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مقدمه

از زمان فروپاشی عثمانی و در نتیجه تقسیم ُکردها بین سه کشور عراق، ترکیه و سوریه 

طبق نقشه سایس-پیکو، یکی از چالش ها و مسائل حیاتی این سه کشور موضوع ُکردها بوده است. 

مناطق کردنشین این سه کشور که بعد از جنگ چالدران از ایران جدا و به خاک عثمانی ملحق 

شدند، همواره از سوی دولت های مرکزی و خارجی به چشم یک مزاحم دیده شده و حضور آن ها 

در مناطق حاصلخیز و سرشار از منابع طبیعی این وضعیت را تشدید کرده است. به هرحال آنچه 

مشخص است از زمان فروپاشی عثمانی تا پایان حکومت حزب بعث در عراق وجه اشتراک همه 

ُکردهای سه کشور، سرکوب، اختناق و خفقان توسط دولت های مرکزی عراق، سوریه و ترکیه 

بوده است. ُکردهای سوریه در این  میان شرایط خاص و ویژه خود را دارند. کردستان سوریه که 

با نام روژاوا نیز شناخته می شود، بخش هایی از استان های حسکه، رقه و حلب را در بر می گیرد. 

این منطقه هم اکنون به سه واحد سیاسی با نام های کانتون جزیره، کانتون کوبانی و کانتون عفرین 

تقسیم شده است. شمار زیادی از ُکردهای سوریه نیز در شهرهای بزرگ مانند حلب و دمشق 

زندگی می کنند. بر طبق برخی از آمارهای سازمان ملل متحد ُکردها حدود ۱۸ درصد از کل 

جمعیت سوریه را تشکیل می دهند. هرچند برخی آمارهای دیگر حاکی از جمعیت ۱۰ درصدی 

ُکردها در سوریه است]۱[. علت اصلی اختالفات آماری مربوط به جمعیت ُکردها در سه کشور 

عراق، ترکیه و سوریه)برخالف ایران( شرایط ویژه ای است که دولت های مرکزی این کشورها 

برای ُکردها ایجاد کرده اند که از بسیاری حقوق شهروندی محروم هستند.

ُکردی  سیاسی  به جریانات  نگاهی  با  پژوهش حاضر  ُکردها،  موجود  به شرایط  عطف 

خارجی،  بازیگران  با  ارتباطشان  نوع  آن ها،  اشتراکات  و  اختالفات  بررسی  درصدد  سوریه  در 

رویکردشان به آینده ساختار سیاسی سوریه و الزامات نقش آفرینی ایران در موضوع کردستان 
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سوریه است. درواقع پرسش های موردنظر عبارت اند از؛ گروه ها و احزاب سیاسی کردستان سوریه 

به چند گروه تقسیم می شوند؟ گروه های مختلف کردستان سوریه با بازیگران خارجی چه ارتباطی 

دارند و نسبت به آینده ساختار سیاسی سوریه از چه دیدگاهی برخوردار هستند؟ و در پایان 

الزامات و مالحظات رویکرد جمهوری اسالمی ایران نسبت به آینده ساختار سیاسی سوریه و 

جایگاه ُکردها در آن چیست؟

گروه ها و جریانات سیاسی ُکرد سوریه

همانند دیگر ُکردهای منطقه در عراق و ترکیه، وضعیت گروه ها و احزاب سیاسی ُکرد در 

سوریه نیز بی شباهت به آن ها نیست. ُکردهای سوریه نیز از همان اصل قبیله گرایی، عدم وحدت 

رویه و در نتیجه تنش داخلی پیروی می کنند. همین موضوع تنوع قبیلگی و گروه بندی های مختلف، 

متفاوت و متعارض، باعث شده است کردستان سوریه نیز شاهد طیف متنوعی از احزاب سیاسی 

ناهمگون باشد که تعداد آن ها از ۲۰ مورد نیز تجاوز می کند. برخی از مهم ترین این احزاب عبارت اند 

از: ۱- حزب دمکرات ُکردستان سوریه)۱۹57(، ۲- حزب دمکراتیک پیشروی ُکرد)۱۹65(، ۳- 

حزب اتحادیه  خلق ُکرد سوریه)۱۹۸۰(، ۴- حزب وحدت دمکراتیک ُکرد)۱۹۹۳(، 5- حزب 

الشعبیه)۲۰۰۰(،  االیراد  ُکردهای سوریه، 7- حزب  اتحاد  ُکرد سوریه)۱۹۹6(، 6- حزب  چپ 

