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 هیدر سور کایمتحد امر االتیفرجام نا مطلوب اقدامات ا
 

 اردوغان اند ونیمد اریبس رانیو ا هیروس
 ست.مربع جلو رفته ا لومتریکه "بهار صلح" نام دارد، هزار ک هیدر شمال سور هیترک ینظام اتیشود که عمل یم گفته

 

تباط در ار هیو ترک هیرهبران روس کیبه  کی داریماهها تبادل نظر وغالباً د قیکه در پشت پرده و ازطر ویسنار نیا
 دهیردگ یاسد داخل مرحله حساس میکردها و رژ نیمورد توافق قرار گرفته بود، با توافق ب هیبه شمال شرق سور

 است.
ه که ب هیمخالفان حکومت سور یو واحدها هیترک یطرف اردو کیکه از  میسروکار دار دهیچیپ یویسنار کیبا  ما
دهند و کنترول شان را در آن مناطق  یشان به سمت جنوب ادامه م یبه لشکر کش یامان یره وفادار اند، به طور بفان

 کیاردوغان  بیجمهور رجب ط سیبه اظهار رئ نادهند که کردها در آنجا مسکون اند. ب یگسترش م هیسور یمرز
 " است.دهیکه قبالً تحت کنترول کردها بود، "آزاد گرد یلومتریک 1۰۰۰قلمرو 

 یه سوکشور ب نیبه صوب شمال ا هیحکومت سور یروهایستون ن نیبه دنبال توافق با کردها، نخست گر،یجانب د از
 حرکت نموده است. هیمرز ترک

 یباز نیکه چه گونه ا نستی. موضوع بر سر استیاصالً مورد سوال ن یائیو سور یترک یروهاین نیبرخورد ب کی
ا آن کشور ب یگولر فرمانده نظام اسریافشا نمود که  هیوزارت دفاع ترک هیاعالم کیراه افتاده است. روز دوشنبه 

شافات و انک هیدر سور یتیامن تیوضع» بوده و  سبه تما لفونیت قیاز طر موفیگراس یاش جنرال والر یروس یهمتا
 را مورد بحث قرار داده اند. «ریاخ

 هیبه ترک هیشود که روس یبرداشت م نیکه ظهور نموده است چن یریاست اما از تصو افتهیانتشار ن یشتریب اتیجزئ
ز شمال ا کایمتحد امر االتیا یروهایرفتن ن رونیبعد از ب یروس یقبول نموده است که واحدها هینموده و ترک شنهادیپ

 .دی)گشت( نما هگزم یائیو سور یترک یروهاین نیدر آن مناطق ب ه،یسور
متداد در ا جیمنب نیآن کشور در شهر کردنش ینظام سیاظهار داشته است که پول هیارتباط وزارت دفاع روس نیهم در

باشند. روز دوشنبه  یدرحال تعامل م ی( آغاز نموده و با مقامات ترکیبه گزمه )گشت زن هیو ترک هیمرز سور
 داخل شدند. جیدر منب هیحکومت سور یروهایبا ن یروس یروهاین

 یم حیرا ترج هیمناطق تحت کنترول شان در شمال سور میانقره و دمشق تقس ه،یروس یگریانجیاز آن، با م مهمتر
ً یبدان معنا است که مسائل وس نیدهند. ا  هیو سور هیترک نیب 1۹۹8موافقت نامه "آدانا" منعقده سال  ریدر همان مس عا

مساله  کی هیو سور هیمرز ترک تینمود که امن یم ینیب شیموافقتنامه در مورد مسئله کردها بود و پ نیکند. ا یم ریس
ان کردست کیاز ظهور  یریمستلزم جلوگ هیالزامات ترک یاوضاع نیباشد. در چن یانقره و دمشق م نیدو جانبه ب

متحد  االتیا یآن بود تا آن پالنها یشد برا یم دهیباشد. آنچه به اصطالح "منطقه امن" نام یم شیمماس به مرزها
 زین هیکردستان در سور کیدر عراق  نیخواست مانند دوران صدام حس یاثر گرداند که م یب هیرا در سور کایامر

 به وجود آورد.
با دو  یوجود داشته باشد.)همچنان منافع مشترک نهیزم نیانقره و دمشق در ا نیتقارن منافع ب کیشود که  یم فکر

 دارد(. نهیزم نیاش در ا هیهمسا
است(  یکه پنتاگون مدع ی" )طوریعمد ینی"عقب نش رایرود ز یبه شمار م تیمز کیدمشق  یبرا نیواقع ،ا در

از  ییشود که انقره بخش ها ی، موجب م هی، بر اثر حمله ترک هیسور یدر مناطق شمال ییکایمرااخراج سربازان  ای
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 ریگردد که از منابع آب و ذخا رفرا متص ییرا دوباره تصرف کند. به خصوص بخش ها هیسور یشمال شرق
 خود قرار داده بود. یحوزه اختصاص ثیمناطق را به ح نیا کایمرا یبرخوردار هستند. اردو یکاربن خوب درویها
است.  هیپس گرفتن کنترول همه سور یبرا شیجهش در تحقق وعده ها کی نیجمهور بشار اسد ، ا سیرئ یبرا

 رسد. یتر به نظر م یقو یگریدمشق نسبت به هر زمان د
 اریبس یشوند. صاف و ساده آنها از عهده مقابله با اردو کجایبا دمشق  نکهیرفتن ندارند مگرا یبرا یکردها ،جائ اما

 .ندیآ ینمبر  هیترک یحرفه ئ
در شمال  کایمرا یکردها باعث شده است که ادامه حضور نظام هیعل هیترک یاست که هجوم و حمله تهاجم یهیبد

