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 Political سياسی

 
  بھرام رحمانی

 ٢٠١۴ جنوری ٠١
  

 ٢٠١۴ترين وقايع سال  مھم
  )بخش اول(

   

اريم حتا اگر در ميان ھای کوچک را دوست بد ئیيادمان باشد که زيباھای آزاده؛   به ھمه انسان٢٠١۵با تبريک سال نو 

  !ھای بزرگ باشند زشتی

  گور خوش استـگويم که آب ان من می    گويند کسان بھشت با حور خوش است

   کاواز دھل شنيدن از دور خوش است     ه بدارــت از نسيـر و دسـيـد بگـقـاين ن

  )خيام(

  مقدمه

، آبستن ...اد، فرھنگ، تکنولوژی، نظامی و، در حالی سپری شد که دنيای سياست، اقتص٢٠١۴واپسين روزھای سال 

  .چنان در سر خط خبرھای محافل سياسی در جھان است خاورميانه، ھم. رويدادھای مھمی در سراسر کره خاکی بود

ای، تاثيرات بسياری را بر  ای و فرامنطقه رو در بستر منطقه ترديد رويدادھای اقتصادی، سياسی و اجتماعی پيش بی

ترين رويدادھای  کند تا مھم بر اين اساس اين گزارش تالش می. الملل خواھد گذارد ر جامعه بينمعادالت حال حاض

 . را مورد بررسی قرار دھد٢٠١۴سياسی جھان در سال 

، اعدام مخالفين در برخی از کشورھا از جمله ايران افزايش يافت و کشورھای اردن و پاکستان مجددا ٢٠١۴در سال 

  .ھای نظامی فعاليت خود را از سر گرفتند حتی در پاکستان، مجددا دادگاه. ردندقانون اعدام را وضع ک

توجھی صاحبان صنايع بزرگ  تر تخريب شد و عامل اصلی آن نيز بی در سالی که گذشت محيط زيست ھر چه بيش

  .طی است مھم انسانی و زيست محيمسألهداری جھانی به اين  ھای سرمايه سازی و حکومت داران، اسلحه سرمايه

 تأئيدابوال ھنوز ھيچ دارو و درمان مشخص و . جھان را وحشت زده کرد» ابوال«ای به نام  ، بيماری تازه٢٠١۴در سال 

  . گرفته استئی اين بيماری تاکنون جان ھزاران نفر را در کشورھای آفريقا.ای ندارد شده

ھای  ش يافت در حالی که بسياری از شرکتھای اجتماعی گستر در سالی که گذشت گرانی و تورم و بيکاری و آسيب

  .ھا ميليارد ھا دالر سود بردند بزرگ، بازارھای بورس، بانک

، جنگ داخلی در ٢٠١۴در تمام سال . ھا عليه بشريت بود سالی که گذشت وقايع مھمی در جھان روی داد که اغلب آن

ھا ھزار انسان جان  ھا، متاسفانه ده  اين جنگدر. ، جريان داشت...سوريه و ليبی و افغانستان و عراق و اوکراين و

  .باختند و ميليون تن نيز در داخل و خارج کشورشان آواره شدند
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 پيشروی گروه تروريستی اسالمی مسألهترين  ، تروريسم دولتی و غيردولتی گسترش يافت و مھم٢٠١۴در سال 

کم پس از جنگ جھانی دوم، اين  دست.  از سوريه و عراق استئیھا در بخش» خالفت اسالمی«و اعالم » داعش«

  . شود بار است که مرزھای بين دو کشور اين چنين به ھم ريخته می اولين

شان  نگاران از تن  رفت و حتی گروه داعش ويدئوی جدا کردن سر روزنامهسؤالدر اين سال، تمام معيارھا انسانی زير 

  .تری ايجاد کند ھای اجتماعی منتشر کرد تا رعب و وحشت بيش را در شبکه

تر کسب کردند به  ھای راسيستی آرای بيش چنين در برخی کشورھا چون سوئد، گروه در انتخابات اتحاديه اروپا و ھم

اما سرانجام دولت سوسيال دمکرات . طوری که دولت سوسيال دمکرات سوئد، مجبور شد انتخابات زودرس اعالم کند

  . خابات زودرس منتفی شدسوئد با بلوک راست به توافق رسيدند و انت

فاشيستی ايران عالوه بر افزايش سرکوب و اعدام، اخيرا يک کمپين گسترده راسيستی و فاشيستی عليه  - حکومت اسالمی

  .ھای مقيم ايران راه انداخته است افغانی

قوانين ، با آغاز رياست جمھوری رجب طيب اردوغان در ترکيه، مواضع دولت ترکيه و او بر عليه ٢٠١۴در سال 

تر شد و ترويج و تبليغ و تدوين قوانين مذھبی از جمله اين که زن و مرد برابر نيستند  سکوالر اين کشور قوی

به عالوه او در ھمکاری با داعش، حتا مرز ترکيه را به روی آوارگان کوبانی بست . اعتراضاتی را در پس داشته است

اض به اين سياست دولت اسالمی ترکيه، اعتراضات گسترده مردمی چنين در اعتر ھم. و در انتظار سقوط کوبانی ماند

  .راه افتاد که حدود چھل نفر از معترضين، توسط نيروھای سرکوبگر دولتی جان خود را از دست دادند

داری و گرايشات کھنه و پوسيده آن مانند فاشيسم و اسالم و  گری سرمايه اما با وجود اين ھمه جنگ و ترور و وحشی

ھای جھان، يک نطقه عطف  طلبان و کمونيست خواھان و برابری بودن فضای جھان، روزنه اميدی برای آزادیسياه 

در ميان محاصره اقتصادی . باز شده است) کردستان سوريه(  اين روزنه اميد در روژاوا. شود دوره اخير محسوب می

ن عفرين، جزيره و کوبانی قوانين مدنی و قوانين ھای مذھبی به اين منطقه، در سه کانتو روژاوا و حمالت مداوم گروه

ھمتا و تحسين  سابقه و بی ھم در منطقه پرتالطم خاورميانه بی  است که در نوع خود، آن زنان به تصويب مردم رسيده

 رفيقانه و ئیاما ھنوز کمبودھای زيادی در عرصه اجتماعی و حقوقی وجود دارد که طبيعتا بايد در فضا! برنگيز است

کش و  کار و آدم به خصوص بيش از سه ماه است که نيروھای تبه. يمانه و سازنده مورد بررسی و نقد قرار گيرندصم

 ١٨ھا جوانان باالی  اما در مقابل آن. اند متجاوز خالفت اسالمی از سه منطقه با توپ و تانک به کوبانی يورش آورده

