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 علیه آن ...و کنفدراسیون دموکراتیک در روژاوا و موضع آمریکا و ترکیهاعالم 

 ینامحر مارهب

bahram.rehmani@gmail.com  

. ویژه منطقه، با سیستم خودگران و یا خودمدیریتی دموکراتیک در روژاوا مخالفند های جهانی به دولت

داری  دهی سرمایه چرا که این سیستم بسیار متفاوت و کامال مغایر با سیستم دولتی و سازمان

، بلکه یعنی بحث بر سر نام نیست. ست و در واقع متاثر از گرایشات چپ و سوسیالیستی است جهانی

یعنی پارلمان قوانین را تصویب . پایین است بر سر حاکمیت و قدرت است که در جهان امروز از باال به

. گیرد کند و هر کسی نیز آن قوانین را نقض کند تحت پیگرد قرار می کند و دولت آن را اجرا می می

نیز حضور دارند بالفاصله نفع در امور سوریه که در جنگ داخلی آن  های ذی ویژه دولت بنابراین، به

 . العملل نشان دادند با اعالم کنفدراسیون دموکراتیک در روژاوا و سوریه عکس

مدنی،  ،  های سیاسی ها و احزاب و تشکل نماینده از سازمان 022در کنفرانسی که با حضور 

یک هایی از نیروهای حزب اتحاد دموکرات دموکراتیک و نظامی شمال سوریه از جمله نماینده

کانتون « رمیالن»، ارتش دموکراتیک سوریه و اتحادیه دفاع زنان سوریه در منطقه (YPG) ها خلق

جزیره برگزار شده بود در نهایت پس از بحث و گفتگو در خصوص سیستم کنفدراسیون دموکراتیک 

وریه های ملی و مذهبی و غیره در منطقه، کنفدراسیون شمال س و با در نظر گرفتن حقوق تمام اقلیت

 .کانتون جزیره، کوبانی و عفرین اعالم وجود کرد 3با 

 

 

 

ها حضور داشتند  ها و سایر ملیت ها، ارامنه، ترکمن در این کنفرانس که نمایندگانی از کردها، عرب

های موجود در خصوص  متن روند ایجاد سیستم دموکراتیک در شمال سوریه با وجود تمام مخالفت

 .شمال سوریه مصوب شدکنفدراسیون دموکراتیک 
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گیرد که مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا  این اعالم کنفدراسیون، در شرایطی صورت می

پارچگی سوریه تاکید کرده و گفته بود ایجاد یک منطقه خودگردان  در آخرین اظهارات خود بر یک

 .کردی در شمال سوریه را تایید نخواهیم کرد

کنفرانسی که از دیروز : در خبرگزاری اسپوتنیک منتشر شده آمده است چنین بر اساس اخباری که هم

کار خود  در منطقه رمیالن آغاز شده با انتشار متن روند ایجاد سیستم دموکراتیک شمال سوریه به

 .کانتون تاسیس شده است 3پایان داده و کنفدراسیون شمال سوریه با 

در شمال سوریه، « رمیالن»سوریه در کنفرانس  های کرد و غیر کرد ها و شخصیت احزاب، سازمان 

« شمال سوریه -اتحاد دموکراتیک روژ آوا »گفته خودشان اساسنامه حکومت  گرد هم آمدند تا بنا به

در شمال  کنفدراسیون دموکرااتیککنندگان مفاد این اساسنامه را تایید و تشکیل  شرکت. را تدوین کنند

 .سوریه را اعالم کردند

رسمیت نشناخته است، از سه منطقه  طور رسمی آن را به وا که اکنون هیچ کشوری بهمنطقه روژا

مردم این مناطق را کردها، اعراب،  .جزیره -3کوبانی و  -0عفرین  -1: شود اصلی تشکیل می

 .دهد ها تشکیل می و ترکمن ، چچنها ها، ارمنی ها، آشوری سریانی

شهرهای اصلی که در . شود های حلب، رقه و حسکه را شامل می منطقه روژ آوا، قسمت شمال استان

، تربه (جوادیه) ، رمیالن، جل آغا(معبده) دیرک، کرکی لکی: منطقه روژاوا قرار دارند، عبارتند از

تل ) سبی ، کری(راس العین) عامودا، الدرباسیه، سریه کانیه( القامشلی) ، قامشلو(قحطانیه) سبیه

 .و عفرین( عین العرب) ، کوبانی(ابیض

کیلومتر از خاک سوریه در شمال این کشور را از  022، حدود (کردستان سوریه)  هم اکنون روژاوا

. این مناطق هم مرز با ترکیه است. مرزهای اقلیم کردستان عراق تا رود فرات در کنترل خود دارند

های خودگردان است در شمال  عفرین را که یکی از کانتون نام چنین یک منطقه مجزا به روژاوا، هم

 .سوریه در اختیار دارند غرب

 

 

ها و  ها، ترکمن ها، چچن ها و ارمنی و سوری( کردستان سوریه) نمایندگان روژاوادر کنفرانس رمیالن، 

ایجاد یک  ارسم 0212 مارس ٧١شنبه  غیره که در مذاکرات ژنو و عربستان حضور ندارند، روز پنج
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دولت . در مناطق تحت کنترل خود را در شمال این کشور اعالم کردند کنفدراسیون دموکراتیکمنطقه 

 .اند بشار اسد و مخالفان وی که سرگرم مذاکرات صلح در ژنو هستند با این تصمیم مخالفت کرده

طلب افزوده است سیهانوک دیبو، از رهبران حزب اتحاد دموکراتیک کردستان سوریه با اعالم این م

 .تصویب رسید به( کردستان سوریه) «روژاوا» هدر منطق سیستم خودگرادان دموکراتیککه 

نیز گفته است که « روژاوا»آلدر خلیل از اعضای کمیته تدارکات طرح ایجاد منطقه مستقل یا  

ن در منطقه کردنشی« جزیره»و « کوبانی»، «عفرین»موجودیت سیاسی جدید مرکب از سه منطقۀ 

 .سوریه است

اند که منطقۀ مستقل جدید بر اساس مالحظات ملی تشکیل نشده  کید کردهابا این حال، کردهای سوریه ت

های سوری نیز در منطقه جدید حضور  ها و دیگر ملیت غیر از کردها، نمایندگان عرب است، زیرا، به

 .دارند

منصور السلوم، یکی از روسای مجلس موسسان حکومت خودگردان کردستان سوریه، نهادی که 

وظیفه اجرای تصمیم نظام کنفدراسیون دموکراتیک و خودگردانی کردستان سوریه را برعهده دارد در 

سوریه آینده برای همه مردم سوریه است و این کشور سزاوار آن است که »: باره گفته است این

بر همین اساس، ما تصمیم . فدرال و دموکراتیک با تکیه بر همه اقشار جامعه داشته باشددولتی 

 .دموکراتیک روژاوا را در شمال سوریه پیاده کنیم سیستمایم که  گرفته

 31گذار متشکل از  ما درباره انتخاب دو رییس برای مجلس موسسان که نهادی قانون»: وی گفت

 «.ایم گیری کرده عضو است تصمیم

( عفرین، کوبانی و جزیره) های کرد و غیرکرد سوریه، از قبل سه اداره خودگردان را نهادها و سازمان

ها و قوانین  این منطقه اکنون نیروهای دفاعی و امنیتی و سیاست. در شمال سوریه ایجاد کرده بودند

 .اند ع شدهاین سه منطقه در امتداد مرز سوریه با ترکیه واق. و مدارس خاص خود را دارند

اند تجربیات  دست گرفته گویند از پنج سال پیش که کنترل مناطق کردنشین را به رهبران روژاوا می

اند و در نتیجه برقراری کنفدراسیون  دست آورده زیادی در زمینه اداره مناطق تحت کنترل خود به

 .دموکراتیک در مناطق روژوا الزم بود

موکراتیک که در این مناطق ایجاد خواهد شد بر اساس خطوط اند کنفدراسیون د ها اعالم کرده آن

 .دنبال استقالل نیست هیچ وجه هم به سرزمینی و نه قومیت خواهد بود و به

باره گفته  هدیه یوسف، یکی از روسای مجلس موسسان منطقه خودگردان کردستان سوریه در این

ت گرفته شده در خصوص نماینده منتخب مجلس موسسان وظیفه اجرای تصمیما 31»: است

  «.خودگردانی در مناطق کردنشین سوریه طی شش ماهه آینده را دارند
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این نظام  تواند به ، آزاد کند می(YPG) های مدافع خلق ای که یگان هر منطقه: منصور السلوم افزود

