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 روژآوا در نزاع کار و سرمایه
 و یامیننازنین 

 

، «فدراسیون شمال کردستان»و تاریخچه تاسیس  [1] شتار زیر نگاهی گذرا به روژاوانو

های مادی  ری این حزب دارد. بدنبال به پایهنقش حزب کارگران کردستان و رهب

را در بطن مناسبات اقتصادی، سیاسی، تاریخی و پردازد و این رُخداد  پاگیری روژاوا می

دهد. در خاتمه جایگاه روژاوا در توازن ژئوپولیتیکی خاورمیانه مورد مطالعه قرار می

   .گیرد سرمایه مورد ارزیابی قرار می -کار

  

 مقدمه

ای در تونس، مصر، لیبی و یمن که به بهار عربی شهرت یافتند، های توده بعد از خیزش

آموز  ، با دستگیری و شکنجه چند دانش۹۰۰۲سوریه رسید. ماجرا در سال  نوبت به

شروع شد که مشغول نوشتن شعارهای ضدحکومتی بر دیوار بودند. در پی این ماجرا، 

ها را به گلوله اهالی شهرهای درعا و حماه، دست به اعتراض زدند و ماموران امنیتی آن

بار  -گر نیز سرایت کرد و پاسخ حکومت بستند. تظاهرات و اعتراضات به شهرهای دی

وزیر وقت و بسیاری از مقامات دیگر دولتی و  سرکوب بود. در ادامه نخست -دیگر

نظامی نیز به صفوف معترضین پیوستند. با دخالت عوامل خارجی و مداخله نیروهای 
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 نازنین و یامین

 6 

مسلح جهادیست و ناسیونالیست، مبارزه مدنی و اعتراضی مردم از مسیر اصلی خود 

 .ج شد و ظرف دو سال به جنگ داخلی بدل گردیدخار

را تشکیل دادند که در سال  "ارتش آزاد سوریه"نظامیان معترض،  ۹۰۲۲در سال 

های مسلح و مرور گروه هتبدیل شد. ب  "ائتالف ملی سوریه"به بازوی نظامی  ۹۰۲۹

تشکیالت سیاسی دیگر نیز پیدا شده و به صفوف اپوزیسیون دولت حاکم اسد، 

رود که در سوریه، بیش از هزار گروه مخالف سیاسی، متشکل از  گمان می»ستند. پیو

 [2]«.هزار جنگجو وجود داشته باشد ۲۰۰

[3]حزب اتحاد دموکراتیک
 (Partiya Yekîtiya Demokrat)  PYD  یکی از این احزاب

است که بیشتر در مناطق کُردنشین شمال سوریه فعالیت دارد و از متحدان حزب 

با  PYD .آید به شمار می PKK ( (Partiya Karkerên Kurdistanê کارگران کردستان

نه با اسد، نه با اپوزیسیون، پیش بسوی تاسیس ) [4]«استراتژی راه سوم»ادعای اتخاذ 

کنفدرالیسم دموکراتیک( عمال خود را از جنگ داخلی سوریه کنار کشید و در ژوئن 

ر دولتیِ رژیم اسد از کردستان، مناطقی را د -، پس از خروج نیروهای نظامی۹۰۲۹

که  -های کُردنشین شمال سوریه، تحت کنترل خود در آورد. مناطق آزاد شده استان

به شیوه  [6]«قرارداد اجتماعی»با متابعت از  -نام گرفتند [5]اصطالحا کانتون

، سه کانتون ۹۰۲۲مارس  ۲۱شوند. در  اداره می [7]«خودمدیریتی دموکراتیک»

را تاسیس  «فدراسیون شمال سوریه» جزیره، کوبانه و عفرین به هم پیوستند و

 .[8]کردند

 [9]«اتونومی دفاکتو»که  -تی که از این فدراسیون شود اولین مقام دولگفته می

دفتر نمایندگی  و اولین [10]حمایت کرد، نخست وزیر اسراییل بود -آیدحساب می هب

حال آن که رژیم اسد و بزرگترین ائتالف  [11].فدراسیون، در روسیه برپا گردید

، با اعالم تاسیس آن مخالفت کردند و  I’tilaf-al( Coalition”“the([12]اپوزیسیون 

 [13].شناسندامریکا و ترکیه نیز اعالم داشتند که آن را برسمیت نمی
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ـ از سراسر های چپ های کارگری، احزاب و سازماندر عوض بسیاری از اتحادیه

