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 مترجمی همقدم

ی هلأمنتشر شد به مس ژاکوبنسوم فروردین( در سایت وبیستریل )وآ ۲۱که در  ـ ، گزارشاست بگوییم یا بهترـ این مقاله 

تنیدگی حضور روسیه، ایران، همویژه با توجه به دربه ـهای آمریکا در خاورمیانه انقالب روژاوا از منظر ارتباط آن با سیاست

کند و آن را خود را با انقالب روژاوا ابراز میی دلهماین متن ی هکه نویسندآنرغم بهپردازد. می ـ ترکیه و آمریکا در منطقه

رسد که عاملیت و قدرت چندانی برای نیروهای خواند، به نظر میمی« دموکراسی در خاورمیانهی هترین تجربنویدبخش»

های سره در دست سیاستل سوریه قائل نیست و سرنوشت انقالب ایشان را یکانقالبی تحت فرماندهی کردها در شما

داند. با این همه با توجه به اهمیت موضوع، و با التزام به راهبرد همدلی نقادانه با انقالب روژآوا فکر آمریکا در منطقه می

فارسی زبانی که که تحوالت ی هاند برای خوانندتومی ـدر کنار سایر متون مرتبط با موضوع  ـ این متنی هکنم ترجممی

شود، کند مفید واقع شود. همواره الزم به یادآوری است که مسئله از منظرهای گوناگون روایت و تبیین میمنطقه را رصد می

ه چنگ آورد، هایش بتوان مسئله را در غنا و با پیچیدگیهای موجود است که میتنها با هرچه بیشتر نظر کردن به روایت

 ها نیست.نظری تام و تمام مترجم با آنها متضمن هممتنی ههمچنین باید متذکر شد که ترجم

*** 

 

بقا خواهد داشت؟ پاسخ این سؤال به نحوی فزاینده به  یدموکراسی در خاورمیانه اجازه یترین تجربهآیا نویدبخش

 سوداهای ژئوپولیتیک زمامداری ترامپ وابسته است.

هایشان در نبرد ستودند. ان کرد سوریه را به خاطر تالشنظامیشبه بارهاطی جنگ با داعش، مقامات نظامی آمریکا 

ها آن یاراده»دولت اسالمی، سال گذشته گفت عملیات ویژه ضد ی(، فرماندهJames Jarrardسرلشکر جیمز جرارد )

 «اند.بودهانگیز شگفتنی وراآرزمرتمند، فرماندهانی عالی و ها جنگجویانی قدشکست ناپذیر است، آن

گو با وفرماندهی مرکزی ایاالت متحد، در گفتی ه(، فرماندJoseph Votelگذشته، ژنرال ژوزف وتل ) یفوریه

 توصیف کرد.« برابر داعش در سوریهثرترین قوا در ؤم»جنگجویان تحت فرماندهی کردها را ای از کنگره، کمیته

ان تحت نظامیشبهش را در عراق و سوریه  آغاز کرد، ا، زمانی که دولت اسالمی حکومت وحشت۱۱۲۲از سال 

نقشی  ـ( YPJ) های مدافع زنان( و  یگانYPGهای مدافع خلق  )یگانی همتشکل از دو گروه عمد ـفرماندهی کردها 

https://jacobinmag.com/
https://jacobinmag.com/
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ستایش مدام مقامات آمریکایی از کردها عجیب ی هچه درباراند. اما آنداشتهگیری دستاوردهای داعش پسبازمحوری در 

ی در مناطق شمالی رژاوا اانهگرایاست این است که کردها همچنین مشغول مبارزه برای رهبری  انقالب اجتماعی چپ

گذاران آمریکایی باشد. جای تعجب ندارد که اتحاد نظامیان که مورد تأیید سیاستهایی نیست پروژهی هکه در زمر ـ هستند

وال استریت گیری این  مشارکت، شکلنخبگان نیست. در همان ابتدای ی هآمریکا و انقالبیون کرد مورد تأیید اکثریت حلق

 هشدار داد.« ن مارکسیست آمریکا علیه داعشامتحد»در مورد  ورنالج

اطمینان حاصل کند که  خواست(، دیپلمات سابق آمریکا، از کنگره Stuart Jonesت جونز )ارسال گذشته، استو

ریکا آمولوژی ئایدها و که به واقع خصم ارزش سیاسی یبرای سازمان»مشارکت آمریکا و نیروهای تحت فرماندهی کردها 

