را متوقف کنديه خواسته است تا ايکرده و ضمن محکوم کردن آن، از دولت سور

ن ينقض قوان«ن اقدام را يه، ايخاک سورز با محکوم کردن حمالت از ير امور خارجه فرانسه نيوس، وزيلوران فاب

  .خوانده است که باعث بی ثباتی در جھان خواھد شد» ن المللیيب

حمله به پيمان «دن ميريدور معاون نخست وزير اسرائيل، نيز شليک خمپاره از سوی سوريه به خاک ترکيه را 

  .توصيف کرد» ناتو

ايت خود منتشر کرد، از ترکيه و سوريه خواست تا ای که بر روی وب س وزارت امور خارجه چين، در بيانيه

  . داری کنند خويشتن

ضمن ابراز ھمدردی با بازماندگان کشته «ه ای يانيران، در بيسخنگوی وزارت امور خارجه حکومت اسالمی ا

 نيشه ھا و علل ايشتنداری دعوت کرد و خواستار بررسی ريه را به خويه و سوريمقامات ترک» ن حادثهيشدگان ا 

 .حادثه شد

حکومت ايران پيش . ی سوريه استئترکيه ھمسايه غربی ايران و دولت جمھوری اسالمی اصلی ترين متحد منطقه 

از اين در چند نوبت به ترکيه ھشدار داده بود که در صورت حمله نظامی به سوريه، با واکنش متقابل جمھوری 

در جريان نصب سپر دفاع ضد موشکی ناتو در خاک ترکيه نيز برخی فرماندھان نظامی . ی روبرو خواھد شداسالم

ايران ھشدار داده بودند که در صورت حمله به ايران، نخستين مکانی که توسط موشک ھای جمھوری اسالمی ھدف 

  .قرار می گيرند، پايگاه ھای ضدموشکی ناتو در خاک ترکيه است

روابط ميان دو کشور ھم اکنون چندان دوستانه نيست و . ت، اعتراض شديد دولت ترکيه را به دنبال داشتاين تھديدا

  . اين در حالی است



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

وزير اطالع رسانی سوريه در گفتگوی تلفنی با شبکه تلويزيونی » عمران الزعبی«به گزارش خبرگزاری ھا، 

 .کند زی در ترکيه را بررسی می سوريه، گفته است که کشورش منبع تيراندازی به منطقه مر

او، کشته شدن پنج شھروند ترک در جريان شليک گلوله سنگين به منطقه مرزی با ترکيه را به مردم اين کشور 

 ھای خود را به ملت دوست، ترکيه تقديم می  ترين تسليت من به نام سوريه صميمانه : تسليت گفت و اظھار داشت

 .کنم 

 ھای مسلح تروريستی فعال در منطقه مرزی بين دو کشور در پس پرده اين  گروه: گفتوزير اطالع رسانی سوريه 

  . اند عمليات بوده

پس از آن که پارلمان ترکيه، مجوز عمليات نظامی توسط ارتش اين کشور در خاک سوريه را صادر کرد، رجب 

  .ست گويد که کشورش خواھان جنگ با سوريه ني می طيب اردوغان نخست وزير ترکيه 

از سوی ديگر، بشار جعفری نماينده سوريه در سازمان ملل متحد در کنفرانسی خبری که در محل اين سازمان در 

نيويورک برگزار کرد، تاکيد کرد که کشورش از ترکيه معذرت خواھی نکرده و تنھا به خاطر کشته شدن غير 

  .ن تحقيقات درباره حادثه عنوان کرداو دليل اين مساله را پايان نيافت. نظاميان ترک تسليت گفته است

 ای که وزارت امور خارجه سوريه به شورای امنيت سازمان ملل متحد فرستاده است گفت که در  او با اشاره به نامه

به . اند درباره گروه شليک کننده خمپاره به سوی ترکيه تحقيق خواھند کرد  ھای سوريه تاکيد کرده  اين نامه مقام