های حمایتی در دفاع از مبارزات مردم شمال کردستان و فدراسیون اطالعیه -جهان

 .شمال سوریه صادر کردند

اش تاکید کرد که قصد جدایی از  م موجودیتدر بیانیه اعال« فدراسیون شمال سوریه«

ه ملت کُرد نیست؛ بلکه خواهان دموکراتیز -سوریه را ندارد و درصدد تشکیل یک دولت

چنین ادعا کرد که  شدن سوریه، بر اساس ساختار خودمدیریتی دموکراتیک است. هم

تواند در  قصد ایجاد سیستم تک حزبی را نداشته و هر حزب و سازمان اجتماعی می

 .بپیوندد خلقمناطق تحت کنترلش آزادانه به فعالیت سیاسی بپردازد یا به کنگره 

در میان نیروهای چپ، دوگانه بود: هواداران با این همه، واکنش نسبت به این رخداد 

 [17]، انقالب زنانه[16]، کمون پاریس[15]نبرد استالینگراد، [14]از آن به عنوان انقالب

 [19]روی کاری و راست سازش ،[18]گری سیاسی نام بردند و منتقدان آن را هوچی و...

خود،  ۹۰۲۲بشر، در گزارش سال  بان حقوق و... خواندند. در این میان سازمان دیده

به نقض حقوق  -را در دست دارد که کنترل روژاوا -را  PYD حزب اتحاد دموکراتیک

بشر، نقض حقوق زندانی، بازداشت خودسرانه مخالفان سیاسی، آزار جسمی بازداشت 

سال در یگان نظامی و  ۲۱شدگان، محاکمات غیرعادالنه، استفاده از نوجوانان زیر 

نیز در « الملل سازمان عفو بین» [20].حتی تیراندازی به تظاهرکنندگان متهم کرد

را به تخریب منازل کسانی که به  PYD خود، نیروهای نظامی ۹۰۲۱گزارش سال 

 (Asayîs آسایشعالوه نیروی انتظامی ) ههمکاری با داعش مشکوک بودند متهم نمود. ب

جنبش جوانان ».[21] ده استهای خودسرانه دست زنیز متهم شد که به بازداشت

شود با برخورد سازمان داد که ادعا می PYD ، اعتراضات و تظاهراتی را علیه«کرد

 .[22]اندروبرو شده PYD سرکوبگرنه نیروهای انتظامی
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 گذرد؟ براستی در روژآوا چه می

ها و ی است که آرزوها، آرمانیک پروژه سیاس [23]«کنفدرالیسم دموکراتیک»آیا 

کند که در آزمایشگاه شمال را منعکس میهای ایدئولوژیک یک سازمان سیاسی  افق

های تحت ستم است؟ آیا روژاوا فریاد اعتراض توده سوریه به بوته آزمایش گذاشته شده

المللی سر بر آورده است؟ آیا روژاوا  ها و معادالت بین است که از شکافِ درون رقابت

ت جنسیتی، های ملی، قومی، مذهبی، تبعیضا دادن به جنگ  مدلی بدیع برای خاتمه

زیست و خالصه استثماراست؟ یا آن که طرحی است     اتوریته دولتی، آلودگی محیط

گیری است؟ آیا  های جهانی درحال شکل ایِ سرمایه های منطقه که در توافق با رقابت

روژاوا ابزاری برای تحکیم، تضمین و ادامه کنترل سرمایه جهانی بر منابع و ذخایر 

یا   Chiapas[24] ای زاپاتیسم در چیاپاس نسخه خاورمیانه منطقه است؟ آیا روژاوا

در « اقلیم کردستان»و یا نسخه سوریایی  [25]ورژن کُردی کیبوتص در اسرائیل

 .است؟ بهررو، بحث روژاوا تامل برانگیز است [26]عراق

و تحوالت سیاسی  PKK از آن جا که تحوالت روژاوا، با تاریخ حزب کارگران کردستان

ای  رو مطلب را با مقدمهرده است. از اینو نظری رهبر آن )عبداهلل اوجالن( گره خو

 .گیریم می نسبتا طوالنی حول این حزب و رهبری اش پی

  

 PYD  تا PKK از

PKK [27] تشکیل شد. مانیفست حزب  ۲۲۱۱اوجالن، در سال   به رهبری عبداهلل

داری به سوسیالیسم  . عصر حاضر در گذار از سرمایه۲نده شش اصل عمده بود: دربرگیر

. مبارزه ۳حکومتی است؛  . کردستان یک مستعمره درون۹و انقالب پرولتری است؛ 

ناپذیر برای نیل به آزادی و استقالل مردم کُرد  آزادیبخش ملی یک وظیفه اجتناب

و دموکراتیک باشد که قرار است در . انقالب کردستان باید یک انقالب ملی ۲است؛ 

وقفه، به  درازمدت، به انقالب سوسیالیستی منجر شود و در یک پروسه انتقالی بدون

. هدف سیاسی انقالب، تاسیس ۱بیانجامد؛  "طبقه و عاری از استثمار بی"یک جامعه 

http://www.azadi-b.com/G/2017/03/post_632.html#_edn23
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. انقالب باید توسط حزب انقالبی ۲یک کردستان مستقل، متحد و دموکراتیک است؛ 