. کردها و دمشق استفاده کرده است نیبه توافق ب یابیدست یاوضاع برا نیاز ا هیدفاع باشد و روس رقابلیغ هیسور
 هیرا در شمال سور کایمتحد امر االتیا یظامکردها تداوم حضور ن هیترکها عل یروشن است که حمله و لشکر کش

 کردها و دمشق به وجود آورد. نیرا ب ینمود تا توافق تیرا تقو تیوضع نیا هیو روس دیگردان ریناپذ هیتوج
ور جمه سیکه چرا رئ ستین یشگفت یرا جلب نمودند. جا هیاقدامات، اعتماد ترک نیدر ا تیبا کسب موفق روسها

 کینزد هیسور یروهایاعتنا است و در برابر حرکات ن یکردها و دمشق ب انیاردوغان در قبال توافق م بیب طرج
 ریمیاست که والد ینانیاز اطم یناش یو یظاهرطفره رفتن  نیرا باال انداخته است. ا شیشانه ها هیترک یبه مرزها

 داده است. یبه و نیپوت
 یم هیرکبه ت ینگاه مین کسویاز  یعنیپردازند،  یشان م یاریهوش نیا یبرا یگزاف یبها هایکائیامر ینها لیتحل در

 آن کشور یکردستان خود مختار در مرزها کی لیتشک یرا برا نهیزم یکه به طور روش مندانه ا یانداختند، در حال
منظم شکل  یاردو کیدادند تا  یساخته و آموزش م لحرا مس یکرد یها شهیجدا از آن که مل دند،یبخش یم میتحک

 .ردیگ
 یکه او ضربت زد، تضاد در مش ی. هنگامزندیاویها داد تا با آن خود را ب یکائیبه امر یا یطوالن سمانیر اردوغان

ه فاوست اسد، معامل ی( و سرنگونهیسور هی) تجزهیسور یساز یبالکان یباز یعنیشبه معلوم شد.  کی کایامر یاسیس
اخته س یناتو را زخم مانیهم پ کیکه  یستیگروه ترور کی باقرار دادن(  یبه هدف لیمانند )دار وندار را در گروه ن

 و شامات. هیو سور رانیبرهم زدن محور ا یبرا یکیوپولتیبود و دستور کار ج
 افتندی یدسترس یزی، ترکها به چ هیاز شمال سور کایمتحد امر االتیا یروهایاست تا گفته شود که با اخراج ن یکاف

 جاست نیتوانستند آن را تحقق بخشند. از هم یبه آن را داشتند ، اما نم لین یو دمشق همه آرزو رانیو ا هیکه روس
 کند . یبر انقره غلبه خواهند نمود تا با دمشق آشت رانیو ا هیکه روس

 یماسد را بدون اعالم رس میرژ یسرنگون یبرا هیمداخله هشت ساله اش در سور هیکه ترک دیفهم ریبا تاخ غرب
 خود شاهد آنست. کایدفاع امر ریتلخ و گزنده ترامپ و مارک اسپر وز العملعکس داده است.  انیپا

 یارض تیو تمام تیحاکم شیشبح کردستان در مرزها رایشود، ز یمانع اردوغان نم کایمتحدامر االتیا دیتهد اما
سازش  یبرا یدر خطر باشد، چشم انداز یمل تیکه امن یهنگام یدیتهد نیکند و در تحت چن یم دیرا تهد هیترک

 کند. یم تیحما اندر کل از اردوغ یداشته باشد.به هرحال افکار عامه داخل یوجود نم
 انیبود واشنگتن بعد از پا دواریداد و ام ینشان م یبائیشک کایمتحد امر االتیدر برابر ا یرعادیبه طور غ هیترک

مسوول  کایکرد دست بردارد. ترامپ به اندازه وزارت دفاع و امر یها شهیمل ای( YPG) تیداعش از حما هیجنگ عل
گتن ترامپ و واشن ،یخارج استیهمه موارد مربوط به س ند. مانستین کایمتحد امر االتیو ا هیترک نیشکست اعتماد ب

 یدفاع و یتی( امنشمنتی)استبل یدستگاه ها استیس یگریترامپ و د استیس یکی -داشتند هیدر مورد سور استیدو س
 .کایمتحد امر االتیا

ندارد و  هیاش در سور یمیدا یحضور نظام یکدام حق دعوا برا کایمتحد امر االتیا یالملل نیحقوق ب ازلحاظ
شد.  یم یدستور عمل نیا دیکشد، با یم رونیب هیرا از سور شیروهایبار اعالم نمود که ن نیکه ترامپ نخست یهنگام

 گرفت. دهیناد یداده و سرانجام به کل فیخفگذاشته، ت رپایترامپ را ز میتصم نیاما به عوض آن پنتاگون ا
"نورمال  هیبه راه خواهد انداخت اما با سور یا نانهیخشمگ یو هو یها کایمتحد امر االتیداند که ا یم اردوغان

دهد که داعش در  یهرگز اجازه نم هیروس راینخواهند داشت، ز یگونه بهانه ا چیه هایکند. غرب ی" عادت مدیجد
به  دنیرس یداده است تا برا فهیجمهور وظ سیپنس معاون رئ کیشود که ترمپ به ما ی. گفته مابدیگسترش  هیسور

 است که یا افتهیمقابله با کار انجام  نیسفر کند.منظور هرچه باشد، ا هیمذاکره" به ترک قیراه حل از طر کی"
 اردوغان به عمل آورده. 
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