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  بھرام رحمانی

 ٢٠١۵ جنوری ٠۵
  

  !دھی کنيمرسانی به کوبانی را سازمان  ياریھای شبکه
  
اما بخش اعظم .  زن و مرد آزاد شدخوشبختانه کانتون کوبانی پس از حدود چھار ماه مقاومت قھرمانانه پيکارگران  

خواه،  در چنين وضعيتی نيروھای آزادی. اکنون بازسازی آن آغاز شده است اين شھر زيبا، ويران شده است و ھم

شان به بازسازی  طلب، سوسياليت و کمونيست، وظيفه آگاھانه و داوطلبانه دارند که در حد توان و ظرفيت برابری

رسانی به کوبانی را  ھای ياری ست که شبکه رو، ضروری از اين!  آن ياری رساننداين شھر و روستاھای اطراف

  ! دھی کنيم سازمان

 روز مقاومت در مقابل حمالت وحشيانه ١٣٣، پس از حدود ٢٠١۵ جنوری ٢۶پيکارگران کوبانی در روز دوشنبه 

   .کردند آزاد را بانیکو و راندند عقب شھر از را ھا آن ،»داعش«يا ھمان » خالفت اسالمی«نيروھای 

به ھمين دليل حاميان کوبانی با شنيدن اين خبر، در بسياری از .  بودئیالعاده خبر زيبا خبر آزادی کوبانی، فوق

  .کشورھای جھان دست به شادی و سرور و پايکوبی زدند

. آغاز کردد   در شمال سوريه، ، به منظور تصرف شھر کوبانی٢٠١۴مبر  سپت١۶عش حمالت خود را در تاريخ دا 

  .بود  روستاھای اطراق کوبانی شده٣۵٠بر اين گروه موفق به تصرف و اکت٢تا 

بيرون راندن داعش از کوبانی شکست سختی برای اين گروه تروريستی پس از چھار ماه درگيرھای سخت محسوب 

ترديد اين شکست  یب.  تاکنون بوده است٢٠١٣ترين شکست داعش در سوريه، از سال  در حقيقت اين مھم. شود می

نشينی داعش ادامه  احتماال اين شکست و عقب. ضربه سختی به گسترش اين گروه تروريستی اسالمی زده است

  .خواھد داشت

 ھزار نفر از مردم اين منطقه به ٢٠٠کار باعث آوارگی بيش از  حمالت وحشيانه اين گروه اسالمی خشن و تبه

فرماندھی نيروھای خالفت اسالمی را در اين تھاجم  .ھر قرار گرفته است کيلومتری اين ش٢که در فاصله  ترکيه شد

  .ابوخطاب الکردی که از کردھای حلبچه است بر عھده داشت

ھای نظری و سياسی با ھمديگر داريم؛ جدا از اين که چه نقدی به  در چنين شرايطی، جدا از اين که ما چه تفاوت

ای وظيفه انسانی و اجتماعی داريم تا در  مسألهوريه داريم اما قبل از ھر ھای کردستان س ھای حاکم بر کانتون سياست

رسانی به کوبانی، در شھرھا و کشورھای مختلف و در محيط زيست و زندگی و  ھای ياری جھت تشکيل شبکه

سياسی ھا، اختالفات نظری و   اين شبکهتأسيسبه عبارت ديگر، قرار نيست که ما از طريق . قدم شويم کارمان، پيش
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تر از ھمه اھداف اصلی   مھمئیھا مان را مورد بحث و بررسی و يا نقد قرار دھيم اتفاقا در چنين شبکه و يا تشکياتی

بنابراين، ما نقد و اختالفات . رسانی است جا، ھدف اصلی ياری اين. آن است که در پيش رو خود قرار داده است

... مان و  و تلويزيونی، سمينارھا، مقاالتئیت، ميزگردھای راديوتوانيم در جاھای ديگر در جلسا مان را می سياسی

ترديد داريم باز ھم  ھای روژاوا داريم که بی ھای حاکم بر کانتون حتی اگر ھر کدام از ما، نقدی به سياست. پيش ببريم

ازی نداريم که حتما بنابراين، ني. رسانی به کوبانی شود ھای کمک  نبايد مانع حضور فعال ما در اين شبکهمسألهاين 

ھای محلی برای آشتی گرايشات  تر از ھمه اين شبکه به عالوه مھم. مان را برجسته کنيم ھا نيز اختالفات در اين شبکه

  .اند ھای آگاھی که داوطلب يک امر انسانی و مھم شده مختلف سياسی و اجتماعی نيست، بلکه انسان

، از ٢٠١۵شنبه ھشتم فوريه  ين کوبانی، روز يکمسؤول مشورت با کنيم در ھمکاری و ما که در استکھلم زندگی می

دھی وسيع شبکه  و سازمان. ای در ھمبستگی با مردم کوبانی برگزار خواھيم کرد ، برنامه١٧ تا ١۴ساعت 

  .رسانی به کوبانی را به حضار پيشنھاد خواھيم داد کمک

 ئیھمراه با سخنرانی و شعرخوانی رونما» ومِت نوينکوبانی، ادبيات و ھنِر مقا«چنين از کتاب  در اين روز، ھم

  .معرفی اين کتاب و آفيش ھمبستگی با مردم کوبانی در پايان ھمين مطلب ضميمه است. خواھد شد

رسانی به مردم کوبانی، موارد زير را مورد  ايم که در صورت تمايل برای کمک کنندگان تقاضا کرده ضمنا از شرکت

  : توجه قرار دھند

  ...ساالن؛ پتو، مالفه و بازی برای کودکان و بزرگ اس و کفش و اسبابـ لب١

  ھای اوليه دار، دستگاه فشارخون و ديگر ابزارھای پزشکی و کمک بندی و تاريخ ـ داروھای بسته٢

  ـ انواع غذاھای کنسروی٣

 کتابی کوچک، چراغ برداری، عکاسی، شکاری، تلويزيون ھای تلفن دستی، کامپيوتر دستی، دوربين فيلم ـ دستگاه۴

  ... قوه و

  .تر از ھمه است ھای نقدی و ارسال آن سھل آوری کمک  البته جمع-۵

دوست سوئدی، به صورت  ين کوبانی و يک نھاد انسانمسؤولآوری شده با ھمکاری  قابل ذکر است که اقالِم جمع

