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  بھرام رحمانی

 ٢٠١۴ سپتمبر ٢٧
  

  !توافقات پنھانی دولت ترکيه و داعش و مقاومت کوبانی
١ 

  

  مقدمه

 خالفت «ۀآشکار حکومت ھای سرمايه داری درباراين روزھا اخبار و گزارشات و تحليل ھا و بده و بستان ھای نھان و 

 ۀ، حملامريکايا ھمان داعش، بمباران مواضع اين گروه در عراق و سوريه توسط ائتالفی به سردمداری » اسالمی

ی، بستن مرزھا به روی آوارگان توسط حکومت ترکيه، ئداعش به کردستان سوريه، آواره شدن ده ھا ھزار کرد سوريه 

ی توسط اسرائيل، ئبا ھمديگر، سقوط ھواپيمای سوريه  آن ھا ۀگروگان ھای ترکيه توسط داعش و رابطچگونگی آزادی 

  . ، بسيار داغ است... سازمان ملل وتجمع سران حکومت ھای جھان درۀسخنرانی ھای رياکاران

 می یيگرد.  می گويد حکومت اسالمی ايران مشکل نيست، مشکل اصلی داعش استامريکاس جمھوری ئي راوباما

طوری حق به جانب  روحانی .عکس بخشی از خود مشکل استه گويد حکومت اسالمی ايران، نه مشکل گشا، بلکه ب

 ترور و وحشت در ۀس صالح ترين حکومت جھان است و ھيچ سابقئيعليه تروريسم و غيره سخن می گويد که انگار ر

ديگری می گويد اسالم ھمين است که داعش به جوامع . يکی می گويد داعشی ھا مسلمان نيستند!   خود ندارد؟ۀکارنام

  ... بشری نشان می دھد و

ران خواست تا از مذاکرات يبران ا خود در مجمع عمومی سازمان ملل از مردم و رھۀساالن سخنرانی ، دربارک اوباما

ی خود ئ  ھسته ۀز به منظور حل و فصل ابھامات برناميصلح آم» کيپلماتيراه حل د«ک يافتن يی جاری برای ئھسته 

  .استفاده کنند

م به يتوان ما می. ن فرصت از دست بروديد اياجازه ندھ: ران ساده و منسجم استيام من به رھبران و مردم ايپ«: او افزود

) یئ  ھسته (ۀنان را بدھد که برنامين اطميا اين حال، به دنين کند و در عيمأازھای انرژی شما را تيم که نيراه حلی برس

 ».ز استيشما صلح آم

ران در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل دو موضوع يس جمھوری حکومت اسالمی ائي، رحسن روحانی

ران را مورد توجه قرار داد و از يا» یئ  ھسته ۀبرنام« اسالمی و خالفتگروه از سوی » انهيگری در خاورم افراطی «

 ».رای غرب استخی بيران، فرصتی تاريی با ائابی به توافق جامع ھسته يدست «که  گفت جمله

دارھای دوجانبه و چندجانبه يورک از سر گرفته اند و ديويش در ني روز پ١٠ مذاکرات خود را از ۵+١ران و گروه يا

 .ن چارچوب در جريان استيدر ا
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س أخواه و در رجنبش ھای اجتماعی حق طلب و آزاديسفانه در اين ميان حضور فعال ندارد أ کالم، آن چه که متۀخالص

 توليد ۀ و اعتصاب خود و نقشی که در عرصئی انترناسيوناليستی کارگری است که با اعتراض و راه پيماھمه جنبش

دارد، کل سيستم سرمايه داری و حکومت ھايشان را وادار سازد تا از يک سو به حقوق و آزادی ھا و حرمت انسانی 

  .  مقابل جوامع بشری قرار دھداحترام بگذارند و از سوی ديگر، بديل و آلترناتيو طبقاتی خود را در

، حدود سی کيلومتر از مرز خود ٢٠١۴مبر  سپت٢٠ای افکار عمومی، روز جمعه دولت ترکيه، سرانجام در اثر فشارھ

 اسالمی خالفت ۀبا شھر کوبانی را در استان حلب سوريه باز کرد تا افرادی که می خواھند از اين شھر تحت محاصر

مبر، فقط دو ايستگاه مرزی از نه  سپت٢٣زمان ملل متحد روز دوشنبه  ساۀاما به گفت. کيه شوندفرار کنند بتوانند وارد تر

  .ايستگاه مرزی ترکيه به روی پناھجويان باز شد

 ھزار ١٠٠از مرز  سازمان ملل متحد، در آخرين گزارش خود اعالم کرد که شمار پناه جويان کرد سوريه به ترکيه،

 مرکز شھر کوبانی تا مرز . ھزار نفر برآورد کرده است١٣٠ نيز شمار آواراگان کرد را دولت ترکيه. نفر گذشته است

 دقيقه به خاک ٢٠توانند در مدت   نقليه با پای پياده می ۀترکيه کم تر از دو کيلومتر فاصله دارد و آوارگان بدون وسيل

  .ترکيه يرسند

 که ئی بين نيروھای امنيتی ترکيه و کردھائیيه درگيری ھامبر در اردوگاه پناھجويان کرد در ترک سپت٢١روز يک شنبه 

  .قصد حمايت از پناھجويان سوری را داشتند، درگرفت

خواستند برای جنگ با داعش از مرز   که می ئیين مرزی ترکيه با کردھامأمورليس و وھم چنين در روزھای گذشته، پ