ح شدند و در مقابل نيروھای داعش، مقاومت شورانگيز دوش ھم مسل به سال، زنان و مردان قھرمان کوبانی دوش

حتی در مناطقی از کوبانی، جنگ تن به تن درگرفت اما سرانجام پيکارگران . ای را در تاريخ ثبت کردند سابقه بی

اما کمابيش جنگ در اطراف کوبانی ادامه . نشينی کردند کوبانی، اين نيرو وحشی اسالمی متجاوز را مجبور به عقب

  .دارد

  .دھم ، ادامه می٢٠١۴ترين وقايع سال  با اين مقدمه، به بحث خود درباره مھم

  

   در چند کشورباش حالت آماده

ھای  ھا نگران ھستند که گروه آن. نيروھای امنيتی در روز کريسمس، در چندين کشور به حالت آماده باش درآمدند

 .اسالمی دست به عمليات انتحاری و تروريستی نزنند

اند تا   ھزار نيروی نظامی در سراسر کشور مستقر شده۶۵ ھزار پليس و ٨٠ن امنيتی گفتند که مسؤوالنزی، در اندو

  .مانع ھرگونه حمله احتمالی به اھداف خود شوند
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او گفت . س پليس اندونزی گفت اميدوار است که کريسمس و سال جديد ميالدی بدون مشکلی جشن گرفته شودئير

 .شود  در کليساھا، و مراکز تفريحی و توريستی میئیھا اليتاقدامات امنيتی شامل فع

اين .  در استان شرقی آمبون منفجر شدئیس پليس اندونزی در حالی بيان شد که يک بمب بيرون کليسائياظھارات ر

 .اند حمله به کسی آسيبی نرساند و عامالن آن ھنوز دستگير نشده

 . نفر کشته شدند١۴٨ش طالبان به يک مدرسه در پيشاور پاکستان، در ھمين حال، به دنبال حمله خونين نه روز پي

ھای مسافری از سوی گروه اسالمی  اين کشور شاھد چندين حمله به اتوبوس. در کنيا نيز تدابير امنيتی افزايش يافته است

 . چنين سارقان محلی بوده است الشباب و ھم

اين تصميم با ھدف مقابله با حمالت . يه را پنج روز ممنوع کردندن در ايالت بورنو حرکت وسايل نقلمسؤوالدر نيجريه، 

 .گرفته شده است» بوکو حرام«گروه اسالمی 

  

  بحران اقتصادی

ھای مرکزی اروپا و آمريکا در سال   ميالدی يعنی زمان آغاز بحران اقتصادی، بانک٢٠٠٨بار از سال  برای اولين

س بانک مرکزی ئيس بانک مرکزی اروپا و جانت يلن، رئي دراگی، رماريو.  دو مسير متفاوت در پيش گرفتند٢٠١۴

 وضعيت ٢٠١۴زيرا در سال . ھای پولی مشابھی را اتخاذ نکردند آمريکا برای نھادھای تحت رياست خود سياست

  .اقتصادی آمريکا با اروپا تفاوت پيدا کرد

ن تورم اعمال ئيبير حمايتی برای مقابله با نرخ پااگر الزم باشد تدا«: گويد س بانک مرکزی اروپا میئيماريو دراگی، ر

 ».شود ھيئت مديره متفقا بر تعھد خود نسبت به استفاده از ساز و کارھای غيرمتعارف اضافی پايبند است

ترين  نئيبدين ترتيب، پس از نشست ماه سپتامبر کميته سياست پولی بانک مرکزی اروپا، اين نھاد نرخ بھره خود را به پا

برای تحريک رشد اقتصادی، بانک مرکزی به خريد اوراق قرضه .  درصد تنزل داد٠۵/٠يخی خود يعنی حد تار

 .ھای بلند مدت نيز روی آورد غيردولتی و اعطای وام

ھا دچار معضل بيکاری  ئیبسياری از آمريکا. تری بايد کرد تالش بيش«: س بانک مرکزی آمريکا گفتئيجانت يلن، ر

فعاليت برای تقويت سيستم مالی کشور . گيرد  شده ما قرار میتعيينراز مدت زير رقم از پيش نرخ تورم در د. ھستند

 ».ھنوز به پايان نرسيده است

داری را از  ھای پولی اين دو نھاد بزرگ سرمايه تفاوت روند رشد اقتصای در آمريکا و حوزه پولی يورو سياست

اما رشد .  درصد رساند۴انی سخت رشد اقتصادی خود را به آمريکا پس از گذراندن دور. يکديگر مجزا کرده است

 .اقتصادی حوزه پولی يورو تقريبا روی عدد صفر باقی ماند

ھای اقتصادی منطقه پولی يورو يعنی آلمان و فرانسه را  عدم رشد اقتصادی مناسب و خطر رکود، اقتصاد اروپا و قدرت

 اقتصادی قرار گرفت و صادرات اين کشور نسبت به قبل نيز دچار آلمان در آستانه رکود. مورد تھديد قرار داده است

 .افت شده است

. در فرانسه دولت ھنوز نتوانسته با نرخ نسبتا باالی بيکاری مبارزه موثر کند و ميزان رشد اقتصادی کشور را باال ببرد

افزايش ميزان . نداشته استاعمال اصالحات اقتصادی نيز خشنودی سنديکاھای کارگری و کارفرمايان را به دنبال 

 . درصد کمک نکرده است٣ن آوردن سطح کسری بودجه به زير رقم ئيھا نيز به پا ماليات

ھا باالست ھيچ نتيجه و ھيچ بھبودی در زمينه  تا زمانی که ماليات«: گويد ديميتريس راپيديس، اقتصاددان يونانی می

ھيچ کشور عضو حوزه پولی يورو .  اقتصادی مواجه خواھيم بودبا تدابير رياضت. گذاری نخواھيم داشت ميزان سرمايه
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فايده  تصميمات دراگی ممکن است در نھايت بی. رفت از بحران ندارند برنامه خاصی برای برون و اتحاديه اروپا

 ».باشند

 تورم تنھا  بر روی اين منطقه سايه افکنده و نرخ٢٠١۴خطر گرفتاری حوزه پولی يورو به تورم منفی از ابتدای سال 

 ۵/٠ و ۴/٠اين نرخ در دو قدرت اقتصادی اين منطقه يعنی فرانسه و آلمان به ترتيب .  درصد اعالم شده است٣/٠

 .ن تورم اين کشورھا را دچار تورم منفی کرده استئيدر يونان و اسپانيا نرخ پا. درصد است

ھاست با تورم منفی مبارزه  کشوری که سال. نرخ تورم در حوزه پولی يورو به وضعيت ژاپن شباھت پيدا کرده است

