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  بھرام رحمانی

 ٢٠١۴ سپتمبر ٢٨
  

  !توافقات پنھانی دولت ترکيه و داعش و مقاومت کوبانی
٢  

   اسالمی و قوانين اسالمی آنخالفت

الفصله محدوديت ھای زيادی برای زنان ايجاد کرده، دست به پاکسازی ملی در حالی که داعش ھر جا را تسخير کرده ب

  .و مذھبی و نسل کشی زده و قوانين شريعت را به مردم تحميل کرده است

 اسالمی، يک گروه جانی است که سعی دارد تمام سياست ھا و فرمان ھای محمد پيامبر مسلمانان و قرآن را به خالفت

 است يا ه عملکردھای داعش مغاير با اسالمبنابراين، کسانی که مدعی ھستند ک.  درآورداء اجرۀطور کامل به مرحل

 خمينی، علی و محمد، فقط ۀبه گفت.  را پيش می کشندئی شناسند و يا اين که از سر شرمندگی چنين ادعاھامیاسالم را ن

نان و کودکان را نيز به عنوان غنايم  و يا آن ھا ز  نفر از مخالفين خود را گردن زدند٨٠٠ تا ٧٠٠در طول يک روز 

حتی تعدادی از زنان محمد، . جنگی با خود می برند، آن ھا را بين خود تقسم می کردند و يا به عنوان برده می فروختند

  .در تقسيم غنايم جنگی به خود او رسيده بودند

به عنوان » دولت اسالمی«تی تاکنون شمار زيادی از زنان در سوريه و عراق پس از اسارت توسط گروه تروريس

  . اند فروخته شده» برده«

 گرايان عليه زنان پرداخته و به نقل از يکی از فعاالن  ، در گزارشی به تبليغات مستمر اسالمالمان تلويزيون يک ۀشبک

  دريافتدالر ھزار ٣٠ گرايان پس از اسارت يک زن کرد برای آزادی وی از ھمسرش  اسالم«: نويسد زن کرد می 

 ». بار به وی تجاوز شده است١٠٠زمان اسارت بيش از « اين زن در ۀبه گفت» .اند کرده 

 اين استان حتی لباس مردان و ۀپس از تسلط گروه تروريستی داعش بر شھر رقه مرکز استان رقه در شمال سوريه، ھم

  . نيز به رنگ سياه درآمده استئیزنان و کارت ھای شناسا

زنان از سر تا پا سياه پوش ھستند و فقط با ھمراھی پدر يا برادر يا ھمسر می توانند از خانه به گزارش خبرگزاری ھا، 

آنان با انواع سالح در شھر رقه گشت می زنند و مردان و زنان . فقط اعضای داعش حق حمل سالح دارند .خارج شوند

 .را زير نظر دارند و بازرسی می کنند

داعش برنامه .  شده اندتعيين بھداشت، منابع آب، برق، امور دينی و نظامی نی برای آموزش،مسؤوالاز سوی داعش 

ھای تحصيلی مدارس را براساس عقايد مذھبی خود به مردم تحميل می کند و پايگاھی را نيز برای آموزش نظامی 

  . کرده استتأسيسجوانان 
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ھنگام بلند شدن .  بدون نقاب ديده شود و غيرممکن است که زنی داعش ھر گونه سرگرمی و تفريح را حرام کرده است

  .صدای اذان ھمه بايد مغازه ھای خود را ببندند و به مسجد بروند، در غير اين صورت زندانی خواھند شد

ھم چنين داعش ميادين نفتی و گازی، نيروگاه ھای برق و .  ماليات می گيرددالر ۶٠داعش، از مردم و تجار ماھيانه 

  .و از آن بھره برداری می کندسدھا را تصرف کرده است 

 

   پاريسجلسۀبمباران مواضع داعش در سوريه و 

به اين .  جھت و سياست داده اندتغيير، در رابطه با داعش امريکاس ھمه أاکنون به نظر می رسد متحدان ترکيه و در ر

م گرفته اند دست کم جلو  داعش در جنگ داخلی سوريه بودند اکنون تصميۀمعنی که اگر تا ديروز حامی و تقويت کنند

  . جھت در رابطه با داعش شودتغييردر اين ميان، شايد حکومت ترکيه نيز مجبور به . زياده روی ھای آن را بگيرند

شايد ھم اين بمباران .  مواضع داعش را در سوريه و عراق بمباران می کنندامريکا کشور در ائتالف با ١٠اکنون حدود 