  .پاش استفاده کرد آور و ماشين آب   از گاز اشک ھا  برای متفرق کردن کردپوليس .سوريه بگذرند، درگير شدند

اند که برای کمک به   ويژه کردھای جنوب شرقی اين کشور خواسته   ھای سياسی کرد در ترکيه از جوانان به مقام

تصرف . در ده تا پانزده کيلومتری شھر کوبانی ھستند) داعش( اسالمی خالفت گزارش شده که نيروھای .کوبانی بروند

  .ل کامل آن منطقه از کردستان سوريه را به دست آورندوشود نيروھای حکومت اسالمی کنتر  باعث می کوبانی

نيروھای . ژيک مرزی بوده اندي، در پی تصرف اين شھر سترات٢٠١۴مبر  سپت١۶وھای داعش از روز سه شنبه نير

 روستا را ۶٠ھم چنين حدود .  اند روستای آن منطقه را اشغال کرده و ھدف حمالت خود قرار داده٢١داعش دست کم 

  .نيز تخليه کرده اند

 ھا را آتش می زنند، حيوانات  بر اساس گفته ھای شاھدان عينی، نيروھای داعش مردان و کودکان را سر می برند، خانه

» قهر« جنسی به شھر ۀرا به غنيمت می گيرند و به زنان تجاوز کرده و آنان را به عنوان برده و برای سوء استفاد

  . رقه پايتخت غيررسمی حکومت اسالمی است.اعزام می کنند

در . در کردستان سوريه، گرفته شده است» کوبانی«ژيک ي نيروھای داعش به شھر ستراتۀحمالت وحشيانجلو اکنون 

ست کردستان سوريه، زن و مرد، پير و جوان مسلح شده اند تا از خانه و کاشانه و حرمت انسانی خود در مقابل تروري

  .يا ھمان داعش دفاع کنند»  اسالمیخالفت«ھای 

  

   اسالمیخالفت حکومت ترکيه و ۀرابط

 با مسألهاين .  نزديک تری با ھمديگر دارندۀ شواھد و قراين نشان می دھند که حکومت ترکيه و داعش، رابطۀھم

مبر  سپت٢١نبه شبامداد يک. استھا نيز کشيده شده چگونگی آزادی گروگان ھای ترکيه توسط داعش، بار ديگر به رسانه 

که در جريان ( نفر از اعضای کنسولگری ترکيه در شھر موصل عراق ۴٩، ١٣٩٣ ]سنبله[ شھريور٣٠ -  ٢٠١۴

 گذشته به گروگان گرفته شده ]جوزا[ خرداد ماه٢١ برابر با جون ١١دست داعش در ه  اين شھر بۀسقوط غافلگيرکنند

واقع در مرز ترکيه و  (قلعه آکچا امنيتی از طريق گذرگاه مرزی  ۀ ظاھر ويژآزاد شدند و طی يک عمليات به) بودند
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 يک ۀن سياسی ترکيه آزادی اين افراد را نتيجمسؤوال. وارد ترکيه شدند و به شھر شانلی اورفا انتقال يافتند) سوريه

 يک دستاورد و موفقيت  اطالعاتی و امنيتی سرويس ھای اين کشور قلمداد کردند و کوشيدند آن راۀعمليات پيچيد

 نخست وزير ترکيه در مراسم استقبال از احمد داوود اوغلودر اين راستا .  امنيتی برای خود نشان دھند اطالعاتی و

گروگان ھای ديپلمات ترک با يک عمليات اطالعاتی که ترکيه «: گروگان ھای آزاد شده بدون نام بردن از داعش گفت

س جمھور ترکيه نيز ئي ررجب طيب اردوغان» . عمليات از زمان ربوده شدن آن ھا آغاز شدانجام داد آزاد شده اند و اين

  .در موضع گيری مشابه اين عمليات را يک عمليات نجات محرمانه توصيف کرد

 جداگانه توسط داعش گروگان گرفته شده بودند، بعد از سه ۀ کاميون اھل ترکيه که در يک حملۀ رانند٣٢، جوالیدر ماه 

  .ه آزاد شده بودندھفت

از ھمان زمانی که خبر گروگان گيری اعضای کنسولگری ترکيه توسط نيروھای داعش از سوی مقامات ترکيه مطرح 

.  دچار ترديد شدند،باشندشده  داعش به گروگان گرفته ۀ اين افراد به وسيلشد، خيلی ھا در داخل و خارج به اين که واقعاً 

 در اغلب موارد گروگانگيری، تھديد معموالً . ھا، به يک معمای ديگری تبديل شده است» گروگان«اکنون نيز آزادی اين 

و انتقام گيری و باج گيری و غيره در رسانه ھا انتشار می يابد اما در اين مورد، نه دولت ترکيه، اقدام خاصی و موضع 

 .  را انتشار دادئی ترکيه خبرھاروشنی عليه داعش اتخاذ کرد و نه اين که در اين مدت داعش برای باج گيری از

 امتناع اين کشور از پرداخت مبلغ ئیامريکابرای نمونه گفته می شود يکی از عوامل بريدن سر جيمز فولی خبرنگار 

خواھی کرده و نه آسيبی حتی به يکی از  ل در خصوص اتباع ترک نه داعش باجحا. درخواستی داعش بوده است