 .کند می

از طرف ديگر مشکالت مربوط به بازگشت به آھنگ مناسب رشد اقتصادی در حوزه پولی يورو اعتراضات شھروندان 

در يونان نيز . در ايتاليا شھروندان در اعتراض به قانون اصالحات بازار به تظاھرات پرداختند. را بدنبال داشته است

 .دان دولت و دانشجويان که آينده ای را برای خود متصور نيستند دست به اعتراض زدندکارمن

در پرتغال نيز اعتماد مردم به نھادھای مالی و اقتصادی در » اسپريتو سانتو«پرونده مربوط به فساد مالی گروه بانکی 

 .اروپا را از بين برده است

ی اروپا برای تقويت اوضاع اقتصادی گزينه بازخريد اوراق قرضه انداز تيره و تاری بانک مرکز با وجود چنين چشم

 .ساز و کاری که پيش از اين بانک مرکزی آمريکا از آن استفاده کرده است. دولتی را پيش رو دارد

  

  افت شديد قيمت نفت

تر از  ی کمچنان در حال کاھش و رسيدن به قيمت ، بھای نفت در بازارھای آسيا ھم١٣٩٣ آذر ٢۶بامداد چھارشنبه 

گران و نمايندگان بازار در حال رصد کاھش روزافزون بھای روبل روسيه نيز  که تحليل ھای گذشته بود؛ در حالی سال

  .ھستند

  دالر کاھش، ١۶/١تگزاس بھای نفت خام برای ارسال در ماه ژانويه را، صبح چھارشنبه، با  گذاری وست بنگاه ارزش

 .گذاری کرده است   دالر ارزش۵۴/٧٧

 . دالر در ھر بشکه است١٩/۵٩ سنت کاھش داشته و بھای آن ٨٢نفت برنت برای ارسال در ماه فوريه نيز 

 . دالر در ھر بشکه رسيده است٨۶/۵٩ دالر سقوط کرده و به ۶٠بھای برنت در بازار لندن نيز به زير 

بھای برنت برای . دالر بود ۵۶/٧۵به، بھای نفت تگزاس ارسالی برای ماه ژانويه، دو روز پيش از اين در بامداد دوشن

 . رسيده بود٨۴/۶١ھمين ماه با يک سنت کاھش به 

تر قيمت نفت توسط عربستان به مشتريان نفتی خود، ايران نيز ميزان  با افت قيمت نفت و ارائه تخفيف ھر چه بيش

  . را افزايش داده استئیتخفيف به مشتريان آسيا

 . سال گذشته است١۴ترين رقم طی  شده توسط ايران به مشتريان نفتی، بيشميزان تخفيف قيمت نفت سبک ارائه 

تخفيف يک دالر ) برای تحويل در ماه ژانويه( گويد که ايران برای نفت سبک خود خبرگزاری بلومبرگ طی گزارشی می

 .دھد  سنتی به مشتريان ارائه می٨٠و 

نفت سبک ايران نسبت به معيار قيمت نوع نفت خام بر اساس محاسبات خبرگزاری بلومبرگ، قيمت پيشنھادی برای 

 .سابقه است  بی٢٠٠٠تر است که اين تخفيف از ماه مارس   سنت کم١٣دوبی حدود -عمان

دھد برای تحويل در ماه  بر اساس اين گزارش، ايران نفت خام سنگين خود را که عمده صادرات نفت آن را تشکيل می

 .ی به مشريان نفتی خود عرضه کرده است سنت۵١ژانويه با تخفيفی سه دالر و 
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سازمان کشورھای صادرکننده نفت، اوپک، طی گزارشی که اخيرا درباره قيمت سبد نفتی اوپک در سايت رسمی خود 

 آذرماه ٢۵ سنت در روز ٩١ دالر و ۵۵ دالر در خرداد امسال به ١٠٨گويد که قيمت نفت اوپک از  منتشر کرد، می

 .رسيده است

 اين در حالی ست که دولت شيخ حسن .دھند  سبک به ترتيب عمده صادرات نفت ايران را تشکيل مینفت سنگين و

 اما با اين وجود روحانی مدعی .بينی کرده است  دالر پيش٧٢ای  روحانی، بھای نفت را در بودجه سال آينده خود بشکه

 !شده است که اقتصاد ايران رشد داشته است؟

  

  ھای دولتی  نظر فساد سازمانبندی کشورھای جھان از رده

 کشور جھان در ١٧۵  .کند بندی می ھای دولتی رده المللی شفافيت، کشورھای جھان را از نظر فساد سازمان سازمان بين

  .تواند رشد اقتصادی کشورھای را تھديد کند به گفته اين سازمان، فساد اداری می. اند بندی شده  رده٢٠١۴شاخص سال 

رشوه و . ت، داروھای تقلبی، انتخابات مھندسی شده، فقط بخشی از نتايج فساد اداری کشورھا ھستندمدارس بدون تجھيزا

کند، بلکه عدالت اجتماعی و توسعه اقتصادی را  زيرميزی نه تنھا نيازمندان واقعی را از دسترسی به منابع محروم می

  .برد مختل و اعتماد عمومی به دولت و رھبران را از بين می

دھنده   نشان١٠٠دھنده فساد زياد و   نشان٠(  دارند۵٠ای زير  بندی شاخص فساد، دوسوم کشورھای جھان نمره در رده

  .)وضعيت بسيار پاک است

گرفتن  دھنده رشوه ن در شاخص فساد نشانئينمره پا. المللی شفافيت، فساد يک مشکل جھانی است به گفته سازمان بين

 .ھای دولتی به نيازھای مردم است تفاوتی سازمان گسترده، مجازات نکردن فساد، و بی

 ٢٠کشورھای عضو جی. اين سازمان معتقد است که کشورھای نمره باال بايد نسبت به اين وضعيت واکنش نشان دھند

 .ھا مبارزه کنند ، و عمليات مخفی شرکتئیبايد رھبری خود را ثابت کرده و با پولشو

 ۵٠، نمره باالی )۶٠(لئيو اسرا) ۶٩(، قطر)٧٠( ور امارات متحده عربیدر ميان کشورھای خاورميانه فقط سه کش

 .دارند

 . کشور جھان را داراست١٧۵ از ١٣۶ در جايگاه ٢٧ايران با نمره 

  

  انتخابات پارلمان اروپا

 کشور عضو اتحاديه اروپا و در شرايط ٢٨ در ٢٠١۴ ماه مه ٢۵ تا ٢٢ھشتمين انتخابات پارلمان اروپا در روزھای 

 ميليون نفر واجد شرايط حق رای شرکت کردند و ١۶٠در اين انتخابات . شوار و بحرانی منطقه پولی يورو برگزار شدد