  .مستقيم به کوبانی ارسال خواھد شد

رسانی در شھرھای مختلف سوئد و يا کشورھای ديگر  ھای ياری ت شبکهجا اين است که نخس پيشنھاد مشخص در اين

شان را به ھمديگر انتقال  شود و سپس آن ھا با ھمديگر ھمکاری کنند و با برگزاری جلسات پالتاکی تجربيات  تأسيس

  .دھند

***  

بر از آزادی کامل سی خ.بی.بی. اند ھای مختلف جھان اخبار از آزادی کامل شھر کوبانی را منتشر کرده رسانه

ھای اقليم کردستان نيز اعالم کردند که آخرين نيروھای بازمانده داعش از شھر کوبانی بيرون  رسانه. کوبانی داد

  .رانده شدند

آسيه عبدهللا، يکی از رھبران حزب اتحاد دمکراتيک کردستان سوريه، در گفتگوی تلفنی با صدای آمريکا از 

در يک حمله ھماھنگ شده بين نيروھای «:  داعش در کوبانی خبر داد و گفتپيروزی قطعی کردھای سوری عليه

تا اين لحظه که من با . مدافع خلق و نيروھای مدافع متشکل از زنان، شھر بصورت کامل از داعش پاکسازی شده

  ».کنم، پيشروی نيروھای مدافع خلق ادامه دارد شما صحبت می
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نيروھای داعش پس از شکست در کوبانی گفت پيکارجويان نيروھای چنين در تشريح وضعيت  آسيه عبدهللا، ھم

اند، اما نيروھای کوبانی با استفاده از راھکارھای  کمکی خود را از شھر رقه در سوريه به سمت کوبانی اعزام کرده

  .ھا جلوگيری خواھند کرد نظامی از تحرک آن

پس از انتشار . دی کامل شھر کوبانی را اعالم کرد نيز در خبری فوری آزاYPGمتعلق به » ھاوار نيوز«سايت  وب

مردم دياربکر نيز .  مردم شروع به شادی و پايکوبی کردندYPJ و YPGآزاد سازی کوبانی توسط نيروھای  خبر

مردم در شھرھای سليمانيه، کالر، جزيره، . تجمع کردند و ابراز شادی کردند) BDP( در مقابل ساختمان حزب

ھا آمدند و اين پيروزی مبارزان کرد سوری را جشن  با شنيدن خبر آزادی کوبانی به خيابان... وحسکه، باتمان، وان 

  .گرفتند

 اعالم کرد که تمامی نيروھای   Ozgur Gundemدر گفتگو با نشريه YPG يکی از فرماندھان ارشد نيروھای

 .اند خالفت اسالمی از شھر کوبانی بيرون رانده شده

 کرد که شھر کوبانی به تأئيد ٢۴بان حقوق بشر سوريه در مصاحبه با فرانس   سازمان ديدهلمسؤورامی عبدالرحمان 

ای  بان حقوق بشر سوريه، در بيانيه تر سازمان ديده پيش. طور کامل در اختيار نيروھای کردھا قرار گرفته است

  . استاعالم کرده بود که بيش از نود درصد شھر کوبانی تحت کنترل نيروھای کرد درآمده

 نفری تازه نفسی از نوجوانان زير ١۴٠بر اساس گزارشات، داعش در آخرين روزھای آزادی کوبانی، يک نيروی 

ھا شکست سختی   سال به اين منطقه فرستاده بود تا آن ھا بتوانند به داخل شھر کوبانی پيشروی کنند اما آن١٨

  .خوردند

ھا را به   ھستند که آنئی روستا٣۵٠ر تالش برای پاکسازی شود نيروھای مدافع کوبانی در حال حاضر د گفته می

اند   ماه گذشته در جنگ کوبانی حدود ھزار تروريست داعش به ھالکت رسيده۴طی . طور کامل تحت کنترل ندارند

 . ائتالف مقابله با داعش در سوريه استئیو اين تعداد به غير از تلفات داعش در حمالت ھوا

 نفر ٩٧٩از اين تعداد . اند  نفر جان خود را از دست داده٣١۴ روز گذشته ھزار و ١١3بر اساس آمارھا، طی 

 نفر نيز از ٣٢۴. شدگان داعشی انتحاری بودند  نفر از کشته٣٨. داعشی و بقيه نيروھای مدافع خلق کوبانی بودند

 .و يک نفر نيروی اعزامی اقليم کردستان عراق بود ) g.p.y(نيروھای

المللی و با اعتراض و فشار افکار عمومی داخل  ھای کوبانی تحت فشار شديد بين تدای درگيریدولت ترکيه از اب

ترکيه، به جھت دخالت و مقابله با گروه خالفت اسالمی و پشتيبانی از کوبانی قرار داشت اما از اين موضوع سرباز 

 کشور به جنگجويان کرد شمال عراق  اکتبر سال گذشته، وزير امور خارجه ترکيه اعالم کرد اين٢٠در تاريخ . زد

 کرد که کردھای تأکيدچنين  او، ھم. اجازه خواھد داد برای پيوستن به مدافعان کوبانی از مرز اين کشور عبور کنند

  .ھای مدافع خلق اجازه عبور نخواھند داد ک و يگان.ک .ترکيه، اعضای پ

ھای کردستان سوريه و کوبانی مواضع  ليه کانتون تاکنون ھمواره بر عس جمھوری ترکيه،ئيررجب طيب اردوغان، 

  . گرفته است

خواھند با مسلح کردن   ھا می بعضی«: ، گفت١٣٩٣ ]ميزان[ مھر٢٧ -  ٢٠١۴بر و اکت١٩شنبه  او روز يک

گروھی تروريستی » ک.ک.پ«ای عليه خالفت اسالمی باز کنند، اما اين گروه ھم از نظر ما مانند   جبھه» گ.پ.ی«

  ».است

قصد دارد » گ.پ.ی« کرده که مادام که تأکيداوغلو، وزير امور خارجه ترکيه،  مين رابطه مولود چاووشدر ھ