پرست و روشنفکرانی  ی از جوانان وطن«اقلیت»لتاریا رهبری شود که بدوا از پرو

 .[28]تشکیل یافته که به تولید مادی وابسته نیستند

ملی، تضاد   تماز آنجایی که س»بود:  ، این بند تصریح شده PKK عالوه در برنامه هب

 .وفصل سایر تضادهای اجتماعی دارد ای در حل کننده اصلی است، بنابراین نقش تعیین

حلی برای سایر تضادهای  تا زمانی که ستم ملی حل نشده باقی بماند، هیچ راه

رو اولین گام به سوی انقالب در روستا، لزوما باید اجتماعی متصور نیست. از این

 [29]«.باشد خصیصه ملی داشته 

نمود. پس از کودتای امریکایی  اش را آغاز  مبارزات سیاسی PKKبا چنین مختصاتی، 

سوسیالیستی  های های کارگری، احزاب و تشکل، دولت وقت ترکیه همه اتحادیه۲۲۱۰

 .ستگیری نیروهای چپ، سوسیالیست و کمونیست پرداختکرد و به د  را ممنوع اعالم

بودند، کار سازماندهی  به سوریه گریخته  ۲۲۱۲اوجالن و سران حزب که در سال 

 Bekaaدر دره بقا  PKK هاینمودند. پایگاه آغاز  -مجدد حزب را ـ این بار در سوریه

valley عنوان  هسط اسد بدر خاک سوریه و با اجازه دولت حافظ اسد دایر شدند تا تو

 .[30]اهرم فشاری علیه ترکیه مورد استفاده قرار گیرند

نیروهای نظامی ترکیه درگرفت که و  PKK میالدی، نبردهای خونینی بین ۱۰در دهه 

های شین انجامید. تنها در فاصله سالبه تخریب صدها و تخلیه هزاران روستای کُردن

شود که روستا مجبور به کوچ اجباری شدند. گفته می ۹۱۰۰، اهالی ۲۲۲۰تا  ۲۲۱۲

 .[31] اندنفر کشته شده ۲۰۰۰۰با ترکیه  PKK در جریان جنگ

خر جنگ ایران و عراق، صدام حسین به روستاهای کردستان ، در اوا۲۲۱۱در سال 

عراق حمله شیمیایی کرد. فرار مردم به ترکیه سبب شد تا مسعود بارزانی )رهبر حزب 

تر  نزدیک PKK دموکرات کردستان عراق( به دولت ترکیه، امریکا و نیروهای مخالف

 .ان عراق شدبا حزب دموکرات کردست PKK گی روابط شود. این امر موجب تیره

http://www.azadi-b.com/G/2017/03/post_632.html#_edn28
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( و ۲۲۲۲( و جنگ اول خلیج )۲۲۱۲اصطالح سوسیالیستی ) هفروپاشی بلوک ب

همکاری حافظ اسد با جُرج بوش در جنگ ـ آن هم به همراه ترکیه و سایر اعضای 

ترکیه با تهدید  ۲۲۲۲داد. در سال  را در موقعیت بسیار ضعیفی قرار PKK ناتوـ عمال

از خاک سوریه شد.  PKK اج اوجالن و نیروهایسوریه به حمله نظامی، خواهان اخر

 Adana security «معاهده امنیتی عدنا»اش بنا به قرارداد معروف به  اوجالن و حزب

agreement  (۲۲۲۲)  (، اوجالن ۲۲۲۲از سوریه اخراج شدند. چند ماه بعد )مارس

دید، غاز گرآ در سوریه PKK دستگیر و به حبس ابد محکوم شد و دستگیری طرفداران

هزار کُرد از حق شهروندی محروم شدند و محدودیت و محرومیت بر  ۳۰۰حدود 

 .کُردها فزونی گرفت

رفتن متحدان اصلی و قدیمی )شوروی و بلوک سابقِ شرق، حزب دمکرات  از دست

کردستان عراق و رژیم بعث سوریه(، دستگیری اوجالن و خوردن مهر تروریست بر 

مرور از نظریات، باورها و  هرو برد. در این دوره اوجالن برا در انزوا ف PKK حزب، عمال

گرفت و حتی رسما اعالم کرد که مارکسیسم   اش فاصله اندازهای پیشین چشم

عالوه او به  هب .[32]«اقتدارگرا و جزمی است و قادر به حل معضالت اجتماعی نیست»

نقد سلسله مراتب حزبی و ساختارغیردموکراتیک آن پرداخت، مبارزه مسلحانه را نفی 

[34]، به اخالقیات مذهبی[33]کرد و طرفدار نافرمانی مدنی شد
، [35]، دموکراسی غربی 

جای استقالل( روی آورد. مصاحبه  هآشتی طبقاتی و خودگردانی دموکراتیک )ب

با اوجالن یک سال پیش از  Michael M. Gunter[36] پروفسور میشل گانتر

دهد که مواضع فعلی اوجالن و تقالی او برای نزدیکی  وضوح نشان می هاش، بدستگیری

اش  ان نیست. اوجالن در مصاحبههای زندو همکاری با امریکا ابدا محصول سال

 :گوید می

پذیرم. کسی خواهان تقسیم شدن ترکیه نیست. این  فعلی ترکیه را می من مرزهای»

