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اخیرِ ترکیه و سوریهزلزله  رچه در میان تصاویآن از  [  1]ی  بار  کند، سرنوشت غمنظر میجلب  همه بیش 

اکنون   «انقالب  روایتِ» انقالبی که  است.  از  مردم سوریه  فاجعه  بخشی  با  آن  به  بازماندگان  طبیعی  ای 

  . اندبلعیده شدهتاریخ فرو    های تاریکِگوشه  اعماق زمین و  در  ،اندشده  ترین شکل ممکن حذف و ناپدیدعینی 

 که عمق و انتهایِ وادیِ آن ناپیداست.  است خشمی و  رنج دگشوده شدن زمین، تجس

در مقاطع مختلف انقالب، کنترل گفتمان    آنیِ  ساله  1۲»روایتِ انقالب« مردم سوریه در طول تاریخ  

های  خود را به ضدانقالب سوریه واگذار کرد. با افول تدریجی انقالب، »روایتِ انقالب« سوریه در بنگاه

شدن زنان و مردان  اش، غرق، سکوالربودن حداقلی رژیم اسد در قیاس با مخالفان جهادیخبری به داعش

«  ای »روایتِ انقالبِ و... تقلیل یافت. در زبان دیپلماتیک و رسانهسوری در دریا، کوچ عظیم پناهندگان  

اعظم ویرانی و   که انقالب یعنی  این  ؛ناشکیبا بدل شد  یطلبی مردمانیا جاه  تالشیمردم سوریه به دال 

  مردم سوریه به جای که  این  ؛انجامدسالی سیاسی می و قحطی و خشک  انهدامتباهی، و هر انقالبی به  

زیبا، تلی    ی حلبِبازار هزارساله  از  بدین طریق  بستند ومیدل  د به اصالحات سیاسی رژیم اسد  انقالب بای

تنها »روایت« تباهی و شکست و ویرانی برجای    یا درعا   در منبیج  انقالب د. از شوراهای  ساختنمیآوار ن

  رژیمِ اسد ، روایتِ رژیم جمهوری اسالمیما شاهدان دور انقالب سوریه، آگاهانه و ناآگاهانه   ماند.

اساس    پروپاگاندای روسیه و   از  مردم سوریه  که  بود،  هیچ  برای  هیاهو  این  تمامی  که  پذیرفتیم  را 

و    هستند  بوده و  مسلمانانی افراطی هستند، که تمام بازماندگان و آوارگان سوری هواداران فعال داعش

  از   « رسمیطرف، از نگاه »روایتِای و بیاز نگاه رسانه  به این ترتیب  . اندالجرم مستحق مرگ و عقوبت

گویا طبیعت در پیِ تطهیر    ؛انقالب سوریه، عجیب نیست که زلزله این میراث شکست را به زیر خاک کشید

سکوالر   رسمی« انقالب سوریه، بیانِ   های تاریخ معاصر خاورمیانه بوده است. از این جهت، »روایتِپلشتی

است تاریخ  مکانیکیِ  جبر  به  مذهبی  اینباوری  نهایتا    « تقدیر» که  ،  مصیبت  و  جنگ  و  بال  ایجاد    با 

 ی غایی است.  کنندهتعیین

ای از  زنند و لحظهرا کنار می و سکوت اجبار ردای ناخواستنیِ با هر فراز و فرودیْ[ ۲]های فردیروایت

جمعیِ سرکوبروایت  به  یا  می  رفته حاشیهشده  آشکار  باشند  کنندرا  کامیاب  اگرکه  تجسمِ.  تصویری    به 

بلعد،  دست قهار شرایط راویان را می  دهند. اما زمانی کهن خود یاری میاذهن مخاطب  در  کوچک یا بزرگْ

ی علیه  دهد؟ چه بستری برای مبارزهبازماندگان را به خود میی گاه پررنج  چه کسی زحمت یادآوری قصه

بر جای می داستان  ماند؟فراموشی  زمانی،  اندک  از  مثل  پس  آنِ  باسل  و یارا    کسانی  دیگری    از  دنیای 

 شود.اهمیت و فراموش میآهستگی بیو به ی دیگرانربط به زندگی روزمرهبی ،شودمی
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های  مرگ و شکست  افسارناپذیرِ  قدرتِ  تِوبهم  ،[3]ای چنین عظیمفاجعهه با  ه حق در مواجتوان بهمی

، چه  باشد امان بال، چه رژیم اسدبازیِ غریبِ بازگشتِ بیدر لج توان. میشد خاورمیانهما مردمانِ درپیِ پی

پناهندگی و کاروان مرگ در دریا  تأمل کرد.   یا حتی  داعش، چه  از به    توانمی  زلزله،    »روایت رسمی« 

، به عبث بودن هر مقاومتی علیه تقدیر  آنیِ  سازی تاریخ پرماجرا و پیچیدهانقالب سوریه تن داد و در ساده

 یِ خاورمیانه ایمان آورد.  تاریخیِ منطقه

ی  یِ این فاجعهله اما ابعاد گستردهئدر طبیعی بودن زلزله و خسارات ناشی از آن تردیدی وجود ندارد، مس

اند،  اند و بارها زلزله را تجربه کردهها در این منطقه سکونت داشتهطبیعی است. هزاران سال است که انسان

رسد که زلزله و پیامدهای  ؟ به نظر میکردتنها به ساحت فیزیک طبیعت محدود    را باید  تبعات این زلزلهآیا  

ها در این  ی دولتنقش عمدهد.  نشوو خارج از اراده و کنترل بشر خالصه نمی  آن، تنها به اموری طبیعی 

 میان چیست؟  

ی اخیر به تالش برای بازیابی »روایت انقالب«  شاید برجسته ساختن یا اشاره به وجوهِ غیرطبیعیِ زلزله

و    انقالبی   شکست نشان دادن ابعاد غیرطبیعی این زلزله و تمایز نهادن میان    مردم سوریه کمک کند. 

برداشتن  )فرمول روایت رسمی(    حاصل بودن انقالببی برهمگام  معادل بدشگون و    نِزد  در مسیر 

اشارات کوچکی که    «. انقالب سوریه معادلِ شومِ تباهی است »   که این  ،است  افواهی از قیام مردم سوریه 

های  برای بازیابی روایت  ناچیزاندازه  بیاست  این زلزله را نشان دهند، تالشی    یِشدهمصنوعی و ساختهابعاد  

نه به سوی انقالب    ، اماهاآن  خشمو    رنجرفتن   است برای نشانه  کوششی  ؛باختگان این زلزلهفردی جان

 ساز انقالب شدند.  چنان پابرجایی که زمینهکه به سوی شرایط همبل

پرداختن    یِ اخیر را ندارد،جانبه و دقیق ابعاد غیرطبیعی زلزلهاین جستار کوتاه توان و امکان بررسی همه

ی بزرگ شد خارج از توان این مقاله  داری در ترکیه که منجر به این فاجعههای سرمایهبه تبعات سیاست

  [ 4] گری این رژیمی اشغالنقش رژیم ترکیه و پروژهساختن   برجسته  به  تنها   جا موضوع بحث. در ایناست

 . شودمحدود میدر جغرافیای سوریه یِ اخیر در تعمیق فاجعه

 ابعاد فاجعه 

ی  کانون زلزلهمرکز و جنوب ترکیه، شمال و غرب سوریه را لرزاند.   ریشتری  7/ 8ای  فوریه، زلزله  ۶در روز  

به    هاکه برخی از آن  های آنلرزهپسواقع شده است. این زلزله و  [  5]عینتاب اصلی در اطراف شهر غازی

محسوب  اخیر  های  ی دههثبت شده  هایزلزله  بارترینمرگیکی از    ی اصلی بودند، احتماال قدرت زلزله

https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/map/?extent=31.09057,23.97217&extent=42.39101,48.58154&range=search&sort=smallest&listOnlyShown=true&timeZone=utc&search=%7B%22name%22:%22Search%20Results%22,%22params%22:%7B%22starttime%22:%222023-01-30%2000:00:00%22,%22endtime%22:%222023-02-28%2023:59:59%22,%22maxlatitude%22:40.148,%22minlatitude%22:33.618,%22maxlongitude%22:40.935,%22minlongitude%22:31.619,%22minmagnitude%22:4,%22orderby%22:%22magnitude-asc%22%7D%7D
https://www.bbc.com/news/science-environment-64540696
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دیده، احتمال سرمازدگی  در مناطق آسیب  و باران  و بارش برف   )گاه زیر صفر درجه(   هوا   سردی [  ۶].شودمی