 .ما در نظر داریم رقه و دیرالزور و همه سوریه را آزاد کنیم. بپیوندد

که جنگ  0211دهند از سال  درصد از جمعیت این کشور را تشکیل می 11دود کردهای سوریه که ح

داخلی سوریه آغاز شده است تاکنون مواضع مستقل خود را از حکومت مرکزی سوریه و مخالفین آن 

 .دارند

ادریس نسان، مسئول روابط خارجی کانتون کوبانی در گفتگو با خبرگزاری رویترز عنوان کرده 

وجود آمده است باید  شمال سوریه به های ردانی که توسط مردم کرد و سایر اقلیتسیستم خودگ: است

 کانتون جزیره، کوبانی و عفرین در شمال سوریه که عمدتا تحت کنترل نیروهای 3. توسعه پیدا کند

YPG کنیم و الگوی تمام کسانی خواهیم  شمال سوریه اعالم می دموکراتیک دارند را فدراسیون قرار

 .کنند بود که در این مناطق زندگی می

بعد از اظهارات نسان در خبرگزاری رویترز، مجلس موسسان شمال سوریه، در منطقه رمیالن از 

 کنفدراسیون دموکراتیکعضو خود تشکیل جلسه داده و مسئله اعالن  022کانتون جزیره با حضور 

مواردی مانند  نویسی که در این جلسه ارائه شده است به پیش. اند شمال سوریه را بررسی کرده در

خود و اقدامات امنیتی و دفاعی پرداخته  مناطق خودگردان دموکراتیک در سوریه، اقتصاد متکی به

 .است

 

 

 

این : گفت درباره این کنفرانس صالح مسلم، رهبر مشترک حزب اتحاد دموکراتیک کردهای سوریه

 .کند های ساکن این مناطق با هم تعامل خواهند کرد را تعیین می کنفرانس اساس این که چگونه تشکل

ایم  نظام کنفدراسیونی رای داده ما با این که به: وی در مصاحبه دیگری با خبرگزاری اسپوتنیک گفت

 .در داخل مرزهای کنونی سوریه خواهیم ماند

تر با نام  ، که بیش(PYD) شاخه نظامی حزب اتحاد دموکراتیک، (YPG) های مدافع خلق یگان

اما ترکیه، . اند شود، نیروهای داعش را از این مناطق بیرون رانده شناخته می« گ پ ی»اختصاری 
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. داند حزب کارگران کردستان ترکیه می و وابسته به« گروهی تروریستی»های مدافع خلق را  یگان

  .، را نیز تروریستی اعالم کرده است(پ ک ک) رکیهترکیه حزب کارگران کردستان ت

: رادیو استرالیا گفت دهنده کنفرانس رمیالن به آلدار خلیل، از مقامات ارشد کردهای سوریه و سازمان

پارچه کردن قلمروهای تحت کنترل خود بودند و  کردها در پی یافتن راهی برای متحد کردن و یک

ما تمام هم و غم خود را وقف ایجاد سیستم : وی افزود. حل بود کفندرالیسم دموکراتیک بهترین راه

 .ایم فدرالی در روژاوا و شمال سوریه کرده

*** 

اعالم تشکیل منطقه کنفدراسیون دموکراتیک توسط رهبران روژاوا در شمال سوریه،  ها به واکنش

المللی  ای بینه ترین موضوعاتی است که این روزها مورد توجه مطبوعات و رسانه یکی از مهم

 .ای قرار گرفته است منطقه

 

بعد از مطرح : بان حقوق بشر سوریه در لندن اعالم کرد گزارش روزنامه ملیت ترکیه، سازمان دیده به

پیرامون کنفدراسیون شمال سوریه ( PYD) شدن مباحثی که از جانب حزب اتحاد دموکراتیک سوریه

حزب اتحاد دموکراتیک سوریه و  وابسته به  نیروهایهایی میان  مطرح شد؛ همان روز شاهد درگیری

 .نظامیان ارتش سوریه در منطقه قامیشلی بودیم

بخشی از این منطقه تحت  قرار دارد و YPG بخش بزرگی از منطقه قامیشلی، تحت کنترل نیروهای

نیروهای  فرودگاه استراتژیک این منطقه نیز در کنترل. کنترل نیروهای نظامی دولت مرکزی قرار دارد

های میان این دو  بعد از اعالم کنفدراسیون در شمال سوریه، درگیری. دولت مرکزی است وابسته به

با آتش توپخانه بناهای دولتی در این منطقه را مورد هدف  YPG نیرو صورت گرفته و نیروهای

 .قرار دادند

هر  مت سوریه، نسبت بهاندکی پس از اعالم استقالل منطقه شمال سوریه، وزارت امور خارجه حکو

نوع اقدامی برای زیر سئوال بردن تمامیت ارضی این کشور هشدار داد و ادعا کرد که اعالم استقالل 

یک از آحاد و  منطقه شمال سوریه فاقد هرگونه ارزش حقوقی، سیاسی و اقتصادی است، زیرا، هیچ

 .اند گیری نقش نداشته های سیاسی مردم سوریه در این تصمیم گرایش

در پی اعالم تشکیل حکومت فدرالی در مناطق  ،(خبرگزاری رسمی سوریه)  «سانا»بر اساس گزارش 

یک منبع در وزارت  .ها اعالم کرد ها، دولت سوریه مخالفت خود را با نظام فدرالی کرد تحت کنترل کرد

ه طرح اقدام علیه وحدت ملت و سرزمین سوریه، تاکید کرده ک خارجه سوریه با هشدار نسبت به

وحدت سرزمینی سوریه خواهد شد و این مسئله  موضوع اتحادیه یا حکومت فدرالی، موجب آسیب به

هایی از این  اعالمیه گفته او، به. المللی در تناقض است با قانون اساسی و مفاهیم ملی و تصمیمات بین
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ی که برخاسته از دست، هیچ ارزش قانونی ندارد و هیچ تاثیر سیاسی، اجتماعی و اقتصادی تا زمان

 .اراده تمامی اقشار سوریه نباشد، نخواهد داشت

 

وزارت . اعالم این خبر خشم ترکیه را بر انگیخته و مذاکرات ژنو را بیش از پیش دشوار کرده است

مطرح شدن اجرای نظام کنفدراسیون دموکراتیک در سوریه واکنش نشان  ای به خارجه ترکیه در بیانیه

، در بیاینه ای ضمن حمایت از تمامیت 1330اسفند ماه  02وزارت خارجه ترکیه روز چهارشنبه  .داد

شدن سوریه مطرح می شود، باطل  ای که در مورد فدرالی جانبه تبلیغات یک: ارضی سوریه، اعالم کرد

 .است

رخورد ، با انتقاد از نحوه ب0212مارس  11رجب طیب اردوغان، رییس جمهوری ترکیه، روز جمعه 

های خود را بر ترکیه دیکته کند خود  که بخواهد خواسته اروپا با پناهندگان گفت، اروپا قبل از این

 . مسئله حقوق مهاجران است تری نسبت به نیازمند بازنگری بیش

صورت زنده از تلویزیون رسمی ترکیه پخش شد، گفت، اروپا با  اردوغان در یک سخنرانی که به

 .«رقصد میدانی از مین می»ها بر  رمستقیم از تروریستحمایت مستقیم یا غی

های تروریستی صادق و  گیرهای خود در برابر گروه ها در موضع اروپایی»: اردوغان، ادعا گفت

هیچ دلیلی وجود ندارد بمبی که در آنکارا منفجر شد، در »: اردوغان اظهار داشت .«شفاف نیستند

با وجود این واقعیت، کشورهای اروپایی هنوز . نشود بروکسل و یا هر شهر دیگر اروپا منفجر

کند که کی پا بر  کنند و این مانند رقصیدن در میدان مین است، اصال مشخص نمی خردانه عمل می بی

 .«روی مین خواهی گذاشت؛ اما سرانجام آن روشن است

دهند و  اهمیت نمی ها اما کشورهای اروپایی هنوز هم به این مسئله رغم این واقعیت به»: او افزود

 .«رقصد مانند کسی است که بر میدان مین می

 

اظهارات معاون وزارت خارجه روسیه در این زمینه بازتاب داده که »،«اسپوتنیک»خبرگزاری روسی 

شدن  فدرالی توانند درباره مسائل مربوط به جانبه و خارج از مذاکرات ژنو نمی طور یک ها به کرد گفته