سوریه  ُکردهای  دمکراتیک  جامعه   جنبش   .۹-)۲۰۰۳(  PYD دمکراتیک  اتحادیه   حزب   -۸

TEV-DEM(- ۱۰. حزب آزاد ُکرد سوریه)۲۰۰5(، ۱۱- جنبش آینده  ُکرد سوریه)۲۰۰5(، 

برابری دمکراتیک ُکرد سوریه)۲۰۰۸(، ۱۴- ۱۲- حزب دمکرات ُکردی)۲۰۰7(، ۱۳- حزب 

حزب ملی دمکراتیک ُکرد سوریه)۲۰۰۸(، ۱5- سازمان اتحادیه  ملی آزاد)۲۰۰۸(، ۱6- جنبش 
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ابتکار ملی ُکرد سوریه)۲۰۰۹(، ۱7- حرکت بدیل ُکردی سوریه)۲۰۰۹(، ۱۸- جنبش تصحیح 

جوانان آگاه ُکرد سوریه، ۱۹- حزب الشباب الوطنی و…]۲[

این گروه های متنوع و متکثر را به اشکال مختلف می توان دسته بندی کرد. نوع ارتباط با 

بازیگران دولتی منطقه ای و فرامنطقه ای، نوع ارتباط با بازیگران ٌکرد در کشورهای پیرامونی، نوع 

قبیله، میزان نزدیکی و یا تنش با دولت سوریه و … روش هایی است که می تواند برای دسته بندی 

تأثیرپذیری تحوالت کردستان  به  با توجه  به نظر می رسد  اما  به کار گرفته شود.  این احزاب 

وجود  و  ُکردی  حوزه  دو  این  جوار  در  آن ها  همزیستی  ترکیه،  و  عراق  کردستان  از  سوریه 

رهبرانی همچون بارزانی و اوجاالن در عراق و ترکیه، بهترین روش دسته بندی ُکردها در سوریه 

تقسیم بندی بر اساس میزان ارتباط با ُکردهای غیر سوری باشد. بر همین اساس می توان ُکردهای 

سوریه را در سه گروه تقسیم کرد: هواداران اوجاالن، طرفداران بارزانی و نیروهای دموکراتیک 

سوریه)قسد(.

هواداران و مریدان عبداهلل اوجاالن: بزرگ ترین و فراگیرترین سازمان ُکردی حاضر در 

 PKK یا حامیان عبداهلل اوجاالن است که معموالً به عنوان شاخه سوری PYD سوریه، حزب

شناخته می شوند. این طیف به محوریت »صالح مسلم« به صورت تاریخی از مریدان و هواداران 

 PYD هستند و در قالب حزب اتحاد دموکراتیک یا pkk عبداهلل اوجاالن« مؤسس و رهبر«

مجتمع شده اند. با جدی شدن جنگدر سوریه، این گروه که دارای شبکه منسجم و گسترده شبه 

نظامی آموزش دیده در اردوگاه های PKK بود، طی توافقی با دمشق در پی خروج ارتش سوریه 

از بیشتر مناطق کردنشین به ویژه »عفرین«، »کوبانی« و »رأس العین« اداره این مناطق را بر 

و  ارتش سوریه صرفًا در شهرهای »حسکه«  نیز  استان حسکه  در  اینکه  عهده گرفت. ضمن 

»قامشلی« باقی ماند و بقیه مناطق را به PYD و شاخه های نظامی آن یعنی YPG واگذار کرد. 
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سیطره سرزمینی بر مناطق کردنشین که برای نخستین بار در تاریخ این منطقه رخ می داد، ظرفیت 

فوق العاده ای به PYD بخشید تا ازیک طرف بتواند به صورت گسترده از توده های کرد این منطقه 

نیروگیری کند و از طرف دیگر در مجامع بین المللی، خود را به عنوان نماینده واقعی ُکردهای 

سوریه مطرح سازد! ]۳[

هواداران بارزانی: دومین گروه بزرگ ُکردی در سوریه، حزب دموکرات کردستان سوریه 

یا »بارتی«  به »بارتی دیمقراطی کردستان«  ادبیات سیاسی سوریه  )PDKS( هستند که در 

شهره اند. این گروه، برخالف PYD که به PKK و اوجاالن متمایل است، از هواداران و حامیان 