بی ترديد .  سوريه گسترش خواھند دادۀو مراکز مھم سوريه و نابودی زيرساخت ھای جامعھای خود را به پادگان ھا 

ی به ئ، صف بندی ھا و بلوک بندی ھای جديدی در روابط و مناسبات حکومت ھای غربی و منطقه مسألهپس از اين 

  . وجود خواھد آمد

ه کشورش در نبرد عليه داعش، نيروی زمينی به کيد کرده بود کأمبر ت سپت١٨فرانسوا اوالند روز پنجشنبه برای مثال 

 در حالی که .شود  در عراق خواھد بود و به سوريه کشيده نمی او افزود که اين مشارکت صرفاً . کند عراق اعزام نمی 

  .اکنون به سوريه نيز کشيده شده است

 او، ھيچ ۀبه گفت. گار اعالم کردن  روزنامه٣۵٠ خود در حضور ۀ سال اوالند، اين خبر را در کنفرانس مطبوعاتی نيم

 . گونه امکانات مالی و پرسنلی ندارد که داعش دارد گروه تروريستی ديگری در جھان اين

 عليه مواضع داعش در عراق را ئیآمادگی خود برای مشارکت در حمالت ھوا  پاريسجلسۀ ۀدولت فرانسه در آستان

مبر، پروازھای خود بر فراز عراق را شروع کرده  سپت١۵شنبه اکتشافی فرانسه از دوھواپيماھای . اعالم کرده بود

 .بودند

 ۀدر بياني. المللی عليه داعش استقبال کرد  در تشکيل ائتالف وسيع بين امريکا از فراخوان جلسه ایپارلمان اروپا نيز در 

 ٢٨چنين از  اين بيانيه ھم . تر متوقف شود اين پارلمان آمده که اقدامات مھاجمانه و تروريستی داعش بايد ھرچه سريع 

 . ابزارھای موجود از جمله حمايت نظامی برای مقابله با داعش مدد گيرندۀکشور عضو خواسته که از ھم

ات خصوصی انجام گيرد مؤسسھا و  ھا يا آن دسته از شرکت   اند که اقدامی عليه دولت  نمايندگان پارلمان اروپا خواسته

ھا يا  اقدام پيشنھادی پارلمان اروپا، تحريم دولت .  کنند ل داعش حمايت میوتحت کنتر داد و ستد نفت مناطق  که از

 . ھاست شرکت

 ٣٠، در پاريس کنفرانسی يک روزە برای بررسی راه ھای مقابله با داعش با حضور مقامات ٢٠١۴مبر پانزده سپت

 و ديگر قدرت ھای امريکاليل روشن که تر کسی جدی گرفته شد، به اين د از طرف کمجلسهاين . کشور برگزار گرديد

  .  خود در شکل دادن و تجھيز داعش نقش اساسی داشتندجلسهحاضر در اين 

از اين رو » .وجود آورديمه داعش را ما ب« آشکارا اعالم داشت که امريکا ۀن وزير سابق خارجچندی پيش ھيلری کلينت

ف اصلی اين اقدامات می تواند داعش باشد؟ ھدف اصلی امروز به دنبال اين کنفرانس چه کسی باور می کند که ھد

 از شکل دادن به ائتالف بين المللی عليه داعش و به راه انداختن جار و جنجال حول آن، در راستای منافع امريکا

 بنابراين، روشن است .مين ھژمونی بر جھان استأاقتصادی، سياسی و نظامی خود و متحدانش و تالشی ديگر برای ت
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 و متحدانش در کردستان امريکا نظامی ۀمع نيروھای نظامی و کارشناسان نظامی و امنيتی و سالح ھای پيشرفتکه تج

  .عراق، در راستای ھمين منافع شان است

 اسالمی در خالفت حمله به مواضع ١۴  جمعاً امريکائی رويترز، اياالت متحده اعالم کرده که نيروھای ۀبه نوشت

افکن، پھپاد، و موشک  سکه، و ابوکمال در سوريه انجام داده که شامل حمله با جنگنده، بمب نزديکی رقه، ديرالزور، ح

  .شود ھای تاماھاک می  

 استفاده شده ٢٢ و اف ١٨-اِی.، اف١۶ھای اف ای و جنگنده ١۵، ھواپيماھای اف١ ھای بی  افکن در اين حمالت از بمب 

 .است 

اھداف متعدد داعش نابود شده يا خسارت ديد که اين «وشت که در اين حمالت ای ن  با انتشار بيانيهامريکاوزارت دفاع 