مذاکرات درباره سوریه، از »: میخائیل بوگدانف گفته است. سوریه تصمیم بگیرندمناطق کردنشین در 

بس و فرایند سیاسی و ثبات در این کشور، باید در یک روند فراگیر  جمله مسائلی مانند برقراری آتش

ها  یک از طرف هیچ این مقام روس تاکید کرده که. «سوری انجام شود -و در قالب مذاکرات سوری

 .گیری باید بر اساس توافق انجام شود دیگری تحمیل کند بلکه هرگونه تصمیم ضع خود را بهنباید مو

ایتارتاس، دیگر خبرگزاری روسی، اظهارات سخنگوی رییس جمهور این کشور را مورد توجه قرار 

گفته دیمتری  به. پارچه تاکید کرده است عنوان کشوری یک داده که بر ضرورت حفظ سوریه به
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وی نیز . شود مردم سوریه مربوط می ای داخلی است که فقط به ام حکومتی سوریه مسالهنظ پسکوف،

این موضوع باید درچارچوب مذاکرات ملی سوریه که در آن تمام »: چون بوگدانف اظهار داشته هم

ها حل و فصل  ها وعلوی ها، سنی کنند، از جمله کرد های قومی و مذهبی ساکن سوریه شرکت می گروه

در عین حال، این . «پارچه باقی بماند برای روسیه اهمیت فراوان دارد که سوریه کشوری یک ...شود

 .روسیه، همواره بر مشارکت کردهای سوریه درمذاکرات ژنو تاکید دارد مقام روس تاکید کرده که

می اظهارات والدیمیر پوتین رییس جمهور روسیه را بازتاب داده که درباره عملیات نظا راشا تودی، 

پوتین در مراسم استقبال از فرماندهان و نظامیان نیروی هوایی  .کشورش در سوریه سخن گفته است

هدف »: ها را خوب و موثر توصیف کرد و گفت این کشور پس از بازگشت از سوریه، عملکرد آن

ها را در سوریه منهدم  روسیه است و مواضع آن ها به عملیات ما، جلوگیری از رسیدن تروریست

روسیه این توان را دارد که طی چند ساعت، حضور نظامی خود را »: چنین تأکید کرده او هم. «ردیمک

تصمیم روسیه برای . نظارت بر آتش بس سوریه ادامه خواهد داد روسیه به. در سوریه تقویت کند

 .«خروج بخشی از نیروهای خود از سوریه، با موافقت بشار اسد، رییس جمهور سوریه انجام شد

 

زده سوریه  های کرد را در کشور جنگ هشدار داده تالش گروه نوشته خبرگزاری فرانسه، آمریکا به

شدن سوریه   رسمیت نخواهد شناخت و از چندپاره برای تشکیل یک منطقه فدرالی خودگردان به

مارک تونر،  .گوهای صلح بیرون بیاید و کند و هرگونه مدل فدرالی، باید از دل گفت حمایت نمی

گونه منطقه خودگردان را در سوریه  ایم هیچ روشنی گفته ما به»: سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته

 . «شناسیم رسمیت نمی به

نوشته خبرگزاری رویترز، استفان دی میستورا، نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه که  به

موضع گیری  یر رهبران روژاوا، بهوظیفه هماهنگی مذاکرات را بر عهده دارد نیز درباره تصمیم اخ

او در این زمینه . کنند شدن سوریه را رد می پرداخته و گفته هم دولت سوریه و هم معارضین، فدرالی

اختالفات بین هیئت دولت سوریه و معارضان هنوز گسترده است؛ اما دو طرف درباره مسئله »: گفت

نظر واحد دارند و هر دو سیستم فدرالی را رد ها  اقلیت چون وحدت سوریه و احترام به ارزشمندی هم

 . «کنند می

له بازداشت ئدولت سوریه و معارضان مقیم ریاض در مورد مس چنین گفته که با نمایندگان او هم

ایم؛  توافق رسیده درباره مسائل اصلی به»: دی میستورا افزوده. ها و اسیران رایزنی کرده است شده

 . «آن نیاز داریم، فهم مشترک است  چیزی که در ابتدا به اما آن
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به گزارش رویترز یک دیپلمات دیگر عضو شورای امنیت نیز تایید کرده است که طرح تقسیم فدرالی 

های طرح فدرالی  تری در خصوص ویژگی ها توضیح بیش این دیپلمات. سوریه در حال بررسی است

 .سوریه ارائه نکرده است

شوند، طرح پیشنهادی روسیه  انب عربستان سعودی حمایت میمخالفان حکومت بشار اسد که از ج

 .برای توافق بر تقسیم فدرالی سوریه را رد کردند

فدرالیسم و هر  هرگونه اشاره به: تر گفته بود ، پیش«رییس هیات عالی مذاکرات»ریاض حجاب، 

وریه توضیح این مخالف حکومت س. طرحی که در برگیرنده تقسیم سوریه باشد، غیر قابل قبول است

 .تری در خصوص طرح پیشنهادی روسیه ارائه نکرده بود بیش

 

حضور حزب  ها و در راس همه ترکیه، مانع  جالب آن است که تاکنون در مذاکرات صلح سوریه، دولت

آور این است که در غیاب شهروندان سوریه و کردستان  حیرت. اند دموکراتیک کردهای سوریه شده

با نیروهای مورد پذیرش و طرفدار خودشان در جنگ داخلی سوریه، درباره  های دیگر سوریه، دولت

 .گیرند سرنوشت آینده مردم سوریه، تصمیم می

**** 

طور کلی از  به. رابطه کردهای سوریه با دولت اسد را باید از زمان زمامداری حافظ اسد بررسی کرد

ولت سوریه نبوده و بسیاری از کردهای ای بین کردها و د امروز، رابطه خوب و حسنه آن زمان تا به

قدرت رسیدن حافظ اسد در سوریه، کردها  از زمان به. های این پدر و پسر نفرت دارند سوریه از دولت

حزب بعث در سوریه  که 1321 تا 1311 های در سال .اند طور سیتماتیک سرکوب شده در این کشور به

قدرت را در دست گرفت، تاکید حزب بعث بر ناسیونالیسم عربی، تنش را میان کردها و اعراب افزایش 

حق شهروندی تا . زبان کردی هرگز رسمیت نیافت و استفاده از آن در اماکن رسمی ممنوع شد. داد

ها شهروند این کشور محسوب ها اعطاء نگردید و در حال حاضر هم برخی از کرد آن سالیان طوالنی به

 .شوند نمی

های کشور همسایه در طول  دولت اسد، همواره معتقد بود که بسیاری از کردها تحت تاثیر بحران

که دولت  با این. شوند عنوان افراد بومی سوریه شناخته نمی ها به اند و آن سوریه فرار کرده به 1302

های  کرد اما از این مسئله برای توجیه سیاست یید میها را در خاک سوریه تا سابقه طوالنی حضور آن

 .نمود آمیز خود استفاده می تبعیض

های دولت اسد نداشتند  ، کردها که دل خوشی از سیاست0211با آغاز بحران داخلی سوریه در سال 

رفته که  اما رفته. در جایگاه مخالف دولت حاضر شدند و حتی علیه دولت در تظاهرات شرکت کردند

طلب اسالمی علیه حکومت مرکزی حالت  های جنگ دامات دولت و ارتش و نیروهای امنیتی و گروهاق
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آمیز و مسلحانه گرفت، کردها با این سیاست و اهداف دولت و اپوزیسیون مذهبی آن مخالفت  خشونت

 .کردند

راه دوم اجرای گیری و  راه اول کناره. ها دو راه را در پیش رو داشت بشار اسد پس از شروع نا آرامی

البته واکنش بشار اسد . اقدامات اصالحی در ساختار سیاسی سوریه که البته او راه دوم را برگزید

او که . تهدید کردها هوشمندانه بود و توانست در اصالحات خود جایگاه کردها را ارتقا بخشد به

قدام اساسی را مدنظر ها ظلم و ستم بر علیه کردهای کشورش روا داشته است چند ا دانست سال می

نخست در اصالحات خود حق شهروندی را برای مردم کرد محترم شمرد و فقط در یک . قرار داد

در کنار این مسئله، . رسمیت شناخت نفر از کردهای سوریه حقوق شهروندی به 112222مرحله به 

یت مناطق کردنشین ها برای مدیر کردها و استفاده از ظرفیت خود آن های مختلف به سپردن مسئولیت

صورت تدریجی نیروهای خود را در مناطق کردنشین کاهش  چنین به اسد هم. اقدام دیگر بشار اسد بود

