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 .1آقای علی باقری دولتآبادی ،دانشیار روابط بینالملل گروه علوم سیاسی دانشگاه یاسوج abagheri@yu.ac.ir

 .2آقای سیروان رحیمی دهگالن ،دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه یاسوج
تاریخ تصویب)1931/9/93 :
(تاریخ دریافت1931/12/11 :

چکیـده
در بحران سوریه بازیگران فروملی و فراملی بسیاری ایفای نقش میکنند .یکی از این بازیگران،
کردها هستند .در مورد موضعگیری احزاب کرد نسبت به این بحران باید گفت ،احزاب کرد سوریه
در دو سوی یک شکاف حرکت میکنند و آن ،شکاف اعتقااد باه برکنااری اساد از ادر .اسات.
گروهی از احزاب کرد با تأثیر پذیرفتن از حزب پارتی کردستان عراق تأکیاد بار برکنااری اساد از
در .و گروهی دیگر با تأثیرپذیری از حزب کارگران کردستان ترکیه (پ.ک.ک) اعتقاد به مانادن
اسد بر سر در .دارند .پژوهش حاضر به بررسی مواضع کردها در باا دوتات مرکازی پایش و
پس از بروز بحران پرداخته و واکنش بازیگران منطقهای و فرامنطقهای نسبت باه موضاعگیریها را
بررسی میکند .فرض ما در این پژوهش این است که کردهاا در ساوریه باهدنبا ایجااد حکاومتی
خودمختار ،همچون حکومت ا لیم کردستان عراق هستند .یافتههای پژوهش نشان میدهاد کاه در
میان کردهای سوریه (در سطح احزاب) شکافی ایدئوتوژیک در مورد اعتقاد به ساقو بشاار اساد
وجود دارد و همچنین وضعیت کردها در سوریه و موضعگیری آنها برای جامعه جهانی مبهم است.
تذا این ویژگیها باعث موضعگیریهای متفاو .هرکدام از بازیگران مؤثر در بحران در با کردها
شاادا اساات .رو

بااهکار رفتااه در ایاان پااژوهش ،رو

تو یفی اتحلیلی بااا اسااتفادا از ن ریااه

سازاانگاری است.
 واژگان کلیدی:
کردها ،بحران سوریه ،جنگ داخلی ،خودمختاری ،بازیگران منطقهای
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مقدمه
حدود چهار سال از آغاز بحران در سوریه میگذرد و همچنان آینده اینن کشنور من ه
است .ازآنجاکه موقعیت سوریه در منطقه ،موقعیتی اسنتراتیی

و تعیینکنننده در معنادالت

قدرت است ،لذا در این کشور عالوهبر نیروهای داخلی ،نیروهای خارجی نیز دخالت داشنته و
هرکدام سعی در تغییر اوضاع به نفع خود دارند .این وضع بحرانی در سوریه مراحل مختلفی
را پشت سر نهاده است و هرکدام از طرفهای جنگ داخلنی سنوریه در برهنههایی از زمنان
دچار جرحوتعدیلهایی در مواضع خود شدهاند .یکی از طرفهای درگینر در بحنران سنوریه،
گروههای مخالف دولت سوریه هستند که در ابتدا با هدفی واحند علینه حکومنت وارد عمنل
شده بودند ،پس از مدتی دچار انشعاب شدند و در حال حاضر هرکدام هدف خنا

خنود را

دن ال میکنند .در بررسی علل این شکاف میان مخالفنان حکومنت مرکنزی ،پنی بنردن بنه
مواضع کردها بهعنوان یکی از نیروهای تعیینکننده عرصه سیاسنی کنه شنهرهای زینادی از
مناطق کردنشین را نیز تحت تسلط خود دارند و از نظر نظامی نیز دارای نیروی کافی بنرای
جنگ هستند ،حائز اهمیت است .در تصمی گیری جریانهای کردی در مورد بحران سنوریه
متغیرهای گوناگونی مؤثر هستند که این متغیرها را میتوان در دو دسته متغیرهای منادی و
متغیرهای معنوی تقسی بندی کرد .متغیرهای معننوی منؤثر بنر تصنمی گیری جریانهنای
کردی ع ارتند از ایندئولویی حنزب کنارگران کردسنتان ترکینه ،ایندئولویی احنزاب کنردی
کردستان عراق بهوییه حزب پارتی ،رؤیای تشکیل ی

حکومنت کنردی و م نارزه مسنلحانه

به عنوان راهی برای دستیابی به آرمان خود؛ و متغیرهای مادی مؤثر بر اینن تصنمی گیریها
را میتوان در مواردی چون بحران سنوریه ،شنرایط اقتصادی ن اجتمناعی کردهنای سنوریه،
موقعیت جغرافیایی این منطقه و نیز کنشگران خنارجی خالصنه کنرد .نکتنهای کنه دربناره
پیشینه پیوهش باید به آن اشاره شود ،تازگی و مس وقبهسابقه ن ودن این مقالنه اسنت کنه
بخش عمده این مسنلله بنه عمنر نسن تات کوتناه بحنران سنوریه و ننامعلوم بنودن آیننده آن
برمیگردد .بسیاری از مطال ی که درباره بحران سوریه نوشته شده است نیز یا بهصورت کلی
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هستند که در آن کردستان سوریه بهصورت جزء کوچکی از آنها ظاهر شنده اسنت و ینا بنه
زبان انگلیسی منتشر شدهاند .از میان این تحقیقات میتوان به مقاله «بنازیگران معنارد در
بحران سوریه :اهداف و رویکردها» نوشته نیاکویی و بهمنش ( )1931اشاره کرد کنه بیشنتر
به مواضع کلی بازیگران منطقهای و فرامنطقهای درباره بحران مذکور پرداخته است .پشننگ
( )1931در مقالهای با عنوان «بررسی احزاب کرد سوریه» صنرفات موضنعگیری اینن احنزاب
نس ت به حکومت مرکزی و خواستههایشان را بیان کرده است .در میان آثار منتشرشنده بنه
زبان انگلیسی که هیچی

به فارسی برگردانده نشده است ،دو اثر ،برجستهتر بهنظر میرسد.

نخست «کردهای سوریه ،احنزاب سیاسنی و هوینت در خاورمیاننه» نوشنته هرینت آلسنو
) (Allsoop, 2014که احزاب کرد سوریه و چگونگی بازسازی هوینت کنردی در خاورمیاننه
جدید را توضیح میدهند و دیگنری کتناب «بررسنی اوضناع تناریخی ،سیاسنی و اجتمناعی
کردستان سوریه» که روایتی جدید از تاریخ کردهای سوریه از  1323تاکنون ارائه مینمایند.
لذا با توجه به نپرداختن بنه موضنوع پنیوهش حاضنر در نوشنتههای فارسنی ،مقالنه حاضنر
میکوشد به این پرسش پاسخ دهد کنه انگینزه ،مواضنع و آیننده کردهنا در بحنران سنوریه
چیست؟ برای این منظور از نظریه سازهانگاری و روش توصیفینتحلیلی استفاده شده است.
 .1چارچوب نظری :سازهانگاری
جدیترین و مه ترین نظریهای که طی دو دهه اخیر در روابط بینالملل شکل گرفنت
و تنثثیرات مهمنی در حنوزه نظننری ،فرانظنری و تنا حندی عمننل برجنای گذاشنت ،نظریننه
سازهانگاری است .این نظریه ابتدا توسط اونف مطرح ،و با نوشتههای ونت شناخته و معنروف
شد .این

سازهانگاری در کنار این دو نظریهپرداز بنا دیندگاههنای جنان راگنی ،1تندهاف 2و

فردری

کراتوچویل 9در سراسر جهان شناخته میشود .آنچه این نظریه را از سنایر نظرینهها

متمایز میکند ،سه اصل هستیشناختی است که در مورد زنندگی اجتمناعی و تنثثیر آن بنر
سیاست خارجی و روابط بینالملل ذکر میکند .سه اصل مذکور ع ارتند از:
1. John Ruggie
2. Ted Hopf
3. Fredrich Kratochvil
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الفن اهمیت ساختارهای هنجاری ،ایدهای و فکری همانند ساختارهای مادی؛
بن نقش هویتهای اجتماعی در شکلگیری منافع و رفتار بازیگران؛
جن برساخته شدن متقابل کارگزار و ساختار.
سازهانگاری بنرخالف واقنعگراینی ،کنشهنای اجتمناعی و سیاسنی را صنرفات متنثثر از
ساختارهای مادی نمیداند ،بلکه به نقش ساختارهای هنجاری و فکری و نظامهنای معننایی
میپردازد و تعیین میکند که چگونه بازیگران ،محیط مادی خود را تفسیر میکننند .از اینن
منظر ،واقعیتهای بینالملل توسط آن دسته از ساختارهای معرفتی که به دنیای مادی معنا
میدهند ،شناخته میشوند و بازیگران نس ت به موضوعها و بازیگران دیگر ،براسنا