بسیار مهم است! من فقط خواهان مذاکره برای یافتن یک راه حل دموکراتیک برای 

ها باید در قانون ها باید هویت کُردی را بپذیرند. آن این مبارزه بیست ساله هستم. تُرک
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ها باید آن. کنند رکیه زندگی میهای دیگری هم در ت اساسی قید کنند که خلق

سیستم فدراتیو را بپذیرند؛ همان چیزی که در ایاالت متحده، آلمان، بلژیک و سوئیس 

بود...  درصد مسئله حل خواهد ۱۰دارد... اگر هویت کُردها برسمیت شناخته شود،  وجود

عه ایاالت متحده، نماینده توس ...برایمان مقدور نیست که کمونیست باقی بمانیم

است... اگر یک دولت فدراتیو )در ترکیه( تشکیل شود، ما خواهان اداره آن هستیم... 

هستند؛ اما من سرِ (KNCکنگره ملی کردها )ها و پاهای بارزانی و طالبانی مثل دست

سال  ۹۱مذاکره کند. من  -با مغز -ام. ایاالت متحده باید با من  واقعی یا مغزِ این بدن

کا قدرت بسیار بزرگ و یک کشور بسیار هدفمند است؛ اما اطالعات تجربه دارم... امری

خواهند که امریکا برای خودش  ندارد... کُردها همان چیزی را میمثبتی در باره ما 

گفتگو مابین امریکا و  ...خواهیم راسی و برابری. ما چیز دیگری نمیخواهد: دموک می

 [37]«...آغاز شودکُردها بسیار اهمیت دارد و باید تا دیر نشده، 

، سرعت PKK جویانه اوجالن برای بازسازی دان پروسه تحول نظری و تالش چارهدر زن

نماید و به ویژه پس از خواندن گیرد. او مطالعات وسیعی را آغاز میای می و بنیه تازه

شدت تحت تاثیر نظرات وی قرار   به Murray Bookchin [38]بوکچین آثار موری

حل مسئله ملی منتشر  را به عنوان راه« کنفدرالسیم دموکراتیک»گیرد و نظریه  می

 (KCK) «جوامع کردستان کنفدرالیسم دمکراتیک»که مورد قبول  (۹۰۰۱کند )می

 .شود واقع می

 اش، تاریخ سیاسیدر مقاله تحلیلی Ahmet Hamdi Akkaya احمد حمیدی آکایا

PKK  بست  بن -۹(؛ ۲۲۲۲نشینی ) غافلگیری و عقب -۲کند: تقسیم میرا به سه دوره

 .[39](به بعد ۹۰۰۱بازگشت به صحنه سیاسی ) -۳(؛ ۹۰۰۲تا  ۹۰۰۰و بازسازی )

که هر دوره جای بحث ویژه خود را دارد. اما آنچه که بیشتر مورد توجه نوشتار حاضر 

 .است« بازگشت به صحنه سیاسی»است، دوره 
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 کنفدرالیسم دموکراتیک، پروژه آنارشیستی؟

راتیک اوجالن یک ایده آنارشیستی است که از شود که ایده کنفدرالیسم دموک گفته می

اش این است که  یکی از دالیل.[40] است نظریات کمونالیسم بوکچین اقتباس شده

پیغامی برای بوکچین فرستاد و خود را شاگرد وی  ۹۰۰۲اوجالن در بهار سال 

 .[42]های اوجالن دید توان در نوشتهعالوه انعکاس افکار بوکچین را می هب .[41] واندخ

بجویند   دارند تا از نزدیکی نظری وی با بوکچین بهره سعی رو طرفداران اوجالن از این

مرتبط کنند. این « جنبش اکوآنارشیستی»های خودگردان را به یک و تاسیس کانتون

شود. مثال وقتی که بوکچین  های عمومی نیز به غلط دنبال شده و می گرایش در رسانه

نارشیست آمریکالی شمالی، در ترین متفکر آ مهم»(، مجله تایمز لندن او را ۹۰۰۲مُرد )