 .«کند.است انحصار سیاسی ایجاد ن

که اند یدارسرمایهصدد ایجاد فضایی ضدهای بزرگ این است که انقالبیون کرد دردر واشنگتن، یکی از نگرانی

دیگر این است که انقالبیون کرد ی هعمدی هزند. مالحظمفروضات ابتدایی نظم جهانی با رهبری ایاالت متحده را پس می

ه کردبندی طبقهعنوان سازمانی تروریستی هدولت آمریکا بدارند که  (PKKحزب کارگران کردستان )پیوندهایی تاریخی با 

رد را  PKKکه مقامات نظامی ایاالت متحد مکرراً وجود  ارتباط مستمر میان نیروهای تحت فرماندهی کردها و است. با این

 شود.تلقی می PKKبه شکل فراگیری وابسته به  YPG، در واشنگتن کنندمی

به اوج رسیده  ارتباطات آمریکابر سر  نظراختالفد، شوامل نزدیک میشکست کحال که داعش در سوریه و عراق به 

شان کند تا با رهایبه حال خود از نیروهای تحت فرماندهی کردها ادامه دهد، یا باید  است: آیا واشنگتن باید به حمایت

 شان را دارند مواجه شوند؟نیروهای متخاصم بسیاری که قصد نابودی انقالب

 

 رویکرد ایاالت متحد

صرفاً ـ  گرا را نداشتتصمیم گرفت با کردهای سوریه شراکت کند، قصد تقویت انقالبی چپبار نخستینوقتی دولت اوباما 

 گشت. به دنبال متحدانی برای مقابله با داعش می

https://www.wsj.com/articles/americas-marxist-allies-against-isis-1437747949
https://www.armed-services.senate.gov/hearings/17-12-14-us-policy-and-strategy-in-the-middle-east
https://www.armed-services.senate.gov/hearings/17-12-14-us-policy-and-strategy-in-the-middle-east
https://www.jacobinmag.com/2016/03/pkk-ocalan-kurdistan-isis-murray-bookchin/
https://www.defense.gov/News/Transcripts/Transcript-View/Article/1172185/department-of-defense-press-briefing-by-col-dorrian-via-teleconference-from-bag/
https://www.defense.gov/News/Transcripts/Transcript-View/Article/1172185/department-of-defense-press-briefing-by-col-dorrian-via-teleconference-from-bag/
https://www.defense.gov/News/Transcripts/Transcript-View/Article/1172185/department-of-defense-press-briefing-by-col-dorrian-via-teleconference-from-bag/
https://www.defense.gov/News/Transcripts/Transcript-View/Article/1172185/department-of-defense-press-briefing-by-col-dorrian-via-teleconference-from-bag/
https://www.defense.gov/News/Transcripts/Transcript-View/Article/1172185/department-of-defense-press-briefing-by-col-dorrian-via-teleconference-from-bag/
https://jacobinmag.com/2017/05/iraq-mosul-battle-isis-coalition-occupation-war-terrorism
https://jacobinmag.com/2017/05/iraq-mosul-battle-isis-coalition-occupation-war-terrorism
https://www.jacobinmag.com/2015/08/syria-civil-war-nato-military-intervention/
https://www.jacobinmag.com/2015/08/syria-civil-war-nato-military-intervention/
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مقام رسمی وزرات امور خارجه آمریکا، دیوید سترفیلد اوایل سال جاری توضیح داد که نیروهای تحت فرماندهی 

د، ها تنها کسانی بودند که حاضر به همکاری در این نبرد شدنبرای همکاری در این جنگ اعالم آمادگی کردند، آن»کردها 

 «.پیشنهادها و اصرارهای ما، حاضر به شرکت در این جنگ نشدرغم بههیچ دولت و هیچ حزب دیگری، 

را  YPGناتو،  پیمانهم عنوانبهتنها مشکل این بود که دولت ترکیه با همکاری آمریکا و کردها موافق نبود. ترکیه، 

داند. مقامات آمریکایی برای مواجهه با ملی کردستان، و دشمن دولت ترکیه می رهایی، حامی سرسخت PKKای از شاخه

ها از جنگجویان کرد در خواست کردند تا با جنگجویان عرب متحد شوند و نامی حلی ساده ترتیب دادند: آنراهاین مشکل 

 جدید برای خود برگزینند.