ھای مسلح مختلف در مرز ميان سوريه   ايتارتاس، جعفری گفت که در اين نامه به حضور گروهگزارش خبرگزاری

او، ھم چنين به نمايندگی از دولت . اندازند و ترکيه اشاره کرده که امنيت سوريه و ھمه منطقه را به خطر می 

احترام به حاکميت ملی کشورش از ترکيه خواست برای حفاظت از مرزھای مشترک و منافع دوجانبه، بر پايه 

  .يکديگر و حسن ھم جواری، با سوريه ھمکاری کند

نماينده سوريه در سازمان ملل متحد، ھم چنين گفت که در اين نامه، از شورای امنيت خواسته شده است درباره 

ورای او، موضع نگرفتن ش. انفجارھای حلب که به گفته او به دست نيروھای القاعده صورت گرفته، موضع بگيرد

  .دانست» سياسی کاری«امنيت در اين باره را ناشی از 

ای را که در کنترل نيروھای دولتی در حلب قرار دارد، ھدف  ، چھار انفجار منطقه ٢٠١٢ اکتبر ٣روز چھارشنبه 

. ند نفر انجاميد که به گفته منابع پزشکی، اکثر آن ھا نظامی ھست۴٨ھا به کشته شدن دست کم  اين انفجار. قرار داد

  .ھا ساختمان باشگاه افسران ارتش سوريه و ھم چنين دو پست بازرسی را ھدف قرار داد انفجار

 کند با در دست گرفتن دوباره گذرگاه مرزی تل  گويد دولت سوريه تالش می سی می  بی جيم ميور، خبرنگار بی

ه موفق شدند اين منطقه را تحت کنترل مخالفان ماه گذشت.  ھای ارسال تدارکات به مخالفان را مسدود کند ابيض، راه

  .خود درآورند

 مدرسه نيز در ١٠٠بيش از .  ھا، به ساکنان ھشدار داده شده است که به مناطق مرزی سفر نکنند به دليل نا آرامی

  .اين ناحيه تعطيل شده اند

ه مرزی که از ناآرامی خبرگزاری آناتولی، که وابسته به دولت ترکيه است، روز چھارشنبه گزارش داد اھالی منطق

  .ھا و کشته شدن ساکنين عصبانی بودند، به دفتر شھردار رفته و اعتراض کردند 

او، اضافه » .در شھر ما عصبانيت زيادی درباره رفتار سوريه وجود دارد«: عبدالکريم ايھان، شھردار شھر گفت

  . شده است ھا در اين منطقه باعث ترس و وحشت ساکنين  روز گذشته حمله١٠کرد طی 
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ک از آنان می يت لجستي ھای مسلح سوريه است و به حما زبان گروهيم است ميک سال و نيش از يه که بي ترکدولت

بشار اسد «:  او، سپس مدعی شد».ستديا ه می يه در کنار ملت سوريترک« :اردوغان، در اين باره می گويد. پردازد 

حت خواھان کناره گيری يا برکناری بشار اسد از رياست دولت ترکيه، به صرا ».اسی مرده استياز لحاظ س

  .جمھوری سوريه شده و ھم اکنون يکی از حاميان اصلی مخالفان اسد به شمار می آيد

 سوريه در ابتدای تير ماه سال ئیپدافند ھوا.  سوريه را نقض کردئینخست دولت ترکيه بود که رسما حريم ھوا

احتمال حمله نظامی ترکيه به سوريه در .  ترکيه را سرنگون کردئیروی ھا متعلق به نيF-۴جاری يک جت جنگنده 

 اما پس از عذرخواھی رسمی دولت سوريه و ابراز تاسف .واکنش به اين مساله در آن ھنگام بسيار افزايش يافت

ت سوريه را بشار اسد از اين اتفاق، تنش به طور موقت کاھش يافت ھرچند دولت ترکيه گفت که در آينده اين اقداما