 زلزله را افزایش داده است.    آوارگانماندگان و باز

، مناطقی اغلب کردنشین یا اقلیت  [7] نقاط اصلی وقوع زلزله در ترکیه، از استان دیاربکر تا استان هاتای

باختگان )تا زمان نگارش این متن( بنا به  آمار جاندر سمت سوریه،  [  8]گیرند.می بر مذهبی علوی را در

های  رسد. در مناطق تحت کنترل رژیم، استانمی  نفر ۶۰۰۰منابع رسمی رژیم سوریه و سازمان ملل به  

اپوزیسیون اسد،  ترین تلفات را داشتهالذقیه و حلب بیش چه که از آن با  آناند. در مناطق تحت کنترل 

[  1۲]و اتارب[  11]رسی، شهرهای جندشودیاد می[  1۰]سوریه«  انتقالیو »دولت  [  9]های »دولت نجات« نام

  های محلی سدجاری شدن سیل پس از ترک خوردن  برخی نقاط،  در  اند.  ترین آسیب را متحمل شده بیش

 ی منازل مسکونی منجر شده است. تخلیهنیز به 

از    باخته )تا زمان نگارش این متن( جانی  پناهنده 38۰۰از حدود    سوری  17۰۰حدود  ی  تاکنون جنازه

پناهندگان سوری  از آن  هااین جنازهترکیه به سوریه بازگردانده شده است.   از  که در طی    ندبود  بخشی 

بار   یازدهپناهندگانی که گاه  های پناهندگان در جنوب ترکیه سکنی داشتند.در کمپ ها آوارگی، نهایتا سال

تر از  که تمامی این آمارها محتاطانه و کماحتمال آن  اند، چه در سوریه و چه خارج از آن. خانمان شدهبی

آواربرداری به اتمام نرسیده است و در سمت سوریه،  که هنوز    ارقام واقعی باشند بسیار زیاد است، خصوصا 

 آن میسر نیست.  مخالفان به مناطق تحت کنترل رژیم اسد و  طرفانه دسترسی بی 

تنها دو ساعت    ،زدهبمباران مناطق زلزلهی رژیم اسد با مردم سوریه شاید اشاره به  برای درک بهتر رابطه

رژیم  ا باشد. گوی  جوی قربانیان در زیر تل آوار هستند،وول جستکه مردم محلی مشغ یدر حال  پس از زلزله 

را داده    مخالفانبه مناطق تحت کنترل    های سازمان مللکاروان کمکی عبور یک  تاکنون تنها اجازهاسد  

  آن سال گذشته هر نوع اعتمادی به   1۲یم در برخورد با مردم سوریه در طول  ی این رژاست. اما گذشته

اسد( را با    مخالفانساکن مناطق شمال غربی سوریه )تحت کنترل    نفر   میلیون 5/4رسانی به  جهت کمک

  واند ت می  پس از زلزله( این زلزله  مخالفان)بنا به بمباران مناطق تحت کنترل    سازد. احتماال رو میهتردید روب

 . باشدتمام سوریه رژیم اسد بر برای کنترل  یبسنامفرصت 

اسد در شمال غربی سوریه،   مخالفانی سیاسی وقوع زلزله یعنی ترکیه، رژیم اسد و  در میان سه منطقه

گیر مردم ساکن در شمال  ای که در حال تکوین است، بیش از دیگر مناطق، دامنی انسانیاحتماال فاجعه

در اثر زلزله    ،رژیم  بیش از مناطق تحت کنترل  این منطقه  اسد شود.  مخالفانی  غرب سوریه و تحت سلطه

https://www.wsws.org/en/articles/2023/02/18/snll-f18.html
https://www.syriahr.com/en/287884/
https://www.reuters.com/world/middle-east/shielded-war-syria-town-emptied-out-by-earthquake-floods-2023-02-09/
https://www.syriahr.com/en/288741/
https://www.middleeasteye.net/news/syria-earthquake-government-bombed-areas-hit-disaster
https://www.reuters.com/world/middle-east/first-un-aid-convoy-passes-into-northwest-syria-newly-opened-crossing-2023-02-14/
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-64600913
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ساکن در شمال    مردم  از   میلیون نفر 8/۲بیش از    بنا به گزارش سازمان عفو بین الملل   آسیب دیده است.

دیگر    هایشهرها یا استاناز    عمدتا    آوارگان داخلی سوریه هستند و  ،( مخالفان غرب سوریه )تحت کنترل  

های موقت  تا پیش از زلزله، در کمپ  آوارگان  اینمیلیون نفر از   7/1و    اندسوریه به این منطقه تبعید شده 

های  های پناهندگان یا ویرانهانداز روشنی از زندگی خود در کمپتا پیش از زلزله چندان چشم  .ساکن بودند

گران ترکیه یا باندهای جهادی  ومیت اشغالمو قی  جنگ در میان بمباران مداوم منطقه از سوی رژیم اسد 

ترین شکل  واسطهی اخیر، به بیی سوریه در زلزلهدیدهرسد که مردم آسیببه نظر می  [13]نداشتند.  مسلط

مناسبات   توازن  قربانی  منطقهممکن  شدهاستعماری  اسد  رژیم  و  ارسال    اند.ای  با  متحد  ملل  سازمان 

دهد که این رژیم از  اجازه می  و به رسمیت شناختن ناگهانی رژیم   المللی به رژیم سوریه های بینکمک

ی شمال غرب سوریه در جهت منافعش استفاده  دیدهآسیب  سالحی علیه مردم ارسالی چون  های  کمک

برای زنده ماندن    روهای پیشدر روزها و هفتهمردمی که حتا پیش از این زلزله نیز چیزی نداشتند،    کند.

 بجنگند.  دستانی خالی با و احتماال  باید به تنهایی

چه روندی در جریان اجرای    :تا حدی روشن یا برجسته شود  پرسشین  اشود که  عی میدر این نوشته س

این فاجعه را بسیار مهیبی اشغالپروژه ابعاد  از آنگری رژیم ترکیه رخ داد که  توانست باشد  چه میتر 

 ؟ ساخت

 حلب و ادلب  هایاستان اسد در مخالفان

رژیم    اختیار  طور کامل در  ای هستند که هنوز بهی عمدهمنطقهدو استان ادلب و حلب دو  هایی از  بخش

. دو دولت خودخوانده یکی به نام »دولت انتقالی سوریه« و دیگری به نام »دولت نجات«  اندقرار نگرفتهاسد  

ی سیاسیِ رژیم ترکیه است که پوششی برای  . »دولت انتقالی سوریه« زائدهاندبر شمال غرب سوریه مسلط

از    دولت و    ارتشحضور   مانده  برجای  بقایای  نجات«  است. »دولت  فراهم کرده  را  منطقه  در  ترکیه 

ی نظامی آن حتا از جانب دولت ترکیه نیز به عنوان  های القاعده در نواحی غربی ادلب است که شاخهشاخه

تر دستهسازمان  سیاسی  وریستی  و  اجتماعی  مدیریت  سیاسی مسؤلیت  ساختار  دو  این  است.  شده  بندی 

ریزی و اسکان بازماندگان  میلیون نفر در شمال غرب سوریه را بر عهده دارند. مواجهه با زلزله و برنامه 5/4

 های آنان است. ترین مسؤلیتزلزله یکی از تازه

ای گذرا به حضور نظامی ترکیه در این  و شمال سوریه، اشارهیِ رژیم ترکیه  برای شناخت بهتر رابطه

 [ 14].الزم است های مسلح فعال در شمال غرب سوریه  منطقه و سازمان

https://www.amnesty.org/en/documents/mde24/5770/2022/en/
https://www.washingtonpost.com/world/2023/02/06/syria-earthquake-damage-war/
https://www.aljazeera.com/opinions/2023/2/13/why-was-northwest-syria-abandoned
https://www.aljazeera.com/news/2023/2/15/northwestern-syrias-suffers-economic-stagnation-after-quakes
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های نخست انقالب  در ماه  های مسلح مخالف رژیمسازمان  تشکیالتیبه عنوان چتر    تشکیل ارتش آزاد

