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آیا نیروهای ُکرد را وقتی از شهِر کوبانی در برابر تهاجماِت داعش دلیرانه دفاع کردند به خاطر دارید؟ اکنون

.توسِط نیروهای ناتو هستند [۱]آن ها در خطِر پاک سازی

 

منطقٔه خودمختاِر ُکردهای روژئاوا در شماِل شرقِی سوریه که کوبانی را هم دربرمی گیرد با یک تهاجِم

مستقر شده اند و با تمامِی[ ی سوریه و ترکیه]نیروهای نظامِی ناتو بر روی مرزها . تاریخی مواجه شده است

تجهیزاِت پیشرفته ای صف آرایی کرده اند که قدرِت شلیِک نابودکننده ای دارند و تنها پیشرفته ترین نیروهای

فرماندٔه ارشِد یکی از آن نیروها می گوید که آن ها  می خواهند. نظامی می توانند چنین تجهیزاتی را به کار گیرند

.بازگردانند- که به عقیدٔه او عرب ها هستند نه ُکردها[ -۲«]صاحباِن حقیقی اش»روژئاوا را به 

 

بهاِر گذشته همین فرمانده اعالمیٔه مشابهی را در مورد غربی ترین منطقٔه ُکردستاِن سوریه یعنی عفرین منتشر

سپس، درست همین نیروی نظامِی ناتو بود که از تانک های آلمانی و هلیکوپترهای آتشباِر بریتانیایی. کرد

استفاده کرد و همزمان مورد حمایت هزاران نیروِی کمکِی اسالمی قرار گرفت و این منطقه را به تصرف

براساِس اخبار آژانس های خبرِی ُکردی این تصرف منجر به رانده شدِن بیش از صد هزار شهرونِد. درآورد

بر اساِس گزارش ها، نیروهای نظامِی ترکیه تجاوز، شکنجه و قتل عام را به عنواِن. ُکرد از شهر عفرین شد

سردستٔه همین نیروهای. حاکمیِت ترور تا به امروز ادامه دارد. به کار گرفته اند« ترور»ابزارهای سیستماتیِک 

نظامِی ناتو اظهار کرده است که او قصد دارد آنچه را که بر َسِر عفرین آورد بر َسِر بقیٔه شماِل سوریه نیز

.بیاورد

 

صدالبته صحبِت من در مورد رئیس جمهوِر ترکیه، رجب طیّب اردوغان است؛ کسی که به طور فزاینده ای

ً. اما باید تاکید کنیم که ترکیه جزء نیروهای ناتو است. به دیکتاتوِر مقتدِر ترکیه تبدیل شده است این مسئله صرفا

بدین معنا نیست که آن ها فقط مقدار زیادی تسلیحات نظامی دارند که مطابق با آخرین پیشرفت های علمی

جت های. هستند، بلکه بدین معنا نیز هست که تسلیحات شان توسِط دیگر اعضای ناتو حفظ و نگهداری می شود

جنگنده، هلیکوپترهای آتشبار، حتی نیروهای زره پوِش ترکیه که توسِط آلمان تدارک یافته اند همگی در شرایِط

افرادی که پیوسته از این تجهیزات مراقبت. جنگی به شدت و به سرعت تجزیه می شوند و از بین می روند

کرده و قطعاِت یدکی شان را مهیا، تعمیر و تعویض کرده اند، در حقیقت پیمان کارانی هستند که برای



حضوِر آنان بسیار ضروری است چرا که. شرکت های آمریکایی، بریتانیایی، آلمانی و ایتالیایی کار می کنند

یگان های مدافعِ خلق»برترِی ارتِش ترکیه بر  » (YPG)  یگان های مدافعِ زنان»و » (YPJ) -کسانی که از

این افراد وابسته است-تماماً به- کوبانی دفاع کردند در حالی که ترکیه اعالم به نابودی آنان کرد .

 

کثیری. به همین دلیل است که ارتِش ترکیه صرف نظر از مزیت های تکنولوژیکی، یک ارتِش نابسامان است

 زندانی شده اند و اکنون این بخش ها۲۰۱۶از بهترین افسران و حتی خلبان هایش از زمان کودتای نافرجاِم 

.توسِط فرمانده هایی کنترل می شوند که بر اساس وفادارِی سیاسی و نه شایستگی و لیاقت شان گزینش شده اند

آن ها در یک نبرِد منصفانه برای. اما از سویی دیگر مدافعاِن روژئاوا سربازاِن مجرب و ورزیده ای هستند

آن ها در گذشته حتی توانسته اند نیروهای جهادی مورِد حمایِت. مقابله با هجوِم ترکیه مشکلی نخواهند داشت

.ترکیه را وادار به عقب نشینی کنند

 

اما این. به معنِی دسترسی به سالح های ضدهوایی و ضدتانک است  [۳«]نبرِد منصفانه»در این مورد یک 