 .تالفی خواھد کرد

ه بود، اما تاکنون در اين مورد يا منطقه حائل در سوريجاد منطقه پرواز ممنوع يه، ھم چنين تاکنون خواھان ايترک

اب وزرای خارجه يبه گزارش خبرگزاری فرانسه، اخيرا پس از آن که احمد داود اوغلو در غ. پيشرفتی نداشته است

ه اقدام کند، رجب يجاد منطقه حائل در سوريت، از سازمان ملل خواست تا برای ايامنه در شورای يكا و روسيآمر

جاد يا: ن امر اذعان و اعالم کرديجاد اين کشور به ناتوانی کشورش و متحدان آن در اير ايوز ب اردوغان نخست يط

  . ستير نيپذ ب سازمان ملل امکان يان بدون تصويه برای پناھجويمنطقه حائل در سور

افت يكا دري از آمرئیه، سالح ضد ھواين که گروه موسوم به ارتش آزاد سوريگاه عرب زبان، با اشاره به ايک پاي

ن که گروه موسوم به ارتش يپس از ا: گاه عربی پرس، نوشتيپا. نه پرداختين زميكا در ايکرده است، به نقش آمر

ه سخن گفت، سؤاالت فراوانی يرد ارتش سورت خود در سرنگونی بالگيه در روزھای گذشته از موفقيآزاد سور

ل به نقل ي، ھاآرتص روزنامه چاپ اسرائ گاهين پايبه نوشته ا. درباره آن و طرف ھای پشت پرده آن مطرح شده است

ه برای آموزش مخالفان سوری در ي در اراضی ترکئیھا ا اردوگاه ي فاش کرده است سازمان سئیكاياز منابع آمر

  . ر کرده استيشرفته داي ھای ارتباطی پ  و سامانهئی ھای ضدھوا نه استفاده موشکيزم

 ی  ز فاش کرد عناصر اين شبکه تروريستی در چارچوب معاملهين، يکی از فرماندھان سابق القاعده نيعالوه بر ا

  . اند  ای از خاک يمن به سوريه اعزام شده منطقه

انصار «نشينی عناصر گروه موسوم به  ر داشت كه عقب طارق الفضلی، از سران سابق شبکه القاعده در يمن اظھا

وابسته به شبکه القاعده از شھرھای زنگبار و جعار در استان ابين در جنوب يمن به منظور شرکت در » شريعت

  .نبرد عليه نظام سوريه صورت گرفته است

اين تئوری بعيد نيست که : ش کردالفضلی که از چھره ھای سرشناس قبيله ابين و سرکرده سابق شبکه القاعده بود، فا

 ای برای انتقال جنگجويان القاعده از خاک يمن به ترکيه برای وارد کردن آن ھا به جبھه سوريه   ای منطقه معامله

انجام شده باشد که اين كار عقب نشينی غيرمنتظره افراد مسلح از ابين و عدم حمله آن ھا به نيروھای يمنی يا 

  . کند نشينی تفسير می ن عقب سعودی را به ھنگام اي

طاھا آک يول، روزنامه نگار برجسته روزنامه مليت در گفتگو با تلويزيون ان تی وی با اشاره به خبرھای برخی 

 و داخلی مبنی بر آموزش نيروھای مخالف سوری در خاک ترکيه و حمالت اخير مخالفان سوری رسانه ھا خارجی

: به کردھای سوريه که به منظور جلوگيری از قدرت گرفتن آن ھا صورت گرفته درباره دليل اين رخداد گفت

  .احتماال اين اقدام پاسخی به تحوالت جاری در مرز مشترک ترکيه با سوريه است
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قچا قلعه، يکی از شھرھای مرزی ترکيه با سوريه است که در بيست روز اخير به دليل بروز چنين شھرستان آ

مواردی ناآرام است و با وجود شروع سال تحصيلی جديد از دو ھفته قبل؛ مدارس اين شھر ھنوز شروع به کار 