اسد با این اقدام خود توانست از هرگونه . مناطق درگیر جنگ داخلی فرستاد ها را به داد و اجبارا آن

اقع این اقدامات اسد، تالشی بود که در و. اصطکاک و تنش بین نیروهای خود با کردها جلوگیری نماید

نیروهای دولتی سوریه بر اثر جنگ، مناطق کردنشین را  در واقع. از شورش مردم کرد جلوگیری کند

در دست نیروهای کرد و دیگر ساکنان این منطقه  در حال حاضر کنترل کردستان سوریه ترک کردند و

دست حزب اتحاد دموکراتیک  د که بهقامشلی، عفرین و مالکیه شهرهای کردنشینی هستن. است

ها و عبور مرور افراد توانست تا حد زیادی از انتقال  این حزب با کنترل جاده. کردهای سوریه افتاد

، (PYD) حزب اتحاد دموکراتیک کردهای سوریه. شهرهای کردنشین جلوگیری کند ها به درگیری

جه داشت که در یک جنگ داخلی، طرفین باید تو. ترین حزب روژاوا است مندترین و اجتماعی قدرت

از . نفع خود رقم بزنند های موجود استفاده کنند و شرایط را به کنند از تمامی ظرفیت درگیر سعی می

 . رو مخالفان اسد هم برای جذب کردها تالش کردند اما تاکنون در این راه موفق نشدند این

ترین  اگرچه کم. کنند تحوالت سوریه بازی می امروز کردهای سوریه نقش مهمی را دراین ترتیب،  به

ترین نقش در روند آینده سیاسی  کرد ها است ولی شاید بیش بخش اخبار بحران سوریه متعلق به

 .هاست آن سوریه، متعلق به

معروف « بهار عربی»عربی که به قیام کشورهای  به وقایع مربوط ،میالدی ۱۱٧٧هنگامی که در سال اما 

گیری در  موضع که در ترکیه بر سر کار بود سریعا به «اسالمی عدالت و توسعه»شروع شد، حزب  گردید

را در سر « نئوعثمانی»وری طچرا که سران دولت ترکیه، رویای احیای امپرا .این خصوص پرداخت

غرب و . نداین قیام ها تزریق ک پروراندند این فرصت را غنیمت شمردند تا ایدئولوژی اسالمی خود را به می

در راس همه ایاالت متحده آمریکا نیز از این سیاست و ایدئولوژی اسالمی سران ترکیه حمایت می کرد تا 

خصوص در مصر  به. در منطقه محدودتر شود« اسالم رادیکال حکومت اسالمی ایران»اصطالح  به
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در چنین . ور شدقدرت رسید و مرس رهبر این جریان نیز رییس جمهور این کش المسلمین به اخوان

شرایطی، دولت ترکیه و نخست وزیر وقت آن رجب طیب اردوغان که اکنون رییس جمهور این کشور 

اما با کودتای ژنرال السیسی این رویای . مصر سفر کرد پایانی به طلبی بی است، با حرص و ولع و قدرت

اما  گرفت با عربستان نیز از همین سیاست نئوعثمانی نشات می ترکیه رابطه تنگانگ. اردوغان بر باد رفت

. ها وابسته کرد سعودی به ،لحاظ اقتصادی ویژه به تر به ترکیه را هر چه بیش عکس خود تبدیل شد و دولت به

 «ای مندانه سخاوت» دولت ترکیه نیز با دست و دل بازی های مالی کالن عربستان، کمک البته در مقابل

 بنابراین .کرده است واگذارداران و شاهزادگان عربستان  ی ترکیه را به سرمایهواآب و ه مناطق خوش

اما . های صورت گرفته در تونس، مصر و لیبی کامال مشخص است قیام خوبی در مواضع ترکیه نسبت به به

ا ترکیه چنین موضع سریع و مشخصی را هنگامی که اعتراضات پراکنده در سوریه شروع شد، نه تنه

اتخاذ نکرد بلکه نخست وزیر وقت این کشور رجب طیب اردوغان دارای روابط صمیمی و نزدیک و حتی 

 .کرد با عنوان برادر عزیزم یاد می اویس جمهور سوریه بشار اسد بود و از یشخصی با ر

باره و پس از دیدارهایی که  یک سوریه و شخص بشار اسد به این رویکرد ترکیه و در راس آن اردوغان به

یس سازمان اطالعاتی ترکیه حاکان فیدان با یخارجه وقت احمد داووداوغلو و ر امور ، وزیراوفرستادگان 

های مخالف و  ترین حامیان گروه یکی از بزرگ تغییر کرد و ترکیه به ناگهانبشار اسد در دمشق داشتند، 

اما دلیل این تغییر رفتار . جنگیدند تبدیل شد لت سوریه میکه با دو اسالمی های تروریستی حتی بعضا گروه

 باره چه بود؟ اردوغان توسط فرستادگان خود از بشار اسد چه خواسته بود؟ آنی و یک

چنین فعاالن سیاسی مستقل  هیئتی از احزاب مخالف و اپوزیسیون ترکیه و هم همان دوره ،از سوی دیگر

شار اسد داشتند که در نوع خود جالب توجه بود، جواب این کشور دیداری از دمشق و با شخص ب

کننده دیدار  های مطرح شده در باال را با پروفسور محمت یووا استاد دانشگاه دمشق و هماهنگ پرسش

 .داده است هیئت ترک با بشار اسد مطرح

 مترجم او. محقق و نویسنده و استاد دانشگاه دمشق است (Mehmet Yuva)پروفسور محمت یووا 

که این  اوست،چنین دارای روابط نزدیک شخصی با  یس جمهور سوریه و همیویژه و مشاور بشار اسد ر

 .نزدیکی باعث شده تا وی دارای اطالعات خاص و دست اولی از وقایع منطقه و مخصوصا سوریه باشد

اردوغان ای حزب عدالت و توسعه و شخص  سیاست منطقه»محمت در مقابل سئوالی که از وی شده بود 

 «کنید؟ را مخصوصا در مورد بحران سوریه چگونه ارزیابی می

رهبری حزب  برای دانستن چرایی و علل نوع سیاست خارجی حکومت ترکیه به»: دهد جواب میاو چنین 

عنوان  اردوغان قبل از این بارها خودش عنوان کرده بود که به. قبل برگردیم عدالت و توسعه باید کمی به

شمار  ان طرح خاورمیانه بزرگ که توسط ایاالت متحده آمریکا برای منطقه طراحی شده، بهیکی از مجری

 .رود می
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تر به مسئله نگاه کنیم، خواهیم دید که اصل روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه در ترکیه  ای اگر ریشه

ر فکر تغییر منطقه سپتامبر که د ٧٧آمریکای پس از  هخاطر این بود که رهبران و موسسین این حزب ب به

های ایاالت متحده آمریکا در منطقه  عراق بود، قول مساعد داده بودند که در اجرای نقشه و حمله نظامی به

در درک و فهم این نقطه که اردوغان . عراق با این کشور همراهی تمام و کمالی را خواهند داشت و حمله به

زمینه روی کار آمدن حزب متبوعش را فراهم آورده با قبول معاونت در اجرای طرح خاورمیانه بزرگ، 

کنم؟ علت این است که پروژه  حال چرا این موضوع را مطرح می. است، بسیار الزم و ضروری است

صورت بنیادی دگرگون  های سیاسی حاکم بر منطقه را از ریشه و به خواهد تا نظام خاورمیانه بزرگ می

سود و منفعت مردم منطقه، بلکه در راستای  ییرات وسیع نه بهالبته کامال مشخص است که این تغ. سازد

تر منافع و امنیت اسرائیل، کنترل منابع غنی نفت و گاز موجود در  منافع ایاالت متحده آمریکا، از آن مهم

در » «.کند های انتقال این منابع انرژی است و چنین اهدافی را دنبال می چنین کنترل شاهراه منطقه و هم

 ولت اردوغان پیاده کننده طرح خاورمیانه بزرگ مورد نظر آمریکا بود؟واقع د

هایی که  در دیداری که با رییس جمهور سوریه بشار اسد داشتیم، یکی از سئوال»کند که  وی اضافه می

سئوال این بود که، آقای اسد در حالی که قبل از شروع بحران . ازآقای اسد پرسیده شد، این موضوع بود

باره گسست  یک ان شما و اردوغان روابط بسیار صمیمی و خاصی برقرار بود، این روابط چرا بهسوریه می

شما چیست؟ آقای بشار اسد در جواب این پرسش این پاسخ  و دلیل خشم و غضب اردوغان اکنون نسبت به