واقع بهشان گفتیم ما به»( بعدها خاطرنشان کرد، Raymond Thomas) فرمانده عملیات ویژه آمریکا ریموند تامس

ها بعد از یک روز گذارید؟ و آنچه اسمی روی خودتان می YPGشان[ را عوض کنند، خُب، جز که باید اسم ]تشکیالت

 «اند.دادهاعالم کردند که به نیروهای دموکراتیک سوریه تغییر نام 

خود را از نیروهای تحت فرماندهی کردها  آغاز کرد، که به  یهحمایت نظامی گستردآمریکا پس از این تغییر نام، 

ای طوالنی دفاع در برابر محاصره کوبانیها بر داعش کمک رساند. نیروهای تحت فرماندهی کردها از های متعدد آنپیروزی

عظیمی برای تسخیر منبیج تدارک دیدند و فرماندهی عملیات زمینی رقه را در دست داشتند که منجر به ی هکردند، حمل

 ش شد.ابیرون راندن داعش از پایتخت

تمام رغم بهها شان با انذارهای خاصی همراه است. آنبا این حال، مقامات آمریکایی روشن کردند که حمایت

ای که کردهای انقالب احتماعیاز هایی که نیروهای تحت فرماندهی کردها در میدان نبرد بروز دادند  از حمایت رشادت

 کردند سر باز زدند.سوریه در رژاوا رهبری می

جلو بهخودمختار جدیدی در سوریه گام بزرگی روی هبا اعالم تشکیل منطق  ۱۱۲۲وقتی کردهای سوریه در مارس 

 Johnبرداشتند، مقامات آمریکایی مخالفت خود را اعالم کردند. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا جان کربی )

Kirby )گفت «( ما به هیچ عنوان از مناطق خودگردانrule-selfو شبه ،)-خو( دمختارautonomous-semi در )

 «کنیمسوریه حمایت نمی

https://www.jacobinmag.com/2015/01/the-battle-for-kobane
https://www.jacobinmag.com/2015/01/the-battle-for-kobane
https://2009-2017.state.gov/r/pa/prs/dpb/2016/03/254776.htm
https://2009-2017.state.gov/r/pa/prs/dpb/2016/03/254776.htm
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که نیروهای مبنی بر این هاییگزارش یتری صورت دادند. پس از مشاهدهچند ماه بعد، مقامات آمریکایی اقدام جدی

به  ـالمتی حاکی از  وحدت نیروهای کرد و آمریکایی ع ـاند هایشان زدهرا به لباس YPGآمریکا  نشان افتخار  ویژه

 .بردارندها را  نیروهای عملیات ویژه دستور دادند که نشان

برجا بود: آمریکا ها پااصلی مغایرتی هکه مقامات نظامی آمریکا به ستایش نیروهای کرد سوریه ادامه دادند، هستبا این

بردند نداشت. حتی فرمانده ای که کردها پیش میخودگردانی رادیکال و  عدالت اجتماعیی های به ترویج تجربهیچ عالقه

 ستودهنیروهای ویژه، ریموند تامس، که کردهای سوریه را به خاطر تغییرات اجتماعی مثبتی که در سوریه ایجاد کرده بودند 

نیستند. او  گفت که نیروهای تحت « مای هدست نشاند»بود، اذعان کرد که نیروهای تحت فرماندهی کردها  چیزی بیش از 

 «.دهدمیکنند و معامالت ما را انجام ای است که برای ما کار مینفره هزار 0۱ فرمانبومی تحتنیروی »فرماندهی کردها 

 

 مالحظات استراتژیک جدید

 یبا نزدیک شدن به پایان جنگ علیه داعش، مقامات آمریکایی با این فکر که ممکن است نفعی در شکل دادن به نتیجه

 های جدیدی برای استفاده از متحدان کرد خود هستند.جنگ سوریه داشته باشند، به دنبال راه

از مردم را گرفته است. با  صدها هزار نفربه شدت ادامه یافته، تا کنون جان  ۱۱۲۲ های سوریه که ازدرگیری

های شورشی متعددی راه انداخته که های ایران و روسیه، رهبر سوریه، بشار اسد، جنگ ویرانگری علیه گروهتحمای

ها هزار غیر نظامی در آتش جنگ گرفتار شده و ای هستند. دههای منطقهها مورد حمایت آمریکا و دیگر قدرتبسیاری از آن