معننا و

مفهومی که آن موضوعات برایشان دارند ،عمل میکنند و ازاینرو ،رفتار با دوسنت و دشنمن
متفاوت است (کرمی .)162 :1919 ،ط ق این نظریه هویتها ازپیشتعینینشنده نیسنتند و
نظامهای معنایی نهادینهشده تعریفکننده هویت بازیگران هستند .ط یعی است کنه پنس از
تعیین هویت است که منافع بازیگران شکل میگیرد (قهرمانپور.)936 :1919 ،
براسا

نظریه سازهانگاری ،هویتها ه در سیاسنت بینالملنل و هن جامعنه داخلنی

برای تضمین دستک برخی از سطوح قابلیت پیشبینی و نظ  ،ضروری هسنتند .انتظنارات
همیشگی در میان دولتها نیاز به هویتهای بیناذهنی دارد که به اندازه کافی باث ات باشنند
تا الگوهای رفتاری را قابلپیشبینی کنند .هویتها سنه کنارکرد ضنروری را در جامعنه ایفنا
میکنند« :آنها به شما و دیگران میگویند که شما کی هسنتید و دیگنران کنی هسنتند .بنا
گفتن اینکه شما کی هستید ،هویتها دربردارنده مجموعه خاصی از منافع ینا ترجیحنات بنا
توجه به فرصتهای اقدام در قلمروهای خا

و در ارت نا بنا بنازیگران خنا

منیشنوند»

).(Hopf, 1998: 173-174
همانگونه که جان راگی تثکید میکند هویتها برخاسنته از عوامنل فکنری ،ایندهها و
هنجارها هستند؛ مواردی که بنا گذشنت زمنان تغیینر مییابنند ) (Reggie, 1998: 33لنذا
هویتها تغییر پیدا میکنند .هویت بهمعنای فه های نس تات ثابت و م تننیبنر نقنش خنا
خود و انتظارات از دیگران است .بنازیگران ،مننافع و هوینت خنود را از طرینق مشنارکت در
معانی جمعی بهدست میآورند؛ یعنی همان معناهایی کنه سناختارها را تعرینف کنرده و بنه
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کنشهای ما سازمان میدهند .هویتها و مننافع ،امنوری منرت ط هسنتند و هنگامیکنه منا
موقعیت را تعریف میکنی  ،آنها نیز تعریف میشوند (هادیان .)321 :1912 ،ی

دولت ،دیگران

را بهموجب هویتی که به آنها اعطا میکند ،شناسایی میکند .این درحالی است کنه هن زمنان
هویت خودش را از طریق رویه اجتماعی روزانه بازتولید میکند .اظهار عقیده قاطع در اینجا این
است که سازنده هویت ،کنترلی بر آنچه درنهایت برای دیگران معنا میدهد ،ندارد.
دیدگاه سازهانگاری در مورد ساخته شدن هوینت دولنتهنا در بحن بحنران سنوریه و
مواضع کردها ازآنرو مفید واقع میشود که ازی سو شاهد تنالش کردهنا بنرای ایجناد ین
هویت مستقل ن از شهروند دولت سوریه بودنن برای خود هسنتی و از سنوی دیگنر ،دولنت
سوریه و بازیگران فرامنطقهای چنین هویتی را بهرسمیت نشناخته و با آن مقابله میکننند و
این طرز تلقی و نگاه ها منجر به ظهنور مننافع مختلنف و متکدنر در بنین آنهنا شنده اسنت.
براسا

نظر ونت ،کنشگران با قرار گرفتن در وضعیت و شرایط خنا  ،ملنزم بنه بنازتعریف

منافع میشوند .به بیان دیگر ،آنچه مردم میخواهند وابسته به این است که با «چه کسنی»
تعامل دارند ،تا چه حد به دیگران وابسته هستند ،در فرایند تعامل چه میآموزنند و چگوننه
به اولویت و دعاوی خود نس ت به دیگران مشنروعیت میبخشنند .کنشنگران بینالمللنی در
درون ساختارهای معنایی عمل میکنند که تجس هنجارهای خاصنی هسنتند و کنشنگرانی
که درون آنهنا عمنل منیکننند ،از طرینق فراینند جامعنهپنذیری میآموزنند کنه بایند چنه
اولویتهایی داشته باشند (مشیرزاده.)113 :1919 ،
نکته مه این است که بازیگران بینالمللی بهلحاظ میزان قدرت در ی

سطح نیسنتند

و در اینجا نیز این هنجارها و قواعد تحمیلی از سوی بنازیگران فرامنطقنهای و در رأ

آنهنا

آمریکا است که آینده کردها را رق میزند ،زیرا محیط بینالمللی که دولنتهنا در آن عمنل
میکنند ،بیش از آنکه مادی باشد ،فرهنگی و نهادی است و در روند تعامل دولتهنا سناخته
شده و بازسازی میشود .محیط فرهنگنی و نهنادی غال نات توسنط دولنتهنای بنزرش شنکل
میگیرد .جالب این است که این محیط فرهنگی و نهادی ،بیشتر از آنکه بر رفتنار دولنتهنا
تثثیر بگذارد ،بر تعریفی که آنها از خود دارند ،اثرگذار است (کرمی .)173 :1919 ،درحقیقت
تعریفی که کردها از شهروندی و آینده روابط خود با جهان عرضه میکننند ،بنر مننافع آتنی
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آنها تثثیر دارد .در این میان ،تحوالتی همچون انقالب ارت اطی و اطالعاتی نیز بر این فراینند
تثثیر میگذارد .این فرایند ،برای نتیجهبخش بودن ،در چهار مرحله صورت میگیرد:
 .1تضعیف اجماع درباره تعهدات هویت :مدالت در سوریه تعهد سوری بودن ننزد کردهنا
درحال فروریزی است؛
 .2بررسی انتقادی ایدهها و برداشتهای قدیمی درباره خود و دیگری :کردهای سنوریه
تمام ایدههای عرضه شده از سنوی دولنت بشنار اسند را رد کنرده و آن را نسن ت بنه سنقف
خواستههای خود در حداقل ممکن ارزیابی میکنند؛
 .9برای تحول خود ،اغلب ضروری است که هوینت و مننافع دیگنران را تغیینر دهنی .
کردها تالش میکنند خود را از عربها متمایز کنرده و از درگیریهنای عرب ناسرائیلی دور
نگه دارند .بهاینترتیب منافع آنها تا حد زینادی بنه اسنرائیل ،آمریکنا و کشنورهای اروپنایی
نزدی تر خواهد شد؛
 .1پاداش دادن به طرف مقابل که باع میشود کنشنگر خودخنواه بنهسنمت همکناری
گرایش پیدا کند ) .(Wendt, 1992: 15بخشی از کردها میکوشند با اتخاذ موضع بیطرفنی و
گاه نزدی

به دولت سوریه این دولت را نس ت به تثمین خواسته خودمختناری خنود مجناب و

تشویق کنند .آنان خطر خود برای سوریه را بسیار کمتر از خطر داعش معرفی میکنند.
بهاینترتیب بهموجب نظریه سازهانگاری باید گفت کردهای سوریه و دولت بشار اسد هنر
دو در مسیر تغییر هویت خویش قرار گرفتهاند .هر دو میکوشنند مننافع جدیندی بنرای خنود
تعریف و در عرصه پرتالط نظام بینالملل مزیتهای بیشتری کسب کنند .اینکه تا چه حد در
دستیابی به این هدف موفق خواهند بود ،پرسشی است که تحوالت آینده و سیاسنتهایی کنه
هر دو طرف اتخاذ خواهند نمود ،مشخص خواهد کرد .در ادامه براسا