عالوه بر اين در حالی که . يه وارد شد و نه دولت ترکيه داعش را تھديد کرده استاعضای اتباع تحت بازداشتی ترک

  . اتباع ترکيه در موصل به گروگان گرفته شدند اما در مرز سوريه تحويل مقامات ترکيه داده شده اند

در . رده استگفته می شود دولت ترکيه برای سرپوش گذاشتن به ھمکاری ھايش با داعش، اين سناريو را طرح ريزی ک

مجموع از بررسی روند تحوالت، می توان چنين نتيجه گرفت که سناريوی گروگانگيری اعضای کنسولگری ترکيه در 

از اين رو، اين سناريو . موصل در راستای مصلحت و منفعت و مواضع حکومت ترکيه در قبال داعش بوده است

 . خاص برای دولت اين کشور به ھمراه داشته استئیکارکردھا

 تبعه آن کشور ۴٩، گفته بود که دولت جزئيات عمليات مخفی را که منجر به آزادی رجب طيب اردوغانپيش از اين نيز 

  .عراق شد، فاش نخواھد کرد»  اسالمیخالفت«از دست شورشيان 

ت که  ھسئیچيزھا«:  آن ھا گفتۀھای آزاد شده و اعضای خانواد  در جمع گروگان اردوغانبه گزارش آسوشيتدپرس، 

بايد موضوعات حساس را حفظ کرد؛ اگر اين .  کشور مثل گرداندن بقالی نيستۀادار. اش صحبت کنيم توانيم درباره  نمی 

 ».کار را نکنيم، بھايش را خواھيم پرداخت

ا نه  داده يئیھا  ھا به داعش وعده  ھا، بر سر اين که آيا ترکيه برای آزادکردن گروگان حتی پيش از آزاد شدن گروگان 

بدون »  اسالمیخالفت«رحم  گروه بی نمی تواند گويند که  بسياری از ناظران می .  بودئیھا موضوع بحث و پيش بينی 

 . ھای با ارزش را به دولت ترکيه پس داده باشد گرفتن امتيازھای بزرگ، گروگان

ھا را  عش در ازای آزادی گروگان مبر دادن پولی به اعضای دا سپت٢١ در کنفرانس خبری بعد از ظھر يکشنبه اردوغان

 :ھا را با اعضای داعش مبادله کرده، تنھا پاسخ داد  شد که آيا دولت گروگان سؤالتکذيب کرد ولی وقتی از وی 

   نفر به ترکيه برگشته۴٩ مھم اين است که اين -اند يا نه مطرح نيست  ھا با پيکارجويان معاوضه شده  اين که گروگان «

 ». ھا برای من با ھيچ چيز ديگری قابل معاوضه نيست آزادی آن- اند 

ه تحت نظارت اعضای داعش بوده اند و آن جا يه تا لب مرز ترکين باره نوشت که افراد کنسولگری ترکيترز در ايرو

  .ستين افراد مشخص ني آزادی اۀان ھم گزارش داد که ھنوز نحو.ان.سی. ن کشور شده انديل مقامات ايتحو
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با دو عضو گروه تروريستی داعش در سه ماه ) س جمھور ترکيهئيپسر ر (بالل اردوغانديدار تصاوير تر از ھمه مھم

  . در برخی رسانه ھای اجتماعی منتشر شده استگذشته در رستورانی واقع در استان آکسارای ترکيه

ی با داعش کرده و خواھان  و توافقات پنھانشحتی اپوزيسيون پارلمانی دولت ترکيه نيز ھمواره دولت را متھم به ساز

  .روشنگری دولت در اين مورد شده است

پيش از اين نيز دولت اقليم کردستان به .  داعش به کردستان سوريه استۀ گستردۀ يکی از اين توافقات حملاحتماالً 

 حزب اتحاد و دولت ترکيه، مواضع مشترکی را عليه نيروھای کردستان سوريه به ويژه مسعود بارزانیرياست 

اقليم کردستان در مرزھای خود با کردستان سوريه خندق کنده بود و دولت ترکيه .  گرفته بودند، (PYD) دمکراتيک

  .نيز در نقاط حساس خود در مرزھای کردستان سوريه ديوار کشيده بود

دارد » ا اوزرورد«ادداشتی به قلم يون حزب حاکم ترکيه است يسيکه از روزنامه ھای اپوز» لیيت ديحر«اما روزنامه 

 می وردا اوزر. ن المللی متھم به ارتباط با گروه داعش استيه به شدت از سوی مجامع بيکه در آن نوشته است که ترک

  :سدينو

ن يه در جواب ايت می کرده است؛ اما ترکيستی حمايه از گروه ھای تروريم که ترکين موضوع شروع کنيد با ائيايب «

ف کند يه را تضعيون سوريسيرد تا بتواند اپوزيبت به اعضای گروه داعش سھل می گ نساسدگفته، مدعی شده است که 

د کاری ي بااسدن است که چرا ياما پرسش ا. ه بفرستديا آن ھا را به جنگ با ائتالف مخالفان سوری و ارتش آزاد سوري

ن يمی شود ارائه داد ان باره يف شود؟ نظری که در ايت حکومتش تضعيل شود تا موقعيک گروه قوی تشکيکند که 

با . ه کندياالت متحده را مجاب به حمله به سوريست ھا سعی دارد که اياست تسامح در برابر تروريه با سياست که ترک