بوکچین   این در حالی است که به گفته همزی.[43] خواند« بیش از یک ربع قرن

به بعد، بوکچین خود را آنارشیست  ۲۲۲۱از سال  (Janet Biehl [44])جانت بیئل

 ۲۲۲۲دانست و این را با دوستان نزدیکش درمیان گذاشته بود. بعالوه او در سال  نمی

عمال آن را مکتوب  ۹۰۰۹کرد و در سال   این مسئله را در یک سخنرانی اظهار

 .[45]نمود

گونه رابطه این اند تا هرت آنارشیست نیز کوشیدهعالوه بعضی از فعالین و جریانا هب

جریان با آنارشیسم را زیر سئوال ببرند: در کجای دنیا دیده شده که یک جامعه 

باال آنارشیستی توسط یک حزب مسلح، و از روی یک پروژه سیاسی از پیش آماده، از 

ای که در آن یک حزب سیاسی بر همه چیز در جامعه![46] به پایین ساخته شود؟

کنترل دارد و دارای ارتش، نیروی انتظامی، شوراهای قانونگذاری و حتی زندان است، 

ها با امریکا فت؟! تازه در کجای تاریخ آنارشیستشود از آنارشیسم سخن گچگونه می

 !اند؟ ائتالف کرده و در یک جبهه متحد جنگیده

بیرون از ناکجا: »پروفسور مایکل گانتر، متخصص مطالعات کُرد، در کتاب خود 

در   PKKدر حقیقت رهبری »نویسد: می« کُردهای سوریه در جنگ و صلح
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در امرالی، کسانی هستند که از طریق  های قندیل و عبداهلل اوجاالن کوهستان

 [47]«.کننددرمناطق مختلف، حکمرانی میPKK/PYD فرماندهان مسئول 

گونه نزدیکی آن با روژاوا، هر اشخاص و جریانات کمونیست نیز ضمن انتقاد از

  [48]  .اندونیستی را رد کردهاندازهای کم چشم

اند که کمونیست یا آنارشیست بوده و قصدِ البته رهبران و فعالین روژاوا نیز ادعا نکرده

ابتدا و با ها از همان یا برپایی جامعه کمونیستی را دارند. آن« کمون پاریس»تاسیس 

گونه قرابتی با دقتی قابل تحسین کلماتی را برای پروژه خود انتخاب کردند که هیچ

ها نداشتند: کانتون، کنفدرالیسم، قرارداد اجتماعی، خانه مردم، مالکیت «ایسم»این 

  !... تعاونی و

آید که چنین برمی -پس از دیدار از روژاوا -های جانت بیئل از گزارشات و مصاحبه

بیند وی از آنچه در روژاوا دیده با آنچه که بوکچین در سر داشته، تمایز و اختالف می

ای  اش، جوانب پارادوکسال آن را به گونه کوشد تا به اتکا به مشاهدات عینیو می

موضع  انتقادی روایت کند. حتی معتقد است که اوجالن برخالف بوکچین

 :نویسدرش از روژاوا میداری ندارد. جانت پس از دو دیدا ضدسرمایه

ی امور  های زندان، نظرش را درباره دست نبوده؛ در طول سالی اوجاالن ... یک فلسفه»

ما »... :داری را ستوده است. به نوشته اوجالن متنوعی تغییر داده است... حتا سرمایه

ی کاپیتالیستی را تأیید کنیم. چارچوب ایدئولوژیک و مادی این  باید تفوق جامعه

رغم تمام  به»و [49]«های پیشین برتری یافته است ی سیستم امعه بر همهج

اش به حقوق افراد و  داری دقیقاً به دلیل حساسیت مایههای قابل رؤیت اش، سر کاستی

آزادی فردی، به وضوح بر... سوسیالیسم رآل ی  اش درباره شده هایِ نهادینه استاندارد

 [50]«.)واقعاً موجود( ترجیح دارد

ی  های دو مقام رسمی را شنیدم که درباره در طول دو بازدیدی که داشتم، صحبت ..».

 ...داری نبود سرمایه ای که کامالً ضدکردند، آن هم بگونه اقتصاد صحبت می

سرعت متوجه  اند، به  به ستایش دستاوردهای روژآوا آمدهبازدیدکنندگان غربی که 
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نصب است...  ...شوند: ... روی دیوار تصویری از عبداهلل اوجاالن  کننده می چیزی نگران

ز لیبی زنده کرد. ای ا حاضر قذافی را برای نماینده جا  های همه  این تصاویر، یاد عکس

شان پیوسته به  تر شود وقتی ببینند میزبانان ناراحتی میهمانان ممکن است عمیق

پردازند... سرپرست ... آکادمی زبان و  ستایش از شخصیت کاریزماتیک اوجاالن می

ترین شخص است. ما برای تدریس تاریخ، زبان و  اوجاالن مهم»ادبیات کردی ... گفت: 

به دلیل تعهد  …احترام عمومی به روژآوا«. کنیم ای او مراجعه میه همه چیز به کتاب

اوجاالن بود که آن را پروراند و به جنبش …آن به خودمدیریتی دموکراتیک است. اما 

که از باال به پایین ایجاد شده « از پایین به باال»آزادیخواهی کُرد توصیه کرد... نظامی 