ھا و خودروھای  ات تمرين نظامی، مقرھای فرماندھی، انبارھا، مرکز مالی، کاميونتأسيساعداف شامل اعضای گروه، 

 ». شود زرھی داعش می

 در دريای سرخ و شمال خليج فارس به امريکا موشک تاماھاک از ناوھای ۴٧است که جمعا  در اين بيانيه ذکر شده

 . است سوی مواضع داعش در سوريه شليک شده

چنين سياستی اگر در کوتاه مدت پيشروی داعش در منطقه را محدود می کند اما در درازمدت به ضرر مردم منطقه، به 

  .ويژه مردم کرد تمام خواھد شد

 سياسی خاورميانه با بيان اين -  و کارشناس امور نظامی ، تحليلگر سابق سازمان سيا»کنث پالک«در چنين شرايطی، 

 کارآمدی ئی سه سال جنگ با داعش را دارند و نيروھاۀکه ھرچند واحدھای مدافع خلق در مناطق کردنشين سوريه تجرب

 برای  آسانۀ و نه شورشيان سوريه ھم پيمان آن ھا نيستند، نيروھای کرد سوريه را يک لقماسدھستند اما چون نه دولت 

ژی داعش برداشتن ميوه ھای افتاده است و يکی از پيچيدگی ھای آن ھا يبخشی از سترات«: داعش می داند و می گويد

  ». ھستند که بتوانند به آسانی تصرف کنندئی به دنبال تصرف مکان ھا و محل ھااين است که آن ھا دائماً 

يه حمايت از تشکيل يک کشور کردی است و ترکيه اين حمايت از کردھای سوريه از نظر ترک«: کنث پالک، گفته است

ترکيه سال ھا با نيروھای ستيزه جوی کرد مقابله کرده و ممکن است با تسری استقالل کردھا به سوريه . را نمی خواھد

  ». دردسر ساز خواھد بودامريکا برای بنابراين حمايت از کردھای سوريه از نظر سياسی کامالً . معذب باشد

ش از آن که به  از بين نخواھد رفت، اما تضعيف خواھد شد و ضعف اين گروه بيئیداعش با بمباران ھای ھوابی شک، 

ضرر دشمنانش باشد، برای دوستان اين گروه تروريستی ھزينه ساز خواھد شد چرا که بايد برای حفظ آن ھا بيش از 

  .پيش سرمايه گذاری کنند و مدام آن ھا را از نظر اطالعاتی، تدارکاتی و مالی تقويت کنند

 نظامی به ۀل داده، برخی از اعضای آن مخالف حمل تشکيامريکاآن چه از شواھد و قراين بر می آيد در ائتالفی که 

 ابراز نگرانی کرده و می گويند به جای داعش، بايد به ارتش سوريه حمله کرد و دولت مسألهداعش بوده اند و از اين 

 .اين کشور را از بين برد

کيد کرد و أ تمسأله اين  پاريس برۀ پشت درھای بستجلسۀدولت ترکيه يکی از اين کشورھا است که وزير خارجه اش در 

کاری که می بايست چھار سال پيش در حمله به سوريه صورت می گرفت، االن ھم بايد صورت بگيرد و نه اين : گفت

 .که به داعش حمله شود و اين گروه را از بين برد

 سياسی و ، در حالی بيان می شود که ترويست ھای داعشی تاکنون سودھای اقتصادی ومولود چاووش اوغلوسخنان 

خود حمله کند و » متحدان تروريست«از اين رو، حکومت ترکيه دوست ندارد به . نظامی فراوانی برای ترکيه داشته اند

 . خود به نوعی به زبان آورده استامريکائی با بارک اوباما ھمتای جلسه در رجب طيب اردوغان را مسألهاين 
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   سازمان مللۀنامقطع

 را برای مقابله با حضور امريکاجمھوری  س ئي پيشنھادی رۀنام، قطعءتحد، به اتفاق آراشورای امنيت سازمان ملل م

تصويب   ھا در نقاط مختلف جھان، جنگ جويان خارجی در کشورھای ديگر و جلوگيری از پيوستن آن ھا به کشمکش

  .کرد

 و نيز استخدام چنين  فراطی ھای ا ، مسافرت به خارج از کشور برای جنگيدن برای گروه٢١٧٨ شماره ۀنامدر قطع

 .افرادی يا تھيه منابع مالی برای آن ھا منع و جرم تلقی شده است

ھا را افزايش داده و در  پيکارجويان خارجی شدت و مدت کشمکش «گويد   شورای امنيت سازمان ملل می ۀ تازۀنامقطع