منطق سازهانگاری ذیل

وایه کارگزار ،احزاب کردی معرفی شده و رابطه آنها با دولت مرکزی تشریح میشود و سپس به
بررسی ساختار یا نقش بازیگران فرامنطقهای در بحران سوریه خواهی پرداخت.
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 .3عامل کارگزار :کردهای سوریه
تاریخ و پیشینه کشور سوریه و منطقه خاورمیانه بر ادراک و پیشزمیننه فکنری دولنت
سوریه از جامعه کرد تثثیر گذاشتهاند .به بینان سنازهانگاران ،ایندهها ،ذهنیتهنا ،تصنورات و
ساختارهای معنایی ،در تعریفی که دولتها از خود ارائه میدهند نقش مهمی دارد .لذا بنرای
درک سیاست دولت در مورد کردها و خواستههای آنها و فعالیتهای انجامشنده در سنوریه،
شناخت ابعاد مختلف مسلله کردها میتواند موضوع را هرچه بیشتر روشن کند .در این میان
جمعیت ،منطقه سکونت ،دین و مذهب و شرایط اقتصادی و اجتماعی چند بعد مه مسنلله
کردها در سوریه را پوشش میدهند که در ادامه به بررسی آنها میپردازی .
 .2-1جمعیت و محل سکونت کردها
جمعیت کردها بین  1/5تا  13درصد جمعیت کل سوریه یا حندود  1/5تنا  2میلینون
نفر تخمین زده میشود ) .(McDowall, 2000مناطق سکونت کردهنا در سنوریه در چنند
منطقه اصلی این کشور تقسی بندی میشود که ع ارتند از کردداغ ،کوبانی ،حسکه و دمشق.
کردداغ یکی از متراک ترین مناطق جمعیتی سوریه است و اکدنر جمعینت آن کنرد هسنتند
) .(Cherif Vanly, 1992: 148کردهای زیادی بهمنظور فنرار از سنرکوب و بیندادگریهای
نیروهای کمال آتاتورک در دهه  1323و  1393از ترکینه بنه سنوریه گریختنه و عمندتات در
حسکه ساکن شدند .دولت سوریه نیز بنا اسنتفاده از اینن امنر ،اسنتدالل میکنند کنه همنه
کردهای سوریه ترکیهای هستند که به سوریه مهاجرت کردهاند؛ درحالیکنه پنیش از آن تنا
اواخر قرن نوزده بسیاری از عشایر کرد ،اسنکان یافتنه و در اینن منطقنه مشنغول زراعنت

بوده اند .دمشق نیز یکی دیگر از مناطقی است که حضور کردها در آن به زمنان صنالحالدین
ایوبی برمیگردد که به این منطقه رفته و مشغول زراعت شدهاند و هننوز هن در اینن شنهر
بهصورت پراکنده حضنور دارنند ) .(McDowall, 2000: 466براسنا

منطنق سنازهانگاری

ازآنجاکه دولت بشار اسد کردها را بهچش مهاجر و ننه شنهروند بنومی و اصنیل اینن کشنور
مینگرد ،نهتنها حاضر به اعطای خودمختاری به این گروه و تعریف هویت جدیند بنرای آنهنا
نیست ،بلکه حتی تا همین اواخر حاضر به پذیرش آنها بنهعنوان شنهروند سنوری و اعطنای
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هویت سوریهای به آنها ن ود .این تعریف متفاوت از هویت کردها ،دقیقات نقطهای است که آنها
را در مقابل دولت قرار میدهد و منافع متمایزی برایشان مشخص میکند.
 .2-2دین و مذهب
در سوریه اکدریت کردها مسلمان سننیمذهب هسنتند ،هرچنند تعندادی از جمعینت
کردهای سوریه اخیرات اعتقاد سنتی اهل سنت ،م نیبر مسلمان بودن کردها را رد کرده و بنه
دین زرتشت ،یعنی دین باستانیشان گرایش پیدا کردهاند .در منطقه کردداغ نینز گروههنای
قابلتوجهی از کردهای یزیدی( )1حضور دارند که جمعینت آنهنا حندود  13333نفنر اسنت.
تمایز در دین و مذهب با ساختار رسمی کشور سوریه از نقنا دیگنری اسنت کنه کردهنا را
تشویق به تعریف هویتی متمایز از سایر شهروندان سوری کرده است .این مسنلله بنهوییه در
میان یزیدیها که از سوی دیگران از نظر اعتقادی نوعی فرقه خودساخته و تلفیقی محسوب
میشوند ،جدیتر است.
 .2-3شرایط اقتصادی و اجتماعی
از نظر اقتصادی مناطق کردنشین بهتنهایی  15درصد از کل تولیدات کشاورزی سوریه
را تثمین میکنند .این امر به این دلیل است که این بخشها از مننابع عظنی آب برخنوردار
هستند و شامل  13سد بزرش بنا مجمنوع گنجنایش  933میلینون مترمکعنب آب و هشنت
رودخانه میباشند که یکی از آنها رود فرات است (گلنی .)1932 ،از نظنر اجتمناعی زنندگی
برای کردها در سوریه وابسته به کارتهای شناسایی و هویت است .مسافرت بنین اسنتانها،
کس ب مشاغل دولتی ،درخواست استفاده از مزایای کشوری و بسیاری از موارد دیگر ،نیازمند
بهرهمندی از کارت شناسایی اسنت و بنا توجنه بنه اینکنه جمعینت زینادی از کردهنا هننوز
شناسنامه ندارند و تحت آپارتاید حکومت مرکزی هستند ،در انجنام اینن امنور اجتمناعی بنا
مشکل روبرو میشوند .درحقیقت تمام دولتهایی که در طول چهل سال اخینر بنر سنر کنار
آمدهاند ،در انجام هرگونه اقدامی برای حنل مشنکالت منناطق کردنشنین کوتناهی کردهانند
) .(Human Rights Watch, 1996همین امر باع شده است که کردها بهتدریج از اینکنه
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خود را سوریهای بدانند دوری جسته و درصدد تحقق آرمان دولت کردستان براینند .درواقنع
نه دولت سوریه حاضر است با به ود شرایط اقتصادی کردها آنها را در درون خود هض کنند
و نه کردها امیدی به به ود وضعیت زندگی خویش دارند .در چنین فضایی شنکاف در درون
ساختار جامعه درحال عمیقتر شندن اسنت .سنازهانگاران شنرایط اقتصنادی و اجتمناعی را
بهعنوان یکی از ساختارهای مادی تثثیرگذار بر رفتار دولتهنا درنظنر میگیرنند و معتقدنند
نقش مهمی در تعریف افراد از هویت و منافع خود بازی میکند.
 .9رابطه کردها و حکومت مرکزی
در دوران جمهوری متحده عربی ،اجرای سیاست اصالحات ارضی از سوی ناصر بنهطور
مستقی بر زندگی کردهای سنوریه تثثیرگنذار بنود؛ بهگوننهای کنه بسنیاری از کردهنا را در
مناطق کردنشین بدون زمین کرد .طرح اصالحات ارضی در سوریه در زمان حاکمیت حنزب
بع از سوی حافظ اسد دن ال شد و حتی تا مرحله ایجاد ین

کمربنند عربنی در مرزهنای

سوریه پیش رفت ( .(Human Rights Watc, 1996: 13سیاست ایجاد ی

کمربنند عربنی

در مرزهای سوریه باع کوچ اج اری جمعیت زیادی از کردها از منناطق کردنشنین ه منرز
با ترکیه و عراق شد .حکومت مرکزی بهمنظور جلبنظر روستانشینان عنرب بنرای کنوچ بنه
مناطق کردنشین حتی به احداث روستاهای جدید با امکانناتی همچنون لولهکشنیهای آب،
اعطای وام به کشاورزان و سایر امکانات رفاهی اقدام کرد .نشانههای اینن سیاسنت را امنروزه
در حضور کردها در مناطق مرکزی سوریه که عربنشنین هسنتند ،بهوضنوح میتنوان دیند.
) .(Vanly, 1992: 162اما این سیاست عربی کردن مناطق کردنشین با اعترادهایی همراه
شد بهگونه ای که در روستاهایی که ساکنانش عرب و کرد بودند ،منردم بنا همندیگر درگینر
شدند .یکی دیگنر از سیاسنتهای حنافظ اسند در دوران زمامنداریاش بنر سنوریه ،نندادن
شناسنامه به جمعیت زیادی از کردها در سوریه بود؛ بهگونهای کنه اینن جمعینت از کردهنا
بهدلیل نداشتن شناسنامه از ابتداییترین امکانات زندگی بیبهره بودند .بهع ارتی آنهنا هنیچ
هویتی نداشتند و علقهای بین آنها و دولت مرکزی وجود نداشت .پس از حافظ اسد ،مینراث
وی به پسرش بشار اسد منتقل شد .وی پس از نشستن بر کرسی ریاستجمهوری سوریه در
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نخستین سخنرانی خود از اصالحاتی در کشور خ ر داد .بهدن ال انجام ی سری اصنالحات از

سوی وی بسیاری از کانونهای حقوق بشری فعال شدند .انجمن فرهنگی جنالدت بندرخان
انجمن کردی در قامشلی بود ،یکی از آنها بود .صندها زنندانی تنا مناه منه  2331از