 . عضو پارلمان را برگزيدند٧۵١

در نتايج انتخابات تحول بزرگی، احزاب راست و نژادپرست اروپا در . اما نکته جديد در اين انتخابات، نتايج آن بود

تر  ھای راديکال و سبزھا کم ھا، چپ احزاب بزرگ ديگر يعنی ليبرال. ھا رتبه دوم شدند وسياليستس. صدر قرار گرفتند

انگيز در اين انتخابات، پيشرفت غيرمنتظره احزاب   بنابراين، نکته شگفت. درصد آرا را به دست آوردند١٩از 

، به ويژه در فرانسه و ئیی اروپااين احزاب در بسياری از کشورھا. ناسيونالست، راست افراطی و نژادپرست بود

 . دست يافتندئیبريتانيا پيروزی قابل توجھی به دست آوردند و مارين لوپن و نايجل فاراژ به آرای باال

 درصد واجدان شرايط در آن شرکت ۵/۴٢انتخابات پارلمان اروپا يک رکورد منفی ديگر نيز به ثبت رساند، زيرا تنھا 

 .برای تيم جديد است که بايد برای پنج سال آينده پارلمان را اداره کندکردند که چالش اضافی ديگری 
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  سوريه

 آوارگان سوری به ھنگام فرار از مرگ .اند  ھزار نفر کشته شده٢٠٠ھای داخلی سوريه بيش از  تاکنون در درگيری

 تا امروز سه ميليون .سرمای زمستان: اند و حال بايد مصيبتی ديگر را تحمل کنند ھای فراوانی تحمل کرده سختی

  .ھا بايد زمستانی ديگر را پشت سر بگذارند آن. اند مرز با اين کشور گريخته شھروند سوريه به کشورھای ھم

  .هللا لبنان در کنار روسيه از پشتيبانان اصلی حکومت بشار اسد ھستند حکومت اسالمی ايران و حزب

ھای آغشته به گاز کلر در سه شھرک  د از کاربرد بمب در آخرين گزارش خوئیسازمان منع گسترش اسلحه شيميا

 شھروند سوری از سه شھرک که در حمالت بمباران ١٣٣براساس گزارش اين سازمان، از . سوريه خبر داده است

ھا توسط گاز کلری که در  نيروھای ارتش سوريه، مسموم شده بودند، معاينه و آزمايش به عمل آمد که ثابت شد ھمه آن

  .اند پرتاب شده به اين سه شھرک وجود داشته، مسموم شدهھای  بمب

ھا، کاربرد گاز کلر  برداری از محل وقوع اين مسموميت ھا موفق شد با نمونه اين سازمان در تحقيق خود از اين شھرک

چنين توانست اسنادی از شواھد عينی، تصويری و صوتی از محل وقوع اين  اين سازمان ھم. را به اثبات برساند

 .ھا را به دست آورده و ثبت کند بمباران

 تحقيق اين ئینتيجه نھا. »کفر زيتا، الثمانه و تلمسنه«اين سه شھرک که مورد بمباران گاز کلر قرار گرفتند عبارتند از 

 ئیشناسان سازمان منع کاربرد سالح شيميا کار. رساند سازمان کاربرد گاز سمی کلر را در اين سه شھرک به اثبات می

ھای آغشته به اين گاز و معاينه مسمومين؛  برداری از سه شھرک مورد اصابت بمب  مصاحبه با شاھدان عينی، نمونهبا

 .به اين نتيجه رسيده اند که گاز کلر مورد استفاده قرار گرفته است

وش کاربرد اين ای از آن در اختيار العربيه قرار گرفته، ر  که نسخهئی سازمان منع کاربرد سالح شيميائیگزارش نھا

اين گاز با مواد منفجره «: گونه شرح داده است گاز سمی را بدون اين که حکومت بشار اسد را متھم به اين کار کند اين

 ».کوپتر به اين سه شھرک پرتاب شده است ھای انفجاری آميخته شده و توسط ھلی در بشکه

ای توسط  ھای بشکه کوپتر ھستند و پيش از اين نيز بمب اين در حالی است که تنھا نيروھای دولتی سوريه مجھز به ھلی

 .ھايش را به مناطق مختلف تحت کنترل مخالفين خود، پرتاب کرده است کوپتر ھلی

نامه سال گذشته در اختيار   خود را در پی توافقئیھای شيميا حکومت اسد پيش از اين اعالم کرده بود که ھمه سالح

 کارخانه توليد اين نوع سالح در اختيار حکومت سوريه ١٢اما ھنوز . ھا را از بين ببرند ھای غربی قرار داد تا آن قدرت

 .است

 

  نابودی ميراث فرھنگی سوريه

 ساله در اين کشور نابود ٣ھای   مرکز ميراث فرھنگی سوريه در طی جنگ٢٩٠گويد که  يک گزارش سازمان ملل می 

  .اند خشی از اين مراکز مورد غارت قرار گرفتهاند؛ به گفته اين سازمان ب شده و يا صدمه ديده

، منتشر شده گفته شده که  Unitar يا» انستيتوی سازمان ملل برای آموزش و پژوھش«در اين گزارش که از سوی  

  .اند ھا صدمات زيادی را متحمل شده شھرھای حلب، دمشق، رقعه و چندين شھر ديگر، در جريان اين جنگ

گيری را از طريق يک برنامه مطالعات تصاوير  ای آموزش و پژوھش، می گويد اين نتيجهانستيتوی سازمان ملل بر 

 . حوزه مختلف سوريه مورد تحليل قرار گرفته است١٨ای بدست آورده که در آن  ماھواره

رد گيری از مطالعات اين تصاوير ماھواره ای، در واقع زنگ خطر در مو گويد نتيجه گزارش انستيتوی سازمان ملل، می

 .کند صدماتی است که ميراث فرھنگی سوريه را تھديد می
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 منطقه از جمله شھرھای قديمی حلب، بصره و دمشق، از سوی سازمان يونسکو در ۶ منطقه ياد شده، ١٨از ميان 

 .اند فھرست ميراث جھانی ثبت شده

 ياد می کند که به دوره »حلب«در » منار مسجد اموی«از جمله آثار فرھنگی تخريب شده، خبرگزاری فرانسه از 

 .ھای مخالفان با رژيم بشار اسد فرو ريخته است سلجوقيان تعلق داشت و در جريان درگيری

  

  استعفاء اخضر ابراھيمی

اخضر ابراھيمی، ديپلمات الجزايری و نماينده پيشين دبيرکل سازمان ملل متحد و اتحاديه عرب در امور سوريه، پس از 

کمی بعد بشار . اھکاری برای برقراری صلح در سوريه، سرانجام از اين سمت استعفا کرددوسال کوشش برای يافتن ر