  .نکرده است

وی تازه نفس به ھمراه تجھيزات جنگی از پس از اين وقايع ارتش ترکيه برای تقويت مواضع خود تعداد زيادی نير

  .قبيل توپ، تانک، ضد ھوائی و سايت ھای پرتاب موشک به اين شھر مرزی اعزام کرده است

به اين کشور  مجلس ترکيه در اظھاراتی اعالم کرد که آمبوالنس ھای ترکيه در مناطق مرزی با سوريه، يک نماينده

   .مھمات می برند و زخمی بر می گردانند

 (CHP) از حزب مخالف جمھوری خواه خلق» ھاتای«نماينده » دودو مولود«ی ان ان ترک، گزارش کرده است س

 از مردم منطقه ھاتای و مرزنشينان اين استان ھم مرز با سوريه گفته که آمبوالنس ھای در مجلس ترکيه، به نقل

سوريه اعزام می  به مناطق مرزی باترکيه که برای انتقال مجروحان و زخمی ھای درگيری ھای داخلی سوريه 

مسلح حکومت سوريه برسانند و به ھنگام  شوند به ھنگام عزيمت به منطقه مھمات بار می کنند تا به دست مخالفان

  .منتقل می کنند بازگشت مجروحان جنگ داخلی سوريه را به ترکيه

مرزی با سوريه به حوزه انتخابيه خود رفته  اين نماينده مجلس ترکيه که روز سه شنبه گذشته برای بازديد از مناطق

حمايت نظامی ترکيه از مخالفان مسلح حکومت سوريه در اين منطقه در  بود، اعالم کرد که از ديدن صحنه ھای

  .است حيرت

برند و در بازگشت زخمی می  مردم آن جا می گفتند که آمبوالنس ھای ترکيه به سوريه مھمات می«: او، گفت

  ».قابل قبول انجام می دھد  ادعا درست باشد واقعا دولت ترکيه عملی غيراگر اين. آورند

اين اقدامات غير قابل قبول در مناطق مرزی مان با  مسئوليت«: اين نماينده مخالف دولت در مجلس ترکيه گفت

  ».است سوريه کامال متوجه رجب طيب اردوغان

ھماھنگی از باال بدون بازديد از ايست  ای پر از مھمات بااين نماينده مجلس ترکيه، با اشاره به اين که کاميون ھ

 در مرز با سوريه ئیشوند گفت که از بعضی خانه ھای روستا بازرسی ھای مرزی ترکيه به سمت سوريه اعزام می

 برای پشتيبانی عمليات ھای نظامی مخالفان حکومت سوريه عليه ارتش اين کشور، استفاده به عنوان قرار گاه نظامی

  . شودمی

 مبنی بر حمايت نظامی ئیھای داخلی ترکيه در ماه ھای گذشته گزارش ھا بسياری از رسانه ھای غربی و رسانه

کرده  مسلح حکومت سوريه منتشر کرده اند اما دولت ترکيه تا کنون اين گزارش ھا را تکذيب ترکيه از مخالفان

  .است

 نظامی ترک را که در ١٠از  ه ھای ترکيه تصاويریھم چنين در روزھای اخير، برای نخستين بار برخی رسان

 .ارتش اين کشور می جنگند را منتشر کردند منطقه الذقيه سوريه در صف مخالفان مسلح حکومت سوريه عليه

سوريه از طريق   شبه نظامی از منطقه قفقاز برای جنگ با ارتش۶٠٠ نيز گزارش دادند اخيرا امريکائیھای  رسانه

  .شور شده اندترکيه وارد اين ک

افراد مسلح که در صف مخالفان حکومت در مقابل ارتش اين کشور صف  دولت سوريه مدعی است بسياری از

با   چون عربستان ، قطر و ترکيه وئیمزدوران کشورھای خارجی ھستند که با ھماھنگی کشورھا  کرده اند ازئیآرا

مرزھای سوريه وارد اين  ل از طريقئي و نيز اسرا و انگليسامريکاچراغ سبز ھمپيمانان غربی آن ھا از جمله 