دیدارم آمدند،  به هایی از سوی اردوغان بودند، را داد که هنگامی که داوداوغلو و حاکان فیدان که حامل پیام

های وزارتی داده شود که بشار اسد در  اخوان المسلمین پست نیابت از سوی اردوغان خواستند که به به

 «.ها را در تضاد با قانون اساسی سوریه خوانده بود این خواسته آن پاسخ به

نس تا مصر و از لیبی المسلمین از تو این ترتیب، از آن موقع اردوغان که رویای روی کار آوردن اخوان به

خشم و غضب  باره دوستی صمیمی خود با سوریه و بشار اسد را به یک پروراند، به تا سوریه را در سر می

 .تبدیل کرد

بس فعلی در سوریه  وزیر امور خارجه آمریکا، گفته است که اگر آتش« جان کری»از سوی دیگر، 

سرگئی الوروف، . رجوع شود« طرح ب»یا « یپالن ب»ماند جز این که به  ای نمی شکست بخورد چاره

وزیر امور خارجه روسیه گفته که درباره چنین طرحی با طرف آمریکایی صحبت نکرده و ویتالی 

که کری درباره « ب»چورکین، نماینده روسیه در سازمان ملل از واشنگتن خواسته که درباره طرح 

ه با سکوت ایاالت متحده همراه شد و های روسیه اگرچ واکنش. آن صحبت کرده است، توضیح دهد

واشنگتن حاضر نشد حرفی درباره پالن بی بزند اما برای همه این سئوال پیش آمد، پالن بی چیست؟ 

کند و طرح جایگزینی که کری درباره آن صحبت کرده است، کدام  آمریکا از چه طرحی صحبت می

 است؟
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پالن بی همان . دانند منظور از پالن بی چیست یخوبی م گران امور منطقه به اما کارشناسان و تحلیل

های امنیتی  ویژه کسانی که دستگاه اعتقاد بسیاری از کارشناسان خاورمیانه به طرحی است که به

طرحی . کنند که درصدد تجزیه منطقه هستند، همان تجزیه سوریه است آمریکایی و غربی را متهم می

آمد و حتی گفته شد هنری کسینجر، وزیر امور خارجه اسبق میان  که از همان ابتدای بحران سوریه به

وگو با یک روزنامه لهستانی صحبت از لزوم اجرای آن مثل دیگر کشورهای عربی  امریکا در گفت

 .های بسیار کرد ریزی زور اسلحه و خون حتی به

ریکایی بر های مهم ام بسیاری از متخصصان اندیشکده. این طرح در آمریکا طرفداران بسیاری دارد

تواند برقرار بماند و کشورهای عربی همگی باید تجزیه  شیوه فعلی نمی این باورند که خاورمیانه به

های مرزی کشورهای عربی بر اساس  شنویم که از پایان یافتن تقسیم ها بسیار می در رسانه. شوند

اند و  ایده تجزیه شده اکنون عراق و لیبی بر اساس همین عمال هم. زنند پیکو حرف می -طرح سایکس 

 . طور سوریه هم همین

این شکل خواهد بود که  هر حال، اگر ایاالت متحده بخواهد پالن بی را در سوریه پیاده کند به به

نیروهای خود را از شمال و جنوب سوریه یعنی از طریق ترکیه و اردن وارد سوریه خواهد کرد تا 

برای این که مشکالت سابق بر سر عراق . وجود آید بهاین ترتیب منطقه جدیدی تحت کنترل خود  به

اشغال سرزمینی عربی نشود، از نیروهای کشورهای عربی و اسالمی استفاده  تکرار نشود و متهم به

ها عربستان سعودی، اردن، ترکیه، قطر و امارات متحده عربی خواهند  خواهد کرد که در راس آن

 . رزه با داعش در حال انجام استاین سناریو تحت عنوان ائتالف مبا. بود

در این میان تاکنون بازندگان اصلی مردم سوریه و مردم ترکیه هستند، چه بشار اسد در قدرت بماند و 

سوریه را تسریع  بس فعلی ادامه یابد چه آمریکا بخواهد پالن بی را آغاز کند و ورود نظامی به آتش

 . کند

گوید که باید میان ترکیه و کردها یکی را  جهان می خطاب بهبرای همین اردوغان با عصبانیت دائما 

و خودمدیریتی « کردستان سوریه ترسد که با تحکیم موقعیت روژاوا ترکیه از این می. انتخاب کنند

برای همین در هر حالتی دولت ترکیه خود را بازنده تحوالت . کردستان ترکیه نیز برسد دموکراتیک به

 .داند سوریه می

***** 

کنترل درآوردن منابع و خطوط انتقال انرژی موجود در منطقه،  خواهد با به روژه خاورمیانه بزرگ میپ

خواهد تا  این پروژه می. گیرنده در مورد نفت و گاز باشند آمریکا و متحدانش تنها بازیگر و تصمیم

امکان ادامه  هفت خواهران نفتی شهرت دارند، در آینده نیز های بزرگ نفتی جهان که به شرکت به
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اختالفات مذهبی در این منطقه دامن بزند و بدین  این طرح به دنبال این است تا به. شان را بدهد امپراطوری

 .ساز ادامه مناقشات میان جوامع و کشورهای منطقه باشد وسیله زمینه

. میالدی است ۱۱۱۳ماه مارس  اولی مربوط به. کنم دو مورد و اتفاق مهم اشاره می در همین راستا نیز به

تالش بسیاری کردند تا طرحی رییس جمهور وقت ترکیه و عبدهللا گل  نخست وزیر در این برهه اردوغان

شد، ایاالت متحده آمریکا  را در مجلس ترکیه به تصویب برسانند که در صورتی که این طرح تصویب می

های جنوب  ت ویژه خود را در بخشترین نیروهای عملیا هزار نفر از زبده ۰۱یافت تا بیش از  اجازه می

شرقی ترکیه و در راستای مرزها با کشور عراق مستقر و برای اشغال این کشور از سمت شمال عملیات 

چنین مخالفتی  اما در آن مقطع زمانی و مخصوصا با روشنگری که اپوزیسیون و هم. وسیعی را شروع کند

 .دند، این الیحه در مجلس تصویب نشدیس ستاد فرماندهی ارتش ترکیه با این طرح کریکه ر

یکی  دست آمریکا، سوریه تبدیل به اما نکته دوم، این بود که برخالف تصور غالب، پس از اشغال عراق به

میالدی کالین پاول وزیر امور خارجه وقت آمریکا  ۱۱۱۲در سال . ترین کشورهای منطقه گشت از مهم

این دیدار بسیار مهم بود و در اوضاع . بشار اسد دیدار کرددمشق داشت و در این سفر با  سفری را به

دیدار بشار اسد و پاول از این جهت که چرا بعد از . کنونی منطقه که االن شاهد هستیم بسیار تاثیر داشت

این شدت با بشار  اکنون به اجرای ماموریت محوله از سوی آمریکا شد و چرا هم این دیدار اردوغان تبدیل به

چندین  در دیدار مذکور وزیر امور خارجه آمریکا از اسد خواست تا به. کند بسیار مهم است ت میاسد ضدی

اپوزیسیون عراق و هر گونه  عدم کمک به: خواسته ایاالت متحده آمریکا عمل کند که عبارت بودند از

ی مبارز ها قطع رابطه با گروه ؛نیروی مردمی که مخالف حضور و اشغال کشورشان توسط آمریکا هست

های  فلسطینی که برای آزادی فلسطین با اسرائیل در حال مبارزه هستند و یا حداقل جلوگیری از فعالیت

تر نیز تجدید نظر در روابط سوریه  هللا لبنان، اما از همه مهم ایجاد فاصله با حرکت حزب ؛ها نظامی این گروه

های آمریکا از بشار اسد بود که در  ا خواسته این. ایران حکومت اسالمی با متفق استراتژیک خود، یعنی

 .با وی مطرح شد ۱۱۱۲دیدار کالین پاول در سال 

های آمریکا را رد کرد، مورد خشم شدید این کشور قرار  هنگامی که بشار اسد، بسیاری از این خواست

سوریه را در اظهارات این اشخاص و  راحتی این خشم و غضب مقامات آمریکایی نسبت به گرفت و ما به

مریکا آالوقوع ایاالت متحده  حمله قریب ،میالدی ۱۱۱۲در اواخر سال . مخصوصا جورج بوش شاهد بودیم

پی در عراق و از  در های پی اما درجا زدن آمریکا و شکست. صورت بسیار جدی مطرح بود سوریه، به به