 درصد آرا در پست ٧/٨٨رياست جمھوری در کشورش با » !انتخابات؟«س جمھوری سوريه، با برگزاری ئياسد، ر

  .گيری تنھا در مناطقی انجام شد که در دست دولت مرکزی بود رای. خود باقی ماند

  

  ديدار حسن روحانی و وائل نادر الحلقی

نخست وزير سوريه با اعالم حمايت خود » وائل نادر الحلقی«س جمھور ايران در ديدار و گفتگو با ئيحسن روحانی ر

تنھا در چارچوب گفتگو و مذاکرات «ھا اظھار داشت مسائل سوريه  از مبارزه ارتش و ملت اين کشور با تروريست

  ».ل خواھد شدسياسی داخلی حل و فص

روحانی، با بيان اين که سفر نخست وزير سوريه به تھران گامی به جلو برای توسعه روابط دو کشور است، خاطر 

ھای خود در زمينه انرژی، راه، معادن و کشاورزی را بيش از پيش  نشان کرد که تھران و دمشق می توانند ھمکاری

 .توسعه دھند

يه در اين ديدار با ابراز قدردانی از دولت و ملت ايران اظھار داشت که روند آشتی وائل نادر الحلقی، نخست وزير سور

ھا و  رود و دولت سوريه آماده است ھمه طرح ملی به منظور برقراری صلح در سوريه به طور مستمر پيش می

  .ررسی قرار دھد را که در اين زمينه از سوی سازمان ملل متحد و يا روسيه ارائه شده است، مورد بئیابتکارھا

پارچگی کشور بينجامد، در دولت سوريه  ھر ابتکار عملی که حاکميت سوريه را خدشه دار نکند و به يک«: او گفت

  ».گيرد مورد بررسی قرار می

  

  نگرانی حکومت سوريه از کاھش قيمت نفت 

ھای اقتصادی  قيمت نفت حمايتگويند اين نگرانی در حال افزايش است که با ادامه کاھش  بازرگانان و تجار سوری می

ھای اخير تاکيد کرده به حمايت خود از دمشق  در حالی که ايران در ھفته. ايران از حکومت بشار اسد نيز کاھش يابند

  .ادامه خواھد داد

چنين جلوگيری از سقوط ارزش پول ملی به درآمد  بشار اسد در چھار سال گذشته برای مبارزه با مخالفين داخلی و ھم

 .تی ايران وابسته بوده استنف

نويسد که اگر  خبرگزاری رويترز در گزارشی به نقل يک مقام تجاری سوريه که نخواسته نامش فاش شود می

 .ھای ايران نبود حکومت بشار اسد امکان جان به در بردن از اين بحران را نداشت حمايت

ھا قول  ما در عوض به آن«: افزايد وانده و میخ ترين موضوع برای حکومت سوريه  وی حمايت ايران را با اھميت

 ».گذاری و فعاليت اقتصادی ايران در سوريه مھيا کنيم ايم که بيش از پيش زمينه را برای سرمايه داده
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ھای اتحاديه اروپا و اياالت متحده آمريکا قرار دارد با شروع بحران  از سوی ديگر توليد نفت در سوريه که زير تحريم

 .چنين بسياری از تاسيسات انرژی در کنترل مخالفان قرار دارد ھم.  يافته استبه شدت کاھش

کند که حکومت اسالمی ايران در ماه ژوئيه سال گذشته بيش از چھار و نيم ميليارد دالر اعتبار به  اين گزارش اضافه می

 .تر آن صرف خريد فرآوردھای نفتی شود حکومت سوريه داده تا بخش بيش

ھای ايران نيز  ه درصدی قيمت جھانی نفت که از ماه ژوئن آغاز شده، دولت سوريه نگران است که حمايتبا کاھش پنجا

 .اما پيامی که حکومت ايران مخابره کرده ادامه حمايت از سوريه است. کاھش يابد

ھا در طول  درصد از ارزش خود را از دست داده بود، تن٧٠ در حدود ٢٠١١پوند سوريه که از شروع بحران در سال 

 .تر سقوط کرد  درصد بيش١٠دو ھفته گذشته 

گذاری کرده که از سوی   ميليون دالر در بانک مرکزی سوريه سپرده٧۵٠ تا ۵٠٠ايران در حدود يک سال پيش بين 

 .مقامات برای کمک به ثبات بازار ارز سوريه مورد استفاده قرار گرفته است

ھای اخير بانک مرکزی سوريه برای حفظ ارزش پوند اقدام به فروش دالر  فتهدار نيز به رويترز گفتند که در ھ دو بانک

 .شود ترين مداخله اين بانک در بازار ارز از شروع بحران برآورد می کرده که بزرگ

 درصدی قيمت ۵٠گويد کاھش  يک عضو برجسته اتاق صنعت سوريه به شرط ناشناس ماندن به خبرگزاری رويترز می

 . سطح حمايت از حکومت اسد را کاھش دھد، کمر اقتصاد ايران خواھد شکستنفت پيش از آن که

  

  جبھه النصره

تالش  »جبھه النصره«در روزھای گذشته . جنگ و درگيری در شمال غربی سوريه ابعاد مھيبی به خود گرفته است

ھا با تلفات  اين پيروزیاما . ھای ارتش سوريه را تصرف کند و تا حدودی نيز موفق شده است کرده برخی از پايگاه

  .زيادی از ھر دو طرف ھمراه بوده است

کنند که از  ھای سنگينی استفاده می ھا و اسلحه ھا جھادگران مسلح در عمليات نظامی خود از تانک بنا به گزارش

 از سوی رو است که اخيرا اين نيرو، به اصطالح گروھی ميانه. اند به غنيمت گرفته» جبھه انقالبی سوريه«نيروھای 

 . افزارھای مدرن غربی نيز مسلح است غرب تشکيل شده به جنگ

 .شود تری در برابر مخالفان متحمل می ھای بيش در شمال سوريه ارتش بشار اسد ھر روز شکست

 در برابر ئیھا رود، ھم به موفقيت در جنگ داخلی سوريه به شمار می» القاعده«که متحد اصلی شبکه » جبھه النصره«

مواضع اين . رو را به سوی شمال غربی کشور عقب رانده است ھای ميانه تر گروه ی ارتشی دست يافته و ھم بيشنيروھا

 . قرار گرفته استئی آمريکا و متحدانش مورد حمالت ھوائیگروه  از ماه سپتامبر تاکنون چند بار از سوی نيروی ھوا

ال در جنگ داخلی سوريه بود، امروز با رقابت شديد ترين گروه مسلح فع که زمانی مھم» جبھه النصره«جھادگران 