  .می گيرند کشور می شوند و مورد حمايت مالی و تسليحاتی اين کشورھا قرار
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به اين ترتيب، ترکيه به عنوان يکی از مھم ترين بازيگران صحنه داخلی و خارجی سوريه که طوالنی ترين مرز را 

  . ن بيش تر از ھر زمان ديگری به جنگ می انديشد، اکنو) کيلومتر٨۵٠تقريبا(با اين کشور دارد 

 اخيرا به ھمراه سی تن از ليبيامھدی الحارثی يکی از فرماندھان انقالبيون : سی ان ان، چنين گزارش می دھد

 ديگر وارد حلب شده است تا در کنار ساير گروه ھای مسلح در حلب عليه ارتش سوريه وارد ئیاليبياجنگجويان 

  .عمل شوند

خود را » جھاد«، الجزاير، تونس، عربستان و تعداد ديگری از کشورھای عربی برای ليبيا که از ئیير از آن ھابه غ

  . به حلب رسانده اند ھم چنين گروه ھای مذھبی از چچن، پاکستان و افغانستان وادر منطقه شده اند

درگيری ھا در سوريه، يک پايگاه در ھفته ھای گذشته و شديدتر شدن : رويترز ھم در اين باره چنين می گويد

 کيلومتری مرز سوريه ايجاد شده که ھدف از تاسيس اين پايگاه ١٠٠نظامی در نزديکی شھر آدانا و در حدود 

  .آموزش، توجيه و تسليح مخالفين مسلح و سپس اعزام آنھا به داخل خاک سوريه است

ياتی، اطالعاتی و لجستيکی قطر، عربستان و به گزارش رويترز، اين پايگاه در حال حاضر مرکز ھماھنگی عمل

  .ترکيه برای اسقاط نظام سوريه به شمار می رود

البته در برابر اين تالش ھای مخالفين، حکومت سوريه نيز ائتالف احزاب کرد سوريه را به خود جلب کرده و مقابله 

ظ سياسی و نظامی در مناطق کرد با تحرکات ترکيه در شمال سوريه نيز باعث تقويت موضع حکومت سوريه از لحا

  .زبان سوريه در مرزھای ترکيه شده است

ک نيز پس از بيانيه ائتالف احزاب کرد سوری در .ک.يک مساله مھم نيز درباره تحوالت سوريه اين است که پ

اين  با ھرگونه دخالت ترکيه در شمال سوريه، دولت ترکيه را تھديد کرده است در صورت چنين دخالتی ئیرويارو

  .حزب، استانبول را تبديل به يک قندھار ديگر خواھد کرد

ارتش سوريه، با بستن مداخل ورودی شھر حلب و محاصره مناطق تحت تسلط گروه ھای مسلح تالش کرده تا از 

يک سوی از ورود مخالفين مسلح به مناطق ديگر شھر جلوگيری کند و از سوی ديگر،  پس از ھجوم به مراکز 

  .از فرار آن ھا به سمت شمال جلوگيری کندتجمع آن ھا، 

ارتش سوريه، با قطع شبکه ارتباطی بين گروه ھای مسلح در مناطق مختلف حلب که مرکز ھماھنگی آن از داخل 

بنابراين، . ترکيه فرماندھی می شد تالش کرده است تا امکان تحرکات ھماھنگ اين گروه ھا را در شھر از بين ببرد

شھر حلب توسط ارتش آزاد سوريه در حال حاضر به بن بست برخورد کرده است احتماال طرح ھای آزاد سازی 

ر دھد و حلب به ئيحمالت نيروھای نظامی ترکيه به خاک سوريه می تاواند اين فضا را به نفع ارتش آزاد سوريه تغ

  .تصرف آن ھا درآيد

، ليبيا حلب را تسخير کنند و ھمانند بن غازی ناگفته نماند که مدت ھاست که مخالفان بشار اسد تالش می کنند شھر