مسعود بارزانی بوده و کعبه آمال خود را در اربیل دنبال می کنند. گفته می شود بخشی از کادر 

بارتی در اردوگاه های »پیشمرگه های کردستان« آموزش نظامی دیده اند؛ اما این گروه برخالف 

PYD دارای شاخه نظامی رسمی نیست. طی سال های زعامت PYD بر شمال سوریه، یکی از 

مسائل بغرنج داخلی ُکردها مسئله ورود پیشمرگه ها از اقلیم کردستان عراق به داخل سوریه بود که 

همواره با مخالفت طیف های وابسته به PKK مواجه می شد؛ زیرا بیم آن داشتند که پیشمرگه ها 

عماًل به شاخه نظامی بارتی تبدیل شوند. همچنین مجموعه قابل توجهی با عنوان »المجلس الوطنی 

الُکردی« گرد هم آمده اند که به نظر می رسد در راستای تالش های بارزانی برای افزایش نفوذ خود 

در کردستان سوریه تأسیس شده باشند.]۴[

نیروهای دموکراتیک سوریه)قسد(:نیروهای سوریه دموکراتیک یا ارتش دموکراتیک 

سوریه که به اختصار SDF یا QSD نامیده می شود، ائتالفی از نیروهای سیاسی و نظامی اکثریت 

کرد و همچنین عرب، آشوری، ارمنی و ترکمان است که در خالل جنگ داخلی سوریه در 

سال ۲۰۱5 تأسیس شده  است. این ائتالف می کوشید تا دولت اسالمی عراق و شام )داعش( را از 

منطقه رقه و نیز از دیگر مناطق سوریه بیرون کند و خودش را به عنوان »نیروی نظامی متحد ملی 
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همه سوریه ای ها ازجمله ُکردها، عرب ها، آشوری ها و دیگرانی که در موقعیت جغرافیایی سوریه 

زندگی می کنند« معرفی کند]5[. افزون بر این هدف آن ها ایجاد خود مدیریتی به طور سراسر و 

سوریه ای دموکراتیک است. این گروه اخیراً با ارائه یک پیشنهاد ۱۰ بندی به دولت سوریه در پی 

تحقق دموکراسی برای سوری و حداقل اختیارات محلی برای کردستان سوریه هستند.

ارزیابی نقاط اختالف و اشتراکات ُکردها

دوستان  و جد، هرگز  پدر  می گوید: »دشمنان  دارند که  ُکردهای سوریه ضرب المثلی 

فرزندان و نوه ها نمی شوند«. این ضرب المثل، تجلی یکی از ویژگی های ُکردهای سوریه است: 

»اسارت در تاریخ«! همین موضوع باعث شده اختالفات داخلی میان ُکردها هیچ گاه فروکش نکند! 

همین مهم، ازیک طرف قدرت ابتکار عمل و تصمیم گیری فوری و لحظه ای ُکردها را به حداقل 

رسانده و از طرف دیگر، باعث شده عموم گروه های کرد در سوریه به فراسوی مرزهای خود 

چشم بدوزند و اتحاد با ُکردهای غیر سوری یا هم پیمانی با کشورهای خارجی و دیگر اجزای ملت 

سوریه را بر اتحاد و هماهنگی داخلی خودشان ترجیح دهند.]6[

البته این ضرب المثل و این ویژگی تنها به ُکردهای سوریه اختصاص ندارد بلکه در عراق 

و ترکیه نیز وضع روابط بین آن ها بهتر از سوریه نیست. بنابراین با این شاخص سیاسی در بین 

گروه های سیاسی مذکور، بررسی اشتراکات و اختالفات آن ها موضوع سهل و آسانی نیست. 

تأثیرپذیری گروه های کرد سوریه از محیط بیرونی و خارجی و وضعیت خاص داخلی این کشور 

باعث شده است تا نتوان رویکردها و اندیشه های گروه های مختلف سیاسی کرد را بررسی کرد. 

بازیگران سیاسی،  با  این گروه ها  ارتباط  نوع  است؛  آنچه در چنین شرایطی واضح و مشخص 
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رویکردها و اهداف آن ها را مشخص می کند. برای مثال جریان نزدیک به بارزانی در همسویی 

با متحدان حزب دموکرات کردستان عراق، مواضعی را دنبال می کند که حداقل در تعارض با 

بارزانی و پیشمرگه های کرد نباشد. همین وضعیت در مورد طرفداران اوجاالن نیز صدق می کند.