 .روبروست» خالفت اسالمی«ھای وابسته به  گروه

  

  داعش

 ھزار نفره شد ٣٠اين سبعيت تبديل به استراتژی ارتشی . افراد داعش در سوريه نيز به سر بريدن و کشتار جمعی زدند

 نفر از کشورھای غرب به اين گروه ٣٠٠٠ھا حدود  رزيابیبنا به ا. ای ھا نه عراقی ھستند و نه سوريه که نيمی از آن

  .اند اسالمی پيوسته

خرد  اين پولی است که با آن سالح می. شود که داعش ثروتی حدود يک و نيم ميليارد يورو در اختيار دارد تخمين زده می

  .برد و اھداف خالفت اسالمی را به پيش می
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.  موفق شد قدرت را در شھر رقه سوريه به دست گيرد٢٠١٣در سال ، »خالفت اسالمی«گروه تروريستی موسوم به 

ھای اين جريان  ترين ھدف يکی از مھم.  نيز شھر فلوجه در غرب عراق به دست اين نيروھا افتاد٢٠١۴در ژانويه سال 

    .تروريستی تسخير بغداد، پايتخت عراق است

زدن و به  جمعی، گردن ھای دسته از جمله اعدام. بار است ھا و عملکرد داعش بسيار وحشيانه و خشونت اھداف و سياست

خالفت اسالمی، جنگ را تقريبا ھمه جای . المللی است بردگی گرفتن دختران و زنان، ارعاب و وحشت در سطح بين

  . سوريه گسترش داده است

 موصل، دومين شھر در ماه ژوئن، داعش،. اولين پيروزی عمده گروه تصرف شھر فلوجه عراق در اوايل ژانويه بود

 ميليون ۴٠٠سربازان عراقی فرار کردند و اعضای خالفت اسالمی تسليحات سربازان و حدود . بزرگ عراق را گرفت

 .دالر را به غنيمت بردند

 .سپس داعش که حاال خود را خالفت اسالمی اعالم کرده، مناطق وسيعی از شمال سوريه و عراق را در اختيار دارد

ھا متھم  ھا و دامن زدن به آشوب  نوری المالکی، نخست وزير سابق شيعه عراق به تبعيض عليه سنیدر چنين شرايطی،

 .المللی در ماه اوت، در نيمه تابستان استعفا داد مالکی زير فشار سنگين بين. شد

نفر را،  ٨٧٨در شش ماه گذشته، يک ھزار و » خالفت اسالمی«جويان  گويد جنگ گروه ناظر بر حقوق بشر سوريه می

 .ترشان غيرنظامی بودند، در آن کشور اعدام کرده است که بيش

  

  » جھاد در راه اسالم«

در . ھا ھستند ھای تبليغاتی وسيعی دارند، که به ويژه زنان و جوانان مخاطب آن ھای جھادگرا در اينترنت برنامه گروه

ياری » شعل ايمان به نجات جامعه اسالمیبرافروختن م«شود که با  يک ويديوی اينترنتی از زنان جوان دعوت می

  .برسانند

جھاد در راه «کنند که با پيوستن به  ھای اجتماعی نيز از دختران و زنان جوان دعوت می فعاالن جھادگرا در شبکه

اين اصطالحی . سھم خود را ادا کنند» خالفت« دوران تازه ئیبه زندگی خود معنای روشنی بدھند و در برپا» اسالم

 .خواه خود داده است به نظام دل» دولت اسالمی«ه گروه تروريستی است ک

ھا را غارت  زنند، خانه ترين مردان به کشتار و خونريزی دست می زنان درست مثل بيرحم» خالفت اسالمی«در قلمرو 

 .دھند می» جھاد و شھادت«ھا درس  گيرند و به بچه کنند، زنان را زير نظر می می

اين اقدام اما بسيار خطرناک . کنند ترانی که پس از مدتی تجربه، به صفوف جھادگرايان پشت میکم نيستند زنان و دخ

 .کنند ھا ترديد نمی دانند و در سر به نيست کردن آن می» خائن«ھا افراد پشيمان و جداشده را  تروريست. است

، برای عمليات خود به افراد خام و ھستند» بھشت روی زمين «ئیجھادگرايان که با کشتار و خونريزی در رويای برپا

ھا کودکانی ھستند که حتی  برخی از آن. ھای کم سن و سال نيز کم نيستند ھا پسربچه ساده نياز دارند و در صفوف آن

ھا  ھا طعمه خوبی برای جھادگرايان ھستند تا در اجرای حمالت انتحاری از آن آن. کنند تفنگ را به دشواری حمل می

 .استفاده کنند

  

  »ايزديان«عام  قتل

. عام کرد و ھزاران زن و دختر را نيز به اسارت برد را قتل» ايزديان«داعش در منطقه کردستان عراق، اقليت مذھبی 

ھا را  گروه داعش ھمين خشونت. ھا و تعداد زيادی زن و کودک زنده به گور شدند ھا آواره کوه ھا ھزار نفر آن چنين ده ھم

 .در سوريه مرتکب شد
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  ارگان ايزدیآو

. شھر سنجار در استان نينوا در شمال عراق را فتح کردند» خالفت اسالمی«ھای  در ماه اوت سال جاری تروريست

ھا ھزار نفر ديگر از افراد اين قوم از ترس جريان  ده. ھا صدھا نفر از پيروان کيش ايزدی را در اين شھر کشتند آن

ھای کردستان عراق در پايان ماه اوت  ھا مدافع حلق و پيشمرگه يگان. کردندھا فرار  به کوه» خالفت اسالمی«تروريستی 

 .ھا را نجات دادند ھا رفتند و تعدادی از آن به کمک آن

  

  داعش صدھا تن از اعضای خود را اعدام کرده است

رش دادند گروه ، گزا١٣٩٣ آذر ٢٩ برابر با ٢٠١۴ دسامبر  ٢٠روزنامه فايننشال تايمز و خبرگزاری آلمان روز شنبه 

 تعييناند مجازات مرگ خالفت اسالمی برای آن دسته از اعضای خارجی خود که قصد بازگشت به کشورشان را داشته

  .کرده است

بر اساس اين گزارش، دولت اسالمی تا به حال بيش از يکصد تن از نيروھايش را که در شمال سوريه قصد فرار 

 .داشتند، اعدام کرده است

 به اين موضوع ھم اشاره شده که در ماه اکتبر دولت اسالمی پنج انگليسی، سه فرانسوی، دو آلمانی و دو ھادر گزارش

ھای افراطی اسالمی بودند و تصميم داشتند به کشورشان بازگردند، به قتل ژيکی را که مخالف درگيری با ديگر گروه بل