ه ي را به سوراسده براساس راھبرد اشتباھی که در گذشته داشته تا بتواند مخالفان يند که ترکين وجود برخی می گويا

برخی منابع می . ان دھدين غائله پايجه خطای خود شده است و می خواھد که واشنگتن به انک اما متوير کند ايسراز

  » .ن موضوع اذعان کرده اندي به ائیامريکادار با مقامات يند که مقامات ترک در ديگو

ب  ، حز(PYD)اتحاد دمکراتيک ک و حزب .ک. مقامات ترکيه، اگر کردستان سوريه به دست داعش بيافتد پۀبه عقيد

  . ھم به نفع دولت ترکيه استمسأله شديدی خواھند خورد که اين ۀک نيز ضرب.ک.نزديک به پ

، ھمکاری داشته و در حمله به سوريه نيز امريکا با ناتو و حکومت ادولت ترکيه که در حمله به عراق و ليبيبه عالوه 

 برای مقابله با امريکاالمللی تحت رھبری ھميشه پيشقدم بوده اما اکنون عدم تمايل خود برای شرکت در ائتالف بين 

  .داعش را اعالم کرده است

از سوی ديگر، گفته می شود که داعش نفت خود را با ميانجی گری دولت ترکيه در بازارھای اين کشور و کشورھای 

  . به فروش می رساندئیاروپا

ھای مربوط به خريد نفت  رده است که گزارش کيد کأ اروپا، بدون اين که نامی از کشور ببرد تۀ پارلمان اتحادياخيراً 

 .خوانده است»  کننده  نگرانعميقاً « اروپا را ۀارزان از سوی داعش توسط برخی کشورھای اتحادي

. در واقع گروگانگيری اعضای کنسولگری ترکيه در موصل چند کارکرد مشخص برای اين کشور در پی داشته است

 سقوط موصل منحرف کرد و يا ۀاز امکان مشارکت دولت اين کشور در پروژنخست اين که اذھان را به طور طبيعی 

بی . حداقل اين امکان را در اختيار مقامات حزب حاکم ترکيه قرار داد که يک چنين بھره ای را از اين ماجرا ببرند

وص آن که ترديد اگر ماجرای گروگانگيری وجود نمی داشت يک چنين ذھنيت منفی به ترکيه شکل می گرفت به خص

سقوط موصل بدون ھمکاری ھم پيمانان سياسی ترکيه در عراق و در ميان احزاب و گروه ھای سياسی اھل سنت امکان 

يک قربانی داعش ۀ دوم اين که ماجرای گروگانگيری اعضای کنسولگری ترکيه در موصل از ترکيه چھر. پذير نمی شد
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 را به  د انتقادھای کشورھای غربی محافظت کرد که آنکارابه تصوير کشيد و اين کشور را در برابر موج جديرا 

  . قصور و اھمال در جلوگيری از عبور و مرور گروه ھای اسالمی از خاک اين کشور متھم کردند

 نيز قبل از ئیملی که در اين جا وجود دارد اين است که ھر چند کشورھای غربی و به خصوص اروپاأ قابل تۀنکت

در سوريه ھمانند ترکيه از ترانزيت گروه ھای اسالمی به سوريه حمايت می کردند اما از  براندازی ۀشکست پروژ

زمانی که اين پروژه در سوريه به شکست انجاميد و گروه ھای اسالمی، از جمله داعشی ھا، از سوريه به عراق نقل 

، کشورھای غربی رويکرد مکان کردند و با تشکيل حکومت مورد نظر خود به سمت مناطق کردنشين پيشروی کردند

 قبلی خود ادامه داده است و يکی ۀ دادند و به مقابله با داعش پرداختند حال آن که ترکيه کماکان به رويتغييرقبلی خود را 

يت مسؤولاحساس « خود در قبال داعش به آن متوسل می شد ۀاز عواملی که ھمواره برای توجيه رويکرد مماشات طلبان

  .ھای خود در موصل بوده است» !گروگان؟برای حفاظت از جان 

 اسالمی داعش ادامه می خالفت ۀخليف» ابوبکر البغدادی« که چرا ترکيه ھم چنان به حمايت از داعش و مسألهاما اين 

  :دھد را می توان در چند مورد مھم خالصه کرد

ھا باشند را به »کرد «ۀمسألن  سال اخير ترکيه که ھما۴٠ تروريست ھای داعشی يکی از پيچيده ترين بحران ھای -

ک اين روزھا بيش از آن که به فکر مبارزه با حکومت ترکيه .ک.نيروھای پ.  حل کرده انداردوغاننوعی برای دولت 

ی يا ھمان متحدان باشند، در فکر دفاع از شھرھا و روستاھای کردستان سوريه ھستند تا مبادا به دست وحشی ھای داعش

 .ان و مال و زيرساخت ھای کردستان سوريه را نابود سازدفتد و جحکومت ترکيه بي

تاکنون سران ترکيه، با فراغت در حالی که .  نگران کرده استت سوريه و عراق را به شدۀ داعش کشورھای ھمساي-

 .ی خود می پردازندئتری به تحوالت منطقه و طرح ھای توسعه بيش

 .، مجبور به کناره گيری از قدرت شود اردوغان مخالفنوری مالکی برق آسای داعش به عراق، باعث شد تا ۀ حمل-