به توحش فزاینده و غیرقابل پاسخی دفاعی  بود. سوریه،  رژیم اسد  ی مسلحانه علیه رژیم  مبارزه  کنترل 

از   دفاع  یا  خیابان  در  تظاهرکنندگان  از  محافظت  ابتدا جهت  در  و  داشت  تهاجمی  نه  و  دفاعی  خصلتی 

در کنار عوامل متعدد دیگری )بررسی    [15]واری علیه حمالت رژیم بود.تجمعات مردم در مراسم سوگ

مترقی آغازین ارتش آزاد    نسبتا   ها خارج از توان این مقاله است( که به استحاله و مرگ تدریجیِ وجوهآن

تاکید کرد:   بر دو عامل  باید  ایران منجر شدند،  فرقه  و حزب  حضور نظامی  با هدف  ای ساختن  اهلل 

به خارج    وابستگی بیش از پیش مالی و لجستیکیمحتوای انقالب و برجسته شدن هویت دینی،  

های جهادی  ارتش آزاد، سازمان  رومیانههای  در کنار بخشاز سوریه و در این مورد خاص به رژیم ترکیه.  

ناپدید شده بودند. جهادگرایان    ی طوالنیکه برای مدت  پیدا شدنددر زمین سیاست سوریه    گراییو اسالم

برای   کارآمدتری.  نظامی  ساختار  بالطبع  و  داشتند  سوریه  از  خارج  با  بهتری  خارجی  ارتباطات  حامیان 

رژیم ترکیه  بود، عبث نیست که    تر دردسرشان از این طریق کمایهای منطقهپیشبرد سیاست  جهادگرایان 

در روندی    تجهیزات سنگین و امکانات مالی بهتر جهادگرایان  کرده است.نیز حمایت می  ها از داعشتا مدت

زاد و ساختارهای برجای مانده از آن را به جریانی جهادی و وابسته به ترکیه بدل کرد.  آفرسایشی ارتش  

 [ 1۶] گر چنین روندی است.گذاران ارتش آزاد نمایانبنیاناز  برخیسرنوشت 

توجهی از مخالفان اسد  های قابلدر پاسخ به این پرسش که چه روندی طی شد که رژیم ترکیه بخش

دیگر در نظر گرفت: تمرکز و حضور  شاید بتوان دو تحول عمده را در کنار یکرا به کنترل خود درآورد،  

تر سازمان امنیت ترکیه به مخالفان و  تبعیدی سوریه در ترکیه )و بالطبع دسترسی ساده مخالفان سیاسی و 

نان  آهایی از  )که بخش  های جهادی و داعش در شمال و غرب سوریه دهی آنان( و موفقیت سازمانجهت

بی به  که در سوریه جنبش انقال. از اینشدند( ی خلیج حمایت میهای حاشیهاز ابتدا توسط ترکیه و دولت

در انقالب سوریه در نبرد    موجود  هایشسمت رودررویی مسلحانه چرخید نباید نتیجه گرفت که تمام گرای

بی بودند.  دخیل  گرایش تاثیرمسلحانه  امری    هایشدن  انقالب  روند  در  بود.    ناپذیر اجتنابغیرمسلحانه 

به مرور  کردند،  برای داخل سوریه ایجاد میدولت در تبعید  سیاسی در خارج از کشور  های  که گروهحالی در

. نیروی  شدوزنِ سیاسی چنین اقداماتی ناچیز    ،در سوریه  به جنگ داخلی  جنگ مسلحانهشکل   زمان و تغییر

نه کسانی که در خارج    ، جنگیدندی مبارزه علیه اسد افراد مسلحی بودند که در داخل سوریه میبرندهپیش

 شدند.المللی دعوت میهای بینستاز سوریه به نش 

https://www.afpc.org/publications/articles/turkeys-ties-to-jihadist-groups-run-deep
https://www.afpc.org/publications/articles/turkeys-ties-to-jihadist-groups-run-deep
https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/turkey-isis-afrin-syria-kurds-free-syrian-army-jihadi-video-fighters-recruits-a8199166.html
https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/turkey-isis-afrin-syria-kurds-free-syrian-army-jihadi-video-fighters-recruits-a8199166.html
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  کردند صدای انقالب و خصوصا  تبعیدی تالش می  مخالفانگیری ارتش آزاد،  های آغازین شکلدر ماه

ارتش آزاد باشند. این کارکرد اما با ایجاد شکاف طبیعی بین نیروهای نظامی داخل و نیروهای سیاسی  

دست نبود و از سوی  تبعیدی )در ترکیه( به مرور محو شد. چرا که ارتش آزاد یک تشکیالت متمرکز و یک

باال را گرفتند.   ی دستی نظامای که گاه خارج از این تشکیالت بودند در مبارزهدیگر، نیروهای جهادی

 [ 17]های تازه ادغام شد.تدریج از بین رفت یا در نیروهای جهادی با نامی ارتش آزاد یا بهماندهباقی

ها  وزن شدن آنگام با کمسوری در ترکیه هم  مخالفانسیاسیِ    حضورترتیب در طی چند سال،    به این

داخلی   جنگ  در  جهادی  نیروهای  گرفتن  قدرت  سالدر  بود.  همراه  و  سیاسی    ۲۰11 اواخر  چتر  اولین 

ودیت کرد. این تشکیالت مدتی  در استانبول اعالم موج[  18]شورای ملی سوریهاسد با نام    مخالفان 

وجهی نمادین در جریان سال    که صرفا ، دولتی خود را در استانبول تاسیس کرد دولت انتقالیِ در تبعیدبعد 

انقالب سوریه داشت نتیجه  .نخست  ائتالف  در  نوامبر  شورای ملی سوریهی    با چند گروه  ۲۰1۲ در 

در قطر اعالم  [  19] ائتالف ملی سوریه  تشکیالت جدید و فراگیرتری به نام   دیگر از اپوزیسیون،  سیاسی

دولت  بار  این  متحده، رژیم ترکیه و حمایت مالی ایاالت با کمک    ائتالف ملی سوریهموجودیت کرد.  

،  توسط رژیم ترکیه  ۲۰1۶ هایی از سوریه در سالتاسیس کرد. پس از اشغال بخش  را  [۲۰] انتقالی سوریه

دولت  ای که زیر پرچم  از استانبول به سوریه تغییر مکان داد. نیروهای نظامی  دولت انتقالی سوریه

اند، تحت نام  زش و مسلح شدهدهی، آمواند و توسط رژیم ترکیه سازمانمتشکل شده   انتقالی سوریه 

رژیم ترکیه    ۲۰19 در جریان یورش سال  ارتش ملی سوریه کنند.  عمل می [ ۲1]ارتش ملی سوریه

هم اکنون به طور صوری    دولت انتقالی سوریه  این عملیات بودند. به شمال سوریه/روژاوا نیروی زمینی  

مناطقی   سیاسی  ترکیه را  کنترل  رژیم  کرده   شغال ا  که  دارد  نظامی  عهده  بر  سابقا  است  مناطق  یعنی   ،  

   [۲۲].هایی از استان حلبکردنشین و بخش

ی  هایی از استان ادلب را در اختیار دارد باید به پیشینهاشاره به »دولت نجات« که کنترل بخشبرای  

شماری از نیروهای جهادی زندانی را مشمول عفو    ۲۰11 اواسط سالرژیم اسد در    شود.  نظامی آن اشاره 

فرمانده علوش  زهران  مثال  ساخت.  آزاد  زندان  از  و  شدهکرد  شناخته  بنیانی  و  جهادی/سلفی  گذار  ی 

ها  هستههای جهادی دیگری نیز به مرور وارد سوریه شدند. این  االسالم. در کنار این افراد هسته جیش

شود یا جذب دیگر  بعدها یا در تشکیالتی ادغام شدند که از آن با نام دولت اسالمی عراق و شام یاد می

ترین )از نظر  ترین و البته موفقشده الشام شدند. یکی از شناخته های در حال رشد جهادی مثل احرارگروه

https://www.nytimes.com/2011/10/03/world/middleeast/anti-assad-dissidents-form-syrian-national-council.html
https://theworld.org/dispatch/news/regions/middle-east/111214/syrian-national-council-syria-rebel-government-turkey
https://www.aljazeera.com/news/2012/11/11/syrian-opposition-groups-sign-coalition-deal/
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زندانیان سابق جهادی در  ه است.  النصر های جهادی در طی جنگ داخلی سوریه جبههنظامی( سازمان

به   ای از نیروهای جهادی/سلفی مرتبط با القاعدهدر حال جنگ با رژیم بودند که هسته ۲۰11 اواسط سال

های پس از  در طول ماه[  ۲3]النصره نامیده شد. جبههای ایجاد کرد که  سازمان جهادی تازه  کمک آنان

النصره، این گروه به یکی از مؤثرترین نیروهای   های میدانی جبهه موفقیتتشکیل این گروه و همراه با  

شد و در ی سوری القاعده شناخته میاین گروه به عنوان شاخهنظامی در جنگ داخلی سوریه تبدیل شد.  