  .آن جا را مقرر اصلی مخالفين اعالم نمايند ھنوز پس از ماه ھا موفق نشده اند

گروه ھای مسلح وابسته به ارتش آزاد سوريه، در ھفته ھای اخير جبھه جديدی را در نقاط مرزی کشور عليه نظام 

نگ، تصرف شھر حلب است تا منطقه ای را در سوريه در اختيار ھدف مخالفان از اين ج. سوريه باز کرده اند

 در برابر ليبيابگيرند و در آن جا دولت موقت يا شورای انتقالی خود را برپا دارند که مانند دولت انتقالی بنغازی در 

  .حکومت قذافی بود

له ارتش آزاد سوريه قرار در اين راستا گذرگاه ھا و پست ھای مرزی سوريه در شمال و شرق اين کشور مورد حم

  .گرفت طرح ايجاد مناطق امن را به وجود آورند
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به گزارش خبرگزاری . ارتش ترکيه سيستم ھای موشک زمين به ھوای خود را در مرز با سوريه مستقر کرد

تگاه فرانسه، اين سيستم ھا در طول مرز ترکيه و سوريه مستقر شده اند و به نظر می رسند بی ارتباط با تصرف ايس

در طول چند روز اخير، سه ايستگاه مرزی سوريه با ترکيه از سوی نيروھای . ھای مرزی سوريه با ترکيه نباشند

 ارتش ترکيه در ئیاحتماال استقرار سيستم دفاع ھوابنابراين، . تصرف شده است» ارتش آزاد سوريه«وابسته به 

  .امن برنامه ريزی شده است اين منطقه ئیپشت مرزھای سوريه نيز در راستای تامين ھوا

  

البته وضعيت منطقه به حدی آشفته است که به درستی نمی توان تشخيص داد آيا اين خمپاره ھا از سوی ارتش 

سوريه شليک شده است و يا طرحی مشکوک از سوی مخالفان حکومت سوريه و يا دولت ترکيه و برای حمله ھمه 

حکومت سوريه در موقعيتی قرار ندارد که بخواھد جنيگ را با ترکيه جانبه ترکيه و ناتو به سوريه است؟ چرا که 

  .آغاز نمايد

ھم اکنون ارتش و ديگر نيروھای نظامی ھر دو کشور در مرزھای خود، به حال آماده باش کامل درآمده اند و حتی 

کرده  ه را تعطيلھای سنگين در استان ھای جنوب شرقی ترکيه، مدارس منطق درگيری  مقامات ترکيه، در پی وقوع

  .اند

مخالف حکومت  رجب طيب اردوغان، نخست وزير ترکيه بارھا اعالم کرده است که کشور وی، در کنار شورشيان

ترکيه، ھم چنين محل استقرار نيروھای اپوزيسيون راست و پروغرب حکومت سوريه . سوريه خواھد ايستاده است

  . ی مورد حمايت تسليحاتی و تدارکاتی قرار می گيرنداين نيروھا، توسط دولت ھای غربی و منطقه ا. است

در بحران ھا، کوچک ترين اتفاقات به فجايع بزرگ تری تبدل شده اند که در اين ميان، مردم بی گناه بيش ترين 

  . قربانی ھا را داده اند

تر و بھتر  يک جامعه آزادئیمردم سوريه حدود يک سال و نيم پيش، با ھدف سرنگونی حکومت سوريه و برپا

در ابتدا اين حرکت ھای اعتراضی ميليون ھا شھروند . مبارزه ھمه جانبه ای را عليه حکومت بشار اسد آغاز کردند

حکومت ديکتاتوری بشار اسد بدون توجه به خواست ھا . با تظاھرات ھای پی در پی مطالبات خود را فراد می زدند

در ادامه اين اعتراضات اپوزيسيون .  مردم معترض را آغاز کردو مطلبات بر حق و عادالنه مردم، کشتار وحشيانه