ابوبکر «ن خود در منطقه می بيند و از موضع مذھب سنی به نوعی با ا داعش را سدی در برابر مخالفاردوغان -

ه بنابراين، حکومت ترکيه دوست ندارد حکومت تشکيل شد.  و حتی عقيدتی ھمراه استستراتيژيکدر تفکر » البغدادی

 .از بين برود» البغدادی«به خالفت 

 به نظر حکومت ترکيه، ناامنی در سوريه و عراق و کشورھای منطقه، باعث می شود تا ترکيه ھم چنان منافع خود و -

 .سياست ھای بلندپروازانه اش را در کشورھای خاورميانه و آسيای مرکزی و اروپا گسترش دھد

. رآمد و ھمه جانبه است، اما پرد»تجارت خون آلود«اق و سوريه مشغول يک  عرۀ ترکيه از طريق قاچاق نفت و غير-

اين تجارت ثروت ھنگفتی را .  استاردوغانل سازمان اطالعات ترکيه و نزديکان وتر اين تجارت نيز در کنتربيش

 ۀ ھای بادآوردس جمھور ترکيه به ھمراه داشته است بنابراين، آن ھا دوست ندارند که منبع ثروتئيبرای اطرافيان ر

 .شان را به سادگی از دست بدھند

 تن از کارمندان کنسولگری اش در موصل، به عنوان ابزاری در جھت ۴٩در واقع می توان گفت حکومت ترکيه، از 

 .سرپوش گذاشتن به روابط خود با داعش سوء استفاده کرده است

ن افراد شده است و برخی منابع می ي رفت و آمد اه محل آزادين باره نوشت که ترکيدر ا» مزيورک تايوين «ۀروزنام

  .ه و عراق می شوندين کشور وارد خاک سوريه از ايند که خارجی ھا و برخی از شھروندان ترکيگو

ن دو يبه خاک ااز آن طريق  ھستند که افراد خارجی داعش ئیگر کشورھايز ديت و اردن نين عربستان، کويھم چن

. روھای داعش شده استيری نيه محل اصلی سربازگيترک: ن باره نوشتيمز در ايتاورک يوين. کشور وارد می شوند

ه وارد مناطق تحت تسلط يق سورين کشور از طريه و برخی از جوانان ايبراساس گزارش ھای ارائه شده، فقرای ترک

  .رندي روز آموزش سالح به دست می گ١۵داعش می شوند و پس از 
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  کردستان سوريه

در کردستان سوريه را از سه طريق شرق، غرب و جنوب » کوبانی «ۀمنطقوھای آدم کش داعش، طبق گزارشات نير

نيروھای داعش از تسليحات . به محاصره درآورده و با توپ و تانک و موشک اين شھر را مورد حمله قرار داده است

ا پرتاب موشک سنگين به داخل داعش ب. سنگين از جمله تانک عليه مردم غيرنظامی کردستان سوريه استفاده می کنند

  .کوبانی، شھروندان غيرنظامی آن منطقه را با ھراس مواجه کرده است

 نيروھای ۀ کردستان سوريه در محاصرۀ، به عنوان سومين شھر بزرگ منطق»کوبانی«در کردستان سوريه، شھر 

 ھای کرد سوری که از سوی  باری بين نيروھای داعش و پيشمرگهداشته و ھم اکنون نبرد بسيار خونداعش قرار 

  .کردھای ترکيه تقويت شده در جريان است

ل قسمت وتسخير اين شھر می تواند به داعش امکان کنتر. ژيک دارديتسخير شھر کوبانی، برای داعش اھميت سترات

استفاده  نيروھای داعش در نبرد کوبانی از سالح ھای سنگين و تانک .ھای مھمی از مرز بين سوريه و ترکيه را بدھد

 .می کنند

در کردستان سوريه ميان نيروھای داعش و پيشمرگه ھای کرد » کوبانی«نبرد سنگينی در نزديکی ھای شھر کردنشين 

تری از ردستان سوريه، از ورود تعداد بيش، سخنگوی نيروھای مدافع خلق کريدور خليلدر اين ميان، . ادامه دارد

 فراگير ۀق کردنشين سوريه در پاسخ به ندای رھبران کرد برای مبارزکردھای ترکيه در روز جمعه گذشته به مناط

  .کردھا با داعش خبر داد

 جنگجوی کرد، از طريق ترکيه وارد کوبانی شده تا به ٣٠٠ اخير ی ديده بان حقوق بشر سوريه نيز در روزھاۀبه گفت

  .برادران خود در اين شھر ياری برسانند

 و بشار بشار اسد از عراق، برخی از جمله حکومت ئیگروه داعش و بخش ھادر واقع با تسخير شھر موصل توسط 

حاميان اين حکومت ھم چون حکومت اسالمی ايران، بر اين تصور بودند که جنگ اين گروه در سوريه کاھش پيدا می 

افراطی و ھم چنين برخی نيز بر اين تصور بودند داعش نه تنھا در عراق بخش کثيری از بعثی ھا، اھل سنت . کند

 از عراق را به اشغال خود درآورد، بلکه با غنايم مالی و نظامی و انسانی و سالح ھای ئیبعضی از عشاير، بخش ھا

ل خود دارد، بخشی از اين غنايم خود را و که در کنترئیپيشرفته ای که در موصل به دست آورد، از طريق گذرگاه ھا