دقیقاً همان چیزی است که دولِت ترامپ را به ترکیه متعهد می کند و به ُکردها اجازه نخواهد داد صاحِب چنین

حتی آن دسته از نیروهایی که به طوِر مستقیم با نیروهای آمریکایی و بریتانیایی برای شکست. سالحی شوند

دادِن داعش همکاری کرده اند، هرگز نتوانستند از تسلیحاِت دفاعِی مورد نیاز برای مقابله با حمالِت هوایی و

حتی اگر در عفرین جایی برای پیشروی وجود. زرهِی ترکیه استفاده کنند که به شکِل گریزناپذیری تداوم دارند

.داشته باشد، ممکن است توسِط بمب های آتش زا و خوشه ای ترکیه به عقب رانده شود

 

لحظه ای که نیروهای ُکرد به عقب رانده می شوند هم پیماناِن سابق شان نشست های بامزه ای را برگذار کرده و

قادر نخواهند بود از آنان در برابر تجهیزاِت پیشرفته ای دفاع کنند که خوِد بریتانیا و آمریکا برای ترکیه فراهم

.نموده اند

 

برای نمونه هنگامی که رسانه های غربی به ترکیه می پردازند از آن به عنواِن دولِت سرکشی یاد می کنند که

، پاک سازِی۲۰۱۵هماننِد بمباران ها و تخریِب شهرهای جنوب شرقِی خودش در سال -فوراِن خشِم دوره ای اش 

از این رو باید از این مأله چشم. متوجِه شهرونداِن ُکرد است- قومی در عفرین و حمالتی به روستاهای عراق

.پوشید، صرفا به این دلیل که مبادا ترکیه با دشمناِن غرب نظیِر ایران و روسیه کنار بیاید

 

در وضعیتی مشابه، وقتی اردوغان ده ها هزار نفر از شهروندانش – از جمله معلمان، روزنامه نگاران،

را به خاطر اظهاِر بیاناتی که مورِد پسنِد او نیست بازداشت یا زندانی می کند؛ یا حتی- نمایندگاِن منتخب مردم

اگر ترکیه در برابِر اروپاییان قرار بگیرد هیچ شهرونِد اروپایی در هیچ: »وقتی به طوِر عمومی اعالم می کند



به نظر می رسد کارشناسان و.« نقطه از جهان قادر نخواهد بود که با امنیت در خیابان ها قدم بردارد

.سیاست مداران غربی در کماِل بی تفاوتی در حاِل سوت زدن و نگاه کردن به جای دیگری هستند

 

ترکیه عضو ناتو است و نیروهای نظامی اش نگهباِن. اما حقیقت این است که ترکیه اتفاقا دولِت سرکشی نیست

پلیس و نیروهای امنیتی اش به خاطِر متوقف کردِن عبوِر پناهندگانی که از جنگ های. بخِش شرقِی اروپا هستند

-که به شکِل فزاینده ای مشغوِل گشودِن آتش بر روی آن ها در مرزها هستند-خاورمیانه به اروپا پناه می برند 

تأمین مالی می شوند، خدماتی که به خاطر آن ها میلیون ها یورو به طور مستقیم از سوی اروپا به عنواِن پاداش

.نقدی تقدیم اش می شود

 

ک از نیاز به دولِت.ک.دقیقاً زمانی که پ- ۲۰۰۴ترکیه فقط به این دلیل که عضِو ناتو است موفق شد در ساِل 

گریالهای ُکرِد حزِب کارگراِن- مستقل و عملیاِت تهاجم آمیز صرف نظر کرد و وارِد مذاکراِت صلح آمیز شد

ُکردستان را که برای خودمختاری در جنوِب شرقِی ترکیه مبارزه می کنند در لیسِت تروریست های بین المللی

داللتی انحصاری« ترور»باید متذکر شد که اغلب در میان کشورهای عضو ناتو، همین عنواِن . قرار دهد

.ک مسلماً توسط آمریکا، وین یا حتی سویس در فهرسِت سازمان های تروریستی قرار نگرفته است.ک.پ. دارد

 

آمریکا و قدرت های اروپایی فقط به این دلیل که ترکیه عضِو ناتو و نگهباِن مرزهای اروپا است حمایِت خود

را از ارتِش ترکیه آن هم زمانی اعالم کردند که سرزمیِن صلح آمیِز عفرین را با تخطی از تماِم قوانیِن

از آنجا که ارتش ترکیه این کار را انجام داد، حتی پیشنهاد داد نه تنها جمعیِت. بین المللی مورد هجوم قرار داد

می کند و به تجربه شان از دموکراسِی فمینیستی پایان می دهد، بلکه همچنین از این  ُکرد را پاک سازِی قومی