به وجود » ارتش آزاد سوريه«راست در ترکيه تجمع نمودند و با حمايت دولت ھای غربی، نيروی مسلحی را به نام 

 در نتيجه، اين ارتش مخالفان و. آوردند که متشکل از فراريان ارتش سوريه، گروه ھای مسلح مذھبی و غيره است

و لطمات جدی به مبارزات . ارتش حکومت سوريه جنگ را آغاز کردند که به انزوای اعتراضات مردمی منجر شد

  .مردم زد

بی شک، فروپاشی و سرنگونی حکومت بعثی سوريه و سرنگونی بشار اسد، شادی ھمه نيروھای آزادی خواه و 

اورند که که اگر نوبتی ھم باشد، پس از به خصوص برخی بر اين ب. برابری طلب و سوسياليست را در پی دارد

 مردم از شر حکومت ھای ديکتاتوری، مستقيما ئیاما رھا. بشار اسد نوبت سرنگونی حکومت اسالمی فرامی رسد

امر مردم ھر کشوری است نه اين که تعدادی از جريانات راست داخلی با حمايت دولت ھای قدرت مند و ناتو، با 

. ر يک ديکتاتور را برکنار کنند و يک حکومت ديکتاتور ديگر را جايگزين آن نمايندجنگ داخلی و حمالت مرگ با

 در مقابل ماست؟ واقعا در اين کشورھا دمکراسی و امنيت و عدالت ليبياھم اکنون وضعيت عراق و افغانستان و 

شده و شھروندان اين برقرار شده و يا اين که وضعيت اين کشورھا، خيلی بدتر از دوران ھای ديکتاتورھای قبلی 

  !کشورھا، ھيچ گونه امنيت جانی و مالی و غيره ندارند؟
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اکنون دولت ھای غربی و منطقه ای چون ايران، عربستان سعودی، قطر پول و اسلحه به گروه ھای راست 

عنای اپوزيسيون سوريه سرازير کرده اند و در پيشاپيش ھمه دولت ترکيه، حمايت لجستيکی را به عھده داشته به م

  .واقعی، لطمات جدی به جنبش آزادی خواھی و عدالت خواھی مردم سوريه وارد کرده اند

: در چنين شرايطی، نيروھای آزادی خواه، سکوالر و سوسياليست ھای سوريه، مجبورند در دو جبھه مبارزه کنند

از تحوالت سوريه و ھم با حکومت سوريه و ھم با نيروھای راست پروغرب و دولت ھای غربی و منطقه ای که 

ھمه نيروھای وابسته به . ھر کشور ديگری به دنبال منافع اقتصادی، سياسی، نظامی و استراتژيک خود ھستند

 که در آن ھا ئیسرمايه درای جھانی از سازمان ھا و احزاب تا دولت ھا، ھمواره در تالشند در تحوالت کشورھا

 که موقعيت سيستم سرمايه داری آسيب نبيند و احتماال جا به اعتراضات مردمی وجود دارد به نحوی دخالت کنند

 قدرت در کشورھا متحول منطقه، طبقه کارگر و ديگر جنبش ھای عدالت جو و برابری طلب و سوسياليست ئیجا

در اين راستا، اين نيروھای سرمايه داری جھانی، حتی با نيروھای مرتجع القاعده و بقايای . دست باال را نگيرند

مت ھای سرنگون شده ديکتاتوری به يک ائتالف آگاھانه دست می زنند تا از طريق گرايشات ارتجاعی راست حکو

  .و خرافات مذھبی، مانع رشد و گسترش و دخالت ھمه جانبه نيروھای کارگری کمونيستی شوند

 در جريان بود، بر اين اساس، در ماه ھای نخستين  حرکت مردمی در سوريه، يک جنبش دمکراتيک و آزادی خواه

و راه انداختن جنگ داخلی در اين » ارتش آزاد سوريه«در حالی که به خصوص در ماه ھای اخير و با تشکيل 

کشور، رھبری اعتراضات مردمی عمال به دست نيروھای ارتجاعی و دولت ھای غربی و ترکيه و عربستان 

