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  احمد مزارعی

  ٢٠١٩ اکتوبر ١٧
  

 گزارشی ازجنگ سوريه با ترکيه و اوضاع عمومی منطقه

  

  تبعدازمنبج،ارتش سوريه برحسکه و قامشلی نيزتسلط ياف

  دترکيه ھيچ حقی برای استقرار دائمی نيروھايش در سوريه ندار: ديپلمات روس

  ت مخالف دخالتھای ترکيه وديگران درسوريه اسموضع دولت ايران نيز شديداً 

  نروابط ايران با عربستان وامارات دردستور کار پوتين وعمران خا

باقدرت واعتماد به نفس کامل درميان شورو شوق وھلھله وشادی مردم شھرھا  ارتش سوريه به فرمان بشار اسد،

ھم اکنون  . ، رقه وروستاھای اطراف حلب شمالی درحال حرکت است، قامشلیوشھرکھای مابين مناطق حسکه

يگاھھای نظامی دوشھر قامشلی ويژه درمراکز وپاه ارتش پيروزمند سوريه ميدان انتشار خودرا گسترش داده ب

ارتش پيروزمند سوريه شروع به . وحسکه مستقر گرديده وراھھای کمک رسانی ميان اين مناطق را امن نموده است

غاز نموده است زيرا آ راطرف مالکيه ه ب شرقی ۀسوی روستاھا وشھرکھای مرزی درمنطقه حرکت وگسترش ب

زديگر سو فعاليت کميته ا. تش سوريه بايد جای خالی انھا را پرکند مناطق مذکور ھستند وارۀامريکائيھا درحال تخلي

غاز گرديده تا بتوانند آی کردھا نيز که اکنون درارتش سوريه ادغام شده اند با کمک ارتش سوريه ئھای توده 
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ارتش  بمبارانھای مکرر و دربرابر تجاوز ارتش ترکيه ايستادگی کنند ھمچنين شھرک راس العين دربرابر تجاوز

   .رکيه ھمچنان درحا ل مقاومت استت

ورده است که ھر آ، ووضعيتی را به وجود  خودرا براوضاع عمومی سياست در سوريه افکندهۀتحوالت تازه ساي

 ۀرو کرده وزنگ خطر را برای ھمه گونه طرح وگزينه ای را برای تقسيم سوريه با بن بست وشکست روب

برای » تنظيم قانون اساسیۀکميت «ھمچنين قراراست. ورده استآگروھھای سياسی مخالف دولت سوريه به صدا در

 بين المللی برای مذاکره درمورد جزئيات اين ۀ سوريه در پايان اين ماه اولين جلسات خودرا برگزارکند وفرستادۀيندآ

ه  قانون اساسی، قراراست درمورد تجاوزات اخير ترکيه بۀشود، کميت قانون اساسی تازه امروز وارد دمشق می

که اين تجاوزات ارتش ترکيه چه موانعی درراه   بين المللی ارائه دھدواينۀمرزھای سوريه گزارشی به اين فرستاد

مقدم برھر چيز اين  .توان اين موانع را ازسرراه کميته ازميان برد پيشرفت کار اين کميته ايجاد کرده وچگونه می

، دعوت  ملی سوريهۀه اولين مطلب اعضای اين کميتک کميته تجاوز ارتش ترکيه را محکوم خواھد نمود وھم اين

 فشارھا وتھديدھای دولت ترکيه درماھھای ۀازھمگان برای مقاومت دربرابر تجاوز ارتش ترکيه خواھد بود، ھم

رو ه ينده سوريه منافعی را برای خود درسوريه اعمال کند با شکست روبآکه بتواند درقانون اساسی  اخير برای اين

  .کرد

 فيصل مقداد سخنگوی رسمی دولت سوريه ھيچگونه فشاری از ھيچ منبع خارجی درمورد قانون اساسی ۀفتبنا به گ

  .اعمال نشده است

  :مده استآه ، وضعيت تازه ای درشکل زير به وجود منطق ۀدرپرتو شرايط تاز

ل وئی بر کنترن با روسيه وتواناآکه حجم عظيم ھمبستگی محور مقاومت منطقه وارتباط منطقی وروشن  نآ پس از

ر وروسيه برای مثال درمورد  اين محوۀ، ھمچون رابط بين المللی روشن گرديدۀو مديريت کردن روابط پيچيد

وردن اين رودرروئی که محورمقاومت آل دروديگر واز طرفی به زير کنتر ، مابين رودرروئی مستقيم با يکترکيه

د پايبندی به استقالل وامنيت مرزھای سوريه توانست ويژه درموره منطقه توانست با ھمکاری تنگاتنگ با روسيه ب

 روسيه وکشورھای خليج نيز با ۀاين خواست خودرا با قدرت فائقه ای که از خود نشان داد اعمال کند، ھمزمان رابط