 که به ئی که از طريق آن ھا و کشورھایئ که ساکن آنند، کشورھائی توانند به خطری جدی برای کشورھا عين حال می

 ». کنند، تبديل شوند آن ھا سفر می

 کشور جھان، به سوريه ٨٠ ھزار پيکارجوی خارجی از ١۵ ھای اخير،   شود که طی سال  اوباما، تخمين زده میۀبه گفت

 . رفته باشند

تم منشور ملل متحد جای گرفته،  جديد شورای امنيت سازمان ملل در فصل ھفۀنامگويد قطع خبرگزاری رويترز می 

  . آور است  کشور عضو الزام١٩٣ ۀبرای ھم

مبر نشان داده است که چنين قوانينی قبل از اين که نيروھای ارتجاعی  سپت١١نونی به ويژه پس از وقايع تجربه ھای تاک

  .را تحت فشار قرار دھد قوانين پناھندگی را سخت تر و پناه جويان را پريشان می کند

  

  ع بندیجم

ھا  منظورش اين است که جنگ .  سياست است با ابزاری ديگرۀی، جنگ ادامالمانرخ ؤ، م»کارل فن کالزويتز«به قول 

 طرفين درگير در جنگ خاورميانه از ۀ بنابراين، ھم. گيرند به قصد پيش برد اھداف اقتصادی، سياسی و نظامی درمی

آن . ژيک خود ھستنديدنبال منافع اقتصادی، سياسی، نظامی و ستراتسوريه، عراق، فلسطين، اسرائيل تا اوکراين، به 

 در اشغال افغانستان، عراق، ھا، نه تنھا دل شان به حال و روز وخيم و دردناک مردم اين مناطق نمی سوزد، بلکه عمالً 

 مبارزه با ۀبه بھان، جنگ در سوريه، کودتای ارتش مصر و غيره نيز انسان ھای بی شماری را قربانی کرده اند و اليبي

  .ه کرده اندنتروريسم، تروريسم دولتی و غيردولتی را نھادي

 و متحدانش است که در راستای منافع شان امريکابمباران مواضع داعش در عراق و اکنون در سوريه، سياست جديد 

  !به عبارت ديگر داعش بھانه است سوريه و طرح خاورميانه بزرگ در کار است. صورت می گيرد

 و متحدانش برای پيش برد اھداف و سياست ھا و اجرای امريکا جھان، نشان داده است که ۀ گذشتۀدست کم وقايع سه دھ

. معرفی کنند، نياز دارند» خطر جھانی« در نزد افکار عمومی جھان، که آن را ئی ھيوالئیطرح ھايشان به بزرگ نما

محسوب می شدند امروز » جھانی«، يک خطر ر اسدمالعمر، بن الدن، صدام حسين، قذافی و بشااگر ديروز 

، است ... و متحدانش ھم چون عربستان سعودی و ترکيه وامريکا ۀو گروه تروريستی اش که دست پرورد» البغدادی«

بنابراين، ھمه بايد بحران سرمايه داری و تبعيض و استثمار را فراموش کنند و به اين خطر . شده است» جھانی«تھديد 

  !نديشندبي» ديو«و چگونگی نابودی اين » شداع«عنی جھانی، ي

 نکند، تا روزی که تغييرشان  یئبه اين ترتيب، تا روزی که اھداف و سياست ھای دولت ھای غربی و متحدان منطقه 

سرکوب و اختناق حکومت ھای مستبد و فاسد از  سر مردم کم نشود؛ تا روزی که مردم فلسطين و مردم کرد به حق 

 خود نرسند؛ تا روزی که مبارزات ستم ديدگان و استثمار شدگان عليه حاکمان قداره بند ۀ حق و عادالنهنوشت ب سرتعيين
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 فقير و غنی عميق تر و گسترده تر باشد بحث از پايان تروريسم و جنگ و ۀبه رسميت شناخته نشود، تا روزی که فاصل

  . ش نيستآدم کشی و پاک سازی ملی و مذھبی در خاورميانه توھمی بي

را به سوی کوبانی متوقف ) داعش(»  اسالمیخالفت«شروی يمبر، گفتند که پ سپت٢۵کرد روز پنجشنبه  پيشمرگه ھای

  .شدند» داعش«کرده و موفق به عقب راندن تروريست ھای 

روھای خود را در جنوب شھر ياز روز چھارشنبه ن»  اسالمیخالفت«ند يبه گزارش رويترز، مقامات کرد می گو