  .سعودی افتاده است

معروف گرديد و به سرعت به کشورھای چون » بھار عربی« تونس به به اين ترتيب، آن چه که با آغاز اعتراضات

 و سوريه رسيد در واقع غنچه ھای اين بھار، گل نداده توسط دولت ھای سرمايه داری و نيروھای ليبيامصر، 

  . ارتجاعی اين کشورھا پرپر شد

گروه ھای مذھبی مرتجع تر از  و اروپا سرنگون شد و امريکا، با حمالت ويرانگر نظامی ليبياحکومت ديکتاتوری 

در مصر، اين جوانان تحصيل کرده بودند که قيام عليه حسنی مبارک را به راه انداختند، اما . قذافی به قدرت رسيدند

س ئيباز ھم با حمايت دولت ھای غربی و منطقه و ارتش مصر، اسالمی ھا و سلفی ھا در انتخابات مجلس و ر

  . جمھوری پيروزی به دست آوردند

ھم اکنون در سوريه ھم پس از راه انداختن جنگ داخلی، جنگ برون مرزی نيز با تھاجمات ترکيه و ناتو در راه 

از اين رو، اين نگرانی وجود دارد که با سرنگونی حکومت فعلی سوريه توسط نيروھای خارجی، نه تنھا . است

  .، بلکه وضع کنونی بدتر ھم خواھد شدمردم اين کشور به آزادی و برابری و عدالت اجتماعی نخواھند رسيد

 سعی کردند اين اعتراضات را امريکادر حقيقت با اوج گيری اعتراضات در کشورھای عربی، دولت ھای غربی و 

در جھت منافع خود کاناليزه کنند با دخالت قدرت ھای غربی و در راس آن ھا کشورھای ناتو به دخالت نظامی 

  . ند دست زدليبيادر » بشردوستانه«

، باز دولت ھای غربی با ھمکاری ليبياولی ھمانند .  اعتراضات مردمی اوج گرفتليبيادر سوريه ھم در ابتدا مانند 

 ھزاران نفر از گروه ھای آموزش ليبياکشورھای عضو ناتو که ترکيه ھم عضو آن است وارد صحنه شد و ھمانند 

با ورود . کيه مستقر کردند و سپس وارد سوريه نمودندديده اسالمی و فراريان ارتش سوريه را نخست در خاک تر

ر دادند و به جنگ ئينظاميان به صحنه سياسی جامعه سوريه، نيروی ھای مسلح ارتجاعی مسير مبارزات مردم را تغ

  . داخلی کشاندند
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 آتالنتيک به اين ترتيب، ھمه سناريوھا نشان می دھند که دولت و ارتش ترکيه با افروختن آتش جنگ، حمله پيمان

 قطعا اگر چنين جنگی صورت بگيرد منطقه به خاک و خون کشيده .به اين سوريه را فراھم کرده اند) ناتو(شمالی 

  .خواھد شد و به درون مرزھای ترکيه و سوريه محدود باقی نخواھد ماند

رجی در تحوالت در چنين شرايطی، مسلما بايد دخالت دولت ھای امپرياليستی و ھم چنين نيروھای ارتجاعی خا

سوريه و ضربه زدن به مبارزات مردمی در اين کشور را با صدای بلند محکوم کرد و در عين حال، به حمايت ھمه 

  .جانبه از مبارزه بر حق و عاالنه مردم سوريه در جھت سرنگونی حکومت ديکتاتوری اين کشور برخاست

 ھزار نفر در اين ٣٠ ماه گذشته، نزديک به ١٨از آغاز اعتراضات مردمی عليه حکومت حزب بعث سوريه در 

  .کشور جان خود را از دست داده اند و صدھا ھزار نفر نيز زخمی و يا آواره شده اند

 ٢٠١٢بر و پنجم اکت- ١٣٩١ ]ميزان[جمعه چھاردھم مھر
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