از يکطرف به رياض وصل نمود را سکو عربستان تبديل به پلی گرديد که ممسافرت والديمير پوتين به امارات و

  .تواند نتايج مثبتی در بر داشته باشد ابوظبی وتھران نيز کشيده شد که می ،ين پل ميان رياضواز طرفی ا

غاز نمود ودرمسافرتی که به تھران آپاکستان نيز حرکت دپلوماتيک خودرا دراعظم صدراين ميان عمران خان 

نظر ه  عربستان قرارداد که بن با رياض پايتختآقای خامنه ای از يکسو وبرقرارکردن ارتباط آداشت وديدارش با 

 ۀ گستردۀرسد نتايج مثبتی در بر داشته است، کوششھای عمران خان از اين نظر مھم است که اين کشور رابط می

ثير قابل توجھی درازميان بردن موانع ميان أتواند ت می و اقتصادی وسياسی با دو کشوروالبته بيشتر با عربستان دارد

 کوششھای روسيه در مسافرت اخيرش به عربستان وھمچنين مسافرت عمران نبايد شک داشت که .دوکشور بردارد

  .وردآويژه جنگ يمن به بار خواھد ه خان ميان ايران وعربستان نتايج مثبتی برای برقراری صلح درمنطقه ب

 قدرت محور مقاومت ۀمده ھمچون شکست سياستھای امريکا درنتيجآبا تحوالت گوناگونی که درمنطقه به وجود 

 مپ مبنی براينريکا واظھارات ابلھانه ومبتذل تر نيروھايش وھمچنين افالس امۀن به خارج کردن مفتضحانآار واجب

ن آسوريه ششھزار کيلومتر ازما دوراست وما نبايد از «که واين »کردھا درجنگ نر ماندی به ما کمک نکردند «که

والن ؤيکی ازمس « :يترامروز ازشھر منبج گزارش خبرنگار رو، واخيراً که تنھا قابل پوزخند است» دفاع کنيم

 عناصر نيروھای امريکائی ھم اکنون درخارج از شھر منبج ۀھم « امريکا اعالم داشت کهۀ وزارت خارجۀعاليرتب



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

 ۀيندآ اينھا نشانه ھائی از پيروزی بزرگ محور مقاومت وروسيه در شکل دھی به سياستھای ۀھم »قراردارند

  .باشد ل طلب منطقه میخاورميانه به نفع ملل استقال

  

  هاقدامات ھفته ھای اخير روسيه برای توقف جنگ درسوري

چند ھفته پيش الوروف درمصاحبه ای اظھارداشت که ازاين پس درخاورميانه جنگی درکار نخواھد بود ، وی اين 

 .يان داشت، ب سوريهۀيندآی بر پيش نويس قانون اساسی ئاظھارات را ھمزمان با توافق گروھھای مختلف سوريه 

را راضی نمود تا خودرا » قسد «تی روسی نيزبه قامشلی رفته وکردھایأھي ،درھماھنگی با اين اظھار الوروف

، درمقابل دولت سوريه امتيازات ويژه با ارتش و دولت سوريه ھمکاری کرده ودرارتش سوريه ادغام شوند منحل و

را متھم »قسد «توانست تش سوريه ، ترکيه ازاين پس نمیدرار» قسد«با ادغام شدن . نھا درنظر بگيردآای را برای 

نان تبديل به نيروئی وابسته به دولت آنان برای ترکيه خطرات مرزی دارند، زيرا آبه تروريسم کرده وادعاکند که 

داد تا تحت عنوان دفاع از سرزمينھای خود به  اين شرايط تازه به دولت سوريه اجازه می .قانونی سوريه شده اند

 بجنگد زيرا ديگر» قسد «ن با کردھا وياآ ۀوسيله ويزی ندارد تا بآترکيه ازاين پس دست  ايش نيرو بفرستد ومرزھ

  .ی کردی وجود ندارد»قسد«

رامی پيش خواھد رفت وترکيه به خواسته ھای آنچه که درباال گفته شد به اين معنی نيست که ھمه چيز به آ ۀبا ھم

ه ی درترکيه به عنوان پناھنده بئليون سوريه يل خوددارد ، چند مورا درکنتر، ترکيه ھمچنان ادلب خود رسيده است

بسياری ازاينان اعضای قديم وجديد اخوان المسلمين ھستند که خود اھرم قدرتمندی دردست دولت  برند و سر می

اومت ترکيه است، اما اتفاق بسياربزرگی که دراين ميان افتاده اين است که ھم ترکيه وھم روسيه وھم محور مق

 ۀرا مستاصل کرده وزمين بادرپيش گيری سياستھای گوناگون ونا متقارن وفرسوده کننده موفق شده اند امريکا

 شرق فرات وشمال سوريه فراھم کنند وخود درامور منطقه بدون دخالت خارجی تصميم ۀخروجش را از منطق