که ی

زندان آزاد شدند ،اما در اواسط سنال  2331بشنار اسند نسن ت بنه فعالیتهنای انجامشنده
واکنش نشان داد؛ بهگونهای که در مار

 2331انجمن فرهنگی بدرخان ،تعطیل و بسنیاری

از اعضای آن دستگیر شدند .در ادامه سیاستهای سرکوبگرانه بشار اسد نس ت به کردهنا در
 12مار

 2331در ی

مسابقه فوت ال که میان ی

تی کرد و ی

تی عرب برگنزار شند،

مسابقه فوت ال به درگیری میان هواداران دو تی و شعارهای سیاسی کشانده شد و درنهاینت

 7نفر کرد کشته شدند ).(Yildiz, 2005: 47
این شرایط باع شد کردهایی که خود را در ساختارهای منادی (اقتصناد و اجتمناع) و
معنایی (دین ،مذهب ،زبان) سوریه سهی نمیدانستند ،با بروز نخستین جرقنههای اعتنراد
داخلی در سوریه در سال  2311وارد فرایند هویتخواهی شوند .امنا بنا وجنود آرزوی قل نی
برای دستیابی به هویت مستقل کردی ذیل دولت خودمختار ،تر

از ناکامی در این راه و از

دست دادن حداقلهای ممکن موجب شد تا همه احزاب کردی موضنع یکسنانی نسن ت بنه
دولت مرکزی اتخاذ نکنند .این مسلله صحنه سیاسی و م ارزه در سوریه را پیچیندهتر کنرده
است .برای شفاف شدن وضعیت احزاب کرد سوریه ،در ادامه این احنزاب بنههمراه مواضنعی
که نس ت به دولت بشار اسد اتخاذ کردهاند ،بیان شده است.
 .1احزاب کردی و تحوالت سوریه
حدود پنج سال از شروع درگیریها در سوریه میگنذرد؛ بحراننی کنه ابتندا از جننوب
سوریه شروع شد ،ولی بهسرعت به بقیه مناطق سوریه نیز سرایت کرد .در این مینان کردهنا
که در شمال سوریه ساکن هستند نیز از این بحران بنهدور نماننده و وارد بحنران شندند .دو
مسلله بر موضعگیری کردها نس ت به تحوالت سیاسی سوریه تثثیرگذار بوده است؛ نخسنت،
تثثیرپذیری از جریانهای موجود در عراق (حزب پارتی و حزب اتحادیه میهنی) و ترکیه (بنا
محوریت .ک.ک) (پشنگ )1931 ،و دیگری اتحاد و ائتالفهای بسیار گذرا و شنکننده در
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میان احنزاب کنرد ،و حضنور و دخالنت بنازیگران مختلنف داخلنی و خنارجی (منطقنهای و
فرامنطقه ای) .برآیند این تثثیر ،ایجاد تکدر و تنوع در احزاب کردی و نیز ایجاد دسنتک 23
حزب در کردستان سنوریه بنوده اسنت ( .(Al-Jazeera Centre for Studies, 2013: 3در
همین راستا در ادامه احزاب کردی موجود در سوریه را در قالب مخالفان و موافقنان سنقو
بشار اسد مورد تحلیل و بررسی قرار خواهی داد.
 .4-1احزاب موافق سقوط بشار اسد
احزاب موافق سقو بشار اسد ،بیشتر متثثر از حکومت اقلی کردستان عراق میباشند.
مسعود بارزانی ،ره ر اقلی کردسنتان عنراق ،سنعی دارد بنا اسنتفاده از شنرایط موجنود در
کردستان سوریه ت دیل به ی

بازیگر منطقهای قدرتمند شنود و در راسنتای اینن تالشهنا

تاکنون چندین جلسه میان ره ران کنرد سنوری تشنکیل داده اسنت؛ بهنحویکنه سنرانجام
گروههای مختلف کرد سوری در  21تیر  1931موافقت کردند تحنت ین

ننام و بنا عننوان

شورای عالی کردهای سوریه به اقدامات و فعالیتهای خود انسجام بخشند .اینن شنورا از دو
جریان عمده و اصلی ،یعنی شورای ملی کردهنای سنوری و شنورای ملنی غنرب کردسنتان
تشکیل شده است.
 .4-1-1حزب دموکرات کردستان سوریه ()1591

حزب دموکرات کردستان سوریه در اواخر دهه  1353توسط عدمان ص ری تثسیس شند.
حننزب یادشننده ،در دهننه  1363بننا تثثیرپننذیری از کردسننتان عننراق تحننت حمایننت جن ن ش
مالمصطفی بارزانی قرار داشت .این حزب بهدلیل چنددستگی میان ره رانش در سال  1331به
دو شاخة طرفداران ع دالکری بشار و طرفداران نصرالدین ابراهی تقسی شند .شناخه نخسنت،
نشریهای با نام «صدای کردها» را منتشر کرد و جناح دوم حزب نیز نشریهای بنا ننام «صندای
کورد (دهنگی کورد)» را بهصورت نامنظ منتشر میکنند .از دیگنر چهرههنای سرشننا

اینن

حزب میتوان به بهزاد دورسون و نزال سلی اشاره کرد .در حال حاضر مواضنع حنزب پنارتی و
زیرشاخههای آن تحت تثثیر سیاستهای چیدهشده در اربیل با محوریت مسعود بارزانی است و
در ق ال بحران سوریه همانند معارضان سوریه خواهان سقو دمشق است (.)hevian, 2013
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 .4-1-2حزب دموکرات پیشرو کرد ()1599

حزب دموکراتی

پیشرو کرد که نام اصلی آن «الدموقراطی التقدمی الکردی» است ،بنا

جدا شدن از حزب دموکرات سوریه در سال  1365تثسیس شنده اسنت و در مینان احنزاب
کردی سوریه جزء قدیمیترین احزاب است( .)2این حزب از نظر ایدئولویی
دموکراتی

تفاوتی با حنزب

ندارد ،بلکنه علنت تشنکیل آن بیشنتر بنه اختالفنظنر بنر سنر ره نری حنزب

برمیگردد .دبیرکلی حزب دموکرات پیشرو را ع دالحمید درویش بهعهده دارد که مندت 13
سال ریاست آن را عهدهدار بوده است .موضع این حزب نیز از نظر سیاسی نزدی

به جرینان

تحت ره ری حزب پارتی است .دیدگاههای این حزب را اینگونه میتوان خالصه کرد :ایجاد
ساختاری غیرمتمرکز در سوریه ،بهرسمیت شناخته شدن حقوق سیاسی و فرهنگنی کردهنا
در قانون اساسی ،جلوگیری از مداخله خارجی در سوریه و تشنکیل دولنت جدیند سنوریه از
میان همه گروهها

()9

 .4-1-3حزب اتحادیه خلق کرد سوریه

حزب اتحادیه خلق کرد سوریه یکی دیگر از احزاب قدیمی در کردستان سنوریه اسنت.
این حزب در اوت  1313توسط صالح صدرالدین 1تثسیس شد و در حال حاضنر ره نری آن
بهعهده داوود محمد رشید ،استاد حقوق در دانشنگاه صنالحالدین اربینل و ریحنان رمضنان،
مقی اتریش و مدیر انجمن فرهنگی کرد کاوه است .این حزب در سال  2333ائتالفی بنا دو
حزب «چپ کرد» و «آزادی» تشکیل داد که این ائتالف تنها چند ماه دوام آورد .این حنزب
نیز از احزاب نزدی
پارتی است.

به حزب پارتی است و موضعش در ق ال سنوریه ،همنان موضنع حنزب

()1

 .4-1-4حزب وحدت دموکراتیک کرد ()1553

حزب وحدت دموکراتی

کرد ،یکی دیگر از احزاب کرد سنوریه اسنت کنه ره نری آن

بهعهده محیالدین یدنی عالی 2است .این حزب که نشریه رسمی آن «الوحنده» ننام دارد ،از
نظر تثثیرگذاری و نفوذ ،حزب برجستهای محسوب نمیشود .حزب وحدت دموکراتی

کنرد

1. Salah Saderden
2. Maheadin Yasna Ali
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در ق ال بحران سوریه ،خواهان سقو دولت بشار اسد و ارت ا مشخص و محافظهکاراننه بنا
شورای مخالفان سوریه است.