آزاد( عملیات نظامی  رقابتی سیاسی در مواردی علیه داعش و دیگر گروه ارتش  های جهادی )همچنین 

اکثر لیست است. جبههانجام داده   بنا به بدنامی سازمانی و گنجیده شدن در  های تروریستی در  النصره 

و    الشام جبهه الفتحبه    [۲4] های جهادی چند بار تغییر نام داده است. پس از تغییر نامائتالف با دیگر گروه

  در سال   الشام و چند گروه جهادی دیگر هایی از احرارائتالف با بخش  پیِسمی از القاعده، درفاصله گرفتن ا

را اعالم کرد. رهبر این تشکیالت همان رهبر    الشام تحریر   هیئت  ای به نامهویت تازه  موجودیت  ۲۰17

جبههی  النصره جبهه و  است،   فتحال  سابق  سال   محمد ابوالشام  همان  در  نجات  الجوالنی.  دولت 

الشام در مناطقی از استان ادلب که تحت کنترل این گروه است تشکیل  توسط هیئت تحریر [ ۲5] سوریه

یا    ارتش آزاد وابسته به ترکیه   در درگیری با نیروهای   در استان ادلب،  الشام  نیروهای هیئت تحریر  شد.

ها را )حرکت  و آن  آنان بود را تصرف کرده استکه پیشتر تحت کنترل    را   ، مناطقیدولت انتقالی سوریه

   .نورالدین زَنَکی( از استان ادلب عقب رانده است 

های حلب  استانی سازمانی دو تشکیالت سیاسی مخالفان در  ی مختصر به پیشینههدف از این اشاره

، روشن ساختن جهان ذهنی حاکم بر این  ( دولت نجات سوریه و    دولت انتقالی سوریه )  و ادلب

انگیز  تر ساختن این شرایط باید به سرنوشت غممناطق است. پیش از پرداختن به نقش ترکیه در اسفناک

 ارتش آزاد نیز اشاره شود. 

جویان آن به تدریج جذب داعش  شمار بسیاری از جنگ  اثر شدن تدریجی ارتش آزادْکمبا پراکندگی و  

چنان ارتش آزاد که زمانی نماد مقاومت علیه رژیم اسد بود هم   مهای جهادی شدند. اما پرچیا دیگر گروه

ی مخالفان سیاسی  خود را از دست نداده بود. رژیم ترکیه میزبان بخش عمده  نمادیندر دسترس بود و وجه  

های بعدی رژیم  برنامه  با ارتش آزاد از دست داده بودند.را  اسد بود که به مرور ارتباطات لجستیکی خود  

و عقب راندن نیروهای ی.پ.گ از این مناطق بود،    شامل تصرف مناطقی از سوریه و محاصره  ترکیه که

 اسد وجه مناسبی نداشت.   مخالفان المللی بدون حضور نمادین در عرف سیاسی بین

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-36916606
https://www.longwarjournal.org/archives/2017/01/al-qaeda-and-allies-announce-new-entity-in-syria.php
https://www.ibtimes.com/four-years-later-free-syrian-army-has-collapsed-1847116
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های ترکیه  های جهادی هم تسری یافت. در همان حین، تالشبه مرور پرچم ارتش آزاد به دیگر گروه

بازماندگان  برای انسجام مخا لفان نظامی اسد از آموزش نظامی و حمایت مالی فراتر رفت. رژیم ترکیه 

های تروریستی وارد نشده بود )با تالش  ای که نامشان در لیستهای جهادیاسمی ارتش آزاد و دیگر گروه

ی تشکیل  ایده  کرد.  متشکلخود    برای اهداف مشخص نظامی و سیاسیترکیه( را بار دیگر و اما این بار  

نخستین بار توسط    ارتش ملی سوریهفراگیری از تمام بازماندگان ارتش آزاد تحت عنوان    نیروی نظامی

 در استانبول طرح شد.    [۲۶]شورای اسالمی سوریه

تماما  سال    جریان  از  که  دیگری  احرار   ۲۰18جهادی/سلفی  توسط  زَنَکی،   و  نورالدین  حرکت  الشام، 

نام    االسالم جیش ادلب و حلب فعالیت می  [۲7]جبهه آزادیبخش سوریهبه  از  به  کرد،  در مناطقی 

ترکیه  رژیم  اکتبر   5  درخواست  در  سریکانی  کردنشین  شهر  به  ترکیه  ارتش  یورش  آغاز  از  پیش  روز 

ارتش ملی    ادغام شد و بخشی از نیروی زمینی این عملیات شد.   ارتش ملی سوریه در    ۲۰19 سال

شمال و شمال غرب سوریه    در مناطق اشغالی  دولت انتقالی سوریهوزارت دفاع    به عنوان  ،سوریه

 دستی که توسط ترکیه پیشنهاد شده به تن دارند. یونیفرم یک  ارتش ملی سوریه. سربازان  کندعمل می

گیرند.  حقوق می  دالر 5۰۰ماهیانه  از دولت ترکیه    ارتش ملی سوریههایی سربازان  بنا به گزارش

های مختلف جهان استفاده  بنا به اقتضای شرایط در جبهه  ارتش ملی سوریهرژیم ترکیه از سربازان  

اخلی در لیبی کشانده است. سربازان سوری  ای، رژیم ترکیه را به جنگ دهای منطقهکند. بلندپروازیمی

اگر میان آذربایجان  [  ۲8] .کرد  به لیبی اعزام توان  ترین نیروهایی هستند که میارزان  ارتش ملی سوریه

شوند. در شمال  هم به آن منطقه اعزام می  ارتش ملی سوریهسربازان  گیرد،  و ارمنستان جنگ درمی

به نیروی زمینی نیاز دارد از این سربازان استفاده  که  ارتش ترکیه    ،عراق و درگیری با نیروهای پ.ک.ک

رسد  به نظر می  نظامی رژیم ترکیه بدل شده است.  جریان مزدوربه    وریهارتش ملی سکند. اصوال  می

که سیالیت  داعش یا القاعده کار آسانی نیست، گذشته از اینهای مسلح از که تشخیص تمایزات این گروه

ها با  جویان این سازمانها و آرم های سازمانی چندان دلیل قاطعی بر تفاوت ماهوی جنگها و نامائتالف

های خَلَف آن مثل داعش و النصره نیست. تغییر سازمان و عضویت در سازمان رقیب در سوریه  سازمان

 نبود. چندان خالف عادت 

ی ادلب و  زدهی زلزلههای نظامی و سیاسی مستقر در دو منطقهی جریانی گذرا به پیشینهاین اشاره

تر از وضعیت مردم ساکن در این مناطق ضروری بود. اما با توجه به این  حلب برای ایجاد تصویری روشن

https://carnegieendowment.org/sada/77637
https://www.trtworld.com/mea/turkey-backed-rebels-to-form-new-army-in-northern-syria-367931
https://en.zamanalwsl.net/news/article/31991
https://en.zamanalwsl.net/news/article/31991
https://www.syriahr.com/en/142663/
https://www.syriahr.com/en/142663/
https://ahvalnews.com/sna/turkey-paying-syrian-national-army-soldiers-500-monthly-wage-says-journalist
https://www.france24.com/en/20200519-syrian-rebel-and-regime-forces-now-fight-in-libya
https://www.reuters.com/article/us-armenia-azerbaijan-turkey-syria-idUSKBN26J25A
https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/syrian-interim-government-opposition-express-solidarity-with-turkiye
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ه این منطقه را بیش از دیگر نقاط  پیشینه، رژیم ترکیه در این مناطق چه اقداماتی انجام داده است که زلزل