  . از سوريه را تحت کنترل خود درآورد، حمايت از نظر ترکيه قابل پذيرش نيستئیھا بخش
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لندپروازانه و ھای انسانی به نفع اھداف ب س جمھوری ترکيه و دولت حزب عدالت و توسعه، با ارزشئياردوغان ر

ن ياست داخلی ايادی را در عرصه سيھای ز نهيکند که ھز است خارجی بازی میيانه خود در عرصه سيماجراجو

شان در مرز کوبانی، منتظر سقوط   توپ و تانکئیآرا دولت ترکيه با صف. کشور به مردم ترکيه تحميل می کند

مردم آزاده ترکيه، به خصوص مردم کرد ھرگز .  بودندھای وحشی عام مردم اين شھر به دست داعشی کوبانی و قتل

ھا  چنين بارزانی و دولت اقليم کردستان و ھمکاری آن ھا و عمکردھا دولت عدالت و توسعه و اردوغان و ھم سياست

  . با ھمديگر عليه منافع مردم کرد را فراموش نخواھند کرد

عش رابطه نزديکی دارند و از خريد و فروش نفت داعش شود دولت ترکيه به ويژه نزديکان اردوغان با دا گفته می

چنين پليس و ماموران امنيتی دولت ترکيه، در اعتراضات مردم شھرھای کردشنين  ھم. برند ھا دالر سود می ميليون

ھا معترض را  ترکيه که خواھان باز کردن مرز کوبانی و ترکيه بودند که توسط ارتش ترکيه بسته شده بود، ده

  . کشتند

به تازگی نيز يکی از نمايندگان پارلمان عراق، دولت رومانی را به تجارت اسلحه با داعش متھم کرده اما بخارست 

 از سوی ديگر، يک خبرگزاری عراقی ايجاد خط مرزی جديدی برای نيروھای داعش به .آن را رد کرده است

 .ترکيه خبر داد

ون امنيتی و دفاعی پارلمان عراق از حيدر عبادی، س کميسيئي، ر»حاکم زاملی «٢٠١۵ جنوری ٣١روز شنبه 

 .نامه نظامی ميان داعش و دولت رومانی، اقدام کند وزير عراق خواست که از امضای توافق نخست

 .ر به داعش فروخته استال ميليون د٣٠٠ای از تسليحات نظامی به ارزش  بنا به گفته زاملی، دولت رومانی محموله

 نام کشور سوم، گفت اين مقدار وجه نقد از سوی يکی از کشورھای ھمسايه عراق به داعش برده بدون اشاره به نام

 .پرداخت شده است

ای نظامی با گروه داعش امضاء  نامه سفير رومانی در عراق ھم ضمن تکذيب اين ادعا، گفت کشورش ھيچ توافق

 .نکرده است

نامه  ھای داعش توافق  ميان دولت رومانی و تروريستاين اتھامات که«: جاکوب برادا، سفير رومانی در بغداد گفت

ای نظامی با کشورھای ھمسايه عراق  نامه کشور من ھيچ توافق. فروش تسليحات نظامی امضاء شده، صحت ندارد

 ».ھم امضاء نکرده است

ل سالح  ارسامسألهعمل آورده و جزئيات  س مجلس عراق ديداری بهئي، ر»سليم جبوری«گويد ھمراه با  جاکوب می

وزير  و تجھيزات نظامی به بغداد را شفاف ساخته است و به وی گفته که توافق نظامی با اطالع نوری مالکی نخست 

 .سابق عراق انجام شده است

 .از سوی ديگر يک خبرگزاری نيز ايجاد خطی مرزی ميان نيروھای داعش و مرزبانان ترکيه را افشاء کرد

ق، در گزارشی اعالم کرد که داعش خطی مرزی در خشکی برای آمد و شد به در عرا» الثامن اليوم«خبرگزاری 

. توانند از طريق آن خط آمد و شد کنند ترکيه ايجاد کرده و کسانی که در مناطق تحت حاکميت داعش قرار دارند، می

 .روند جا به ترکيه می حتی اعضاء و طرفداران داعش ھم از موصل به رقه سوريه و از آن

نامه ميان داعش و ترکيه، آن خط مرزی گشايش يافته و آمد و شد بدون  ين گزارش، پس از امضای توافقبنا به ا

 . ھزار دينار عراقی است٧۵پاسپورت ممکن است و ھزينه ھر سفر از موصل به رقه و ترکيه، فقط 

شھر، عمال مرحله نشينی از اين  ھای داعش در مقابله با مدافع خلق در کوبانی و عقب پس از شکست تروريست

 .ھای ائتالف به يک ويرانه بزرگ تبديل شده، آغاز شده است بازسازی اين شھر که در حمالت داعش و جنگنده
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برگزار » کانتون کوبانی«ای الشرق االوسط، در جريان يک کنفرانس خبری که توسط  به گزارش روزنامه فرامنطقه

 .شد، از تشکيل ھيات بازسازی کوبانی خبر داده شد

المللی اجازه داده شد تا به مدت شش ساعت  ھای بين  خبرنگار از خبرگزاری۶٧در جريان اين کنفرانس خبری، به 

ھا در اين شھر به دليل چندين ماه درگيری عکس و فيلم  ھای کوبانی در حومه حلب بروند و از حجم تخريب به خيابان

 .تھيه کنند

 درصد از کوبانی ٩٠حدود «:  در مصاحبه با الشرق االوسط گفتدر ھمين حال انور مسلم، نخست وزير کوبانی،

 ».ديگر قابل زندگی نيست و نيازمند بازسازی است، فقط منطقه غربی تا حدودی سالم مانده است

ھای سازمان ملل و کشورھای جھان برای آن که در بازسازی کوبانی  المللی و ھيات وی با درخواست از نھادھای بين

ھای داعش تبديل شده است؛ در نتيجه  کوبانی به نمادی برای مبارزه با تروريست«: باشند، گفتمشارکت داشته 

 ».المللی برای بازسازی آن تالش کنند ھای بين ضروری است که تمام طرف

چنان شاھد   ھزار تن از کوبانی و روستاھای اطراف آن که ھم٣٠٠ تا ٢٠٠حدود «: انور مسلم، تصريح کرد

 ».اند ند، مھاجرت کردهھا ھست درگيری

ھای واگيردار است؛ چرا که جسد اعضای  کوبانی شھری امن است، اما نگران اصلی سرايت بيماری«: وی افزود