در غیر اینصورت این امکان وجود. منطقه برای اسکاِن مجدد خانواده های شورشیاِن اسالم گرا استفاده می کند

.دارد که این خانواده ها به اروپا پناهنده شوند

 

فقط به این دلیل که ترکیه عضو ناتو است مطبوعاِت غربی احساس می کنند موظف اند این مضحکٔه تماشایی را

همراهی کنند که گویا ترکیه دشمِن داعش است، علی رغم اینکه شواهد بی شماری از همکاری ترکیه با داعش

این واقعیت بر کسی پوشیده نیست که تهاجماِت ترکیه علیِه داعش در سوریه، به شکِل گسترده ای. وجود دارد

.شامِل حق السکوت هایی بوده است که برای تغییِر مسیر به فرمانده هاِن داعش داده شده است

 

در نهایت، ما با مانعِ عجیب وغریب القاعده و جهادی های سابق به عنوان بخشی از صد هزار نیروی مزدوری

عالوه بر این افرادی همانند. مواجه هستیم که در نبرد با یگان های مدافعِ خلق با اردوغان همکاری می کنند

سیف ابوبکر که هنگاِم اجرای کشتاِر مشهوِر باشگاِه شبانٔه پاریس فرماندٔه داعش بود اکنون یکی از فرماندهان

سیف ابوبکر به نوبٔه خود به دولِت فرانسه هشدار داده است که در. ارتِش آزاِد سوریٔه مورِد حمایِت ترکیه است



برنامه های ترکیه برای به کارگیری نیروهای ناتو به منظوِر نابود کردن دشمنان اصلی و قدیمی داعش یعنی

ما تروریست ها را به صورت موثری با روش اجیرسازی کنترل کرده ایم؛ روشی مشابه با. ُکردها دخالت نکند

و ما می دانیم که این روش چقدر خوب. اسامه بن الدن اتخاذ کرد  یا آمریکا با (Alaric) آنچه که رم با االریک

.جواب داده است

 

دشواری درک تمامِی این مطالب به این خاطر است که بیشتر ما حتی آنهایی که خود را ضدامپریالیست

بریتانیا اغلب نیروهایش را به دروِن. تصور می کنیم فراموش کرده ایم که دقیقاً امپریالیسم چگونه عمل می کند

برای به پرواز  قدرت های ناتو، نیروی امنیتِی هم پیماِن رسمی شان – ترکیه – را. میداِن جنگ نبرده است

.درآوردِن هواپیماهای نظامِی ناتو و راندِن تانک های شان و شلیک به پناهندگان مجهز و از آن مراقبت می کنند

بر اساس گزارش ها ترکیه برای به انجام رساندن عملیاِت کثیِف خود در پاک سازِی قومِی ُکردها و حمالِت

.ضدانسانی شان به شیوه های یکسانی لشکر و سپاهیاِن القاعده و داعش را بکار می گیرند

 

قدرت های بین المللی توانسته اند تحریم های ناتو را بردارند، تحریم هایی که دسِت. اما بدیل هایی وجود دارند

ادعاهایی وجود دارد. برای دفاع از خود بسته بود( که توانسته اند داعش را شکست دهند)نیروهای ُکرد را 

برای منطقٔه بین المللِی پرواز ممنوع که ترجیحاً زیر نظر سازمان ملل است و توسط قدرت های دیگری غیر از

این مسئله نیز به. آمریکا، همانند فرانسه یا حتی روسیه حمایت می شود   ypgو ypjاجازه خواهد داد که در

اگر برتری های پیشرفتٔه ارتِش ترکیه خنثی گردد مدافعاِن روژئاوا کامالً قادرند با. شرایِط برابری مبارزه کنند

.حمالِت ارتِش ترکیه مقابله کنند

 

دولِت ترکیه در درازمدت مجبور است دست از واکنش نسبت به کسانی بردارد که تصوِر متفاوتی از

چگونه زیستن دارند؛ ترکیه می تواند با تالش برای کشتاِر آنان زنده بماند و نیز بیش از هر چیز نیازمند

جایی که مدِل. همین مسأله را می توان دربارٔه سوریه نیز گفت. بازگشت به میِز مذاکره است

.روژئاوا کلیِد حِل تضادهای آن است  غیرمتمرکِز

 

ما در برابِر خطری که ُکردهای سوریه با آن- اما هم اکنون – در وضعیتی که هر روز هولناک تر هم می شود

و هیچ بعید نیست که ناتو به زودی یکی از فجیع ترین. مواجه اند نیازمنِد پاسخی اضطراری هستیم

.نسل کشی های قرِن بیست ویکم را به انجام برساند

 

[۱] wiped out

 

[۲] rightful owners



 

[۳] Fair fight

 

:این یادداشت ترجمه ای است از
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«پروبلماتیکا:»برگرفته از

۱۳۹۷,  بهمن۲۴در 
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