زدیدکننده به دَوران بیفتد... در حین است: همین پارادوکس کافی است تا سر با

ی قوانین اخیر )که در دفتر شورای قانونگذاری جزیره به دستم  خواندن کتابی درباره

ی انتشار کتاب روبرو شدم. در آن قانون آمده است،  رسید( با قانون جدیدی درباره

یم بگیرد ای از وزارت فرهنگ باید تصم ی ناشران باید مجوز داشته باشند؛ کمیته همه

بودن کتاب برای انتشار و سازگاری  هایی منتشر شوند و این کمیته مناسب چه کتاب

اخالقیات » .آن با قوانین عمومی و تناسب آن با اخالقیات جامعه را تعیین خواهد کرد

بنا شده است، ای که روژآوا بر آن  چه معنایی دارد؟ ... به یاد آوردم که فلسفه« اجتماع

 «.تقی اسای اخال فلسفه

خالد، وزیر فرهنگ، در همان نزدیکی بود. بنابراین معنای عبارت قانونی را از او 

ی جنسی نوجوانان قبل از  هایی که رابطه پرسیدم. او گفت، معنایش این است که کتاب

توانند منتشر شوند. او توضیح داد که این فرهنگ  کنند نمی ازدواج را تشویق می

زد.  ی رابطه جنسی نوجوانان حرف نمی نی صراحتاً دربارهماست. اما آن عبارت قانو

تواند کتابی را منتشر کند و در آن استدالل  بنابراین پرسیدم آیا اگر کسی بخواهد می

البته از طریق )خالد «. داری خوب است؟ سرمایه»یا « دولت خوب است»کند که 

گذاریم، نوجوانان مان احترام ب  های جامعه ما باید به سنت»مترجم( جواب داد، 

توانند قبل از ازدواج با هم همبستر شوند... این عبارت در قانون به طور بالقوه  نمی
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ای برای سرکوب استقالل نویسندگان و پس از آن استقالل فردی و حق مخالفت  روزنه

 [51]«...کردن است

توانید به های جانت بیئل از روژاوا میها و دیدهبرای آشنایی بیشتر با تجارب، خوانده

 .[52] های او رجوع کنیدسایر نوشتجات و مصاحبه

ها و طرح خودگردانی کانتون در ادامه بحث و برای آگاهی بیشتر از پروژه روژاوا،

عنوان  هها بمجبوریم کمی روی نظریات اوجالن که او از آن« کنفدرالیسم دموکراتیک»

 .برد، مکث کنیمنام می« پارادایم»

  

 کنفدرالیسم دموکراتیک و آپوئیسم

جوامع »های کنفدرالیسم دموکراتیک طرحی برای اداره جامعه است که بر ارزش

؛ یعنی جوامعی که پیش از پیدایش نظام هیرارشیک )اقتدارگرا( استوار است« طبیعی

مدار وجود داشتند. به نظر اوجالن، چنین جوامعی در عصر نوسنگی، یعنی  و دولت

 .زمانی که انسان شروع به کشت و رزع و اهلی کردم دام کرد، وجود داشتند

های روستایی و  نجمنخواند تا با تشکیل ا اوجالن مردم کردستان و خاورمیانه را فرامی

ها، نوعی تاسیس کنند و از بهم پبوستن آن« خودمدیریتی دموکراتیک»شهری، نوعی 

کنفدرالیسم دموکراتیک بوجود بیاورند که در رقابت با دولت، عمال به انحالل دولت 

اجزای کنفدرالیسم دموکراتیک قرار است بر تمرکززدایی، نفی .[53] مرکزی بیانجامد

های زبانی، قومی و  ملت، همزیستی اقلیت -هیرارشی قدرت، نفی ساختار دولت

 .محیطی استوار باشد-مذهبی، برابری جنسیتی و جامعه زیست

رود و روی عصر اش به سراغ تاریخ میاوجالن در تشریح و توضیح تئوریک نظریه

کند و با ارجاع به مکث می Mesopotamia سنگی و تمدن سومر در بین النهریننو

 :آفریند ها می«کُرد»ها، یک تاریخ پرافتخار برای اسطوره

ها و کُردها اولین ساکنان آن بودند... انقالب  النهرین گهواره تمدن بشری و آریایی  بین»

اد... آنهم به دست کُردها... های توروس و زاگرس رخ د خیز کوه زراعی در هالل حاصل
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مادها با بهره گیری از میراث تمدن سومری، فرهنگ شکوهمند خود را شکل دادند... 

 [54]«...اداره قبایل از طریق سیستم کنفدراتیو در همین سرزمین شروع شد و 

 :تیببه این تر

 ...انگیز خود، تاریخ ملت کُرد را از نابودی نجات داد شناسی شگفت اوجاالن با اسطوره»

تحلیل صحیح انقالب نوسنگی به عنوان بنیان تمدن بشریت که به دست کُردها صورت 

   [55]«.بودن علم تاریخ اوجاالن دارد  گرفته... نشان از جامع

های ایرانی و تُرک البته ادعاهای اوجالن توسط متخصصان فن و حتی ناسیونالیست

[56]اندجواب نمانده بی
! 