  .بگيرند

 خراج کند درمورد ادلب ويا مشکالتخاک خود اسوريه با کمک محور مقاومت وروسيه خواھد کوشيد ترکيه را از 

  .حل نمود»ستانهآکنفرانس  «توان با مراجعه به ديگری که ميان ترکيه وسوريه وجوددارد می

وھمچنين ترکھای عثمانی به رھبری  ينده خودآبرای سوريه وحکومت » قسد «خواب وخيال کردھای تجزيه طلب

  :ودندان برای حکومت بر سوريه بدين قرار بخاردو

  

  :کردھا

  ن اقليم کردستاۀشيوه خودمختاری ب  -  *

  ر وسوريه درکشودھمسان قراردادن دو پرچم کر  -  *
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  ر کردھا از ثروت ملی کشوۀمشخص نمودن سھمي  - *

  دل کردھا باشو وسوريه زير کنترمرز ترکيه  - *

  ددولت مرکزی حق دخالت درامور داخلی کردستان را نداشته باش  - *

  دن مرکزی داشته باشنپارلماکردھا غير از پارلمان محلی نمايندگانی متساوی الحقوق نيزدر  - *

  .کردھا دارای سياست خارجی مستقلی خارج از سياست دولت مرکزی داشته باشند  - *

 درخواستھای فوق کردھا در پستوھای موساد وسی آی ا ، وبرای نابودی دولت سوريه نوشته شده رسد نظر میه ب

  .بوده است

  

  تھای اردو خان که اکنون پرو بالش سوخته شده اسيدرمورد ترکيه وبلند پرواز: ترکھا ی عثمانی

 ین را گاھآبر کسی پنھان نيست که ترکيه درصدد احيای امپراتوری عثمانی بود که البته ھنوز ھم ته مانده ھائی از

  :کنند، بخشی از اقداماتی که ترکيه برای رسيدن به امپراتوری عثمانی انجام داد نشخوار می

 عثمانی ۀامھا ولقبھای دوربازنمودن مرزھای خود برای دھھا ھزار تروريستی که بريک يک گروھھايشان ن  - *

  ..شد نھا داده میآنھاده ومدال ونشانھای اندوره به » ينه چری«و

که دوره ھای  ان قصد دارد درمسجد اموی دمشق نماز بگزارد وبرای اينخراه اندازی اين تبليغات که اردو  - *

 فيه وعقال سنتی پوشيده وگاهن دوره چآ ۀ، به شيوزنده کند» اغنام هللا العظيم «اذھان  عھد عثمانی را درۀشتگذ

شود يکبار تراژديک  تاريخ دوبار تکرار می» کارل مارکس «قوله درمجامع مختلف ترکيه حاضر ميشد که ب

  »ويکبار کمدی

خرين انتخابات آ، بلکه درمع حلب پيشنماز شود درمسجد جامع دمشق ونه درمسجد جاان موفق نشد نهخاردو  -  *

  .ستانبول نيز پيشنماز شوده حتی نتوانست درمسجد جامع ن ورشکستگی دچار شد کآترکيه به 

 عثمانی ۀنچنان از حول حليم درديگ افتاده بود که ھنوز اتفاق بزرگی نيفتاده براساس تاريخ دورآدولت ترکيه   -  *

کردند، دولت ترکيه نيز شروع به   خود را استفاده میۀ رايج عثمانی ويژۀھرکدام لير/ …که واليات موصل ، شام و

  ./…و  ويژه ای برای موصل وديگری برای شام دست زدۀقدام ضرب سکه وچا پ ليرا

ان وتجزيه خ روسيه اين خواب وخيال اردوۀيه وکمک بی شائباما محور مقاومت به پيشوازی ارتش قدرتمند سور

  .رو ساخته طلبان کرد مزدور امريکارا را باشکست مفتضحانه روب

خود دارند که تا ./…حقی براساس موقعيت وواقعيت تاريخی ، فرھنگی وبدون شک کردھای منطقه خواسته ھائی ب

ی ظالمانه به ورده نشده ودر موارد بسيار زيادی دولتھای منطقه با کشتار وبمبارانھاآکنون به جز درسوريه بر

واسرائيلی نھا نه باھمکاری با استعمارگران امريکائی آحق اما اين خواسته ھای ب). ١ (نھا پرداخته اندآسرکوب 

  .که با مبارزات دموکراتيک وھمکاری با نيروھای ملی اين کشورھا قابل حصول است/ …و

  

دولت سوريه از ابتدای استقالل خود با کردھا برخوردی بسيار عادالنه ودموکراتيک داشته وکردھا درسوريه  –) ١(

نيز اين سياست درسوريه جاری را احراز کرده وھم اکنون ./ …عاليترين مقامات لشکری، کشوری، فرھنگی و

  .است

 ٢٠١٩بر وشانزدھم اکت