 .رسانده است

تر بوده و شمار آن در  بار بيشھای پی در پی دولت اسالمی اين شکستشود شمار فراريان اعدام شده به دليلگفته می

 .شھر رقه به صد نفر رسيده است

روزنامه فايننشال تايمز در بخشی از گزارش خود آورده که دولت اسالمی برای رسيدگی به موضوع فرار جھادگران 

ن نظارت بر نيروھای خارجی وظيفه پليس نظامی ضم. خارجی، گروھی تحت عنوان پليس نظامی تشکيل داده است

  .دارد مانع فرار آنان شود

اين شھر که . شود جھادگران خارجی قصد داشتند از رقه فرار کنندچنين توضيح داده می در گزارش فايننشال تايمز، ھم

باره برنامه روزنامه مزبور موفق شده در. شودبين سوريه و عراق واقع شده به عنوان پايتخت دولت اسالمی شناخته می

 .مبارزه گروه خالفت اسالمی با فراريان خارجی اطالعاتی به دست آورد

بر اساس اين اطالعات، پليس نظامی در رقه در جستجوی مردانی بوده که از انجام وظايف خود شانه خالی کرده و 

افتن جھادگران خارجی فراری ھا منزل مسکونی را برای يپليس تا به حال ده. برای انجام ماموريت خود اقدامی نکردند

 .جستجو کرده است

اگر جھادگران . کند برای انجام ماموريت عازم ھستندجھادگران خارجی بايد به ھمراه خود مدارکی حمل کنند که ثابت 

 .شونداز وظايف محوله خود شانه خالی کرده باشند به مجازات مرگ محکوم می

 کشور جھان در صفوف ٨٠ ھزار نيروی افراطی خارجی از ١۵م کرد سازمان ملل متحد در آخرين گزارش خود اعال

 .جنگندگروه دولت اسالمی در سوريه و عراق می

تر  در کشورھای عربی از جمله مراکش، مصر، ليبی، الجزاير و يمن نيز بيش» خالفت اسالمی«گفتنی است نفوذ 

صفوف نيروھای دولت اسالمی در عراق و به گفته وزير دادگستری مراکش حدود دو ھزار مراکشی در . شود می

 .جنگند سوريه می

ترين سربازگيری را از ميان نيروھای افراطی اين  تا به حال بيش»  کردند که گروه خالفت اسالمیتأئيدمقامات مراکشی 

س ، در مقابل نمايندگان مجل٢٠١۴ دسامبر ١٩مصطفی راميد وزير دادگستری مراکش روز جمعه . دھد کشور انجام می
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 مراکشی در صفوف جھادگران دولت اسالمی در عراق و سوريه می١٢١٢اين کشور صريحا گفت که در حال حاضر 

 .جنگند

ھای مقيم کشورھای اروپائی ھم اضافه شود، تعداد مراکشیچنين خاطرنشان کرد که اگر بر اين آمار تعداد مراکش او ھم

 .ر تن خواد بود ھزا٢ تا ١۵٠٠ که جذب دولت اسالمی شدند بين ئیھا

  

  »خالفت اسالمی« به مواضع ئیحمله ھوا

موافقت » خالفت اسالمی« به مواضع گروه ئی، با حمله ھوا٢٠١۴س جمھوری آمريکا، در ماه اوت ئيباراک اوباما، ر

 کشور عربی نيز در حمالت ارتش آمريکا ۵روی ھم . در ماه سپتامبر اين حمالت به سوريه نيز گسترش يافت. کرد

  .شريک ھستند» خالفت اسالمی«جريان عليه 

که » جھادی«ھای به اصطالح  شايان ذکر است قبل از اين که داعش به عراق حمله کند و موصل تسخير نمايد ھمه گروه

چنين  ھای پيشرفته جھانی و در راس ھمه آمريکا و ھم جنگيدند از سوی دولت در سوريه عليه حکومت سوريه می

ھای مالی عربستان سعودی از جمله داعش را  به خصوص دولت ترکيه با حمايت. گرفتند ر میای مورد حمايت قرا منطقه

اما پس از تسخير موصل توسط داعش و کشتار . آموزش داده و مسلح کرده و به جنگ داخلی افغانستان فرستاده است

کنند بدون اين که نيروی   مییئايزدی ھا، ائتالفی به سردمداری آمريکا تشکيل شده که مواضع داعش را بمباران ھوا

ھا نه نابودی داعش، بلکه فقط کنترل آن و  رسد ھدف اين بمباران اما به نظر می. زمينی خود را با اين نيرو درگير کنند

  .ھای آن است روی جلوگيری از زياده

  

   به عراقئیاعزام ھزار چترباز آمريکا

کا مجوز اعزام ھزار و سيصد نيروی نظامی جديد به عراق سخنگوی وزارت دفاع آمريکا اعالم کرد وزير دفاع آمري

 .را صادر کرد

اين نيروھا .  ھوابرد اعزام خواھند شد٨٢جان کری گفت حدود ھزار نفر از اين سربازان، از تيپ سوم زرھی از لشکر 

امنيتی عراق ھا آموزش، مشاوره و ياری به نيروھای  شوند و ماموريت آن در عراق مستقر می٢٠١۵اواخر ژانويه 

 بخشی از افزايش ھزار و پانصد نيرو در عراق است ئیبه گفته سخنگوی پنتاگون استقرار چتربازان آمريکا. خواھد بود

 .، مجوز آن را صادر کرد٢٠١۴ نوامبر ٧س جمھور اين کشور، ئيکه ر

  

  » خالفت اسالمی«ويديوھای مرگ گروه 

ھا، نيروھای  ھا اعدام وحشيانه ژورناليست  کرد که در آنئیويديوھاآغاز به انتشار » خالفت اسالمی«گروه تروريستی 

جيمز فولی خبرنگار .  اوت در اينترنت منتشر شد٩اولين ويديو از اين نوع در . امدادی و مخالفان به نمايش درآمده است

  .گردن زده شد» خالفت اسالمی«ھای   به دست تروريستئی در ويدئوئیآمريکا

  

  داعش و کودکان

جزئيات .  روز پيش يک کودک سوری، خود را روبروی يک مسجد در بغداد، تسليم نيروھای امنيتی عراق کردچند

ماجرا حاکی از آن است که اين کودک را گروه دولت اسالمی موسوم به داعش، برای يک حمله انتحاری فرستاده بود؛ 

 .گشايد ھای تندرو می ط گروهھا را بر روی بحث بر سر جذب کودکان توس  که بار ديگر، درئیماجرا
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اسيد برھو، کودک سوری، ھفدھم دسامبر جاری در حالی که کمربندی انفجاری به تن داشت، روبروی يک مسجد شيعی 