 مانع از این حمله و اشغال ،آمریکا در عراق رقابت بادر  ایران حکومت اسالمی تر نیز نقش فعال این مهم

زانو درآوردن  وقتی آمریکا دید که حداقل فعال امکان تصرف نظامی سوریه را ندارد، نقشه به. شد سوریه

سیاسی تغییر داد و دست راست ایاالت متحده آمریکا برای اجرای طرح  سوریه را از شیوه نظامی به

 .ریه قطعا اردوغان و حزب مطبوعش عدالت و توسعه بودسیاسی خود در مورد سو
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صورت رسمی  در این دیدار به. میان اردوغان و بوش نیز در این میان بسیار مهم بود ۱۱۱۲دیدار نوامبر 

پس از این تاریخ هم شاهد . اردوغان داده شد اما پنهان، ماموریت فتح و اشغال سیاسی سوریه از درون به

صورت خانوادگی میان رهبران  و گرم ترکیه و سوریه هستیم و این روابط را حتی بهروابط بسیار صمیمی 

اما هدف اصلی از ایجاد چنین روابطی این بود که . نظیر است دو کشور شاهد هستیم که در نوع خود بی

 آمریکاییها قول داده بود تا بشار اسد را با نفوذی که بر روی وی دارد از بلوک ضد  آمریکایی اردوغان به

 .. .آمریکا نزدیک سازد و مقاومت دور و به

نتیجه برسد، به احتمال زیاد غرب و  اگر که مذاکرات صلح سوریه در ژنو به: تر آن است که پیام واضح

 .های منطقه روژواوا را تحت فشار قرار خواهند داد آمریکا و دولت

آور و غیرانسانی با  کیه معامالت شرماتحادیه اروپا و آمریکا و تر. دالیل آن امر نیز روشن است

جویان سوری  ویژه پناه اروپا، به جویان را به اتحادیه اروپا برای این که جلو ورود پناه. همدیگر دارند

کنند و  طور مرتب سوریه را بمباران می سو، به ها از یک آن. دهد ترکیه باج می را بگیرد، همواره به

لبنان و سپاه پاسداران حکومت اسالمی ایران و روسیه و همه  هللا ارتش و دولت بشار اسد و حزب

گیرند  ها از مردم این کشور قربانی می المللی آن نیروهای مخالف دولت سوریه و مدافعان منطقه و بین

آن هم در شرایطی که . پذیرند عنوان پناهنده نمی کنند به هایی که از این جنگ و کشتار فرار می اما آن

رحمانه علیه مردم کرد در جنوب شرقی ترکیه  غان رییس جمهور ترکیه، جنگی بیرجب طیب اردو

 . کند راه انداخته و در عین حال مواضع کردها در شمال سوریه را بمباران می به

اطالعات کاخ سفید از یک تماس تلفنی بین رییس جمهور اوباما و اردوغان در اواسط ماه فوریه 

برداری از شرایط این منطقه  دنبال بهره نباید به YPGکرد که نیروهای اوباما تاکید »نشان داد که، 

ناپذیر ایاالت  بر تعهد تزلزل»: شود که اوباما سپس گفته می« ...تر باشند  بیش برای تصرف قلمرو

در همان زمان . «عنوان یکی از اعضای ناتو تاکید کرده است متحده برای تامین امنیت ملی ترکیه به

در شمال سوریه ادامه  YPGادامه بمباران مواضع  اوغلو نخست وزیر ترکیه تاکید کرد بهد واحمد داو

 .خواهد داد

، حمله کرد و این (HDP) ها دموکراتیک خلق حزب  د اوغلو طی یک سخنرانی بهوفوریه، داو 02در 

همکاری ها همانند باندهای ارمنی با روسیه  آن»: داود اوغلو گفت. خیانت متهم کرد حزب را به

ای که با  «ارامنه»عنوان  این حزب به زدن نخست وزیر ترکیه به در این زمینه، برچسب. «کنند می

در عین حال، بر  و ها است ارمنی 1311کشی سال  کنند آشکارا توجیه نسل می« همکاری»ها  روس

 . ، یعنی رسما نفی شهروندی مردم کرد است«دیگران»عنوان  شهروندان کرد به زدن به چسب
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حمالت هوایی »ترکیه  که نقل از ابراهیم کالین، سخنگوی اردوغان، حاکی است گزارش گاردین به

هایی در دست داریم که  ما گزارش»گفته کالین  چرا که به« کند را بررسی می YPGعلیه 

 .«...کنند ها همکاری می و با روس... کنند با فرماندهان روسی صحبت می( YPG) ها آن

حزب دموکراتیک  م غیرکردهایی که با دولت عدالت و توسعه مشکل داشتند از رای بههم کردها و ه

همین خاطر، این حزب غیر از مردم کرد، از سوی برخی  به. بردند سود زیادی می( پ.د.ه) ها خلق

درصد آراء را کسب  1/13نیروهای غیرکرد چپ و سویالیست و کارگری حمایت کسب کرد که بتواند 

پ .د.پیروزی ه. کرسی پارلمانی عبور کند 12درصدی مورد نیاز برای کسب  12نصاب کند و از حد 

تغییر قانون  عدالت و توسعه را از اکثریت پارلمانی انداخت و مانع از آن شد که اردوغان اقدام به

توانست قدرت  در آن صورت او می. نظام ریاستی کند اساسی ترکیه و تبدیل آن از نظام پارلمانی به

 .ایی نامحدودی کسب کنداجر

حزب آشتی و . پ، سرآغاز عصر جدیدی در مشارکت سیاسی کردها است.د.موفقیت سیاسی ه

دو ) 0213پ، در زمان اعتراضات سیاسی گزی پارک در سال .د.، حزب نزدیک به ه(پ.د.ب) صلح

، تا (و توسعه طرفه اوجاالن و در آستانه شروع مذاکرات با دولت عدالت بس یک ماه بعد از اعالم آتش

جداسازی مطالبات کردها از کلیت  اما برای ممانعت از تمایالت فزاینده به. حد زیادی ساکت ماند

پ خواست که تبدیل .د.طلبانه در سراسر ترکیه، اوجاالن از ب خواهانه و برابری های آزادی تالش

را در کنار هم گرد جنبش کردها و نیروهای چپ ترک »حزبی جدید و فراگیرتر شود که بتواند  به

 .«بیاورد

پ کمپین منظمی برای کسب پایگاه اجتماعی فراتر از جامعه .د.پیش از انتخابات هفتم ژوئن ترکیه، ه

. ها رو آورد جوانان سوسیالیست و چپ ترک، کارگران، زنان و دیگر اقلیت کرد ترکیه راه انداخت و به

تاش، یکی از دو رهبر حزب، این موفقیت را الدین دمیر پس از پیروزی انتخاباتی این حزب، صالح

تر  گرایان غیرکرد، بیش پ در میان چپ.د.های ه با وجود موفقیت. خواند« دیدگان ستم»پیروزی تمام 

های آماری پرفسور اریک  بر اساس تحلیل. دست آمده است های این حزب از مردم کرد به رای

میلیون  1/1لم، در این انتخابات تقریبا از دانشکده اقتصاد استکه( Myersson Erik) میرسون

. پ تغییر دادند.د.ه اردوغان به« عدالت و توسعه»دهنده محافظه کارکرد رای خودشان را از حزب  رای

پ از کسانی .د.گفته یکی از موسسات پژوهشی و انتخاباتی ترکیه، تقریباً یک سوم آراء ه چنین، به هم

 .اند دالت و توسعه بودهدست آمد که پیش از این حامی حزب ع به

ک در قندیل راه .ک.ای را علیه مردم کرد و بمباران مواضع پ تا این که اردوغان جنگ همه جانبه

هدف . عنوان انتخابات زودرس انتخاب کرد نوامبر را به 1جای تشکیل دولت ائتالفی،  و به. انداخت

نوامبر هر چند  1در انتخابات . ان شودها نتواند وارد پارلم اردوغان این بود که حزب دموکراتیک خلق
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ها این  طور ناگهانی و در بهت کارشناسان و مراکز آمارگیری باال رفت اما حزب دموکراتیک خلق به

حزبی خود  هرچند حزب عدالت و توسعه دولت تک. نمانیده وارد پارلمان شد 13تر و با  بار با آرای کم

حد نصاب نرسیده  ی تغییر قانون اساسی در پارلمان بهچون گذشته تشکیل داد اما آرایش برا را هم