()5

 .4-1-9حزب چپ کرد ()1559

حزب چپ کنرد یکنی دیگنر از احنزاب تشکیلشنده در دهنه  1333اسنت کنه دارای
گرایشهای سوسیالیستی و مارکسیستی بوده و دبیرکل آن صنالح گندو 1اسنت .اینن حنزب
دارای ارت ا دوستانهای با احزاب چپ کرد در عراق است و ازآنجاکه جنالل طال نانی ،ره نر
اتحادیه میهنی کردستان عراق ،دارای روابط دوستانهای با دولت دمشق و نیز دارای نفنوذ در
حزب چپ کرد است ،این حزب گرایشهای میانهروانهای را در ق ال بحران سنوریه درپنیش
گرفته است .خواسته اصلی سیاسی این حزب ،شنرکت در سناختار قندرت آیننده کردسنتان
سوریه همراه با تمام احزاب دیگر است (مرادی.)1932 ،
 .4-1-9حزب اتحاد کردهای سوریه ()1555

حزب اتحاد کردهای سوریه ،یکی دیگر از جریانهای حزبی کنردی موجنود در سنوریه
است که در سال  1333تثسیس شد و دبیرکلی آن بهعهنده اسنماعیل محمند 2اسنت .اینن
حزب خواهان انسجام و وحدت کامل نیروهای نظامی کرد و تغییر نظنام سیاسنی در سنوریه
است (مرادی.)1932 ،
 .4-1-1حزب االیراد الشعبیه ()2222

حزب االیراد الشع یه که با نام اتحادیه شناخته میشود ،در مار

 2333تشکیل شند.

طرفداران این حزب ،خواهان تشکیل فدرالیس و شکلگیری نوعی خودمختاری مانند نموننه

کردهای عراق در شمال سوریه هستند .ره ران این حزب ع ارتند از فؤاد رشاد الیکو ،حسنن
صالح و حمداهلل ابراهی  .این حزب مخنالف دخالتهنای ترکینه در سنوریه و حضنور عناصنر
سلفی و القاعده در این کشور است .همچنین نشریهای با نام «اتحادیه» به زبان عربی منتشر
میکند که مواضعش درباره ضرورت سقو بشار اسد بهتفصیل در آن آمده است.

( )6

1. Saleh Gado
2. Esmael Mohammad
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 .4-1-8حزب آزاد کرد سوریه ()2229

حزب آزاد کرد سوریه با ادغام دو حزب چپ کرد و اتحادیه خلق کرد سنوریه در سنال
 2335تشکیل شد ،اما این ائتالف چند ماه بیشتر طول نکشید و اتحادیه خلق کرد سوریه از
ائتالف خارج شد .دبیرکل این حزب ،مصطفی اوسی جمعه است که سناکن ننروی میباشند و
رابطة نزدیکی با ترکیه نیز دارد و نشریه «آزادی» ،ارگان رسمی حزب محسوب میشنود .در
کل این حزب مواضعی نزدی

به حنزب پنارتی دارد و خواهنان تغیینر نظنام سنوریه اسنت

).(Erkmen, 2012: 127
 .4-1-5حزب برابری دموکراتیک کرد سوریه ()2228

حزب برابری دموکراتی

کرد سوریه تقری ات حزبی نوپا اسنت .دبیرکلنی حنزب را عزینز

داوود برعهده دارد .وی عضو سابق اجرایی حزب دموکراتی

پیشرو کنرد اسنت کنه بنر اثنر

اختالف بر سر کسب ره ری حزب ،از این حنزب جندا شند و حنزب برابنری دموکراتین
تثسیس کرد؛ لذا میتوان این حنزب را انشنعابی از حنزب دموکراتین

را

پیشنرو کنرد سنوریه

قلمداد کرد .بین این حزب و احزاب دیگر تفاوت عمده سنازمانی و ایندئولویی

وجنود دارد.

این حزب در حال حاضر عضو جن ش میهنی کردستان و شورای ملی کرد سوریه است .اینن
حزب نیز در کنفرانس اربیل حضور داشت و خواهان تغییر نظام سیاسی در سوریه است.

()7

 .4-1-12سازمان اتحادیه ملی آزاد ()2228

این سازمان به ره ری ع دالفتاح دهیر ،گستردگی و نفنوذ چنندانی در شنمال سنوریه
ندارد و بیشتر تحت تثثیر تصمیمات حزب پارتی است که این امر نشانگر آن است که حنزب
مذکور خواهان تغییر نظام سیاسنی در سنوریه اسنت و همکناری محتاطاننه و مشنروطی بنا
اپوزیسیون سوریه دارد.

()1

 .4-1-11حرکت بدیل کردی سوریه ()2225

جریان مذکور نیز عمدتات از سوی چند حزب کوچ

کُرد سوری ،بنا محورینت جنن ش

«آینده کُرد سوریه» ،از دسام ر  2333اعالم موجودیت کنرده اسنت .اینن جرینان در مینان
گروههای حال حاضر کُرد سنوری دارای وزن چنندانی نیسنت و زیرمجموعنه جرینان تحنت
ره ری پارتی محسوب میشود (پشنگ.)1931 ،
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 .4-1-12جنبش تصحیح جوانان آگاه کرد سوریه ()2212

این جن ش ،تازهتثسیس است و پیش از این ،شاخه جواننان حنزب اتحناد دموکراتین
کُرد سوریه محسوب میشد که بهدلیل اعتراد به عملکرد ره ران حزب ،در سنال  2312از
آن جدا شده است .گروه اخیر دارای مواضعی نزدی
سوریه است .لذا موضع این گروه کوچ
اتخاذشده در اربیل است.

به حزب پنارتی و حنزب آزاد کُردهنای

از جوانان کُنرد سنوری نزدین

بنه اسنتراتییهای

()1

 .4-1-13جنبش دموکراتیک راستین کرد سوریه ()2212

این حزب آخرین حزب کُردی سوریه است کنه در پناییز  1931تشنکیل شنده اسنت.
سخنگوی حزب مذکور بافی ریکار نام دارد و درباره مواضع حزب مت وعش اعالم کرده اسنت
که خود را پیرو مالمصطفی بارزانی ،ره ر پیشین جن ش کُردهای عنراق میدانند و از سنایر
احزاب و گروههای کُرد سوری خواسته است تا اختالف رأی را کنار بگذارند و در سنایه ین
اتحاد جمعی ،به وحدت رویه دست یابند .سخنگوی این حزب جدید ،هدف از تثسیس آن را
تالش برای اتحاد احزاب کُرد سوریه توصیف کنرده و شنعار حنق تعینین سرنوشنت را بنرای
حلوفصل مسلله کُردهای سوریه در برنامه کار خود گنجانده است؛ به همین دلینل میتنوان
حزب مذکور را نزدی

به حزب پارتی و دیدگاههای مسعود بارزانی در منورد شنمال سنوریه

ارزیابی کرد که بهموازات ترکیه ،خواهان سرنگونی دولت دمشق و دستیابی کُردهای سنوریه
به حقوق خود هستند (پشنگ.)1931 ،
 .4-2مخالفان سقوط بشار اسد
 .4-2-1حزب اتحاد دموکراتیک

از لحاظ تثثیرگذاری ،این حزب مه ترین حزب حال حاضر در شمال سنوریه محسنوب
میشود ،زیرا از نظر تعداد نیروها و سازماندهی و همچنین از نظر کنترل بر تعداد زینادی از
شهرهای کردنشین بر همه احزاب برتری دارد .سابقه تثسیس این حزب نیز بنه سنال 2339
برمیگردد؛ زمانیکه .ک.ک تصنمی گرفنت در سنه قسنمت دیگنر کردسنتان نینز حنزب
تثسیس کند .خواسته اصلی این حزب ،ایجاد ی

نوع خودمدیریتی دموکراتین

در اقلیمنی
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خودمختار برای کردستان سوریه است .گفته شده است که کنترل بنر منناطق کردنشنین در
حال حاضر حاصل توافق این حزب با دولت و ارتش سوریه بوده است؛ بنابراین حزب منذکور
در جهتگیریهای خود طرفدار باقی ماندن اسند و مخنالف جندی ارتنش آزاد و گروههنای

مخالف ضددولت است .ازجمله ره ران این حزب میتوان به عیسی حسنو ،رضنا والت ،فنؤاد
عمر ،نوری محمود و ع دالسالم مصطفی اشاره کرد ).(Tanir & et al, 2013
 .4-2-2حزب جنبش جامعه دموکراتیک کردهای سوریه ()2229

دبیرکل این حزب آلدار خلیل اسنت کنه خنود را عضنو مجلنس خلنق کردسنتان نینز
مینامد .این جن ش وابسته به حزب کارگران کردستان سنوریه و از زیرمجموعنههای حنزب
است .این گروه ،مخالف نزدیکی گروههای کرد سوری به اپوزیسیون اسنت.