 دیده به مخاطره انداخته است؟ آسیب

 سوی دیگر رود 

زلزلههمان زلزله، شهرهای  از  اسد پس  رژیم  کار  طور که  از دستور  نیز  ترکیه  رژیم  بمباران کرد،  را  زده 

مناطقی از  ی خود در منطقه، یعنی سرکوب و کشتار مردم کرد منحرف نشد و یک روز پس از زلزله  عمده

 [ ۲9]را بمباران کرد. شمال سوریه/روژاوا 

های رژیم ترکیه در تحلیل و مواجهه با این انقالب موضوعی بوده  از آغاز انقالب سوریه، یکی از اولویت

شود. به این معنا که در هر تناسب و توازن قدرت،  ی کُرد« نام برده میلهئاست که از آن با عنوان »مس

های ملی مردم کرد چه جایگاهی خواهد داشت؟ اولویت رژیم ترکیه در داخل ترکیه  مردم کرد و خواست

اسد و انقالب سوریه، از بدو    مخالفاندر برخورد و حمایت از    بنابراینکرد« است،    یمسئلهی »یابی براچاره

کرد« در این جریانات سیاسی بوده است. باید اذعان کرد    یمسئلهکردن ارزیابی خود از »امر در پی نهادینه

در   سوریه اپوزیسیون یِموضع عمده متاسفانه که رژیم ترکیه در این مورد خاص تاکنون موفق بوده است.

هزار نفر از   3۰۰ها ناشهروندی قریب به  و دهه  )بزرگترین اقلیت ملی ساکن در سوریه(  ملت کرد  مورد

[،  3۰]دشمی  یاد  و »مکتوم القید««  أجانب محافظة الحسکة »   هاینام  کردهای ساکن در سوریه که از آنان با

ی  های خودخواندههای دولتتا امروز، نام  که  همچنان  ؛ استموضع رژیم ترکیه و البته رژیم اسد  همان    عمال 

 غرب سوریه »جمهوری عربی سوریه« است، همان نام حکومتیِ رژیم اسد.  در شمال جهادی

به شکل تاریخی در شرق، شمال و غرب سوریه بوده است. پس از   ساکن در سوریه زیستگاه ملت کرد

فدراسیون دموکراتیک  های ملی مردم کرد و تشکیل ساختار سیاسی  انقالب و امکان تحقق خواست

سوریه-روژاوا کنترل  ،  [31]شمال  تحت  سوریه  غربی  شمال  و  شمال  شرق،  شمال  در  مناطقی 

شکاف طبیعی میان دو کانتون )جزیره و کوبانی( و کانتون    رود فرات[  3۲].خودمدیریتی این ساختار درآمد

به عنوان مرز   باید  از نظر رژیم ترکیه  رود  این  بوده است.  استان حلب )شمال غرب سوریه(  در  عفرین 

های آن )کوبانی به عفرین( از همان بدو  یا اتصال کانتونروژاوا  شناخته شود و گسترش    روژاواسیاسی  

که از نظر این رژیم    اعالم کرده استرژیم ترکیه در موارد متعددی    شد.وب میامر خط قرمز ترکیه محس

تالش ترکیه برای مهار یا تضعیف    شرق فرات یا سوی دیگر رود، مرز قابل تحمل روژاوا برای ترکیه است.

آمیز نبود.  های جنگ چندان موفقیتدر جبهه  حمایت مستقیم و غیرمستقیم داعش  از طریق  روژاوانظامی  

https://www.fr.de/politik/tote-news-erdbeben-tuerkei-syrien-erdogan-bombardiert-bomben-kurdengebiete-tausende-92075289.html
https://www.fr.de/politik/tote-news-erdbeben-tuerkei-syrien-erdogan-bombardiert-bomben-kurdengebiete-tausende-92075289.html
http://edition.cnn.com/2016/08/24/middleeast/turkish-troops-isis-syria-operation/
https://www.huffpost.com/entry/research-paper-isis-turke_b_6128950?guccounter=1&sessionId=3_cc-session_34624b36-7f11-45b5-8ccd-691fd2c5d974&lang=en-US&inline=false
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کارایی این    در جنگ علیه داعش[  33]آمریکا با نیروهای ی.پ.گ   نیروهای ائتالف به رهبری  پیمانیهم

در آزادسازی مناطق تحت کنترل داعش ثابت کرد. بر خالف اکثر نیروهای نظامی دخیل در جنگ را  نیروها  

[  34]های نظامی و سیاسیداخلی سوریه، وجوه مترقی جنبش روژاوا و اهمیت مرکزی حضور زنان در عرصه

 ب سوریه بدل کرده است.  این جنبش را به یکی از اتفاقات مهم در انقال

در ترکیه بنا به ایدئولوژی کمالیسم تنها یک ملت و تنها یک زبان وجود دارد، ملت ترک و زبان ترکی.  

که کرد،  تاکید بر ناموجودیت دیگران در سوریه )فارق از آن  بستر مشترک شووینیسم حزب بعث و خصوصا 

اپوزیسیون اسد که در ترکیه    ورد اشتراکات فراوانی دارد. باشند( با کمالیسم ترکیه در این م  ارمنی   یا  آشوری

می فعالیت  ترکیه  امنیت  سازمان  با  ارتباط  در  تنگاتنگ  سادهو  آنکرد،  از  میتر  نظر  به  منشِ  چه  رسد 

ملت کرد و کردستیزی کمالیسم را در خود بازتولید کرد. شووینیسم عربی    پیرامونایدئولوژیک رژیم ترکیه  

کما با  تقاطع  دستدر  هیوالهای  به  ترکی  کرد  لیسم  ملت  برای  را  بسیاری  مناطق  که  شد  بدل  سازی 

 )نه تنها اشغال( کرد.   ناپذیرسکونت

نیروهای ی.پ.گ شهر استراتژیک منبیج در سوی دیگر رود فرات را از داعش   ۲۰1۶در تابستان سال  

ی.پ.گ هشدار داده بود. پس از آزادسازی  آزاد کردند. رژیم ترکیه در طول این عملیات بارها به نیروهای 

نیروهای  [  35]که ی.پ.گ شهر جرابلس را از دو سوی جنوب و شرق محاصره کرده بودحالی  منبیج، در

برای اولین    دولت انتقالی سوریهترکیه و ارتش آزاد وابسته به ترکیه وارد شهر شدند. در همان سال،  

ی جنگ  های بعدی به بهانهمستقر شد. در سالدر اعزاز    بار تحت ضمانت ارتش ترکیه وارد سوریه شد و 

، ترکیه مناطقی در شمال حلب، ادلب و میان کوبانی و قامیشلو را  و »تروریستی بودن ی.پ.گ« با داعش 

 تصرف کرده است.  

( عقب راندن خطرات »تروریستی نیروهای  1کرده است:  رژیم ترکیه دو هدف را دنبال می  طور رسمیبه

پناهندگان سوری« در ترکیه. ماجرا تنها به عقب راندن نیروی ی.پ.گ    ی مسئلهیابی برای » ( چاره۲کرد«  

ترکیه   رژیم  نظر  مورد  مناطق  نمیاز  درهمشودمحدود  که  اصلی  ماجرای  س،  ساختارهای  با  یاسی تنیده 

یورش سوم ارتش ترکیه  این منطقه است. اردوغان پیش از    جمعیتیاپوزیسیون اسد )در ترکیه( است، تغییر  

کند که این مناطق با سبک زندگی کردها هماهنگ  تاکید می  ای مصاحبهدر    ۲۰19به شمال سوریه، در سال  

 هاست.  نیست و در عوض مناسب عرب

https://english.alarabiya.net/News/middle-east/2019/10/25/Turkey-s-Erdogan-Northeast-Syria-is-suitable-area-for-Arabs-not-Kurds-to-live
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در پی اشغال کانتون عفرین و سپس شهرهای سریکانی و تل ابیض و...    ی اصلی رژیم ترکیهمهبرنا

از خاستگاه    غکردنشین، فار   سوری مقیم ترکیه در این مناطق سابقا   یمیلیون پناهنده  اسکان سه،  ۲۰19 در

ترکیه، مثل عفرین، جندیرس و سریکانی، عمدتا کردنشین  شهرهای اشغال شده توسط    آنان بوده است. 