 .است

اند اما با این وجود،  با همه جنایات دولت و ارتش و رییس جمهور ترکیه علیه بشریت مرتکب شده

 . دهد جویان سوری و غیره ادامه می اتحادیه اروپا هم چنان با معامالت غیرانسانی علیه پناه

******* 

 

وزیر ترکیه، دونالد توسک رییس شواری  کمیسیون اروپایی، داوداوغلو نخست کلود یونکر رییس ژان

 وزیر هلند اروپایی، و مارک روته نخست

 

کشور عضو این اتحادیه همراه با احمد  01گوید که سران  دونالد توسک، رییس شورای اروپایی، می

جویان  اند در مورد بحران ورود پناه شکل رسمی توانسته وزیر ترکیه، سرانجام به داوداوغلو، نخست

 .توافق دست یابند اروپا به به

گزارش خبرگزاری فرانسه، توسک در صفحه کاربری خود در شبکه اجتماعی توییتر اعالم کرده  به

گیری برای این توافق  رای. ن تمامی سران اتحادیه اروپایی و ترکیه صورت گرفتاست که توافقی میا

 .بدون ذکر نام انجام شده است

تمامی  نامه یادآور شده که بر پایه این توافق خبرگزاری فرانسه، با خالصه کردن نکات این توافق

یق مرز ترکیه وارد یونان و از طر( ٧۳۳۲اول فروردین ماه ) مهاجران غیرقانونی که از دو روز آینده

 .کشور ترکیه بازگردانده خواهند شد شوند، به می

اند و  هایی که از جنگ گریخته بر پایه این گزارش این قانون شامل همه مهاجران غیرقانونی، چه آن

 .آیند شود و اهمیتی ندارد که این مهاجران از کدام کشور می اند، می هایی که مهاجر اقتصادی چه آن

هایی از ترکیه در جزایر یونان مشغول به کار  ین قرار شده است که از اول فروردین ماه، مقامچن هم

 .هایی از یونان نیز در خاک ترکیه فعالیت خود را آغاز کنند شوند و مقام

http://gdb.rferl.org/D4C7423B-BE06-4848-9598-A7DAC53FFDCA_mw1024_s_n.jpg
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ها و  العاده است و برای اتمام رنج انسان نامه آمده است که این تدابیر موقتی و فوق در متن این توافق

 .قانون ضروری است بازگشت

جویان در ترکیه و در یونان  المللی باشد، نام تمامی پناه که تمامی امور مطابق با قوانین بین برای آن

های یونان مورد بررسی قرار  ثبت خواهد شد و هرگونه پرونده پناهندگی، فرد به فرد توسط مقام

 .خواهد گرفت

کمیساریای عالی . کشورشان بازگردانده خواهند شد به شان پذیرفته نشود، هایی که پرونده پناهندگی آن

ها توسط اتجادیه اروپا  این بازگشت کمک خواهد کرد و تمامی هزینه سازمان ملل در امور پناهندگان به

 .تقبل خواهد شد

جویان مطابق با  نامه، اتحادیه اروپا اعالم کرده که از تعهد ترکیه برای حمایت از پناه در این توافق

 .المللی استقبال خواهد کرد ین بینقوان

جوی سوری که از یونان  ازای هر یک پناه نامه آمده این است که به از دیگر مواردی که در این توافق

 .اتحادیه اروپا فرستاده خواهد شد جوی سوری دیگر از ترکیه به شود، یک پناه ترکیه بازگردانده می به

دریا و سپردن خود  جویان برای زدن به از شور و شوق پناه علت اتخاذ این تصمیم، این عنوان شده که

جو  این ترتیب پناه علت دیگر آن است که به. های پرخطرشان کاسته شود دست قاچاقچیان و قایق به

 .اروپا رود سره به جویی در ترکیه یک تری خواهد داشت که از اردوگاه پناه امید بیش

اند، از بخت باالتری  تر از خاک یونان مسترد نشده که پیش هایی در این زمینه زنان و کودکان و آن

 .برخوردار خواهند بود

اروپا برای شهروندان ترک و  تر، تسهیالت سفر بدون ویزا به ترکیه در ازای این همکاری پول بیش

 .چنین پیشرفت بیشتر در پرونده عضویت این کشور در اتحادیه اروپا دریافت خواهد کرد هم

وزرای خارجه  حصول توافق، فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا، بهپیش از خبر 

خاطر جنگ داخلی  کشورهای اروپایی اخطار داده بود که نزدیک به نیم میلیون نفر از مردم لیبی نیز به

 .ندنداروپا بپیو فوج مهاجران به ها نیز به روند که آن اند و احتمال آن می در این کشور آواره شده

ای از آن به دست خبرگزاری رویترز  ای که به این وزرای خارجه نوشته و نسخه موگرینی در نامه

 .زده کمک کنند لیبی بحران خواهد که برای بازگشت ثبات به رسیده است، از کشورهای اروپایی می

صبح روز جمعه از آغاز موج مهاجرات اهالی لیبی،  وزیر بریتانیا نیز با اشاره به دیوید کمرون، نخست

های مدیترانه کنند تا  تری را روانه آب های امداد و نجات بیش رهبران اروپایی خواست تا کشتی

خاک لیبی  ها را مجددا به  کند، آن مقصد اروپا ترک می که قایق قاچاقچیان لیبی را به محض آن به

 .بازگرداند
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، هشدار داده 0212شنبه هشتم مارس  ز سهکمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان رو

المللی  جویان ممکن است نقض قوانین بین است که توافق ترکیه و اتحادیه اروپا برای مهار بحران پناه

 .باشد

من عمیقا نگران هرگونه توافقی هستم که براساس آن »: گزارش رویترز، فیلیپو گراندی گفته است به

مللی در خصوص حقوق پناهندگان، افراد را از کشوری به کشوری ال بدون در نظر گرفتن قوانین بین

 .«دیگری منتقل کنند

براساس توافق اولیه که بین اعضای اتحادیه اروپا حاصل شد قرار است ترکیه در مقابل دریافت پول، 

تری  تسریع مذاکرات عضویتش در اتحادیه اروپا و مزایای مسافرت بدون روادید تالش کند تعداد بیش

 .پناهندگان را بپذیرد از

الملل گفته است که توافق  اند و سازمان عفو بین های مدافع حقوق بشر از این توافق انتقاد کرده گروه

 .حق پناهندگی خواهد بود جویان تیر خالص به کشور اتحادیه اروپا در خصوص پناه 01ترکیه و 

 .وافق غیر انسانی استدر همین زمینه، سازمان پزشکان بدون مرز نیز گفته است این ت

این در حالی است که احمد داوود اوغلو، نخست وزیر ترکیه گفته است، این توافق مانع مهاجرت 

 .جویان سوری نخواهد شد قانونی پناه

: کرد، گفته است نخست وزیر ترکیه که در کنفرانس خبری با همتای یونانی خود در ازمیر صحبت می

توانند از  های ما هستند می های که در اردوگاه سوری. رقانونی شدهدف این است که مانع مهاجرت غی

 .اروپا اقدام کنند طریق قانونی برای مهاجرت به

ایم که همه  ما تصمیم بسیار مهمی گرفته»: در همین حال، نخست وزیر ترکیه روز گذشته گفته بود

 .«ها بپذیریم رفتن ملیت آنروند را بدون در نظر گ یونان می غیرقانونی که از ترکیه به مهاجران

 .ها نفر از خانه و کاشانه خود آواره شوند جنگ داخلی در سوریه باعث شده است تا میلیون

در اختیار ترکیه گذاشته بود، اما معلوم نبود طرف را بر  اتحادیه اروپا قبال نیز سه میلیارد یورو کمک

 .سر نحوه استفاده از آن هم عقیده باشند

******** 

موثرترین نیروی  های زنان، خصوص یگان مدافع خلق در روژاوا، به های یگاناین در حالی است که 

که آیا  است سئوال مهم ایناما . اند علیه داعش بوده یطلب و برابری یخواه آزادی در راه مبارز

و های سوسیالیستی  اتیک متاثر از سیاستکرهای منطقه و غرب، چنین سیستم مردمی و دمو دولت

های طبقاتی و  خصوص رهبران روژاوا، اگر سیاست به را در سوریه تحمل خواهند کرد؟ شورایی

ارتباط تنگاتنگ با جنبش کارگری و نیروهای مدافع طبقه کارگر در سوریه و منطقه و جهان برقرار 