با این وجود چند وجه اشتراک و اختالف را می توان بین گروه های سیاسی ُکرد سوریه 

مطرح کرد. در حوزه اشتراکات، اصل استقالل کردستان به عنوان یک خواسته حداکثری، یک 

آرمان و یا یک رؤیا مدنظر همه گروه های سیاسی کرد در سوریه، عراق و ترکیه است و مخالفت 

با این آرمان هیچگاه به صورت علنی مطرح نمی شود. دومین اصل مورد توافق همه گروه های 

سیاسی کرد در سوریه بعد از استقالل، موضوع خودمختاری یا فدرالیسم است. آن ها در پِس رؤیای 

استقالل و به عنوان گام نخست، همواره بر خودمختاری و فدرالیسم در سوریه به عنوان یک خواسته 

حداقلی تأکید داشته و در این راه اقلیم کردستان عراق را سرلوحه خود قرار داده اند.

عالوه بر اینها، در حوزه هایی مانند نوع رابطه با دولت سوریه، شیوه مقابله با گروه های 

تکفیری و تروریستی، میزان ارتباط با گروه های کرد عراق و سوریه، روابط با دولت های ایران، 

ترکیه، آمریکا، روسیه و حتی عربستان همواره مورد جدل بین گروه های سیاسی کرد سوریه است 

که در کنار ریشه های قبیلگی، باعث تقویت اختالفات و در نتیجه عدم وجود سازوکار متحدانه 

و یک جانبه از سوی این گروه ها در سوریه می شود. نکته مهم این اختالفات این است که ریشه 

اختالف و میزان همسویی با بازیگران خارجی و یا تقابل های دوطرفه و چند سویه تنها بر اساس 

منافع قبیلگی و قدرت طلبی شکل می گیرد و هیچ مبنای منافع قومی یا ایدئولوژیکی وجود ندارد. 

به همین دلیل نمی توان چارچوب و قاعده مشخصی برای اختالفات موجود ارائه داد تا نسبت به 
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رفع آن ها راه حل های موردنظر نیز ارائه شود. هواداران بارزانی و اوجاالن هرکدام نسخه عملکرد 

خود را از مرزهای بیرونی سوریه دریافت می کنند و بنابراین هیچ گونه آزادی عملی برای مواضع 

سیاسی و نظامی ندارند و گروه های مستقل از ُکردهای سوریه و عراق نیز در خاک سوریه مجبور 

به تکیه کردن بر یکی از ائتالف های منطقه ای هستند. به طورکلی مواضع مشترک و مورد اختالف 

آن ها را می توان این گونه تقسیم کرد:



اندیشکده راهربدی تبیین

۱۳

تحلیل ارتباط ُکردهای سوریه با بازیگران خارجی

نوع ارتباط گروه های کرد سوریه با بازیگران خارجی نیز متأثر از اختالفات و تنش های 

داخلی است. عالوه بر دو بازیگر غیررسمی یعنی اقلیم کردستان عراق و ُکردهای ترکیه، بازیگران 

دولتی منطقه ای و فرامنطقه ای نیز بر اساس منافع خود به بخشی از این گروه ها نزدیک شده و 

ارتباط بین آن ها را منافع ملی بازیگران خارجی تعیین می کنند. یعنی گروه های ُکردی که با 

ائتالف غربی به رهبری آمریکا همکاری می کردند تنها تا زمانی متحد آمریکا به شمار می آیند که 

منافع آمریکا در سوریه را تأمین کنند. به همین دلیل در موضوع رابطه گروه های ُکرد با بازیگران 

خارجی یک قاعده دیگری وجود دارد و آن »منافع ملی بازیگران خارجی است که نوع روابط را 

تعیین می کند«. نوعی روابط یک سویه که از سوی بازیگران خارجی تعیین می شود و فاقد منافع 

دوجانبه و دوسویه ای است که از قِبل آن به ُکردهای سوریه نیز منافعی برسد. آن ها به جای تکیه 

بر ظرفیت های محلی و همزیستی مسالمت آمیز و قانونمند در چارچوب منافع ملی دولت سوریه، 

هرازگاهی با الگوبرداری از روش های چریکی بارزانی در اقلیم کردستان عراق بنای ناسازگاری 