که پس از اشغال این مناطق، مهاجرت اجباری ساکنان کرد این مناطق همراه بود با گسیل  بودند، در حالی 

کنون غیراجباری( پناهندگان عرب از نقاط مختلف سوریه به این شهرهای شمالی. به این ترتیب، مردم   )تا

های  و صاحب خانه  عفرین، سریکانی یا تل ابیض انتقال داده شدهی  یا دیرالزور به شهرها  اطراف غوطه

سازی  اک»پسازی مردم کرد در این مناطق با عنوان  ای آوارهدر ادبیات رسانه  [3۶]اند.ساکنین کرد شده 

بازماندگان  با حمایت ارتش ترکیه در این مناطق    ارتش ملی سوریه  شود.یاد می  ها« منطقه از تروریست

هزار   45۰حدود    هاییگزارشبه   اند. بناکرده  مجاب به تغییر دینمواردی  و ایزدی را تحت تعقیب و در    کرد

قتل  تعدی، تجاوز و    اند.نفر از مناطق دیگر پس از اشغال عفرین به این منطقه منتقل و اسکان داده شده 

، بخشی از سیاست سیستماتیک رژیم ترکیه  ارتش ملی سوریهو ایزدی در این مناطق توسط    زنان کرد

و    خانه  و نیروهای جهادی حاضر در منطقه است، جهت عقب راندن زنان بنا به قوانین شریعت به داخل

ی  تر است، پروژهای بزرگبخشی از پروژه  دی تصادفی نیست و تماما حذف اجتماعی آنان، این اتفاقات موار

 سازی مردم مناطق اشغالی سوریه. ترک

از فوری این مناطق، فار یکی  در  اقدامات رژیم ترکیه  اماکن    غترین  در  از نصب پرچم رسمی ترکیه 

در مدارس مناطق اشغالی    زبان ترکی  اجباری   آموزش  و   گسترش مدارس مذهبیگشودن و    غیرنظامی،

پارک  ،  [37]  میدان رجب طیب اردوغاندر سطح شهرهای اشغالی، نمادها و اسامی ترکی مثل  است.  

ی  اما بخشی از پروژههای جهادی منطقه، تمهای سالطین عثمانی بر روی گرداننامو    ملت عثمانی

دست  جمعیتیتغییر   و  بر  منطقه  بالغ  جمعیتی  است  5/4کاری  نفر  سال  [38].میلیون  دولت    ۲۰۲۰ در 

کرد که واحد پول مناطق تحت کنترل خود را از پوند سوری به لیره )واحد پول    اعالم   انتقالی سوریه

های ساخت و ساز از همان جنسی که  برد پروژهسهولت پیشرژیم ترکیه(، تغییر داده است. این تغییر به  

[  39].در جنوب ترکیه در جریان بود کمک کرد. با این تفاوت که نظارتی بر استانداردهای آن نخواهد بود

هایی که پس از اشغال این منطقه  دهد که ویرانی ساختماناز شهر جندیرس نشان می  ایتصاویر ماهواره

ها  شده است و رسانهچیزی است که تصور میاند، بسیار بیشتر از آنو توسط رژیم ترکیه در شهر ساخته شده 

توجه به    کنند. با ی اشغال شدن منطقه و چند جنگ خونین دولتی سکوت میی آن و پیشینهعمدتا درباره

https://www.reuters.com/article/us-syria-security-turkey-refugees-graphi-idUSKBN1WN28J
https://foreignpolicy.com/2019/12/09/turkey-resettling-refugees-northeastern-syria/
https://syriadirect.org/seizing-lands-from-afrins-displaced-kurds-turkish-backed-militias-offer-houses-to-east-ghouta-families/
https://www.dailysabah.com/politics/war-on-terror/turkey-clears-600-settlements-of-terrorists-in-syrias-peace-spring-area?gallery_image=undefined#big
https://www.dailysabah.com/politics/war-on-terror/turkey-clears-600-settlements-of-terrorists-in-syrias-peace-spring-area?gallery_image=undefined#big
https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/syria-civil-war-assad-regime-turkey-afrin-kurds-eastern-ghouta-us-allies-militia-a8252456.html
https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/syria-civil-war-assad-regime-turkey-afrin-kurds-eastern-ghouta-us-allies-militia-a8252456.html
https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/syria-yazidis-isis-islam-conversion-afrin-persecution-kurdish-a8310696.html
https://www.rudaw.net/english/middleeast/syria/20042020
https://www.al-monitor.com/originals/2020/06/syria-afrin-kidnappings-investigation-turkey-backed-rebels.html
https://www.al-monitor.com/originals/2020/06/syria-afrin-kidnappings-investigation-turkey-backed-rebels.html
https://www.kurdistan24.net/en/story/18776-Turkey-trains-%27Syrian%27-teachers-at-Islamic-school-in-Afrin,-Turkifies-curriculum
https://www.dailysabah.com/war-on-terror/2019/02/07/syrians-to-learn-turkish-in-afrins-renovated-schools
https://english.enabbaladi.net/archives/2019/06/turkicization-or-turkification-soft-change-in-north-aleppo/
https://www.trtworld.com/magazine/several-cities-in-syria-move-to-adopt-turkish-lira-37202
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-64643790
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بینی است که عملیات  زده، قابل پیشمنش و بینش رژیم ترکیه و باندهای جهادی مسلح در مناطق زلزله

 واهد بود.  با تبعیض همراه خ مردم کردها، در مورد نجات در مناطق اشغالی و تحت کنترل جهادی

ی کرد« را در داخل ترکیه با آسیمیالسیون و در خارج از ترکیه )مرزهایی  رژیم ترکیه تاکنون »مسئله

کنی محالت و مناطق کردنشین به پیش برده است. حتا تا پیش از این زلزله  جایی و ریشهجنوبی( با جابه

رایندی چند ساله سلب مالکیت عمومی  ترین مورد در عفرین( در ف از ساکنین کرد در مناطق اشغالی )بیش

ای را بر عهده داشتند. پس از این  پروژهکرده است. باندهای گانگستری جهادی مسئولیت اجرای چنین  

یابد. رژیم ترکیه این  تر از پیش تحقق میی تغییر جمعیتی مناطق شمالی سوریه بسیار سادهپروژه  ، زلزله

ی  را خودش انتخاب کرده است. به این ترتیب هم »مسئله  هایی خواهد ساخت که ساکنین آنبار خانه

 ی کرد« در سوریه. پناهندگان سوری« مقیم ترکیه حل خواهد شد، هم »مسئله

کن ساختن مردم  سازی از یک سو و ریشهترک  ی سیاسیباید تاکید کرد که اجرا و به پیش بردن پروژه

ها  به مردم کرد ساکن در سوریه آسیب نخواهد زد. زخمشان از سوی دیگر، تنها  های طبیعیکرد از زیستگاه

  راهی کارد، انباشت رنج و خشمی است که دیگر  هایی که تحقیر استعماری در شمال سوریه میو شکاف

 باقی نمانده است.  برای التیام آن

 رنج و خشم 

رسد که گاهی اوقات،  میهاست که از یادها محو شده است. به نظر  برای بسیاری، ماجرای سوریه مدت

ی ستم که مردم سوریه  های چندگانهکند. در الیهها تغییر میرسند، تنها اولویت رسانهها به پایان نمیجنگ

شوند.  شدن رنجی است که متحمل شده بودند و می اهمیتها بیترین آنمتحمل آن شد، یکی از دردناک

ای از رنج مردم سوریه را عیان کند. شاید  است بار دیگر نمایهای اتفاق افتاد که ممکن  این زلزله در منطقه

  ستم ملی کرد، از ناچیز انگاشتن  بار دیگر برخی از تجارب انقالب سوریه را مرور    بتواناز طریق این زلزله  

توجهی به جناح راست و ضد انقالبی جهادی تا ناتوانی در ساخت  های خارجی، از بیتا وابستگی به دولت

ها  غیر از گفتمان متداول رژیم ایران و خاندان اسد از »روایت انقالب« مردم سوریه. این درس  گفتمانی

 شاید حاوی نکات جالبی باشند، اما هرچه هست باید تالش کرد تا رنج و خشم مردم سوریه را درک کرد. 