خواھد  نظامی کردستان سوريه را در تنگنای سختی قرار -وھای سياسی ن سوری و نيرا و مخالفهبه سوريه انتقال داد

با تانک ھا و را را در يک عمليات بمب گذاری کشتند، حمالت وسيعی » احرار الشام« فرمانده ۵٠داعشی ھا حدود . داد

  .  کردند ھای به غنيمت گرفته شده از موصل، عليه مناطق کردنشين کوبانی، تل حميس و ساير مناطق آغازراکت

به اين ترتيب، پيشروی ھای داعش در عراق و درگيری ھای سنگين آن با ارتش عراق، گروه ھای شيعه، نيروھای 

 و ساير حکومت ھا، مھار شدنی امريکا ئی با بمباران ھای ھواپيشمرگ اقليم کردستان عراق و کردستان سوريه، صرفاً 

  .نيست

تا سه ميليون نفر تخمين زده می شود، در سه منطقه در شمال اين کشور کردھای سوريه که آمار آن ھا بين دو و نيم 

کردھا در شمال سوريه و در امتداد مرزھای اين کشور با ترکيه و عراق، در سه منطقه به مرکزيت . زندگی می کنند

ساکن ) عفرينبه مرکزيت (به مرکزيت شھر کوبانی و در عفرين ) عين العرب(در استان حسکه، در کوبانی » قاميشلو«

 که در استان بزرگ و حاصل خيز حسکه، مناطق کردنشين بين دو نھر دجله و فرات واقع شده، در ئیاز آن جا. ھستند

ادبيات رسمی سوريه و کردھا، اين منطقه را جزيره می نامند که از يک سو با اقليم کردستان عراق و از سوی ديگر، با 

زرگی ھم چون قاميشلو، ديرک، عامودا و صدھا روستای بزرگ دارای جزيره با شھرھای ب. ترکيه ھم مرز است

 . اراضی کشاورزی حاصلخيز، منابع نفتی و ظرفيت ھای تجاری است
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آن » تل ابيض«ژيک و مھمی به نام ي عرب نشين ستراتۀاما به طور کلی کوبانی منطقه ای فقير و محروم است و منطق

ين که در حال حاضر تل ابيض تحت اشغال داعش است، کردھا ناچارند برای را از جزيره جدا می کند و با توجه به ا

سفر به کوبانی، نخست از جزيره به ترکيه بروند و سپس با دور زدن منطقه ھم مرز با تل ابيض از استان شانلی اورفای 

  . ترکيه وارد کوبانی شوند

 مطلوبی برخوردارند،  از وضعيت اقتصادی نسبتاً مناطق کردنشين عفرين دارای باغ ھای بزرگ انار و زيتون ھستند و

 داعش ۀ کردنشين به دريا ھستند که طی ماه ھای اخير بارھا مورد حملۀدر واقع اھالی اين منطقه، نزديک ترين منطق

  . يکی از اھداف داعش از اين حمالت، راه يافتن به درياست. قرار گرفته اند

 ٧٠٠اين منطقه حدود . بع مساحت دارد؛ وسعتی در حدود کشور لبنان ھزار کيلومتر مر٢۴کردستان سوريه، حدود 

  .کيلومتر مرز مشترک با ترکيه دارد

در شرق با حدود دو ميليون نفر » جزيره« کردستان سوريه به سه بخش ،ان دموکراتيکداز زمان اجرای سيستم خودگر

 ھزار نفر جمعيت، ٧٠٠ر غرب با حدود د» عفرين« ھزار نفر جمعيت و ۵٠٠در مرکز با حدود » کوبانی«جمعيت، 

 .تقسيم شده است

دارد؛ ميزانی که تا پيش از آغاز جنگ را  ھزار بشکه نفت در روز ٢۵٠کردستان سوريه ظرفيت توليد روزانه حدود 

بر اساس برآوردھا، شھر رميالن در کردستان سوريه، چيزی حدود کرکوک در عراق . شد داخلی سوريه توليد می 

 .ی داردذخاير نفت

به اين قرار، دو سوم .  ھزار کيلومترمربع آن زير کشت است١٨ ھزار کيلومترمربع مساحت کردستان سوريه، ٢۴از 

 . ميليون متر مکعب آب٣٠٠ سد بزرگ و گنجايش ١٠ پرآبی است با  ۀکردستان سوريه منطق

 ميليون اصله ١۵.  کرد  پنبه توليد می ھزار تن٣٧٣ ميليون تن گندم و ۴/١اين منطقه تا پيش از جنگ داخلی، ساالنه 

 .درخت زيتون ھم در منطقه وجود دارد

 . شد  درصد محصوالت کشاورزی سوريه تا پيش از جنگ داخلی سوريه، در کردستان توليد می۴۵به اين ترتيب 

ی اين کشور برای مثال، شھر حلب، يعنی مرکز صنعت. اند  ھای وسيعی از سوريه در اثر جنگ داخلی ويران شده  بخش

 سالم ھای آن تقريباً  تا حدود نود درصد تخريب شده، اما در مناطق کردنشين سوريه وضعيت متفاوت است و زيرساخت 

 .اند باقی مانده 

   »واحدھای دفاع از خلق«ن کردستان سوريه به نام ا موجب آن شده که مدافعئیدر شرايط کنونی، اين گسستگی جغرافيا

(YPG)  حزب اتحاد دموکراتيک نظامیۀيا شاخ  (PYD)  که به عنوان يک گروه نظامی نزديک به حزب کارگران