با دولت سوریه برداشته و دنباله رو منافع بازیگران خارجی می شوند. ُکردهای سوریه در سال های 

متحدان  منطقه ای  فرامنطقه ای و حتی  بازیگران خارجی  باشند که  به خوبی دریافته  باید  گذشته 

برای  مناسب آن ها  تکیه گاه  تنها  نیستند و  ارضی سرزمین سوریه  تمامیت  برای حفظ  مناسبی 

برقراری نظم و امنیت ملی، دولت و مردم سوریه هستند. درواقع در سطح بازیگران ملی ِمنطقه ای 

می توان گفت جریان های سیاسی و اصلی کرد سوری هیچ متحد رسمی را پشت سرخود ندارند.

دو کشور آمریکا و ترکیه در بحران سوریه بیشترین توجه را به مسئله ُکردها داشته اند. 

آمریکا با هدف بهره برداری از ُکردها برای مقابله با جبهه تهران-مسکو-دمشق و ترکیه با هدف 

ممانعت از گرایش های تجزیه طلبانه به خاک این کشور دو رویکرد متفاوت در قبال مسئله کردها 
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داشته اند و به عنوان دو بازیگر ناخوانده در تحوالت سوریه باعث ویرانی های زیادی در خاک 

کردستان سوریه شده بودند.

ایاالت متحده آمریکا از زمان ورود به بحران سوریه بر روی متغیر ُکردی سرمایه گذاری 

زیادی کرده است و احزاب کرد سوری نیز هرچند گرایش های چپ  دارند، اما به دلیل قرارگیری 

در یک بن بست ژئوپلیتیکی، تمایل به همکاری با آمریکا پیدا کردند. درواقع اصل کلی برای 

آمریکایی ها این است که ُکردها یک متغیر وابسته هستند که از آن ها بهره برداری تاکتیکی  کنند، 

لذا در مبادالت استراتژیکی آمریکا قرار نمی گیرد]7[.

ترکیه نیز در تحوالت سوریه همواره از افزایش نفوذ حزب کارگران کردستان ترکیه 

)PKK( در شمال این کشور بیمناک بوده است. اشغال عفرین بخشی از یک روند بود و ترکیه 

به مخالفت  و تقابل جدی با نهادهای کرد سوری وابسته به PKK پرداخت. از دستگیری صالح 

مسلم در چک تا ممانعت از حضور کادرهای سیاسی وابسته به PKK در نشست های جهانی؛ 

نشان دهنده  تالش جدی ترکیه برای مهار PKK در سوریه است.6 زیرا ترکیه مهم ترین عاملی 

است که به طورجدی از تجزیه سوریه دچار ضرر می شود و تمام توان خود را برای جلوگیری از 

این اتفاق به کار خواهد بُرد. ترکیه در یک جبهه در حال مبارزه با PKK است و به شدت با 

جاه طلبی های سیاسی ُکردهای سوریه مخالف است و از هرگونه تالشی برای جلوگیری از ایجاد 

کردستان سوریه دریغ نکرده است. آنکارا می داند در صورت تشکیل کردستان سوریه، ُکردهای 

ترکیه تحریک شده و کشور ترکیه به شدت درخطر تجزیه قرار می گیرد]۸[.

در مجموع به نظر می رسد مهم ترین بازیگران فراملی سوریه که می توانند تکیه گاه مناسبی 

برای ُکردهای سوریه باشند، دولت های ایران و روسیه هستند که به عنوان متحدان بشار اسد ضمن 
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توان حفظ تمامیت ارضی این کشور برای برقراری نظم و امنیت در سوریه و بازگشت آوارگان 

این کشور بخصوص در مناطق کردنشین می توانند متحدان ثابت قدمی باشند که همه گروه های 

ُکرد باید بر آن ها تکیه نمایند. درواقع با خروج احتمالی آمریکا از سوریه، ُکردها در بین گزینه ها ، 

تنها می توانند به همکاری با نظام سوریه، روسیه و جمهوری اسالمی ایران حساب کنند، زیرا فقط 

این بازیگران از توان برقراری موازنه با ترکیه به عنوان اصلی ترین چالش ُکردها برخوردار هستند.