 . اندشده ها نفر آوارهمیلیون

تر در جنگ قرار شکست داعشْ ائتالفِ تحت فرماندهی ایاالت متحد را در موقعیت مناسبی برای ایفای نقشی مستقیم

امریکا و نیروهای ائتالف »، اشاره کرد ی وقت امریکاوزیر خارجه(، Rex Tillersonداد. همانطور که رکس تیلرسون ) می

درصد از خاک سوریه، و کنترل بخش عظیمی از جمعیت، و  ۰۱کنند،  حاال کنترل که با ما در شکست داعش همکاری می

 «نفتی سوریه را در دست دارند. کنترل بخش بزرگی از مناطق

https://www.washingtonpost.com/news/checkpoint/wp/2016/05/26/first-images-emerge-of-u-s-special-operations-forces-in-the-fight-to-retake-raqqa/
https://www.defense.gov/News/Transcripts/Transcript-View/Article/784055/department-of-defense-press-briefing-by-colonel-warren-via-teleconference-from/
https://www.defense.gov/News/Transcripts/Transcript-View/Article/784055/department-of-defense-press-briefing-by-colonel-warren-via-teleconference-from/
http://aspensecurityforum.org/wp-content/uploads/2017/07/SOCOM_Policing-the-World.pdf
http://aspensecurityforum.org/wp-content/uploads/2017/07/SOCOM_Policing-the-World.pdf
https://fas.org/sgp/crs/mideast/IN10474.pdf
https://fas.org/sgp/crs/mideast/IN10474.pdf
https://fas.org/sgp/crs/mideast/RL33487.pdf
https://www.state.gov/secretary/20172018tillerson/remarks/2018/02/278284.htm
https://www.state.gov/secretary/20172018tillerson/remarks/2018/02/278284.htm
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ی عملیات در سوریه را برای توانند ادامهکنند که میبا حفظ ائتالف تحتِ فرماندهی امریکا، بسیاری از مقامات ادعا می

مستقیم  یخواهند پیوندشان با نیروهای تحت فرماندهی کردها را برای مداخلهها اساساً میتر کنند. آنایران و روسیه سخت

 ر جنگ حفظ کنند.د

اوایل امسال با تأکید بر اهمیت ایجاد مقام رسمی وزارت امور خارجه، (، David Satterfieldدیوید سترفیلد )

کنیم، در که با ایران مبارزه میما به دالیل متعددی، در حالی»که  توضیح دادساختاری جدید برای دولتی جدید در سوریه 

 «.سوریه خواهیم ماند

ها گفتیم ما به ترک» گفتاهداف مشابهی را تعیین کرد. او  ،دیپلمات سابق آمریکا( James Jeffreyجیمز جفری )

او در ادامه اضافه کرد که امریکا برای «. که کردها، برای شکست داعش، به شکل تاکتیکی، موقتی و مبادالتی حضور داشتند

ر سوریه خواهیم ماند تا هرچه که دتنها هدف از گفتن این»مبارزه با ایران و تحت فشار قرار دادن روسیه به کردها نیاز دارد. 

 «.هاستها از سوریحلی سیاسی برای سوریه پیدا کنیم، جدا کردن روسراهتر سریع

که تحت فرماندهی کردها  ـ که در حال تبدیل کردن شرکایشان فاش کردنددر همان زمان، مقامات آمریکایی 

 Jamesجیمز متیس )  یجنگجو در شمال سوریه هستند. به گفته هزار ۰۱به نیروهای مرزی متشکل از  ـ جنگندمی

Mattisها در دفاع مؤثرتر از ناند تا به آ(، وزیر دفاع امریکا، نیروهای ائتالفْ نیروهای تحت رهبری کردها را آموزش داده

 «مسلح خواهند شد.دوات اطور ها حداقل با تفنگ و مسلسل و اینبنابراین آن»منطقه کمک کنند. متیس اعالم کرد 

که قصد ندارد به کردهای سوریه با بیان این حکومت ترکیهتوجهی مواجه شد. قابلترامپ با مقاومت  دولتبالفاصله، 

د پیش بردن انقالب در رژاوا را بدهد، این حرکت را محکوم کرد. رئیس جمهور ترکیه، رجب طیب اردوغان، تهدی یاجازه

 .کندنابود می« نابود»کرد نیروهای تجت رهبری کردها را 

فرین، یکی از سه کانتون عحمله و تسخیر  یاجازهتسلیم دولت ترکیه شد و به نیروهای ترک ای ترامپ تا اندازه دولت

کرد را  هزار ۱۱۱ غیر نظامی را کشت و صدهاای را آغاز کردند که رژاوا، را داد. از ژانویه تا مارس، نیروهای ترک محاصره

 مجبور به ترک منطقه کرد.