  .است، نمی تواند نيروھای خود را به راحتی و به سرعت از جزيره به کوبانی و عفرين بفرستد) ک.ک.پ(کردستان 

د انتخاب کرده و خو»  اسالمیخالفت« رقه را به عنوان مرکز به اصطالح ۀطی ماه ھای گذشته، داعشی ھا، منطق

شرايط سخت و دشواری قرار در از اين رو، کردھای کوبانی . ژيک را در دست گرفته انديل اين استان ستراتوکنتر

داعش با . چرا که کليه مسيرھای مواصالتی غرب، شرق و جنوب منتھی به کوبانی در اختيار داعش است. گرفته اند

 ١۵٠ و برق کوبانی را قطع نموده و بيش از چھارصد شھروند از جمله ات آبی و برقی منبج، آبتأسيسدست يافتن به 

  .دانش آموز نوجوان را در موقعيت غيرانسانی قرار داده است

 کردنشين جزيره، کوبانی و ۀبا اين وجود، حزب اتحاد دموکراتيک و ديگر نھادھای سياسی و مسلح در ھر سه منطق

اد کرده اند و سه نخست وزير، سه کابينه و سه مجلس محلی، اين مناطق را عفرين، سه ساختار کانتون يا خودگردان ايج

  . اداره می کنند
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 کوبانی را افزايش داده و به نظر می رسد اين گروه به دنبال آن است تا با ۀدر حال حاضر داعش؛ حمالت خود به منطق

 به دريا؛ ن رقه؛ دوم، رسيدۀد در منطقھدف نخست داعش، تقويت قدرت خو: فتح کوبانی به سه ھدف مھم دست پيدا کند

  .  جزيره و عفرين استۀ کردی از طريق ناامن کردن حد فاصل دو منطقۀو سوم، تضعيف خودگردانی ھای سه گان

» واحدھای حفاظت مردمی«نيروھای نظامی کرد، که در .  داعش قرار داشتۀ ھا قبل در محاصر کوبانی از ھفته

   اند، تاکنون در برابر حمالت داعش با سالح سبک مقاومت کرده سازمان يافته» يکحزب اتحاد دموکرات«وابسته به 

تر ھشدار داده بودند که اگر داعش بتواند اين منطقه را تصرف کند، احتمال وقوع يک کشتار  فعاالن مدنی پيش . بودند

اده ای در مقابل حمالت داعش  اما نيروھای مسلح کرد، با جسارت و شھامت فوق الع.بزرگ انسانی بسيار زياد است

  .ايستاده اند

ژيک ي کيلومتری شھر سترات١۵گويد نيروھای دولت اسالمی تا  خبرگزاری رويترز به نقل از يک فرمانده کرد می 

  .اند کوبانی پيش رفته 

به  محلمردم ز مبر از کوبانی بازديد کرده به نقل ا سپت٢٠شھروند ترکيه که روز شنبه ، سياستمدار کرد ابراھيم بينيجی

  .زدند رويترز گفت که جھادگران داعشی، ھنگام تصرف روستا به روستا، مردم را گردن می 

فارغ از جنگ، اين يک عمليات نسل کشی «: ، معاون حزب دمکراتيک خلق ترکيه، به رويترز گفته استبينيجی

او » .اين جدا مايه شرم انسانيت است. زنند روند و ھر بار يکی دو نفر را گردن می  آنان روستا به روستا می ... است

 اعتصاب غذا را در مقابل دفاتر سازمان ملل متحد در ۀالملل شد و گفت ھمکارانش يک برنام  بين ۀخواستار اقدام جامع

  .کيد کنندأاند تا بر اھميت موضوع ت و برنامه ريزی کرده يژن

 خارج شد و کردھای بشار اسديه از کنترل نيروھای ، مناطق کردنشين سور٢٠١٢ جوالی ١٩حدود دو سال پيش، در 

کردھای سوريه، . ندو خودمختار خود شۀسوريه توانستند بدون جنگ با نيروھای حکومت مرکزی، موفق به ايجاد منطق

  .اين روز را روز انقالب می نامند

 کرده و نيروھای مردمی را خالء قدرت را در اين مدت پر) د .ی. پ(در طول دو سال گذشته، حزب اتحاد دموکراتيک 

 .مسلح کرده و در ارگان ھای مختلف سياسی، نظامی و امنيتی آرايش داده است

فراخوان داده اند که  (YPG) » مدافع خلققطعات« کوبانی و شدت گرفتن حمالت داعش، ۀ محاصرۀبا تنگ شدن حلق

در سيستم خودگردان کردستان سوريه، احزاب . د سال برای دفاع از کوبانی، به اين نيرو ملحق شون١٨ افراد باالی ۀھم

 منطقه است که در آن، عالوه بر ده   تنھا نيروی نظامی YPG مختلف نيروھای نظامی مختص به خود را ندارند و

 .حضور دارند… ھای عرب و مسيحی و حزب کرد، اقليت 

نه گفته است کوبانی از دو جھت برای در سليمانيه، به راديو زما(PYD) حزب اتحاد دمکراتيک ۀ ، نمايندغريب حسو

 کردند به راحتی می  تر است، رھبران داعش گمان می ھا کوچک   چون کوبانی از ديگر کانتون اوالً «: داعش مھم است