 .شمرگه ھا جنگجويان داعش را به عقب راندنديولی پ شروی شده بوديبانی متمرکز کرده و موفق به پکو

رھبر حزب اتحاد دمکراتيک، طی اظھاراتی از ناکامی داعش در حمله به کوبانی خبر دادە و می » صالح مسلم« نھايتاً 

وی در اين بارە افزود، . ند به اھداف خود برسندکاران داعش نتوانسته ا مبارزان کرد، تبھۀگويد، در پی مقاومت جانان

به رغم برخورداری داعش از سالح و تجھيزات پيشرفته اما چندين دستگاه تانک و خودروی نظامی آن ھا ساقط و 

از ديروز ھرچند داعش حمالت خود را متوقف کردە، اما جنگ و درگيری ھم چنان . متحمل ضربات سنگينی شدە اند

  .ادامه دارد

کاران داعش از تجھيزات پيشرفته اما در  و می گويد به رغم برخورداری تبھ مقاومت کوبانی را عظيم خواندهممسل

  .ت سنگينی متحمل شدە اندکوبانی ضربا

از نظر نيروی نظامی مشکلی ندارد اما مردم کوبانی که خواھان مسلح » گ.پ.ی« اوضاع جنگ گفت که ۀوی دربار

 از آن ھا حمايت نکردە و ئی تاکنون ھيچ نيرومسلم صالح ۀبه گفت. مات در مضيقه ھستندشدن ھستند از نظر سالح و مھ

س ئي رمسعود بارزانیوی با اشارە به پيام . آن ھا توانسته اند با حداقل امکانات جنگ سختی را به پيش بردە و ادارە کنند

  .اقليم جنوب کردستان خواھان اقدامات عملی آن ھا در اين بارە شد

گ از حضور نيروھای پيشمرگ ممانعت .پ.، ھم چنين در رابطه با برخی اظھارات مبنی بر اين که ی مسلمصالح

کردە، ضمن رد اين گونه ادعاھا گفت اگر پيشمرگان جنوب کردستان خواھان کمک به کوبانی ھستند ما نيز از آن ھا 

داد و گفت اين روستاھا به دليل حفظ امنيت  شماری از روستاھای مناطق درگير خبر ۀوی از تخلي. استقبال می کنيم

  .گ ھستند و جنگ و درگيری در اين مناطق ادامه دارد.پ.ل نيروھای یوساکنان تخليه شدە اند اما ھم چنان در کنتر

آن ھا از يک سو مدعی :  آنکارا گفتۀ چگونگی تعامل دولت ترکيه با داعش، ضمن انتقاد از موضع دوگانۀ، دربارمسلم

امری که از سوی ھيچ . کاران داعش را عليه کردھا تحريک و تجھيز می کنندکرد ھستند و از سوی ديگر تبھ ألۀحل مس

 رسمی با داعش ندارند تنھا برخی جناح ما گفته بودند که ھيچ نوع ارتباطتر به مقامات ترک پيش.  قابل قبول نيستکس

اما خالف اين اظھارات، امروزە .  مانع آن ھا شوندھا به شکلی غيررسمی با داعش ھمکاری می کنند که سعی می کنند

  .شاھديم که داعش از حمايت ھای علنی ترکيه برخوردار است

کيد براين که کوبانی به ھيچ وجه تسليم نخواھد شد گفت، من خودم اھل کوبانی أ اظھاراتش با تۀ، در خاتمصالح مسلم

 به دست داعش بيفتد اما ھيچ گاه کوبانی شکست نمی خورد و ئیشايد روستا. ھستم و مردم آن جا را به خوبی می شناسم

  .برای شکست کوبانی بايد تمامی مردم آن شھر را کشت. تسليم نخواھد شد

خواه و حق طلب و سوسياليست نمی توانند بر حمالت  آزاديھایدر چنين شرايطی، طبيعی ست که نيروھا و انسان

از اين رو، بايد تالش کرد از ھر طريق ممکن و در دسترس به . اشند داعش به کردستان سوريه بی تفاوت بۀوحشيان

 کردھای کردستان سوريه در مقابل گروه وحشی و آدم کش داعش و حاميان آن ھم ۀحق و عادالنه حمايت از مبارزات ب

  !چون دولت ترکيه و غيره برخاست

حرمت انسانی و مقاومت در مقابل تھاجم ارتجاع بی ترديد دفاع از مبارزات مردم کردستان سوريه، دفاع از انسانيت و 

  !ی آن به آزادی ھای فردی و جمعی بشريت استئمذھبی و حاميان جھانی و منطقه 
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