اتحاد دموکراتی

تفاوت اصلی این حزب با سایر احزاب که در ج هه بارزانی و طال انی هستند ،همین مخالفت
آنها با سقو بشار اسد است که باع ایجاد شکاف میان این حزب و سایر احزاب غیره سنو
با آن شده است.

()3

 .4-2-3حزب دموکرات کردی ()2221

حزب دموکرات کردی یکی از انشعابهای حزب دموکرات سوریه است که دبیرکلی آن
را جمال مال محمود برعهده دارد .این حزب اعتقاد به اصالحات دارد و نزدی

به دولت بشار

اسد است .آنها مخالف اقدامات ارتش آزاد سوریه و اقدامات نظنامی گنروه منذکور در شنمال
سوریه هستند و در کنفرانس تهران که درباره حل بحران سوریه برگزار شد ،شنرکت کردنند
(پشنگ.)1931 ،
 .4-3احزاب میانهرو
 .4-3-1حزب الشباب الوطنیه ()2212

حزب الش اب الوطنیه ،حزبی فراکردی بنا حضنور اعنراب و مسنیحیان سنوری ،امنا بنا
اکدریت کُرد است که پروین ابراهی یکی از ره ران آن بوده و مقر آن در شهر قامیشلو واقنع
شده است .این حزب خواهان ایجاد تغییراتی در سوریه و احقاق حقوق اقلیتهنا نسن ت بنه
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گذشته است .آنها بهدن ال ی

ساختار دموکراتی

م تنیبر حقوق بشر و برابنری هسنتند و

چندان به این مسلله که چه کسی بر سر کار باشد ،توجهی ندارند (پشنگ.)1931 ،
 .4-3-2جنبش ابتکار ملی کرد سوریه ()2225

این جن ش نیز از کنار ه قرار گرفتن چندین حزب کوچ

کُرد سوری در منه 2333

ایجادشده و خواهان اصالحات مسالمتآمیز در چارچوب مرزهای سیاسی سوریه است.
 .0عامل ساختار :کردها و نیروهای منطقهای و فرامنطقهای
پیش از ورود بحرانهای اخیر خاورمیانه به سوریه ،مسلله کردسنتان سنوریه بهصنورت
ی

بحران قومی شناخته میشد .با وجود اینکه این بحنران در ابتندا در چنارچوب مرزهنای

سوریه و بین دو کنشگر اصلی بود ،ولی بهسرعت و با نفنوذ بحرانهنای اخینر خاورمیاننه بنه
سوریه ،ابعادی بینالمللی پیدا کنرد .کنشنگران خنارجی کنه شنامل کشنورهای همسنایه و
قدرتهای بزرش میشوند ،هرکدام به سه خویش بر هویتخواهی و خودمختاری کردهنای
سوریه تثثیر گذاشتهاند .در ادامه به بررسی دقیقتر مواضع و اقدامات هری

از این کنشگران

پرداخته میشود.
 .9-1نیروهای منطقهای
 .9-1-1ترکیه و کردها

یکی از بازیگران منطقهای مؤثر در بحنران سنوریه ،کشنور ترکینه اسنت .از زمنان بهقندرت
رسیدن حزب عدالت و توسعه ،سیاست خارجی این کشور متثثر از دیدگاههای دو شخصیت اصلی
این حزب ،یعنی رجب طیب اردوغنان و احمند داوود اوغلنو میباشند ).(Taspinar, 2012: 128
حزب عدالت و توسعه ،ضمن پیگیری گسترش مناس ات با اتحادیه اروپا و آمریکنا درصندد ایفنای
نقش فعالتر در خاورمیانه و جهان اسالم است (مسعودنیا و دیگران .)6 :1931 ،بااینحال از زمان
شروع بحران در سوریه فرازوفرودهای بسیاری در رفتار دولت ترکیه مشاهده شده است .به همنین
دلیل این مواضع در سه بخش جداگانه بررسی میشود.
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الف)آغاز بحران سوریه تا محاصره کوباانی .بنهدن ال بنروز ناآرامیهنا در سنوریه،
بدیهی بود که ترکیه نتواند نس ت به تحوالت همسایه خود بیتوجه باشد ،زیرا ازی سو اینن
تحوالت با دکترین عدمانیگرایی جدید ره ران حزب عندالت و توسنعه در تعنارد بنود و از
سوی دیگر ،تحوالت سنوریه میتوانسنت چالشهنایی در برابنر مننافع ملنی ترکینه از نظنر
اقتصادی ،سیاسی و امنیتی ایجاد کند .توضیح اینکه یکی از اهداف اصنلی سیاسنت خنارجی
منطقهای ترکیه در چارچوب دکترین عدمانیگرایی جدید ،بهحنداقل رسناندن مشنکالت در
روابط با همسایگان بهمنظور گسترش مناس ات ،بهوییه در حوزه اقتصادی و عهندهدار شندن
نقش بازیگر تثثیرگذار در تحوالت منطقهای بود .لذا ناآرامیهای سوریه نهتنها در تعنارد بنا
سیاست خارجی ترکیه قرار گرفت ،بلکه با هویتخواهی کردها ،امنیت ملنی آنکنارا را منورد
تهدینند قننرار داد .موضننعگیری اولیننه دولننت ترکیننه در ق ننال تحننوالت سننوریه در راسننتای
میانجیگری در مسنائل منطقنهای بنهمنظور ایفنای نقنش بنازیگری در چنارچوب دکتنرین
عدمانیگرایی جدید بود که حمایت از انجام اصالحات در سوریه و توصیه به بشار اسند بنرای
انجام اصالحات سیاسی در این کشور را شامل میشد (.)Mahfudh, 2012: 29-28
با گسترش بحران در سوریه ،روابط دو کشور رو به تیرگنی گذاشنت .در ننوام ر 2311
ترکیه با چرخش کامل در سیاستهای خود از اسد خواست تا قدرت را رهنا کنند و عالوهبنر
این ،با قرار گرفتن در موضع تهاجمی و فعال ،چندین نشست مخالفنان سنوری را میزبنانی و
در آوریل  2312نیز دومین اجال

دوستان ملت سوریه را در استان ول برگزار کرد تا به ی

بازیگر کلیدی حامی مخالفان سوریه ت دیل شود .ترکینه در راسنتای سیاسنت جدیند خنود
نهتنها به مخالفان دولت سوریه اماکن ع ور از خاک خود و اجازه حمل سالح به درون خناک
سوریه را داد ،بلکه خودش نیز تا مرحله درگیری نظامی با دولنت دمشنق پنیش رفنت .اینن
سیاست ترکیه نس ت به سوریه تنا زمنان ورود نیروهنای گنروه دولنت اسنالمی بنه منطقنه
کردنشین در شمال سوریه و محاصره کوبانی ادامه داشت ،اما از این تاریخ بنه بعند سیاسنت
ترکیه نس ت به تحوالت سیاسی سوریه شکل دیگری به خود گرفت.
ب) از محاصره کوبانی تا شکست داعش در کوبانی .بزنگناه کوبنانی رونند بحنران
سوریه را کامالت تغییر داد ،زیرا کردهایی که در شمال سوریه به حفاظت از مناطق کردنشنین
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تحت تسلط خود میپرداختند ،بهصورت فعال وارد جننگ داخلنی سنوریه شندند .اینن امنر
سیاست خارجی ترکیه در ق ال سوریه را با مشکل روبرو کرد و بنر سنر دو راهنی امنینت ینا
عدالت قرار داد .در ادامه درگیری میان یگانهای مندافع خلنق( )13و نیروهنای گنروه دولنت
اسالمی (داعش) و نیز با تنگتر شدن محاصره کوبانی ترازوی امنیت یا عندالت در سیاسنت
خارجی ترکیه نس ت به مسلله کوبانی به نفع امنیت سنگینتر شد و آنکارا ننهتنها در قضنیه
کوبانی هیچ موضعی م نیبر محکوم کردن داعش و یا کم

به نیروهای کرد از خنود نشنان

نداد ،بلکه رجب طیب اردوغان ،رئیسجمهور ترکیه در ی

کنفرانس خ ری تثکید کنرد کنه

کوبانی قطعات سقو خواهد کرد (شن که العربینه .)2311 ،درحقیقنت دولنت ترکینه حضنور
نیروهای کرد ترکیه ،عنراق و اینران در سنوریه را بهمنزلنه آغناز تشنکیل دولنت خودمختنار
جدیدی در جنوب ترکیه تلقی کرد که میتواند تمامیت ارضی آن را با خطر مواجنه سنازد و
به همین دلیل به مقابله با هویت خواهی کردها برخاست و توافق خود با احزاب کنرد داخنل
کشورش را نیز شکست .اما این اقدامات نتوانست جلوی پیروزی کردها بر داعش را بگیرد.
ج) پایان محاصره کوبانی تا ورود جنگندههای ترکیه به جنا

علیاه کردهاا.