حلی  ايم تا جسدھا را خارج کرده يا راه المللی خواسته ھای بھداشتی بين ھا افتاده است و ما از سازمان داعش در خيابان

  ». پيدا کنندمسألهرا برای اين 

ات سد تأسيسآنان . تر از يک سال است که برق کوبانی توسط نيروھای داعش قطع شده است شود بيش گفته می

ات آب را تخريب تأسيسدر چندين مسير نيز . اند تشرين و منبج را در اختيار گرفته و برق کوبانی را قطع کرده

رسانی را تا حد زيادی حل کرده و برق  ل برقاما خودگردانی کوبانی با تامين چند ژنراتور بزرگ مشک. اند کرده

 نيز برای توزيع آب ئیھای سنتی ھستند و تانکرھا اغلب منازل ھم دارای چاه. شود محالت کوبانی تقريبا تامين می

  .در محالت ديگر در نظر گرفته شده است

مه تالش خود را به کار ين خودگردانی ھمسؤول زيادی در کوبانی وجود دارد اما ئیبدون شک مشکالت و کمبودھا

 که فرزندان و سرپرست خود را در جنگ با داعش از ئیھا ھای مستمند و خانواده اند و چندين بار بين خانواده گرفته

به خصوص مردم کردستان ترکيه، به طور پيگير و مداوم به . اند، سوخت و سبد کاال توزيع شده است دست داده

  .شود شده بين شھروندان توزيع می ھای ارسالی، به صورت سازماندھی کمکھرگونه . کنند مردم کوبانی کمک می

از اھالی شھر که به » آبزرور «ئیس امور شھر کوبانی در مصاحبه با خبرنگار روزنامه بريتانيائيانور مسلم، ر

و بازگشت اند و قصد بازگشت دارند خواسته است به خاطر شرايط موجود کمی صبر کنند  ديگر کشورھا پناھنده شده

  .خير اندازندأخود را به ت

توانيم ھمه شھروندان را به کوبانی برگردانيم، اين اقدام به خاطر وجود  ما ھنوز نمی«: گويد او در اين مصاحبه می

نه . چنين ما ھنوز ھيچ امکانی در کوبانی نداريم ھم. گير منجر شود ھای ھمه تواند به بروز بيماری اجساد در شھر می

  ».است ما از ميان رفته ھمه امکانات . م، نه خوراکیدارو داري

خواھند  شوند که خطر مرگ را به خصوص برای کودکانی که می در ھرگوشه شھر تل مھمات قابل انفجار ديده می

اما تنھا اين خطرات نيستند که انور مسلم را مجبور کرده از آوارگان شھرشان بخواھد . آورد بازی کنند به ھمراه می

در سطح » خالفت اسالمی« است که احتماال جريان تروريستی ئیھا او نگران دام. بازگشت کمی صبر کنندبرای 

  .اند شھر و گوشه و کنار آن گسترده
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اند، اما در  نشينی شده ھا مجبور به عقب خارج شده و آن» خالفت اسالمی«گرچه کوبانی از دست جريان تروريستی 

 کيلومتر ١٠اين روستاھا حدود . کاران اسالمی به شدت ادامه دارد  ميان اين تبهھا روستاھای اين شھر ھنوز درگيری

  . توان در شھر نيز شنيد با شھر فاصله دارند و صدای انفجارھا را می

توان از آزادی کوبانی سخن گفت که ھمه روستاھای اطراف آن نيز از وجود جريان  گويد زمانی می انور مسلم می

  . پاک شوند» میخالفت اسال«تروريستی 

دانان و مھندسان شھر  اکنون به فکر بازسازی شھر افتاده و کميسيونی از معماران، پزشکان، حقوق انور مسلم از ھم

 کنند؛ اقدامی که به طور ئیريزی و اجرا ھا قرار است شروع زندگی مجدد در شھر را برنامه آن. به راه انداخته است

  .ھا وقت دارد يقين نياز به سال

 کوبانی را از ،سی در گزارشی که در سايت آن انتشار يافته نوشته است در مسيرمان به سوی مرز.بی.برنگار بیخ

چه در روزھای شروع حمالت داعش ديده بودم زمين تا  تصوير مقابلم از شھر با آن. ديدم سو در خاک ترکيه می اين

درخشيد اثری  يد که با نور خورشيد در دامنه تپه میھای سف  از آن شھر زيبا با ساختمانئیگو. کرد آسمان فرق می

 .نمانده بود

چون ابری بر فراز نقاط مختلف شھر  ھا ھم  که ماهئیاز دود انفجارھا. تری ھم داشت ھای مھم اما اين تصوير تفاوت

را که » پنارمرشد «وقتی ماموران پليس ترکيه درب آھنين مرز . کوبانی ديگر آزاد شده بود. شد خبری نبود ديده می

پنج دقيقه . ھا چشم دنيا به آن دوخت شده بود شھری که ماه. برايمان باز کردند تنھا چند قدم با کوبانی فاصله داشتيم

 .شد شھر را از آن ديد ای کوچک که می درب آھنی ديگر با دريچه. روی ما را به درب مرزی کوبانی رساند پياده

: ام را که قبل از ما به کوبانی رفته بود درک کردم ای ست عکاس ترکيهجا بود که معنی حرف دو آن. در باز شد

در وردی » .تواند گويای ھمه واقعيتی باشد که به چشم خواھی ديد بينی نمی ھا که می يک از اين عکس ھيچ! نفيسه«

ارھا روی ھم ھا در اثر شدت انفج معلوم بود که بعضی از آن. ھای سوخته صف کشيده بود شھر رديفی از اتوموبيل

 .اند سوار شده

گويد که داعش به  ھای انتحاری متعددی می پرور که خود خبرنگار اھل کوبانی است و به ديدارمان آمده از حمله

دو ماه پيش اين منطقه برای چند ساعتی دست داعش افتاده . درب مرزی ميان کوبانی و سروچ در ترکيه داشته است

مان در ھفت کيلومتری مرز آن را  ب بود که ما به راحتی از محل پخش زندهقدر مھي بود و صدای انفجارھا آن