یران و اسد  ی رژیم اهنگامی که مردم سوریه در زیر بمباران و حمالت وحشیانه  ۲۰11در پائیز سال  

شد. در یک پالکارد  میتر  رها شده بودند، شعارها و پالکاردهایشان در تظاهرات گوناگون روز به روز تلخ

های عرب  )که بعدها در سراسر سوریه شهره شد( نوشته بودند: »مرگ بر رژیم و اپوزیسیون، مرگ بر دولت

https://npasyria.com/en/92929/
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گذرد  سال از آن زمان مییازده    [4۰]ز!«و اسالمی، مرگ بر شورای امنیت، مرگ بر جهان، مرگ بر همه چی

اتفاقات که    و  افتاد  دیگری  آن  برخیبسیار  و دهشتها  از  چه  بودند  آمیز فاجعه  ناک  امروز  پرسید:  باید   .

 [ 41]احساسی دارند؟

 

 ها یادداشت 

سوریه    غرب  در شمالترین آسیب  دیدگان زلزله، بیش باختگان و آسیببنا به گزارش سازمان ملل فارغ از تعداد جان   [. 1]

  اند، یعنی تقریبا این زلزله قرار گرفته  در سراسر سوریه تحت تاثیر میلیون نفر  9/1۰گزارش شده است و تاکنون قریب به  

 نیمی از جمعیت این کشور.  

توان به کسانی اندیشید که بارها آوارگی را تجربه کردند. چه در سوریه و چه خارج از آن. و  در این مورد خاص می   [. ۲]

 گذراندند. که دوران تبعید خود را در ترکیه می  گردد هایشان به سوریه باز می جنازه حاال پس از این زلزله، در حالی  

در پی   شود کهبینی می پیش   رسیده است. هزار نفر 47بیش از  گان زلزله به  باختتا زمان نگارش این مقاله، آمار جان   [. 3]

باختگان در سمت سوریه، به مدت چند روز  آمارهای جان  اند.خانمان شده بی   یلیون نفر در سوریه م 3/5بیش از   این زلزله، 

ی زیادی، خصوصا در سوریه و مناطق غیرقابل  که این ارقام رسمی با واقعیت فاصله مانده است. احتمال آن همچنان ثابت  

 دسترس آن داشته باشند، باالست.  

پروژه  [. 4] به  اشاره  و  بررسی  تاکید کرد که  باید  هر سوتفاهمی  رفع  اشغال برای  معنای  ی  به  ترکیه مطلقا  رژیم  گری 

ر دفاع از خاندان اسد و کشتار و قتل عام مردم  ی استعماری رژیم جمهوری اسالمی دناچیزانگاشتن پروژهپوشی یا  چشم

 سوریه و سرکوب انقالب سوریه نیست.

[5].  Gaziantep 
 . در شمال آناتولی  1۶۶8ی در ترکیه است. احتماال پس از زلزله  های ثبت شده شدیدترین زلزله این زلزله یکی از  [. ۶]

با ساکنانی عمدتا منطقه   Hatay Provinceاستان هاتای    [. 7] از موضوعات  عرب   ای است  تبار. استان هاتای یکی 

به غصب از سوریه جدا    این منطقه   ی دیپلماتیک میان رژیم سوریه و ترکیه بوده است. بنا به ادعای رژیم سوریه مشاجره

 ی عفرین واقع شده است. شده است. در سوی دیگر مرز، منطقه

ی اخیر خودداری کرده  ی رسمی به زبان کردی در مورد زلزلهتاکنون از انتشار یک بیانیه   رژیم ترکیه  وجود با این    [. 8]

 است.  

[9]. Salvation Government 
[10]. Syrian Interim Government 

دومین شهر بزرگ کردنشین در کانتون عفرین بود. این شهر در جریان یورش ارتش    Cindirêsبا نام کردی    [. 11]

 گران بود.  های پرافتخار مقاومت علیه اشغالیکی از کانون  ۲۰18ترکیه در سال 

[12]. Atarib   

https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/northwest-syria-earthquake-february-2023-daily-highlights-13022023
https://www.nytimes.com/2023/02/08/world/europe/syria-refugees-turkey-earthquake.html
https://www.dw.com/en/new-earthquake-hits-turkey-syria-border-region-death-toll-rises/a-64769533
https://www.straitstimes.com/world/middle-east/up-to-53-million-in-syria-may-be-homeless-after-quake-un
https://web.archive.org/web/20090917163944/http:/earthquake.usgs.gov/regional/world/historical.php/
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از مردم ساکن در شمال غرب سوریه به    درصد  9۰بیش از  بنا به گزارش دبیر کل سازمان ملل در مورد سوریه،    [. 13]

 های فوری نیازمندند. کمک

ای خارج از توان این نوشتار است و در  های منطقه های نظامی قدرت بررسی دقیق تاریخ انقالب سوریه و درگیری   [. 14]

 شود. تنها برای روشن شدن تاریخ این موضوع، به شکلی گذرا به آن اشاره می جا این 

های یاسین الحاج صالح، روشنفکر سوری  گیری و گسترش ارتش آزاد و انقالب سوریه تحلیل برای آشنایی با شکل   [. 15]

 روشنگر هستند.  

The Impossible Revolution: Making Sense of the Syrian Tragedy, Yassin al-Haj 

Saleh, 2017 
به عنوان قائم مقام نخست    ۲۰17 ، در سالاست  ۲۰1۲گذاران ارتش آزاد در سال  سرهنگ ریاض االسعد که از بنیان   [. 1۶]

هیئت  وزیر »دولت نجات« )در امور نظامی( در ادلب انتخاب شد. »دولت نجات« نام دیگر و دیپلماتیک تشکیالت سیاسی  

های منتسب به القاعده در ادلب کنترل سیاسی  النصره و دیگر سازمان  است. تشکیالتی که از ادغام جبهه  مالشا تحریر

 امور را در دست دارد. 

گونه که پیش از این اشاره شد، خارج از توان این نوشته  هر نوع بررسی و دقت نظر در سرنوشت ارتش آزاد همان   [. 17]

است. اما اشاره به روند اضمحالل ارتش آزاد و کنترل نظامی و سیاسی رژیم ترکیه بر مخالفان اسد هدف این نوشته است.  

ای برای هماهنگی و تسهیل ارتباطات  دیت ارتش آزاد، اتاق فرماندهی های آغازین اعالم موجودر ماه   باید در نظر داشت که 

. در این  Council Military Supremeیا    شورای عالی نظامیی ارتش ازاد ایجاد شد،  های پراکنده میان گردان 

االسالم حضور داشتند. اما پس از مدتی   الشام و جیش سلفی مثل احرار /های جهادی حتا گروه  ۲۰13 شورا تا اواخر سال

و جبهه سازما  خارج شدند  آزاد  ارتش  چتر  زیر  از  مثل  های جهادی  دادند،  تشکیل  را  اسالمی جبهههای خود  در    ی  که 

 اعالم موجودیت کرد. ۲۰13 سال

[18]. Syrian National Council 
[19]. Syrian National Coalition 
[20].  Syrian Interim Government 
[21]. Syrian National Army 

اشغال    ۲۰18 ی خودگردان روژاوا( که در یورش سالهای ادارهعفرین )یکی از کانتون این مناطق شامل کانتون    [. ۲۲]

به اشغال    ۲۰19 ی یورشبودند و در نتیجهکه عمدتا کردنشین    و مناطقی   سریکانی   ، سلوک،شد و شهرهای تل ابیض

 رژیم ترکیه درآمدند. 