دیدگاه ُکردها نسبت به آینده ساختار سیاسی سوریه

اولین جنبش ُکردهای سوریه در جهت کسب حقوق ملی خود در سال ۱۹۲۸ رخ داد. در 

راستای این جنبش، ُکردهای سوریه مطالبات خود را در نخستین گام، تسلیم پارلمان سوریه کردند. 

این مطالبات که شامل به رسیمت شناخته شدن تدریس زبان ُکردی در مدارس و اداره کردن امور 

محلی بود با  مخالفت دولت فرانسه مواجه شده و جنبش شکست خورد. از آن سال به بعد خواسته ها 

و دیدگاه آن ها طیفی از تجزیه طلبی تا حرکت در چارچوب قانون اساسی سوریه را در برمی گیرد. 

این طیف از خواسته ها، همانند سایر کشورهای کردنشین از این قاعده مستثناء نیست که: »هرجا 

و هرزمان که دولت مرکزی تضعیف می شود، خواسته های حداکثری تجزیه طلبانه مطرح می شود 

و به محض برقراری امنیت و تشکیل دولت مقتدر این خواسته ها به حداقل می رسد و تنها بر حقوق 

شهروندی تأکید می گردد«. در حال حاضر هم بعد از حذف جغرافیایی داعش از خاک سوریه و 

تقویت مجدد دولت مرکزی این کشور گروه های مختلف و البته مستقل در سوریه بخصوص بعد 

از حمالت ارتش ترکیه به مواضع آن ها، دامنه خواسته های خود را به موضوعات حداقلی همچون 

حقوق شهروندی و اداره امور محلی برمبنای حفظ تمامیت ارضی دولت رسانده اند.
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با این وجود، اگرچه کمترین بخش اخبار بحران سوریه متعلق به ُکردهاست ولی شاید 

بیشترین نقش در روند آینده سیاسی سوریه، متعلق به آن ها باشد. درحالی که گروه های تکفیری 

و تروریستی در سوریه روبه زوال هستند، دولت سوریه می تواند با همراهی گروه های سیاسی کرد 

ضمن حفظ ائتالف نظامی پیشینی در عرصه سیاسی نیز با اصالح ساختار سیاسی فعلی ضمن تقویت 

ائتالف موجود با حذف برخی محدودیت های سیاسی، حقوقی و امنیتی برای ُکردهای سوریه بر 

تشکیل یک دولت قدرتمند ملی تأکید داشته باشد. اما این امر به خواسته ها و تقاضاهای ُکردهای 

سوریه نیز بستگی دارد. طیفی از این نیروهایی که بیشتر نزدیکان بارزانی و گروه های وابسته به 

غرب و آمریکا هستند بر طبل خودمختاری آن هم در شرایط حاد سیاسی و امنیتی در سوریه تأکید 

می کنند و همین موضوع می تواند باعث شود تا در ساختار سیاسی آینده سوریه ُکردها جایگاه 

خاصی نداشته باشند. درواقع در شرایط فعلی بهترین تصمیم برای ُکردهای سوریه این است که 

به جای بازیچه شدن توسط بازیگران خارجی، بر وحدت رویه برای تشکیل یک ساختار سیاسی 

قانونمند تأکید داشته و از این طریق به تدریج به خواسته های سیاسی خود دست یابند.

بنابراین به طورکلی دو دیدگاه کلی در بین ُکردهای سوریه نسبت به آینده ساختار سیاسی 

این کشور وجود دارد. یک دیدگاه که موردحمایت حامیان ایران، سوریه و روسیه است بر تشکیل 

دولت ملی سوریه با اصالح ساختارهای موجود تأکید دارد و دیدگاه دیگر متأثر از جنگ روانی 

غرب و حمایت های آمریکا و برخی گروه ها و کشورهای منطقه بر خواسته حداقلی)فدرالیسم( 

و خواسته حداکثری)استقالل( تأکید دارند. انتخاب هرکدام از این مسیرها برای گروه های کرد 

سوریه می تواند پیامدهای مخصوصی به همراه داشته باشد. همراهی با ائتالف ایران، روسیه و دولت 

سوریه به عنوان قدرتمندترین ائتالف نظامی و سیاسی در این کشور می تواند جایگاه سیاسی و 

امنیتی ُکردها را احیا و در قالب حفظ تمامیت ارضی این کشور پشتوانه نظامی ُکردها را تقویت 



اندیشکده راهربدی تبیین

۱7

کند. اما دیدگاه و مسیر دوم که سال ها در عراق، سوریه، ترکیه و حتی ایران نیز تجربه شده، 