روز به سرعت به سوی درب  ھا بوديم که آن شنيديم و شاھد کاروانی از خودروھای زرھی ترکيه و آمبوالنس می

 .رفتند مرشد پنار می

ھر چند . گويند آمد می ند و به ما خوشا جا دور آتش نشسته ھای مدافع خلق با لبی خندان ھمين حاال اما چند عضو يگان

ھای انفجاری را ديد و البته  ھای عمل نکرده و تله توان خمپاره ھمه جا می. جا رخت بر نبسته خطر ھنوز کامل از اين

رسد و حاکی از آن است که داعش ھنوز در نزديکی  ھا که روستاھای اطراف به گوش می ھا و گلوله صدای بمباران

 .است

حاال نيم  ،کشيد طی کردن مسيری که در شرايط معمولی با اتومبيل حدود ده دقيقه طول می. شويم راھی مرکز شھر می

ھا يا با آوار ناشی از بمباران و انفجارھا بسته شده و يا سر ھر کدام را با  ھا و خيابان اکثر کوچه. برد ساعت زمان می

ای ديگر از جنگ رو در  نشانه. شده اند که به عنوان سنگر استفاده می ت کردهبس اند بن  که به پھلو خوابيدهئیھا اتومبيل

 ...رو و گاه تن به تن
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گويد که  ھای مدافع خلق می ھارون کوبانی، از فرماندھان ارشد يگان. کردھای سوريه در اين نبرد تنھا نبودند... 

گويد داعشی  او می. ی که بايد به دادشان رسيدالمللی و حتی کمک اقليم کردستان عراق ديرتر از وقت ھای بين کمک

 تأکيدتر از نيروھای نظامی خيلی از کشورھا نيرو و تجھيزات نظامی سنگين و پيشرفته دارد و  ھا ديدند بيش که آن

چه  اش مانند آن ھای کوچک تقريبا ناممکن است و اگر ھم ممکن باشد ھزينه ھا با سالح کند که ايستادن در برابر آن می

 .ر کوبانی رخ داد، گزاف خواھد بودد

. کنند دانستند چکار می ھا می آن«: دھد کند و ادامه می داعش ياد می» سنجيده و دقيق«فرمانده ھارون از استراتژی 

ھای ما  تونل کندند تا به زير قرارگاه. سی و ھفت بار با خودروھای انتحاری به ما در داخل کوبانی حمله کردند

 برخوردارند و خوب ئیمھابا منفجر کردند و البته از ابزار تبليغاتی باال ھا خود را در شھر بی آنخيلی از . برسند

 ».دانند از اينترنت چطور برای تضعيف روحيه طرف مقابل استفاده کنند می

کرد و  رسيد حاال در اختيار داعش است انتقاد می  که بايد به دست ارتش آزاد میئیھا او از اين که بخشی از سالح

 .ھا تبديل به اژدھا شدند معتقد بود که کسی در ابتدا اين گروه را جدی نگرفت و آن

اما سردار . البته کمی دير. گويد در اين جنگ ھمه کمک کردند پرسم، می وقتی از او درباره کمک اقليم کردستان می

ھای  خواند و بر اين باور است که بازی  میتر کند اين قضيه را پيچيده تر ايستاده و مصاحبه ما را نگاه می طرف که آن

کنم آيا پيشمرگان با خود برای شما سالح و   میسؤالاز او . ھا مانع از آمدن پيشمرگان شد ھا تا مدت سياسی و رقابت

ھا غذا و مايحتاج  تر خودشان استفاده کردند و االن ھم ترکيه برای آن بله اما بيش«: دھد جواب می. کمک آوردند

 ».فرستد شان را می روزانه

اين . شھر آزاد شده«: گويد کند می رزمانش نشسته و تفنگش را نوازش می کژال، دختر جوانی که دور آتش با ھم... 

ھا در  دھيم داعشی ما اجازه نمی. اما پيروزی اصلی وقتی است که ھمه روستاھا ھم آزاد شوند. پيروزی بزرگی است

 ».خاک ما زنده بمانند

ھای   عالوه بر اين که شھرشان توسط داعش جانی ويران شده است، با معضالت و دردھا و رنجمردم کوبانی

  .آموزانی که داعش به گروگان گرفته است کاه ديگری نيز مواجه ھستند از جمله آزادی دانش جان

 رفته حلب به ئینھا آزمون در شرکت برای که کوبانی آموزان دانش از نفر پنجاه و صد يک پيش مدتی شود می گفته

بيش از يک صد نفر از اين نوجوانان در دست نيروھای داعش اسير  ھم ھنوز و .شدند ربوده داعش توسط بودند،

 .ھا خبری نيست اند و از سرنوشت آن در اين مدت شھروندان ديگری ھم ربوده شده. ھستند

کميته پيگيری «ای به نام  و کميتهآموزان ربوده شده را گرد ھم آورده  ھای دانش مجلس خلقی کوبانی خانواده

آموزان   عضو کميته از اوليای دانش٣.  عضو دارد١٢اين کميته . تشکيل داده است» شدگان سرنوشت ربوده

 عضو ٣ عضو از رھبران احزاب کرد روژاوا و ٣ عضو کميته از ريش سفيدھا و معتمدين کوبانی، ٣شده،  ربوده

اين کميته پيشنھادات خود را با فرماندھی واحدھای دفاع از خلق . انی ھستندديگر نيز از نھادھای مرتبط با خودگرد

گذارد و حاضر است به منظور آزادی  در ميان گذاشته و اين فرماندھی اعالم کرده که به تصميمات کميته احترام می

با . موزان، آزاد کندآ شده اقداماتی انجام دھد و گروھی از اسرای داعش را در قبال آزادی دانش نوجوانان ربوده

شده   که توسط اين کميته صورت گرفت، قرار شد در يکی از مناطق نزديک به کوبانی، نوجوانان ربودهئیھا پيگيری

اما واحدھای دفاع از خلق خبردار شدند که داعش از انتقال نوجوانان به آن منطقه خودداری . با اسرا مبادله شوند

در نتيجه اين عمليات متوقف شد و فعال خبر . واھد اسرای خود را آزاد کندخ کرده، قصد فريب دارد و صرفا می