 داری این حرکت انقالبی و اجتماعی و سوسیالیستی را های سرمایه نکنند، احتمال این که دولت
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های مثبت و  عبارت دیگر، رهبران روژوا باید همه گزینه به. ار نیستظشکست بکشانند دور از انت به

ها، محدود  برقراری روابط با دولت منفی را مورد بحث و بررسی قرار دهند و صرفا رابطه خود را به

تی زیادی با امپدر همبستگی با کوبانی نشان داد که س 0210المللی یک نوامبر  حرکت بین. نکنند

حزب اتحاد بنابراین  !تر کرد تر و نزدیک وا وجود دارد بنابراین باید این روابط را محکمات روژالتحو

 .گذاری کرده است در مقابل داعش را پایه مهمیهای  ، پیروزی(د.ی.پ) دموکراتیک

 هنگامی که نیروهای داعش منطقه کوهستانی سنجار را در شمال غرب عراق محاصره کردند،

روژاوا انتقال  کریدوری درست کردند تا ده هزار کرد ایزدی گرفتار داعش را به ،های مدافع خلق یگان

ها از دست  گ که در حال نجات ایزدی.پ.ک و ی.ک.تصاویر مخابره شده از نیروهای پ. دهند

 .افزایش داد در منطقه راخودمدیریتی دموکراتیک ک و ایده .ک.نیروهای داعش بودند اعتبار پ

سو با  کوبانی نیز همکاری میان غرب و نیروهای کرد هم کانتون عالوه بر این، حمله داعش به

عنوان راهی برای جلوگیری از پیشروی داعش در  ک را تقویت کرد و ائتالف میان این دو را به.ک.پ

 .سوریه مطرح نمود

کرد و هم  مردم ایش، هم بهه پارلمان راه یافته است، باید برای عملی کردن وعده پ به.د.حاال که ه

کننده در  عامل تعیین. جامعه شهری ترکیه، تالش زیادی بکندنیروهای تحت ستم و سوسیالیستی  به

از طرف دیگر، . ترکیه است تحت ستم های های این حزب برای طبقات پایین و اقلیت این میان، برنامه

کند موفقیت این حزب  ترکیه مشخص میپ را در قلب مناطق کردنشین .د.چه که میزان حمایت از ه آن

که باالترین نرخ زاد و  این با توجه به. کردستان ترکیه است دموکراتیک برد آرمان خودگردانی در پیش

 1تا  0، یا 0تا  3مناطق کردنشین ترکیه است و تعداد فرزندان هر خانوار در این مناطق  ولد متعلق به

خواهند کماکان در پارلمان ترکیه  ترکیه اگر می سوسیالیستینیروهای است، ( استان بسته به) فرزند

 .کرد تن بدهند مردم خواسته خودگردانی ثیرگذار مطرح باشند باید بهاعنوان یک نیروی سیاسی ت به

با . در ترکیه، تصرف کردند« آقچه قلعه»سوی شهر  گ شهر استراتژیک تل ابیض را، آن.پ.ی

. جنوب را برای پایتخت داعش در رقه قطع کرد شمال بهگ مسیر لجستیک .پ.تصرف تل ابیض، ی

در شمال شرقی « جزیره»کانتون  د برای اتصال کوبانی به.ی.تالش های پ این پیروزی استراتژیک به

د اکنون داعش را .ی.پ. پارچه از کوبانی تا مرز عراق کمک کرده است سوریه و ایجاد یک قلمرو یک

 .کرده است سازی پاک« عفرین»از مناطق میان کوبانی و کانتون 

زودی  به های آزاده ها، زنان و جوانان و همه انسان المللی کارگران، سوسیالیست با حمایت بین د.ی.پ

دهد،  تمام مرز جنوبی ترکیه را پوشش می ادست خواهد آورد که تقریب ای در سوریه به قلمرو پیوسته

ید در شمال سیس حکومتی جداگاه اجازه ت هیچصراحت گفته باشد که  حتی اگر اردوغان هفته پیش به

 .سوریه را نخواهد داد
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معنای واقعی تنها راه رهایی جامعه  سیستم خودگرانی دموکراتیک، به یکو برپایی  سقوط بشار اسد

 بدون وجود یک جایگزین دموکراتیکچرا که  .تر است خرابی بیش ترکیه از جنگ و تروریسم و خانه

باشد و این دقیقا سخن  بارتر تر و فاجعه تواند اسفناک می مند و سراسری هم چون روژاوا قدرت

خواه و  ، یک سیستم انسانی و آزادیسوریه در سراسر است که باید رهبران روژاوا مشترک

ای  های غربی و حامیان منطقه شرطی که دولت اما به بر قرار شودطلب خودگرانی دموکراتیک  برابری

  .طلب بردارند های تروریستی اسالمی و جنگ ها دست از حمایت و تسلیح گروه نآ

میلیون نفر را در خود جا داده  02سوریه کشوری است با تنوع نژادی و مذهبی که جمعیتی بیش از 

های آسیان تبار و یهودیان از   چرکس ها، ها، چچن ترکمن ها، ارمنی عرب، کردها،غیر از مردم . است

مسلمانان  .کنند زندگی می چنین پیروان اسالم و مسیحیت در این کشور هم .ای این کشور هستنده اقلیت

که پیروان  ایزدیچنین ادیان غیرالهی دروز و  هم .شوند علوی، سنی و اسماعیلی تقسیم می سوریه به

 .شوند در سوریه وجود دارند ترتیب دروزیان و یزیدیان نامیده می ها به آن

زبان کورمانجی، گویش کردها در ترکیه، شمال شرقی عراق و غرب ایران  کردهای سوریه بهاکثریت 

از لحاظ  .هستند سنی شافعی یا شیعه علوی ،ایزدیاستثنای برخی از کردهای  ها به آن .گویند سخن می

تر  بیشاند و  ویژه در شمال شرق این کشور تجمع کرده جغرافیایی، اکثر کردهای سوریه در شمال و به

در  از مردم کرد، البته شمار زیادی .قامیشلی و حسکه ساکن هستند ها در شهرهای جمعیت آن

 .کنند می زندگی حلب و دمشق شهرهای بزرگی مانند

 

های غربی و در راس همه  ، نه از طرف روژاوا، بلکه بر عکس از سوی دولتتجزیه سوریه نهایتا

ولی تاکنون هیچ اجماع نظر و اراده  اند کردهها است که مطرح  مدت ایش آمریکا و دولت متحد منطقه

اند که سیستم  رهبران روژوا همواره تاکید کرده .شدن آن مشاهده نشده است مستحکمی برای اجرایی

های  دولت های طرح .خواهند و قصد جدایی و استقالل ندارند خودگردانی را برای سراسر سوریه می

ملیت، جنسیت،  بدون توجه به و برابر و جامعه سکوالر ایجاد یک به وجه هیچ ، بهای غربی و منطقه

چرا که هنوز هم در عراق و افغانستان و لیبی شاهد . های متفاوت منجر نخواهد شد مذهب و سیاست
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هاست مانند شاهد یک  در حالی که سال. ادامه جنگ و خونریزی و تروریسم دولتی و غیردولتی هستیم

ای اقتصادی،  مناسب آن را در همه عرصه دموکراتیک در روژاوا هستیم و کارکرسیستم خودگردان د

 از و این تجربه با وجود همه اشکاالتش. ایم سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، دفاعی و دیپلماتیک دیده

ای مناسب و عملی و انسانی نه تنها برای نجات مردم سراسر  وضع طبقاتی، تجربهم صریح اتخاذ

باید ضمن حمایت و پشتیبانی از این طرح مواضع طبقاتی و مناسبات . حتی منطقه استسوریه، بلکه 

در  چرا که .کرد فبرطر ی و هم نظریعمل عرصه در هم تش رااالشورایی آن را تقویت کرد و اشک

وجود آمده و اکنون در  تر در این منطفه به زمینه مناسبی برای فعالیت عمیق کنفدراسیون دموکرایتک،

های  دولت سویصورت رسمی از  گاه به هیچ یطرح چنین. ان ترکیه نیز در حال پیاده شدن استکردست

که سیستم موجود به دلیل این . حمایت نخواهد شد و منطقه غربی و مقامات سیاسی بزرگ دنیا

مگر این که با  .ندک تحمل نمی ، هرگز یک سیستم جدید مردمی از پایین را هرگزداری جهانی سرمایه

، دیدگان جنبش مزدبگیران و همه محرومان و ستمهای اجتماعی قدرتمند  دیدگان و جنبش ت ستمقدر

 .داری تحمیل شود سیستم موجود سرمایه ها به آلترناتیو طبقاتی آن
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