پس از مقاومت یگانهای مدافع خلق در کوبانی بهتدریج این شهر از محاصنره خنارج شند و
نیروهننای داعننش کننامالت از مرزهننای کننانتون کوبننانی عقبنشننینی کردننند .بننهاینترتیب
پیشبینیهای اردوغان م نیبر سقو کوبانی نهتنها واقعیت پیدا نکرد ،بلکه یگانهای مدافع
خلق هر روز مناطق بیشتری را از دست نیروهای داعش خارج کردنند .بنا ادامنة درگیریهنا
میان یگانهای مدافع خلق و نیروهای گروه دولنت اسنالمی (داعنش) و آزاد شندن منناطق
تحت اشغال داعش در میان دو کانتون کوبانی و عفرین و ایجاد ارت ا میان این دو کنانتون،
مناطق کردنشین شمال سنوریه پیوسنتگی بیشنتری یافتنند .اینن امنر بنرای ترکینه امنری
ناخوشایند بود؛ به همین دلیل ترکیه ازی سو بنا دراختینار قنرار دادن پایگناه انجرلین

بنه

آمریکا عمالت وارد ائتالف جنگ علیه داعش شد و از سوی دیگر ،با جنگندههای خود مواضنع
گروههای کرد را هدف قرار داد .هدف از این عملیات نظامی جلنوگیری از پیوسنتگی هرچنه
بیشتر کانتونهای کردنشین شمال سوریه و ایجاد منطقه امن در شمال سوریه است.
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بننهطورکلی ترکیننه هرگونننه اسننتقاللطل ی کردهننا در سننوریه را رد کننرده و خطننر
خودمختاری آنها را بیشتر و جدیتر از خطر داعش میداند؛ به همین دلیل آتشبس خود بنا
کردهای داخل را نیز شکسته و روند سرکوب کردها در شمال سوریه را ادامه میدهد.
 .9-1-2ایران و کردها

از نظر ایران بحران سوریه ی

بحنران سناختگی بنرای سنرنگونی بشنار اسند و از هن

گسستن حلقه مقاومت در منطقه است .به همین دلیل از زمنان بنروز ناآرامیهنا در سنوریه
ایران در کنار بشار اسد ایستاد و با هرگونه مداخله نظامی خنارجی در اینن کشنور مخالفنت
کرد .به عقیده سیاستمداران ایرانی ،همکاری و حمایت از حکومت بشنار اسند از مه تنرین
عوامل پیش رد رویکردهای سیاسنی و امنیتنی جمهنوری اسنالمی اینران در سنطح منطقنه
خاورمیانه است و از دست رفنتن سنوریه میتوانند آیننده خاورمیاننه را تغیینر دهند .بنرای
جلوگیری از این امر و پایان دادن به خشنونتها اینران در چنندین نوبنت عالوهبنر میزبنانی
مخالفان میانهرو بشار اسد و رایزنی با مقامات سایر کشورها به ارائنه طرحهنایی بنرای صنلح
اقدام کرده است ) .(Hunter, 2010: 208-209ازآنجاکه حفظ تمامیت ارضنی سنوریه جنزء
اهداف استراتیی

ایران محسوب میشود ،ایران هرگونه خودمختاری و تجزیهطل ی در خاک

این کشور را نفی کرده است .اما این بهمعنای سرکوب کردها همانند ترکیه نیست .بنرعکس
ایران پیوسته اقدامات داعش در سوریه بهوییه در کوبانی را محکوم کرده و خواستار پیگینری
حقوق کردها در دولت آینده سوریه از راه مسالمتآمیز و اصالحات است.
 .9-1-3عراق و کردها

موضع عراق نس ت به کردستان سوریه را میتوان در قالنب دو موضنع متفناوت ،یکنی
موضع حکومت مرکزی و دیگری موضع اقلی کردستان عراق تقسی بندی کرد .با توجنه بنه
اوضاع کنونی ،ازی سو عراق با خطر گروه دولت اسالمی و سودای خالفتش و از سوی دیگنر
اعالم استقالل کردستان عراق روبرو است .همین امر باع شنده اسنت تنا موضنع حکومنت
مرکزی عراق نس ت به تحوالت سوریه بهطورکلی و تحنوالت شنمال سنوریه بنهطور جزئنی
م تنیبر حمایت از یکپارچگی سوریه باشد ،زیرا شن اهت مسنائل و مشنکالت موجنود در دو
کشور در چند ماه اخیر این موضوع را ثابت میکند که هرگونه رویندادی در سنوریه ،اعن از
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تشکیل اقلی خودمختار کردستان سوریه و یا بهقدرت رسیدن داعش بهطور مستقی امنینت
ملی این کشور را نیز نشانه میگیرد .با تشکیل اقلی خودمختار کردستان سنوریه ،حکومنت
مرکزی عراق در مقابل کردهای کشور خودش در موضع ضعف قنرار خواهند گرفنت و خطنر
اعالم استقالل اقلی خودمختار کردستان عراق را بیشازپیش میکند و نیز در صورت قندرت
گرفتن داعش در سوریه ،عراق نیز در گرداب این ناامنی فرو خواهد رفنت .لنذا بنا توجنه بنه
مسائل پیشروی عراق باید گفت حکومت مرکزی عراق با تشنکیل اقلنی کردسنتان سنوریه
موافق نخواهد بود .اما در مورد موضع اقلی خودمختنار کردسنتان عنراق در ق نال سنوریه و
کردستان سوریه باید گفت ،اقلی کردستان عراق در مورد حکومت مرکزی سنوریه خواهنان
سقو بشار اسد است ،اما در مورد اوضاع کردستان سوریه هرچند پارلمان کردسنتان عنراق
طرح بهرسمیت شناخته شدن کانتونهای کردستان سوریه از سوی اقلی کردستان عنراق را
تصویب کرد ،اما فعالت ریاست اقلی کردستان عراق بنهطور رسنمی اینن امنر را اعنالم نکنرده
است .این امر ناشی از اختالفات احزاب کردستان عراق با حزب اتحادیه دموکراتین

بنر سنر

تقسی قدرت میان احزاب دیگر کردستان سوریه است .بهطورکلی پیشبینی میشود کنه بنا
توجه به اوضاع کنونی منطقه ،اقلی کردستان عراق بهدلیل مالحظات منطقهای با ترکینه در
کوتاهمدت این امر را نپذیرد ،اما در درازمندت کانتونهنای خودمختنار کردسنتان سنوریه را
بهرسمیت بشناسد.
 .9-2نیروهای فرامنطقهای
 .9-2-1آمریکا

مه ترین زوایای سیاست خنارجی آمریکنا در خاورمیاننه بنهطورکلی و سنوریه بنهطور
جزئی را میتوان در امنیت ریی صهیونیستی ،کاهش نفوذ منطقهای ایران ،تد ینت هیمنونی
خود ،گسترش فرهنگ آمریکایی در پوشنش ایجناد دموکراسنی و تضنعیف ج هنه مخالفنان
واشنگتن در منطقه خالصه کنرد (بناقری .)53 :1932 ،ایناالت متحنده کشنوری اسنت کنه
سیاست خارجیاش را نس ت به تحوالت موجود در خاورمیانه نس ت به تغیینرات ایجادشنده
همواره مورد بازبینی قنرار میدهند .رویکنرد آمریکنا در منورد شنکلگیری حکومنت اقلنی
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کردستان سوریه ،رویکردی دوگانه است .از سویی آمریکا منافع ترکیه را درنظر دارد (ترکینه
عضو ناتو و ه پیمان آمریکا در منطقه است) و از سوی دیگر ،از دید سنران آمریکنا موضنوع
کردها فراترکیهای است .بااینوجود آمریکاییها در مورد مسنلله کردهنا همنواره دعنوت بنه
گفتگو و رعایت حقوق شهروندی کردهاند و بنهطورکلی خواهنان حفنظ یکپنارچگی سنوریه
میباشند؛ بهگونهای که در تحوالت اخیر مناطق کردنشین و اعنالم خودمختناری کردسنتان
سوریه از سوی حزب اتحادیه دموکراتی  ،ایاالت متحنده دربناره اینن اقندام ابنراز نگراننی و
موضع خود م نیبر دفاع از سوریه یکپارچه را تکرار کرد .جین ساکی ،سخنگوی وزارت امنور
خارجه آمریکا در اینباره گفت« :آمریکا همواره حامی ی
دلیل اقدام حزب اتحاد دموکراتی

سوریه یکپارچه بوده و بنه همنین

برای ایجاد خودگردانی کُرد مورد تثیید ما ن وده و نگرانی

ایجاد میکند .این اقدام بر معادالت منطقه تثثیر منفی میگذارد» (ساکی.)1932 ،
بهطورکلی میتوان موضع آمریکا در ق ال تحوالت کردسنتان سنوریه را اینگوننه بینان
شدن سنوریه و احقناق

کرد که آمریکا در قالب استراتیی امنیت ملیاش از روند دموکراتی

حقوق کردها حمایت میکند ،اما بهدن ال مدیریت آرام و تدریجی مسلله است؛ بهگونهای که
نمیخواهد با تثیید خودمختاری کردها ،اهل تسنن را نیز تحری

به تجزیه سوریه کند.