  .ای در اين خصوص منتشر نشده است تازه
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ھر کانتون . گيرد ن و محلی و سراسری صورت میئيھا، توسط نھادھای مردمی و شوراھا از پا دھی کانتون سازمان

قوانين . گذاری دارند مور خود را دارند و شورای قانونگذاری و دولت خود جھت اداره مستقيم ا دارای مجالس قانون

شود و در مجامع  ھا، اھداف سياسی و اجتماعی و نظامی توسط شوراھا و نھادھای مردمی تھيه و تدوين می و برنامه

شان مستقميا دخيلند و ھيچ شخصيت و مقام و  در نتيجه مردم در ھمه امور جامعه. رسد عمومی به ارای مردم می

رسد  بنابراين، اگر در يک مجمعی قانونی که اشکال دارد به تصويب می. گيرد ھا تصميم نمی نی از باالی سر آنارگا

  . و اصالح استتغييرترديد در مجمع بعدی قابل  بی

) گ.پ.ی( ھای دفاع از خلق يگان. اند ھای دفاع تشکيل داده ھا يگان در سازماندھی عرصه نظامی و دفاعی، کانتون

تشکيالتی مستقل و ) ژ.پ.ی( ھای دفاع از خلق زنان  يگان- سال؛ ۶٠تر از   و کم  سال١٨لح باالتر از مردان مس

رسانی و غيره  که کارھای مداوا،آذوقه)آسايش(ھای تدارکاتی  يگان-وقت؛  وقت و نيمه متشکل از زنان به صورت تمام

  .دھند را انجام می

، در آن شرکت ...ھا، کردھا و ھا، چچن ھا، ترکمن ھا، آشوری رمنیھا، ا چون عرب ھمه افراد و ساکنين مناطق ھم

 درصد عرب ٢٠ھا را مردم کرد،   در صد جمعيت کانتون٨٠ھر چند که آمار دقيقی در دست نيست اما حدود . دارند

سان و برابری  کنند از حقوق يک اما ھمه جمعيتی که در روژاوا زندگی می. دھند ھای ديگر تشکيل می و مليت

ھا، اين است که خود را در سراسر سوريه  ھدف کانتون. برخوردار ھستند و ھيچ مليتی حقوق ويژه و برتری ندارد

  .ای آزاد و برابر و دموکراتيک نقش ايفا کنند گسترش دھند و در آينده در ساختن سوريه

 در ٢٠١٢ جوالی ١٩در ھای منطقه، قيامی  نشينی ارتش حکومت مرکزی سوريه از برخی پادگان زمان با عقب ھم

و عمال حزب اتحاد دمکراتيک کردستان سوريه به ھمراه ديگران دفاع از مردم و . مناطق کردنشين به وقع پيوست

 در نشستی ٢٠١٣ حزب اتحاد دموکراتيک در سال  مشخصا.  و شھری را خود به دست گرفتندئیمناطق روستا

و يا ) خودگردان( طرح ايجاد مناطق خود مديريتی» يشلیقام« حزب و سازمان کردستان سوريه در ٣۶متشکل از 

  .  روبرو گشت نظامی را پيشھاد کرد که با موافقت و تصويب  ھای سياسی حکومتی با عنوان کانتون خود

شھر قاميشلی مرکز . شود در واقع نام ترکی است و به معنای نيزار است قاميشلو ناميده می: ، به کرمانجی قاميشلی

 ١۶شود از چھار منطقه و  ناميده می» حاسيچی«استان حسکه نفت خيز است که به ترکی .  سوريه استاستان حسکه

ھای فوق که به صورت سه منطقه  کانتون. گانه در قاميشلو مستقر است ھای سه مرکز کانون. ناحيه متشکل شده است

  .جدا از ھم و بدون ارتباط خاکی ھستند

با . ترکيه قرار دارند» استان ھاتای«در شمال سوريه و در مجاورت » زيرهالج«و » عفرين«، »کوبانی«شھرھای 

ھا کيلومتر از مناطق کردنشين ترکيه، عراق و شمال غرب  اين حال، عفرين برخالف کوبانی و الجزيره، ده

  .فاصله دارد) حسکه( سوريه

بندی کرد و  به عنوان يک  قيقا جمعھای انقالبی مبارزات سياسی، اجتماعی و مسلحانه زنان روژاوا را بايد د درس

تصويب و اجرای قوانينی . برداری قرار داد و در گسترش آن در منطقه کوشيد تجربه مبارزاتی انقالبی مورد بھره

است که با ھر ضعف و کمبودی، ) گانه کردستان سوريه ھای سه يکی از کانتون( به نفع زنان در کانتون جزيره

بر اساس اين قانون، که خبر تصويب آن در روز اول نوامبر . ه را به نمايش گذاشتحضور قدرتمند زنان در جامع

 درصد اين قوانين مورد تصويبی در کنفرانس ٩٨ای توسط روسای کانتون جزيره منتشر شد،   طی بيانيه٢٠١۴

ھای   در کنفرانس دارد و يکی دو مواد آن مورد نقد است که احتماالتأکيدزنان، به آزادی و برابری زنان با مردان 

  .بعدی زنان اين کمبودھا و انتقادات مدنظر قرار خواھد گرفت
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ھای جنگی و  در کانتون کوبانی نيز زنان در چھار ماه جنگ نشان دادند که رشادت و شجاعت و تاکتيک

رصه برانگيز زنان در ع ترين دستاوردھای تحسين اين نيز يکی از بزرگ. تر از مردان نيست شان کم فرماندھی

زنان در  بنابراين. شان است مبارزه مسلحانه و دفاع از خانه و کاشانه و اھداف و آرمان ھای سياسی و اجتماعی

  .کنند دوش و برابر با مردان مبارزه می گانه روژاوا، به ويژه در کوبانی ھم ھای سه کانتون

ھر کانتون . گيرد  سراسری صورت مین و محلی وئيھا، توسط نھادھای مردمی و شوراھا از پا سازماندھی کانتون

قوانين . گذاری دارند گذاری و دولت خود جھت اداره مستقيم امور خود را دارند و شورای قانون دارای مجالس قانون

شود و در مجامع  ھا، اھداف سياسی و اجتماعی و نظامی توسط شوراھا و نھادھای مردمی تھيه و تدوين می و برنامه