تا حدی که تهدید کرد  ـ رژاوا کرد یماندههای باقیتنها زمانی که دولت ترکیه تهدید به گسترش عملیاتش در بخش

که  اعالم کرد. تیلرسون در دیدار با مقامات ترک واکنش نشان داد ترامپ دولت ـ کندمی حملهبه نیروهای آمریکایی 

https://www.foreign.senate.gov/hearings/us-policy-in-syria-post-isis-011118
https://www.foreign.senate.gov/hearings/us-policy-in-syria-post-isis-011118
https://www.nytimes.com/2018/01/22/world/middleeast/turkey-syria-kurds-us.html
https://www.nytimes.com/2018/01/22/world/middleeast/turkey-syria-kurds-us.html
https://thedefensepost.com/2018/01/13/syria-border-security-force-sdf-coalition/
https://thedefensepost.com/2018/01/13/syria-border-security-force-sdf-coalition/
https://www.jacobinmag.com/2016/11/turkey-kurds-erdogan-armenia-genocide-hdp-pkk/
https://www.jacobinmag.com/2016/11/turkey-kurds-erdogan-armenia-genocide-hdp-pkk/
https://www.nytimes.com/2018/01/20/world/middleeast/turkey-bombs-kurds-syria.html
https://www.nytimes.com/2018/01/20/world/middleeast/turkey-bombs-kurds-syria.html
https://www.independent.co.uk/voices/syria-afrin-crisis-turkish-forces-civilians-deaths-eastern-ghouta-assad-a8247206.html
https://www.independent.co.uk/voices/syria-afrin-crisis-turkish-forces-civilians-deaths-eastern-ghouta-assad-a8247206.html
https://www.nytimes.com/2018/02/16/world/middleeast/turkey-us-syria-tillerson-erdogan.html
https://www.nytimes.com/2018/02/16/world/middleeast/turkey-us-syria-tillerson-erdogan.html
https://www.nytimes.com/2018/01/24/world/middleeast/trump-turkey-strikes-syria.html
https://www.state.gov/secretary/20172018tillerson/remarks/2018/02/278410.htm
https://www.state.gov/secretary/20172018tillerson/remarks/2018/02/278410.htm
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سازی آن از چنگ تر به آزادینیروهای آمریکا موقعیت خود را در منبیج، شهری که نیروهای تحت فرماندهی کردها پیش

 دولت اسالمی کمک کرده بودند، حفظ خواهند کرد.

ترامپ با مشکلی جدی مواجه شد. در فوریه، نیروهای سوری  دولتهای ترکیه و آمریکا، با باال گرفتن تنش بین دولت

ای را به نیروهای تحت فرماندهی کردها در شرق طرفدار حاکمیت ]اسد[ تحت حمایت نیروهای عملیاتی روس، حمله

وایی واکنش نشان دادند، که باعث حمالت هال دخالت روسیه آگاه بودند، با سوریه آغاز کردند. مقامات امریکا، که از احتم

 روس شد.  ده چند مرگ صدها نفر، از جمله

 رویاروییتواند باعث ها تا چه حد سریع میراحتی شدت گیرد، نشان داد که درگیریبهتوانست این حادثه که می

ای را که کردهای سوریه برای پیشبرد انقالب اجتماعی با آن دست مستقیم روسیه و آمریکا شود. همچنین خطرات وجودی

 ی، بلکه مشخصاً اسد هم اجازهشوندنه تنها از سوی دولت ترکیه به نابودی تهدید میها آناند نمایان ساخت. انبه گریب

های محدود ارتش آمریکا نبود، احتماال تا همین حاال هم با حمالت ها نخواهد داد. اگر حمایتبرد انقالب را به آنپیش

 مرزی متعدد مواجه شده بودند.