 جنگ به ٬یانه، بدون مایه علمیاوجالن پس از ایجاد اعتماد بنفس در کُردهای خاورم

 رودمی مدرنیته و گرایی علم شناسی، جامعه
[57]
مفهوم طبقه و تضاد طبقاتی را نفی .

« بی توجهی»نماید، ، مارکس را به خام اندیشی در جامعه شناسی متهم می[58]کندمی

کند و به این ترتیب، از وی به مدرنیته را بزرگترین ضربه به آزادی و برابری تلقی می

[59]ادعاهایی واهی پیشین خود مبنی بر اعتقاد به مارکسیسم 
و انقالب برای همیشه  

[60]گیرد فاصله می
. 

کند و آن را دلیل اصلی بحران در گام بعدی، اوجالن انتقادش را متوجه دولت می

بق باصطالح سوسیالیستی معرفی انظری در مارکسیسم و علت فروپاشی بلوک س

شود که دلیل انحراف مذهب، از خیرخواهی به عالوه متذکر میه ب [61].نماید می

   [62].جنایت، دولت بوده است

 .رسد: دموکراسی و اخالقیات مذهبیمی« حقیقت خود»در خاتمه اوجالن به 

مشکالت تمامی نیروهای اجتماعی یک نظام سیاسی... برای حل  ...دموکراسی»

(... حتی عاملی که ۲۲۱باشد. مشکلی نیست که در دموکراسی حل نشود... )ص  می

خود شد... وجود زمینه دموکراتیک... بود. عامل  باعث برتری امریکا نسبت به رقبای

 [63](۲۲۲  اساسی در فروپاشی ... شوروی، نبودن دموکراسی در آن بود. )ص
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ن تنها ها... برمال کرده و هم اکنو دموکراسی( تاکنون مزایایش را بر سایر نظام»)

 [64]«.سیستم قابل پذیرش در تمام دنیاست

ای نداریم جز این که قبل از هر چیز وجدان جمعی اگر خواهان آزادی باشیم چاره ..».

گستره دموکراتیک،  (... در۹۱جامعه یعنی اخالق...)را( مجددا به جوشش واداریم )ص 

ها و در راس عبادتگاه ...میان دین و اخالق همانندی وجود دارد. بنابراین اماکن عبادی

ها در آن کلیسا و مساجد )باید( به عنوان یک نهادِ اخالقِ عملی ارزیابی گردند و از آن

توان اسالم را بطور کلی می ..(..۲۲۱امر ساخت جامعه ی اخالقی استفاده شود. )ص 

جنبشی دموکراتیک، آزادیخواه و نزدیک به برابری طلبی تعریف نمود... بی طالعی 

(... اعراب ۲۰۲اسالم این بود که ... به آلت دست نیروهای تمدن خواه مبدل شد. )ص 

  [65]«.(۲۳۳روند )ص با اسالم به استقبال مدرنیته قرون وسطی می

 بنا نهاده [67]ایدئولوژیک آپوئیسم-است که ساختار تئوریک [66]بر این پشتوانه نظری

 .گرددشود؛ و از دل این است که کنفدرالیسم دموکراتیک زاده می می

 :آنچه که به اختصار در نقد این شکل از خودگردانی می توان گفت این است

« النهرین بین»پروژه کنفدرالیسم دموکراتیک بر تقدس خاک و تاریخِ افتخارآمیز  -۲

ها به   «کُرد»جا قرار است که مبتنی است؛ نه بر ملیت، قومیت، گویش یا مذهب. در این

 -که به ادعای اوجالن  -سیاسی خود آگاه شوند و به پشتوانه تمدنی  -رسالت تاریخی

در خاورمیانه عصر نوسنگی بنا نهادند، جامعه نوینی برپا کنند که در آن همگان آزاد، 

لیسمِ رها و برابر کار و زیست کنند. بواقع الگوی انسان امروزین، بازگشت به کنفدرا

 .النهرین برقرار بود هزار سالِ قبل از میالد است که در بین ۲۰ایِ عشیره

اگر اسرائیل بر اساس یهودیت و جمهوری اسالمی بر اساس اُمت شکل گرفت، 

ای که « مند انسان فرهیخته و اخالق»کنفدرالیسم اوجالن قرار است بر اساس 

وار باشد. بنابراین، فراخوان اوجالن بود، است« النهرین تمدن شکوهمند بین»بنیانگذار 

ی است که سرمست از عظمت تمدن سومر و وطن اجدادی یعنی کُردستان  «مردم»به 

ی نداشته و یا حتی زیر حاکمیت  «دولت»ای نیست اگر همین مردم هستند. دغدغه
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دولت دیکتاتور اسد یا تحت الحمایگی دولت امریکا باشند. اصالت با سرزمین مقدس و 