شان مستقميا دخيلند و ھيچ شخصيت و مقام و  در نتيجه مردم در ھمه امور جامعه. رسد  میعمومی به ارای مردم

رسد  بنابراين، اگر در يک مجمعی قانونی که اشکال دارد به تصويب می. گيرد ھا تصميم نمی ارگانی از باالی سر آن

  . و اصالح استتغييرترديد در مجمع بعدی قابل  بی

) گ.پ.ی( ھای دفاع از خلق يگان. اند ھای دفاع تشکيل داده ھا يگان  دفاعی، کانتوندر سازماندھی عرصه نظامی و

تشکيالتی مستقل و ) ژ.پ.ی( ھای دفاع از خلق زنان  يگان- سال؛ ۶٠تر از   و کم  سال١٨مردان مسلح باالتر از 

رسانی و غيره   مداوا،آذوقهکه کارھای)آسايش(ھای تدارکاتی  يگان-وقت؛  وقت و نيمه متشکل از زنان به صورت تمام

  .دھند را انجام می

، در آن شرکت ...ھا، کردھا و ھا، چچن ھا، ترکمن ھا، آشوری ھا، ارمنی چون عرب ھمه افراد و ساکنين مناطق ھم

 درصد عرب ٢٠ھا را مردم کرد،   در صد جمعيت کانتون٨٠ھر چند که آمار دقيقی در دست نيست اما حدود . دارند

سان و برابری  کنند از حقوق يک اما ھمه جمعيتی که در روژاوا زندگی می. دھند يگر تشکيل میھای د و مليت

ھا، اين است که خود را در سراسر سوريه  ھدف کانتون. برخوردار ھستند و ھيچ مليتی حقوق ويژه و برتری ندارد

  .فا کنندای آزاد و برابر و دموکراتيک نقش اي گسترش دھند و در آينده در ساختن سوريه

 در ٢٠١٢ جوالی ١٩ھای منطقه، قيامی در  نشينی ارتش حکومت مرکزی سوريه از برخی پادگان زمان با عقب ھم

و عمال حزب اتحاد دمکراتيک کردستان سوريه به ھمراه ديگران دفاع از مردم و . مناطق کردنشين به وقع پيوست

 در نشستی ٢٠١٣ب اتحاد دموکراتيک در سال  حز مشخصا.  و شھری را خود به دست گرفتندئیمناطق روستا

و يا ) خودگردان( طرح ايجاد مناطق خود مديريتی» قاميشلی« حزب و سازمان کردستان سوريه در ٣۶متشکل از 

  .  روبرو گشت نظامی را پيشھاد کرد که با موافقت و تصويب  ھای سياسی حکومتی با عنوان کانتون خود

شھر قاميشلی مرکز . شود در واقع نام ترکی است و به معنای نيزار است  ناميده میقاميشلو: ، به کرمانجی قاميشلی

 ١۶شود از چھار منطقه و  ناميده می» حاسيچی«استان حسکه نفت خيز است که به ترکی . استان حسکه سوريه است

 به صورت سه منطقه ھای فوق که کانتون. گانه در قاميشلو مستقر است ھای سه مرکز کانون. ناحيه متشکل شده است

  .جدا از ھم و بدون ارتباط خاکی ھستند

با . ترکيه قرار دارند» استان ھاتای«در شمال سوريه و در مجاورت » الجزيره«و » عفرين«، »کوبانی«شھرھای 

ھا کيلومتر از مناطق کردنشين ترکيه، عراق و شمال غرب  اين حال، عفرين برخالف کوبانی و الجزيره، ده

  .فاصله دارد) هحسک( سوريه

بندی کرد و  به عنوان يک  ھای انقالبی مبارزات سياسی، اجتماعی و مسلحانه زنان روژاوا را بايد دقيقا جمع درس

تصويب و اجرای قوانينی . برداری قرار داد و در گسترش آن در منطقه کوشيد تجربه مبارزاتی انقالبی مورد بھره

است که با ھر ضعف و کمبودی، ) گانه کردستان سوريه ھای سه انتونيکی از ک( به نفع زنان در کانتون جزيره
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بر اساس اين قانون، که خبر تصويب آن در روز اول نوامبر . حضور قدرتمند زنان در جامعه را به نمايش گذاشت

 درصد اين قوانين مورد تصويبی در کنفرانس ٩٨ای توسط روسای کانتون جزيره منتشر شد،   طی بيانيه٢٠١۴

ھای   دارد و يکی دو مواد آن مورد نقد است که احتماال در کنفرانستأکيدن، به آزادی و برابری زنان با مردان زنا

  .بعدی زنان اين کمبودھا و انتقادات مدنظر قرار خواھد گرفت

ھای جنگی و  در کانتون کوبانی نيز زنان در چھار ماه جنگ نشان دادند که رشادت و شجاعت و تاکتيک

برانگيز زنان در عرصه  ترين دستاوردھای تحسين اين نيز يکی از بزرگ. تر از مردان نيست شان کم فرماندھی

زنان در  بنابراين. شان است مبارزه مسحانه و دفاع از خانه و کاشانه و اھداف و آرمان ھای سياسی و اجتماعی

  .کنند ن مبارزه میدوش و برابر با مردا گانه روژاوا، به ويژه در کوبانی ھم ھای سه کانتون

***  

 ئیانداز جغرافيا  چشمتغييرمنظور  ھای غربی به ھای کالنی از جانب قدرت ويکم تاکنون، سياست از اوايل قرن بيست

 که ھمگی با ئیھا تالش. و سياسی در منطقه خاورميانه از طريق مداخله خارجی و جنگ، صورت گرفته است

ھا انسان به دليل جنگ و  ميليون. اند ھای زياد بر جای گذاشته ی و ويرانیاند اما صدھا ھزار قربان شکست مواجه شده

اند و در داخل کشورھا و يا در مرزھا و کشورھای  تروريسم دولتی و غيردولتی  از خانه و کاشان خود آواره شده

 .باری دارند بار و فالکت ھمسايه زندگی مشقت

ھای غربی و  مبر با ھمراھی شماری ديگر از حکومت سپت١١يژه پس از حمالت تروريستی حاکميت آمريکا، به و