بیراهه ای است که سرانجام آن بازیچه شدن توسط قدرت های فرامنطقه ای برای اهداف موردنظر 

آن هاست. می توان گفت وضعیت فعلی ُکردهای سوریه و تالش برای کسب جایگاه در آینده 

ساختار سیاسی سوریه تا حدود زیادی بستگی به نوع دیدگاه و رویکردی دارد که در آینده 

نمایان می شود. اختالفات داخلی، بازیچه شدن و نگاه مطلق با اهداف تجزیه طلبانه مسیری است که 

در گذشته به کرات تکرار شده و با شکست مواجه شده است. اما اتحاد و ائتالف درون قومیتی، 

همراهی با دولت مرکزی در قابل مناسبات قانونی و سیاسی، بی توجهی به مداخالت خارجی و 

فرامنطقه ای و تأکید بر حفظ تمامیت ارضی سوریه مسیری است که انتخاب آن نه تنها باعث حافظ 

تمامیت ارضی سوریه می شود بلکه بسیاری از حقوق ازدست رفته ُکردها در دوران عثمانی و بعد 

از آن را احیا می کند.

باوجود کارشکنی های گروه های نزدیک به بارزانی و جریان تندرو، نخستین اقدام عملی 

برای تحقق رویکرد میانه با هدف برقراری صلح و امنیت در سوریه و در چارچوب تمامیت 

ارضی این کشور از سوی جریان مستقل»قسد« صورت گرفته است که اخیراً پیشنهاد ۱۰ ماده ای 

خود را به دولت سوریه اعالم کرده اند. این پیشنهادات که در ذیل ارائه  شده است در صورت 

موافقت دیگر احزاب ُکرد سوریه می تواند راهگشای مناسبی برای آینده تحوالت سوریه در مناطق 

کردنشین باشد:

این درخواست از  بند نخست: بر لزوم حفظ تمامیت ارضی سوریه تأکید کرده است. 

مهم ترین درخواست هایی است که از دولت سوریه، روسیه و چندین کشور ذی ربط در حل بحران 

سوریه مطرح شده است. بند دوم: نظام در سوریه یک نظام جمهوری دموکرات باشد و »ادارات 

خودمختار کردستان« بخشی از این نظام باشند. بند سوم: ُکردها باید نمایندگانی در پارلمان سوریه 
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در دمشق داشته باشند. بند چهارم: آن ها در این بند، خواستار هماهنگی کامل نیروهای امنیتی 

سوریه و نیروهای قسد در مناطق کردنشین بر اساس قانون اساسی شدند. بند پنجم: نیروهای کرد 

همچنین از دولت مرکزی سوریه درخواست کردند تا به آن ها اجازه داده شود در کنار پرچم 

رسمی این کشور، پرچم نیروهای دموکراتیک سوریه در مناطق تحت کنترل ُکردها برافراشته 

شود. بند ششم: نیروهای قسد ضمن به رسمیت شناختن زبان عربی به عنوان زبان اول سوریه، 

خواستار آموزش زبان ُکردی در مناطق تحت کنترل خود شدند. بند هفتم: آموزش در مناطق 

خودمختار به زبان های محلی در دانشکده های تاریخ، فرهنگ، زبان ها، ادبیات و دیگر دانشکده های 

مشابه انجام شود. بند هشتم: توزیع عادالنه سرمایه و منابع از دیگر درخواست های نیروهای کرد 

به شمار می رود. بند نهم: امور دیپلماسی در مناطق کردنشین به نحوی انجام شود که با منافع ملت 

سوریه و قانون اساسی این کشور همخوانی داشته باشد و بند دهم: نیروهای امنیت داخلی در مناطق 

کردنشین بر اساس شوراهای محلی فعالیت می کنند که با قانون اساسی سوریه تعارضی نداشته 

باشد.]۹[

الزامات نقش آفرینی ایرانی در موضوع ُکردهای سوریه

ایران  اسالمی  ُکردها جمهوری  تحوالت سوریه و موضوع  بازیگران  مهم ترین  از  یکی 

است. سیاست خارجی و راهبردهای ایران در مورد موضوع ُکردها بخصوص در سوریه، همانند 

تحوالت مربوط به عراق از دو اصل پیروی می کند؛ حفظ تمامیت ارضی دولت سوریه و رعایت 

حقوق شهروندی و انسانی ُکردها بر اساس قانون اساسی این کشور. با نگاه به همین دو اصل 

ایران همواره سعی داشته است ضمن حمایت از گروه ها و احزاب میانه رو ُکرد در خاک سوریه 
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نسبت به نزدیکی و همسویی بیشتر ُکردها و دولت سوریه اقدام کند که در این زمینه همکاری 

با جریان دموکراتیک سوریه)قسد( در راستای مقابله با گروه های تکفیری و تروریستی نمونه ای 

از این تالش هاست.