 

  چه خواهد شدپس، از این 

ترامپ به اتحادش با کردهای سوریه را  دولتبندی همزمان که نیروهای ترک و نیروهای سوری حامی حکومت ]اسد[ پای

که همگی . در حالیدر قدم بعد چه باید کردباره هستند که در اینهای جدی آزمایند، مقامات واشنگتن درگیر بحثمی

که آیا باید به درگیری مستقیم در جنگ سوریه ادامه دهند یا نه اند که جنگ علیه داعش رو به پایان است، بر روی اینمتفق

 توافقی وجود ندارد.

جمهور، از حیث یسیر» گفتای از گنگره در ژانویه، دیوید سترفیلد، مقام رسمی وزارت امور خارجه به کمیته

« ایم و بعد منطقه را ترک کنیم.ترک سوریه است. ما قصد نداریم اعالم کنیم که پیروز شدهعدماستراتژیک، متعهد به 

یید أتاین تصمیم را « امریکا به حضور نظامی در سوریه ادامه خواهد داد» کهاعالم اینتیلرسون وزیر امور خارجه امریکا با 

 کرد.

https://www.nytimes.com/2018/02/08/world/middleeast/syria-us-assad.html
https://www.nytimes.com/2018/02/08/world/middleeast/syria-us-assad.html
https://www.nytimes.com/2018/02/13/world/europe/russia-syria-dead.html
https://www.foreign.senate.gov/hearings/us-policy-in-syria-post-isis-011118
https://www.foreign.senate.gov/hearings/us-policy-in-syria-post-isis-011118
https://www.state.gov/secretary/20172018tillerson/remarks/2018/01/277493.htm
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در همین زمان، بسیاری از مقامات اصرار کردند که زمان آماده شدن برای ترک سوریه فرا رسیده است. در فوریه، 

در مورد هر نوع تعهد بلند مدت نظامی آمریکا هشدار داد.  ای از کنگرهکمیتهسفیر سابق آمریکا در سوریه، به  فورد، رابرت

حضور  یا در سوریه باید با اسد به توافقی دست یابند. و اگر ما آمادهدر نهایت متحدان کرد  و  عرب م»او استدالل کرد که 

 «نظامی نامحدود در سوریه نباشیم، توافق بر اساس شرایط اسد خواهد بود، زیرا او منتظر خروج ماست.

فورد مخصوصاً از این موضوع نگران بود که اتحاد آمریکا و کردها چه تأثیری روی رابطه آمریکا و ترکیه و 

های آمریکا در منطقه را با دقت در نظر های آمریکا در قبال ایران خواهد داشت. او به کنگره توصیه کرد اولویتسیاست

 بگیرد.

ی هلویت آمریکا استفاده از نیروهای کرد سوریه در مقابل داعش باشد، همکاری با ترکیه بر سر مسئلواگر ا»فورد گفت: 

 توانیم بهطور میهلویت ما باشد، باید ببینیم چورفی اگر به این نتیجه برسیم که ایران باید اایران دشوارتر خواهد شد. از ط

 «توافقی با ترکیه دست یابیم.

رتبه خواهان توافق کردهای سوریه و . برخی مقامات عالیکنندفکر میترامپ نیز مقامات به مسائلی مشابه  دولتدر 

شان را با ترکیه نزدیک کنند.  برخی معتقدند ره روابطاسد هستند تا بتوانند نیروهای آمریکا را از سوریه خارج کنند و دوبا

ایران و  یکه باید به همکاری با نیروهای تحت فرماندهی کردها ادامه داد و ضمن افزایش فشار بر دولت اسد،  مداخله

 روسیه را مستقیماً به مبارزه طلبید. 

حضور نیروهای امریکا در سوریه  یمتقاعد کنند که ادامهاند ترامپ را جا، تندروها دست باال را دارند و توانستهتا این

جاست که آیا شان را حفظ کنند. در نهایت، سؤال اصلی اینتا چه زمانی بتوانند موقعیت مشخص نیستضروری است. اما 

اند ادامه خواهد داد، آن هم زمانی که این ترامپ به حمایت از نیروهایی که نقش کلیدی در شکست داعش داشته دولت

تعیین حمایت موجب هموار شدن راه  برای پیشرفتی عظیم در مبارزه برای آزادی کردهاست؟ در نهایت، تصمیم ترامپ 

 ترین دموکراسی خاورمیانه فرصت حیات خواهد یافت یا خیر.بخشکه آیا امید خواهد کرد

 

 پیوند با متن اصلی:

Edward Hunt, The Kurdish Dilemma 
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