اين اقدام در ظاھر . ای، مداخله نظامی در افغانستان و عراق و ليبی و سوريه را در دستور کار خود قرار داد منطقه

ھا در  اما واقعيت اين است که ھدف اصلی آن. ھای دموکراتيک در منطقه است گامی در راستای استقرار حکومت

ھا و منابع نفتی و به دنبال اھداف سياسی و  برداری آسان از ثروت ھای ديکتاتوری، بھره  حکومتتغييرل با عم

  .شان است نظامی و اقتصادی

 ئینظر از وضعيت آتی خاورميانه، اين سياست که افغانستان و عراق و ليبی و سوريه؛ الگو در ھر صورت، صرف

کل » کردن دموکراتيزه«اصطالح  قه خواھد شد و راه را برای بهھای منط برای اصالحات دموکراتيک حکومت

به عالوه . اعتبار شده و ماھيت واقعی خود را نشان داده است کلی بی حاضر به منطقه ھموار خواھد کرد، در حال

ھای جديدی در حال  بندی ھا به ھم خورده و صف ھا و گروه ھای سياسی و نظامی سابق بين حکومت بندی صف

برای مثال، کسانی که گروه داعش را به وجود آوردند و تا ديروز اين نيروی وحشی را آموزش . يری استگ شکل

  .بينند دادند، مسلح کردند امروز آن را مو دماغ خود می

دل و متحد شوند  به اين ترتيب، در بررسی مسايل کشورھای خاورميانه، تحوالت کوبانی نشان داد که اگر مردمی ھم

ھا و فشارھا  تواند در مقابل سختی جويانه باشد می طلبانه و عدالت ھا انسانی و اجتماعی و برابری سياستو اھداف و 

ھای سياسی  به عالوه تحوالت کوبانی، نقش مھم زنان را نيز در صحنه اصلی کمشکش. مقاومت کند و پيروز گردد

ست در مقابل گرايشات   ويژه و با اھميتیو اجتماعی و حتی نظامی در مقابل ديد ھمگان قرار داده و اين تحول

  .ارتجاعی مانند مذھب و مردساالری و ناسيوناليسم

داری  ای که سرمايه دوره. گذارد خ است که ماھيت ھر حکومتی را به نمايش میيقا ھمان نقطه عطف تاريامروز دق

خوارھای مذھبی مانند القاعده،  مای آن حدود سه دھه پشت ھيوالھا و آد ھای قدرتمند غربی و منطقه جھانی و دولت

ھای اسرائيل رفتند؛ و  مجاھدين افغان، القاعده، طالبان، داعش، حکومت اسالمی ايران، عربستان سعودی، حکومت

نشانده مذھبی و ارتجاعی درست کردند تا  ھای دست يا با لشکرکشی و جنگ برای عراق، افغانستان و ليبی حکومت
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حقوق «شان به  رياکارانه» تعھد؟«در واقع بار ديگر ... شان حفظ شود و داری  سرمايهھای ضدانسانی و منافع سياست

  ! را به نمايش گذاشتند» انهيت خاورميثبات و امن«و حفظ » سميمبارزه با ترور«، »صلح«، »بشر

ای و با  ھای امنيتی حرفه  مردمی که بدون دولت و ارتش و پليس و ارگان: ھا داد اما کوبانی درس خوبی به آن

مردمی که نه دولت و نه .  وحشی و تا دندان مسلح ايستادندئیھای کوچک و امکانات اندک در مقابل نيرو سالح

کاری که در طول چند  گروه تبه. ھای سنگين ای داشتند و نه سالح ھای اطالعاتی حرفه ارتش و نه پليس و نه سازمان

برخی از شھرھای سوريه و عراق را به اشغال خود ساعت و به سرعت شھر موصل دومين شھر بزرگ عراق و 

اما اين . اعالم کرده بود بر اين تصور بود که کوبانی را به سادگی تسخير خواھد کرد» خالفت اسالمی«درآورد و 

گير شد و سرانجام در مقابل  نيروی وحشی اسالمی به مدت چھار ماه از ھر طرف به کوبانی يورش آورد و زمين

ھا و شھر و مردم خود  زه قھرمانان زن و مرد کوبانی که عزم و اراده کرده بودند از اھداف و آرمانمقاومت و مبار

  . نشينی شدند دفاع کنند شکست سختی خوردند و با تحمل تلفات زيادی مفتضحانه وادار به عقب

داری و  رمايهانگيزی به سيستم س به اين ترتيب، مبارزه و مقاومت کوبانی، ھم درس و تجربه خوب و عبرت

ای داد و ھم الگو و انگيزه مبارزاتی قوی و اعتماد به نفس و روزنه اميدی  داری جھانی و منطقه ھای سرمايه حکومت

دوستان،  پس ما انسان! ھای اجتماعی داد جو، کمونيست و جنبش طلب، عدالت خواه، برابری به ھمه نيروھای آزادی

ھای مردم کوبانی   از پيش در بازسازی و تسکين دردھا و ترميم زخمھا، موظفيم بيش طلبان و کمونيست مساوات

ديده و زجرکشيده اين منطقه  کوشا باشيم و از ھر طريق ممکن به ياری مردم قھرمان و سرافراز و در عين حال ستم

  !بشتابيم

باختند،  دند و جانشان دفاع کر  ھای انسانی و حرمت و شرف و موجوديت ياد ھمه رزمندگانی که در دفاع از آرمان

  !گرامی باد

  ٢٠١۵ بروری سوم ف- ١٣٩٣ ]دلو[شنبه چھاردھم بھمن سه

  

  :موضوعاتی در رابطه با کوبانی

  )استکھلم ... بروری ف٨شنبه  کي(نيات و ھنر مقاومت نويکوبانى ادب: ى کتابيرونما+ ھمبستگى با مردم کوبانى * 
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 جمع آوری کمک و ياری رسانی به کوبانی. شب ھمبستگی با کوبانی در استکھلم* 

  بھرام رحمانیگفتگو با 

http://radiohambastegi.se/sounds/sound3.php?name=bahramrahmani.kobani20150131.mp

3&selectid=1628 

  ) ریيگزارش تصو(  یز کوبانی پس از آزاديانگ  شگفتۀچھر* 
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