نظر می   [. ۲3] اصلی جبههرسد که هستهبه  از جنگ ی  بوده النصره  الزرقاوی  ابومصعب  به  منتسب  اند.  جویان سازمان 

های نظامی و میدانی آن بوده است. برای  ی نظامی اعضای این گروه در عراق و افغانستان یکی از عوامل موفقیت تجربه

 ی این سازمان جهادی به اثر زیر مراجعه کنید: تر با پیشینه آشنایی بیش 

Profiling Jabhat al-Nusra, Charles Lister, 2016 Brookings Institution 

به شدت متاثر  دیگر  ها با یکهای سیال آن های فعال در سوریه و ائتالف های سازمان رسد که تغییر نامبه نظر می   [. ۲4]

 رو و هدف از هر اتحادی است. پیش اندازمنفعت گروهی مهمترین چشم ثباتی است که از شرایط بی 

https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2022-06-20/secretary-generals-remarks-the-security-council-the-humanitarian-situation-syria-delivered#:~:text=More%20than%2090%20per%20cent,worst%2C%20but%20more%20is%20required
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-24403003
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-25053525
https://www.al-monitor.com/originals/2021/09/turkey-backed-syrian-opposition-groups-merge-under-new-banner
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[۲5 .]  Syrian Salvation Government    اهلل  اال اله دولت نجات و آرم سازمانی آن متشکل از عبارت الپرچم

 ی سرخ بر روی پرچم استقالل سوریه است. به جای سه ستاره 

[۲۶ .]  Syrian Islamic Council    ی چنین  سوری در استانبول است. ارائه  متشکل از روحانیون سنی یک سازمان

   است. ارتش ملی سوریه پیشنهادی از سوی مجمعی از معممین خود گواه محتوای 

[۲7 .]  National Front for Liberationاحرار که  است  ذکر  به  الزم  جیش ،  و  جریان   الشام  دو  االسالم 

رانی قوانین  النصره و دیگران در پیِ تاسیس دولتی اسالم با حکم  القاعده، جبههجهادی/سلفی هستند که مانند داعش،  

ترین نیروهای جهادی در سوریه بود.  شدهاالسالم زهران علوش نام داشت و یکی از شناخته  ی جیششرع هستند. فرمانده 

چهار  ناپدید ساختن    ربودن و   دمشق(، ریف  در استان  )دوما  االسالم در زمان حکومت بر   تنها یک فقره از جرائم جیش

وائل    های سمیرا خلیل )همسر یاسین الحاج صالح(، رزان زیتونه،و حقوق زنان سوریه به نام   یشناخته شده   فعال مدنی 

 ادغام شده است.  ارتش ملی سوریه االسالم امروز در  جیشحماده و ناظم حمادی است. 

نفر   5۰۰زنند که حدود  نفر تخمین می  1۶5۰۰شمار مزدوران اعزامی به لیبی از سوی ترکیه را به  هابرخی گزارش  [. ۲8]

 اند. از آنان کشته شده 

به طور  دیدگان، رسانی به آسیب که پ.ک.ک )حزب کارگران کردستان( پس از زلزله، بنا به ضرورت کمک در حالی  [. ۲9]

 موقتی کرده است.  بسجانبه اعالم آتش یک

أجانب محافظة  ( »۲( شهروندان سوریه،  1سه شکل از شهروندی وجود داشت.    ۲۰11در سوریه تا پیش از انقالب    [. 3۰]

در سرشماری الحسکة که  هستند  کردی  که شهروندان  استان حسکه  بیگانگان  یا  عنوان  «  تحت  دولتی  جمعیتی  های 

وندان که در  (  »مکتوم القید« یا ناشهر3اند اما شهروند رسمی نیستند و بیگانگان ساکن در استان حسکه سرشماری شده 

کردها مهاجران    در سوریه تنها عرب وجود دارد و   استدالل رژیم بعث این بود که   اند. های دولتی گزارش نشدهسرشماری 

جمعیت    آمار رسمی  هرچند که  اند، لذا شهروندان سوریه نیستند.خارجی هستند که از ترکیه به کشور عربی سوریه وارد شده 

اما در ابتدای انقالب سوریه، دولت    رسید. هزار نفر می   3۰۰غیررسمی به بیش از    ور، به طدو گروه آخر مشخص نیست

ی و هویت سوری اعطا کرد. »اجانب« و »مکتوم القید«  هزار نفر از این افراد شناسنامه ۲۰۰بشار اسد برای نخستین بار به  

کار در    ، ثال حق تحصیل در دانشگاهم:  ی حقوق شهروندی متداول در سوریه محروم و منع شده بودند و هستند از عمده 

 های دولتی سوریه. ثبت رسمی ازدواج خود در دادگاه   ، دریافت پاسپورت و خروج از کشور وادارات دولتی

[31]. Federaliya Demokratîk a Rojava – Bakurê Sûriyê 
سیاسی باید   نظامبررسی و ارزیابی ساختار سیاسی روژاوا موضوع این نوشتار نیست. با تمامی انتقادات به جا به این  [. 3۲]

تر از رژیم  انداز( بسیار گسترده کم در سطح چشم آن )دست   مترقی و سکوالر  اندازهای سیاسیهمچنان تاکید کرد که چشم 

های استعماری  جا تنها به دنبال روشن ساختن مکانیسماست. در این  نیروهای گانگستری جهادی و کمالیسم ترکیه اسد،  

 ای که رژیم ترکیه علیه مردم کرد به کار بسته است هستیم. های قومی سازیترکیه در شمال سوریه و پاک 

ی.پ.گ در ائتالف با    ۲۰1۶در روژاوا است. از سال    PYDی نظامی حزب  ( شاخهYPGهای مدافع خلق )یگان   [. 33]

های نظامی ترکمن، آسوری، عرب تشکیالت نظامی جدیدی به نام نیروهای سوریه دموکراتیک ایجاد کرد که  سازمان 

 ترین بخش این تشکیالت ی.پ.گ و ی.پ.ژ هستند. همچنان مهم 

https://carnegie-mec.org/diwan/55580
https://www.syriahr.com/en/176611/
https://www.france24.com/en/live-news/20230210-kurdish-militants-suspend-operations-after-turkey-quake
https://www.france24.com/en/live-news/20230210-kurdish-militants-suspend-operations-after-turkey-quake
https://www.artafm.com/video/12976
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ای که بر این  همچنان باید تاکید کرد که با انتقادات جدی داوری و ارزیابی جنبش روژاوا موضوع این نوشته نیست.    [. 34]

  ها نیست. آوردهای ارزشمند آن در این سال جنبش وجود دارد، موضع دفاع انتقادی از آن هرگز به معنای تخریب دست

 آورد جنبش روژاوا برای ما شعار محوری زن، زندگی، آزادی است.  ترین دست مهم  ترین وواسطهکم بی دست

شهر جرابلس شهری در مرز ترکیه و سوریه است و در زمان مورد بحث تحت کنترل داعش بود. ی.پ.گ به    . [35]

کیلومتری جرابلس رسیده بود که ارتش ترکیه وارد شهر شد. پس از دو ساعت تبادل آتش با داعش، نیروهای داعش   11

 هایشان شهر را به سمت الباب ترک کردند.  و خانواده 

 اند. هزار نفری عفرین از این شهر گریخته  3۰۰از جمعیت حدودا   هزار نفر 1۶7اشغال عفرین پس از  [. 3۶]

 تغییر کرده است.   میدان رجب طیب اردوغانبه    ی آهنگرکاوه در شهر عفرین پس از اشغال شهر، نام میدان    [. 37]

نیست،    جمعیتی جا برای رفع سوتفاهم احتمالی باید تاکید کرد که البته در سطح سوریه، این اولین نمود تغییر  در این   [. 38]

ی سیاسی تغییرات  ای آن در استان ریف دمشق و دیرالزور به درجاتی شدیدتر پروژهپیمانان منطقهپیش از رژیم ایران و هم 

منطقه را پیش بردند. از بحث مشخص این متن در مورد روند حضور استعماری رژیم ترکیه در شمال سوریه نباید    جمعیتی 

 ای به نفع رژیم ایران گرفت.نتیجه

 ی رژیم ترکیه به روژاوا، قیمت سیمان در ترکیه به سرعت افزایش پیدا کرد. با اعالم حمله  ۲۰19در واقع در سال  [. 39]

[40]. The Impossible Revolution: Making Sense of the Syrian Tragedy, Yassin al-

Haj Saleh, 2017, p.80 
ی روی آوارهای تصویر ابتدای این مقاله اشاره کنیم: »ما مردیم،  دیوارنوشته مناسبت نیست به ترجمه  سرانجام بی   [. 41]

 تان.« نکردن سپاس از یاری 

https://www.rudaw.net/english/middleeast/syria/240320181