اندکی بعد به سمت نيروھای امنيتی حاضر در محل رفت و خود را تسليم کرد تا بدين ترتيب بتواند از . در بغداد ايستاد

 .چنگ داعش بگريزد

او .  را دوست داشتئیھای سينما ساله، بازی فوتبال و تماشای فيلم ١۴ارش روزنامه نيويورک تايمز، اين کودک به گز

 .عاشق نانسی عجرم خواننده لبنانی بود و آرزو داشت پزشک شود

اما ھنگامی که داعش شھر اين کودک، يعنی منبج در شمال حلب سوريه را تصرف کرد، او مجبور به پيوستن به 

پس از آن شبه نظاميان داعش، او را برای عمليات انتحاری مجھز . ھای آموزش نظامی اين گروه تندرو شد وگاهارد

 .کردند

پخش کرد، تصاوير اين کودک را پس از آن که خود را به نيروھای امنيتی عراقی » العراقيه«تصاويری که شبکه 

عش ماھانه، دويست تا سيصد کودک را به عضويت خود در ھا حاکی از آن است که دا گزارش. دھد تحويل داد، نشان می

 .آورد می

ھای  ای از کودکان را در يکی از اردوگاه  منتشر شده که گويا از استان الرقه سوريه است، مجموعهئیيک فيلم ويديو

  .يکی از کودکان خود را از قزاقسان معرفی کرد. گويند دھد که به زبان عربی سخن نمی داعش نشان می

گيرند که چگونه بمب بسازند  شود، بلکه ياد می  تنھا فنون جنگ و به کار گيری اسلحه به اين کودکان آموزش داده مینه

  .کند  میتأئيدھای سازمان ملل متحد نيز  اين اطالعات را گزارش. و به چه صورت، عمليات انتحاری انجام دھند

 خالفت اسالمی اعالم ئی کرده و در اين مناطق، برپاگروه داعش مناطق وسيعی از شمال عراق و سوريه را تصرف

  .کرده است

  

  جنگند  که در سوريه میئیھا افغانی

ھا تن از شھروندان افغانستان که در حمايت از حکومت بشار اسد در سوريه  که ده ھا حاکی از آن بود چندی پيش گزارش

 .اند جنگند، کشته شده می

گويد که شمار زيادی از افغانانی که  ن، سازمان جھانی نظارت بر حقوق بشر میھا شھروند افغانستا شدن ده ضمن کشته

 .اند جنگند توسط شورشيان مخالف حکومت بشار اسد اسير نيز شده در سوريه می

بر بنياد اين گزارش، بشار اسد از ايران خواستار کمک شده و شھروندان افغان به خاطر حمايت از ارتش سوريه توسط 

 .اند ھای جنگ در اين کشور فرستاده شده دانايران به مي

شدن شھروندان افغان به جنگ سوريه در بدل پرداخت  ھا در مورد فرستاده ست که پيش ازين نيز گزارش اين در حالی

 . خبر دادندئی دالر آمريکا۵٠٠

 .ريان دارد سھم بگيرنداند تا در جنگی که در اين کشور ج  شھروند افغانستان در سوريه مستقر شده٣٠٠٠شود  گفته می

جنگند، در برابر اين  که به نفع نظام بشار اسد می زمان با اين  نيز وجود دارد که شھروندان افغان ھمئیھا ، گفتهئیاز سو

 .نيز موجود اند) داعش(نظام و در صف گروه دولت اسالمی

ه دستور ايران در جنگ سوريه اشتراک گويند که شماری از شھروندان افغان ب منابع آگاه در دولت افغانستان نيز می

 .اند کرده

 است و  شدن شھروندان افغان به خاطر اشتراک در جنگ سوريه نگرانی شديدی را در افغانستان برانگيخته فرستاده

جويان افغان در صف داعش دوباره به کشور برگشته و زير پرچم اين گروه در  شماری از اين نگران اند که جنگ

 .فعاليت آغاز کنندافغانستان به 
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  حمله داعش به کوبانی

خالفت «نيروھای . ، حمله داعش به کانتون کوبانی در شمال سوريه در مرز ترکيه آغاز شد٢٠١۴در ماه سپتامبر 

باختگان  ، تعداد جان٢٠١۴بنا به گزارشات در سال . سعی کردند اين شھر را به تصرف خود درآورند» اسالمی

 ۴٩۶۴اما در اين سال، .  نفر بوده است۵٣٧ستان سوريه در نبرد با نيروھای داعش ھای مدافع خلق کرد يگان

  .اند نظامی داعش کشته شده شبه

 در منطقه که وضعی متفاوت داشت و در مقابل تھاجم وحشيانه داعش مقاومت کرد، يگان ھای خلق ئیتنھا نيرو

  . در کانتون کوبانی بودند) کردستان سوريه(  روژاوا

. نظيری روبرو شد  نست در سوريه و عراق شھرھای بسياری را تصرف کند، اما در کوبانی با مقاومت بیداعش توا

برانگيز مدافعان زن و مرد اين شھر، جھان را متوجه اين شھر کرد به طوری در روز يک نوامبر، در  مقاومت تحسين

 صورت گرفت، به ئیھا ئیپيما ھرات و راهتر کشورھا و شھرھای جھان در حمايت از کوبانی و عليه داعش، تظا بيش

جويانه در اين  طلبانه و عدالت  به عالوه قوانين به غايت انسانی و برابری.نمادی از مبارزه عليه داعش تبديل گشت

. ھای اسالمی قرار دارد منطقه در حالی به تصويب رسيده که سه سال است در محاصره اقتصادی و در معرض گروه

ترين گروه  رحم ترين و بی ای و بدون اتکا به نيروی خارجی، در مقابل جانی ن دولت و بدون ارتش حرفهای که بدو منطقه

  .اند ھا را از شھر خود بيرون رانده اسالمی مقاومت کرده و آن

برانگيزی حمالت داعش را دفع  ، به طور تحسين)YPJ(ھای مدافع زنان  و يگان )YPG(تاکنون نيروھای مدافع خلق

ھای شنگال از ديگر   ھزار کرد ايزدی از طريق کريدور امنيتی کوه١۵٠چنين نقل و انتقال حدود  ھم. ندا کرده

 .ھای مدافع خلق بود که سخنگوی اين نيروھا از آن با عنوان افتخاری بزرگ ياد کرده است ھای يگان عمليات

  .مک مدافعان اين شھر آمدندھای اقليم کردستان عراق به ک  نفره از پيشمرگه١۵٠در ماه اکتبر گروھی 

  ٢٠١۴مبر  سی و يکم دس- ١٣٩٣ ]جدی[چھارشنبه دھم  دی

  ادامه دارد

 

  