به طورکلی دو دیدگاه کلی در بین ُکردهای سوریه نسبت به آینده ساختار سیاسی این 

کشور وجود دارد. یک دیدگاه که موردحمایت حامیان ایران، سوریه و روسیه است بر تشکیل 

دولت ملی سوریه با اصالح ساختارهای موجود تأکید دارد و دیدگاه دیگر متأثر از جنگ روانی 

غرب و حمایت های آمریکا و برخی گروه ها و کشورهای منطقه بر خواسته حداقلی)فدرالیسم( و 

خواسته حداکثری)استقالل( تأکید دارند

نقش آفرینی ایران در مورد آینده ُکردهای سوریه عالوه بر رویکرد انسان دوستانه مبتنی بر 

رعایت حقوق شهروندی و انسانی، از الزامات دیگری نیز برخوردار است. اصل دفاع از منافع ملی 

کشور و حفظ آرامش و امنیت در منطقه غرب آسیا دو اصل دیگری است که هرگونه ناامنی در 

مناطق کردنشین می تواند باعث خدشه دار شدن به آن ها شود. جمهوری اسالمی ایران ضمن دعوت 

همیشگی به همکاری و اتحاد میان گروه های ُکرد در سوریه باید از اتحاد بین آن ها و بازیگران 

خارجی مثل آمریکا جلوگیری کند و این موضوع زمانی امکان پذیر می شود که بتواند اتحادی از 

گروه های مختلف کردنشین را حول محور مقاومت منسجم کند. آنچه در این زمینه می تواند به 

سیاست خارجی ایران کمک برساند جلب اعتماد ُکردها بر اساس رعایت حقوقی است که باید 

در کشورهای عراق، سوریه و ترکیه به دست بیاورند و الزمه آن قطع دست بازیگران مداخله گر 

غربی است.



آینده کُردهای سوریه در سایه اختالفات داخلی

۲۰

نتیجه گیری

موضوع آینده سیاسی سوریه و مسئله ُکردها در این کشور همانند عراق و ترکیه موضوعی 

است که بعد از فروپاشی عثمانی به عنوان یک زخم درمان شده هنوز هم گرفتار این سه کشور 

است و هرازگاهی در برهه های مختلف تاریخی و بخصوص در زمان های که دولت های مرکزی 

از اقتدار الزم برخوردار نیستند این زخم چرکین شده می تواند آسیب جدی به تمامیت ارضی آن ها 

وارد کند. باید توجه داشت حل مسئله ُکردها موضوعی نیست که همانند سال های بعد از فروپاشی 

عثمانی با مداخله انگلیس و فرانسه بررسی شود بلکه بدون مداخله بازیگران خارجی یک بار برای 

همیشه باهم افزایی کشورهای کردنشین و گروه های میانه رو ُکرد باید موردتوجه قرار گیرد.

همراهی  یک  کند،  فراهم  را  سوریه  در  ُکردها  موضوع  حل  زمینه های  می تواند  آنچه 

سه ضلعی است. دولت های کردنشین، گروه های کرد و دیگر گروه های سیاسی و مذهبی در این 

کشور هستند که باید برمبنای اصل »حفظ تمامیت ارضی این کشور« نسبت به آینده سیاسی 

ُکردها در سوریه و نوع مناسبات با دولت مرکزی به یک اجماع ملی در این کشور دست یابند و 

به نظر می رسد از بین این اضالع، مهم ترین نقش را خود گروه های سیاسی کرد سوریه دارند که 

در درجه اول اتحاد و وحدت درونی خود را حفظ و در مراحل بعدی ضمن اجتناب از بازیچه شدن 

توسط بازیگران خارجی از خواسته های حداکثری و تجزیه طلبانه مورد حمایت غرب و بخصوص 

آمریکا اجتناب کنند.
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