ديگر اين که کوبانی اولين شھری . چه در موصل و ديگر مناطق عراق اتفاق افتاد توانند آن را تصاحب کنند، مانند آن  

از اين جھت، کوبانی سمبل انقالب . است» انقالب روژآوا«آن کردھا به خودمختاری رسيدند و نقطه شروع بود که در 

 ».بشکندرا  کردھا ۀخواھد با شکست دادن کردھا در کوبانی، اراد داعش می. ماست

زھا، به راحتی داعش با تسلط بر اين مر. ژيک کوبانی، مرز مشترک اين منطقه با ترکيه استيديگر دليل اھميت سترات

 .جا کند  تواند نيروھا و تجھيزات خود را راحت تر از گذشته جابه می

ھم چنين با توجه به اين که کانتون کوبانی، بين دو کانتون ديگر واقع شده، سقوط آن موجب قطع ارتباط دو کانتون 

 .ھا وارد شود کانتون شود فشار بيش تری به اين   خود باعث می ۀجزيره و عفرين خواھد شد و اين به نوب



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٩

 که ئیديوارھا. ترکيه بخش زيادی از مرزھای خود با کردستان سوريه و به خصوص کوبانی را ديوارکشی کرده است

اند و اجازه رسيدن   ھا برای رساندن کمک به کوبانی، تخريب شده   کردھای ترکيه و تالش آنۀچند بار با حضور گسترد

 .شود طقه داده نمی  المللی به اين من ھای بين کمک 

ھواپيماھای جاسوسی دولت ترکيه . شوند ھای ترکيه درمان می  ھم چنين گفته می شود مجروحان داعش در بيمارستان 

 . دھند بر فراز خاک کردستان سوريه پرواز می کنند و اطالعات خود را در اختيار نيروھای داعش قرار می

 خاطر حمايت از  به» عدالت و توسعه«ن ترکيه، بارھا به حزب حاکم به ھمين داليل، احزاب اپوزيسيون در پارلما

 . اند داعش اعتراض کرده

 ھا و تجھيزات  اند تنھا با سالح اند و تاکنون توانسته  با اين وجود، زنان و مردان برای دفاع از خود دست به اسلحه برده 

 .سبک خود جلو پيشروی نيروھای داعش و سقوط کوبانی را بگيرند

حضور آنان در .  عرصه ھای نظامی و سياسی حضور دارندۀدر کردستان سوريه، زنان در سطح گسترده ای در ھم

 نقش تشکل ھای زنان در  از جمله) ژ .پ .ی(»  مدافع زنانقطعات« زنان، ۀ ھای جنگ و تشکيل نيروی نظامی ويژ جبھه

 و نيروھای امنيتی پوليسگ، زنان در نيروھای به جز جن. تحوالت کردستان سوريه چشمگير و تحسين برانگيز است

بيش از نيمی از نيروی انسانی بخش آموزش و اداری را زنان تشکيل . کردستان سوريه ھم نقش جدی دارند) آسايش(

خشونت خانگی عليه زنان .  سال در سيستم خودگردان کردستان سوريه غيرقانونی است١٨ازدواج زنان زير .  دھند می

 نيز   رسانه ۀزنان در عرص.  ھای امن برای زنان قربانی خشونت خانگی ايجاد شده است شود و خانه جرم تلقی می 

  . ھای زيادی دارند فعاليت

رھبری غالب سازمان ھای .  شھر سرکانی نيز زن استمسؤول. وزير ايالت عفرين زن است در حال حاضر، نخست 

 .ک مرد تقسيم شده استاين جريان سياسی نيز به شکل مشترک بين يک زن و ي

  کاری که امروز زنان در روژآوا انجام می«: گويد ، در خصوص وضعيت زنان در کردستان سوريه می غريب حسو

زن عاشق آزادی، زندگی، . جنگی که زن در آن باشد، آن جنگ پيروز است. کنند دھند، ھمان کاری است که مردان می 

نقش زنان در انقالب روژآوا، سمبل . ارزه در روژآوا زنان و جوانان ھستند آھنگ مب مندانه است، پيششرافتو زندگی 

 ».انقالب در خاورميانه خواھد بود

 تنگاتنگی با دولت ترکيه بر قرار کرده است در مرزھای ۀمقامات اقليم کردستان عراق نيز که در سال ھای اخيررابط

    . کردستان عراق شودۀ کردھای سوريه به منطقخود با کردستان سوريه، خندق حفر کرده است تا مانع ورود

 تن از ۶٨حتی . ھم چنين اقليم کردستان عراق، تاکنون سيستم خودگردان کردستان سوريه را به رسميت نشناخته است

 ميھنی در پارلمان کردستان عراق، برای به رسميت شناختن خودگردانی کردستان سوريه، امضاء ۀنمايندگان اتحادي

  .نتيجه ماند  اما اين اقدام بی ،کردندآوری  جمع 

ی از جانب اقليم تا االن ھيچ کمک مالي«: ته است در سليمانيه، به راديو زمانه گفPYD)حزب اتحاد دمکراتيک   ۀنمايند

از نظر ديپلماتيک ھم . دموکرات کردستان عراق با حفر خندق به محاصره کمک کرده است. به روژآوا نشده است

 ». ميھنی کردستان عراقۀآوری امضاء نبوده، آن ھم فقط از طرف اتحادي پين و جمع کاری جز چند کم

  ادامه دارد

  

  