 .9-2-2روسیه

در بررسی مواضع روسیه نس ت به بحران سوریه بهطورکلی و شمال سوریه بهطور جزئنی
باید نگاه استراتیی

روسیه را درنظر داشت .روسنیه بنا هرگوننه تغیینری در نظن یئوپلیتین

منطقه که موازنه قدرت را به سود آمریکا بره زند ،مخالف است .به همین دلینل نینز از طنرح
حمله نظامی غرب به سرکردگی آمریکا به سوریه به بهانه استفاده بشار اسد از سالح شنیمیایی
در جنگ داخلی جلوگیری کرد .بهطورکلی تحوالت منطقه خاورمیانه بنهوییه کشنور سنوریه از
چند جهت برای روسیه دارای اهمیت است که مه ترین آنها ع ارتند از :تهدید منافع اقتصادی
و تجاری روسیه؛ ایجاد و تشدید مشکالت سیاسی با کشورهای منطقه بهوییه عربستان سعودی؛
پایگاه نظامی دریایی روسیه در سواحل غرب سوریه در بندر طرطو
این کشور در دریای مدیترانه است؛ نزدیکی این منطقه به خارج نزدی

که اصلیترین مقر نظامی
روسنیه؛ فنراه شندن

زمینه برای دخالت کشورهای غربی (گودرزی .)2 :1931 ،با توجه بنه منوارد مطرحشنده (و تنا
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زمان چا این مقاله) ،روسیه در تحوالت سوریه سعی کرده است تا با اسنتفاده از حنق وتنوی
خود بیشتر نقش مهارکننده را داشته باشد تا مداخلهگر .این نقنش نینز تناکنون منؤثر بنوده و
توانسته است غرب را از گزینه کنار گذاشتن بشنار اسند از قندرت منصنرف کنند .در مجمنوع،
روسیه چندان تمایلی به پذیرش اقلی کردستان سوریه ندارد و مندافع حفنظ تمامینت ارضنی
سوریه است ،اما اگر روزی قرار باشد به اج ار این خودمختاری را بپذیرد ،تالش خواهند کنرد از
کردهای سوریه برای تحت فشار گذاشتن آنکارا استفاده کند.
 .9-2-3اتحادیه اروپا

اتحادیه اروپا در جمع بازیگران بینالمللنی ،ابزارهنا و تواناییهنای الزم بنرای مندیریت
بحران سوریه ،ازجمله توان سختافزاری و نظامی قوی ،را نندارد .ازآنجاکنه اتحادینه اروپنا از
تغییرات ناگهانی در منطقه حسا

خاورمیانه و تغییر کلی معادالت ناخشننود اسنت ،سنعی

میکند از طریق ابزارهای اقتصادی ،تغییرات را از سطح اقتصادی شروع کرده و ک ک نتنایج
این تغییرات را در سطوح دیگر وارد کند .به همین دلیل بهجای مشارکت مسنتقی در ابتندا
ترجیح داد با حمایت مالی از مخالفان بشار اسد ،روند جابجنایی قندرت در سنوریه را پنیش
ب رد .برگزاری کنفرانسهای ینو ی

و دو و حمایتهای نظامی برخی از اعضای این اتحادینه

از مخالفان بشار اسد ،بخشی از نقشآفرینی اتحادیه اروپا در بحران سوریه بوده است .امنا در
مورد مواضع اتحادیه اروپا درباره مسلله کردستان سوریه ،باید گفت کنه سیاسنت خنارجی و
متغیرهای اتحادیه اروپا در مورد شکلگیری اقلی کردستان سوریه بهگونهای است که تصنور
میشود اتحادیه اروپا با آن مخالف ن اشد ،زیرا نخست تثکید اروپاییها بر مسائل حقوق بشنر
و حقوق قومی است و دوم اینکه جمعیت زیادی از کردها در اروپا زندگی میکننند .تشنکیل
دولت کردستان بزرش میتواند زمینه بازگشت این مهاجران به خاورمیانه را فراه سازد.
نتیجهگیری
بررسی مواضع احزاب کرد سوریه گویای اینن نکتنه اسنت کنه اینن گروههنا از آرمنان
خودمختاری در این منطقه حمایت میکنند و در مورد دستیابی به این آرمان ،هیچ تضنادی
با یکدیگر ندارند .آنچه موجب انشقاق در مواضع آنهنا نسن ت بنه تحنوالت سنوریه و بنهوییه
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حمایت از بشار اسد شده است ،ابهام نس ت به آینده و چگونگی تحقنق رؤینای خنود اسنت.
بخشی از احزاب کرد با این تحلیل که غرب قادر به تغییر نظام سیاسنی در سنوریه نیسنت و
بشار اسد همچنان رئیسجمهنور خواهند مانند ،میکوشنند از هرگوننه روینارویی بنا دولنت
بپرهیزند تا در آینده عالوهبر مصون ماندن از خش دولت ،بتوانند حداقل امتیازهنای ممکنن
را بهدست آورند .از دیدگاه این دسته از احزاب ،تحقق رؤیای خودمختاری کردستان سنوریه
مستلزم حمایت جامعه جهانی و کشورهای منطقه است و چننین حمنایتی در حنال حاضنر
مشاهده نمیشود؛ لذا بهتر است تحقق این رؤیا به زمانی در آینده موکول شنود .امنا جرینان
مقابل معتقد است دولت بشار اسد هیچ اقدامی در راستای احقاق حقوق کردها انجنام ننداده
است و فرصت کنونی ،یگانه فرصت ممکن برای رهایی از چنین دولتنی اسنت .درصنورتیکه
کردها در روند م ارزه با دولت نقشی ایفا نکنند ،نمیتوانند انتظار حمایت و سهمی در آیننده
را داشته باشند .رویارویی آنهنا بنا دولنت دسنتک میتوانند فرصنت دسنتیابی بنه اقلیمنی
خودمختار مشابه عراق را فراه کند .ط ق این تحلیل اگر کردها بتواننند سرنوشنت منناطق
کردنشین را در اختیار بگیرند ،غرب و جامعه جهانی چارهای جز پذیرش شرایط آنها نندارد و
در بلندمدت وضعیت آنها را مورد تثیید قرار خواهد داد .با توجه به مجموع شنرایطی کنه در
سوریه و منطقه در جریان است ،میتوان گفت ظهور داعش در سوریه ابهام نس ت به آیننده
کردها در این کشور را بیشتر کرده است .انفعال غرب در برابر تسلط اولینه داعنش بنر شنهر
کوبانی نشان داد انتظار حمایت جامعه جهانی از رؤیای خودمختاری کردهنا در حنال حاضنر
انتظاری خوشبینانه است .عالوهبر این ،آنچه شرایط را دشوارتر میکند ،انشنقاقی اسنت کنه
در میان ره ران کرد نس ت به آینده و حتی ره ری چنین دولتی وجود دارد.
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یادداشتها
 .1این مذهب ترکی نی از عناصنر کفرآمینز و سنایر دینهنا ازجملنه یزدانیسن و زرتشنتی اسنت و
همچنین اصول و عقاید یهودی ،مسیحی و اسالم در آن یافت میشود .کردهنای یزیندی ،کرمنانجی
صح ت میکنند و در مناطقی از سوریه ،ارمنستان و منطقه ماردین ن میدیات ترکیه حضور دارند.
2. International Crisis Group Middle East Report, 2013
3. Report: Kurds in Syria,2010.
4. Center for Middle Eastern strategic studies,2012:127.

 .5همان.
 .6مرکز مطالعات استراتیی خاورمیانه.123 :2312 ،
 .7مرکز مطالعات استراتیی خاورمیانه.121 :2312 ،
 .1مرکز مطالعات استراتیی خاورمیانه.123 :2312 ،
 .3مرکز مطالعات استراتیی خاورمیانه.121 :2312 ،
 .13شاخه نظامی حزب اتحادیه دموکراتی .
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