 .کنفدرالیسم عشیرتی است؛ بدون تاسیس دولتسنت 

و یگان مدافع  YPG ، ارتش )یگان مدافع خلقPYDالبته ناگفته نماند که در آرمانشهر

، نیروی انتظامی )آسایش(، وزارتخانه و حتی زندان وجود دارد! با این همه (YPJ زنان

 !ندارد« دولت»مدعی است که مخالف دولت است و روژاوا 

فاکتورهایی که جامعه را عمیقاً تحت تأثیر »... با قبول این اصل که  این نظریه -۹

 «باشند دهند از ماهیتی ایدئولوژیک، سیاسی و اتنیکی و گروهی برخوردار می می قرار

ست که به فُرماسیون موزائیکی معروف مدرنیستی ا بواقع مروج یک نگرش پُست[68] 

 .است

شوند و این در این جوامع اشخاص با نژاد، ملت، مذهب، جنسیت و ... غیره زاده می

شان ارجحیت دارد. بنابراین، حفظ و حراست از فرهنگ، آداب  ها بر هویت انسانی هویت

ه شده شعور نهادین»کند. فرهنگ همان  می ای پیدا و سنن اهمیت و جایگاه ویژه

 .است که عامل تعیین کننده در رشد و تکامل جامعه است« اجتماعی

در چنین فرماسیونی، جامعه همچون موزاییک چندرنگ و فرم است و هیچ رنگ و 

تواند در فرمی بر دیگری ارججیت ندارد. چیزی که در یک فرهنگ خوب است می

وجود ندارد و همه ها فرهنگ دیگر بد باشد. پس هیچ مالکی برای ارزیابی فرهنگ

عقاید،  .های فرهنگی قابل احترام هستندها از احترام یکسان برخوردارند. ارزشفرهنگ

باورها، کیش و مرام همگان محترم است و... اما این جمالت بظاهر زیبا یکی از موانع 

 .مانده است جدی بر سر رشد جوامع باصطالح عقب

های ملی، قومی و... ی به هویتنظریه نسبیت فرهنگی با تفویض نقش زیربنای

کاهد. با جنسیتی، بواقع از نقش شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و جهانی فرومی

سیاسی بهتر غرب، -گیرد: شرایط اقتصادیهمین استدالل هم هست که نتیجه می

تر است؛ همان طوری که فقر، جنگ و عقب محصول شعور برتر و فرهنگ پیشرفته

ل کم شعوری و فقرفرهنگی شان! یعنی، اول برای انسان هویت ماندگیِ شرق، محصو
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کند، تراشد؛ بعد برای این هویت، صفات ثابت و مقدس زایی تعریف میجعلی می

-اش از تغییرات و تحوالت میسپس میزان اصالت فرد را در میزان مصون نگه داشتن

-فراطبقاتی های کاذب، آن هم با یک تحلیلسنجد؛ و با اصالت بخشیدن به هویت

 ...بندد وتاریخی، راه را بر همبستگی طبقاتی توده ها می

بطور مثال، اگر در سنت، مذهب یا باصطالح فرهنگ فالن یا بهمان قوم هست که 

سالگی شوهر بدهد، یا رابطه خارج از ازدواج را زنا  ۲۰دختران را ختنه کند یا در 

-ا راه را بر هر گونه مباحث عقیدتیبحساب آورد و مجازات سنگسار برایش روابدارد و ی

فلسفی به بهانه توهین به مقدسات ببندد، و یا... جایی برای اعتراض نیست! چون 

 !اندها محترمها، مذاهب و سنتفرهنگ

این نظریه مبلغ گریز از مدرنیته )جامعه مدنی( و بازگشت به جامعه طبیعی، با  -۳

گرد تاریخی  روی و عقب همانا پس فرماسیون موزاییکی است؛ که ترجمه عملی آن

-می «گذار از مدرنیته کاپیتالیستی»است. بنابراین بی دلیل نیست که اوجالن مبلغ 

خواهد از شهر، شهرنشینی و مفهوم شهروندی فاصله بگیرد و به همان  شود و می

 .ای بازگرددهویت عشیره

شت کردن به مدرنیته این نظریه بر سکوالریسم مبتنی نیست و این یکی از نتایج پ -۲

ها به عنوان است. کوتاه کردن دست مذهب از زندگی فردی و هستی اجتماعی انسان

شود، برعکس! این خواست کوتاه شدن دست دولت از ای مطرح نمییک خواست پایه

 Halkların Demokratik (حزب دموکراتیک خلق )ترکیه مذهب است که توسط 

Partisi (HDP)  یعنی این حزب نیز که به کنفدرالیسم اوجالن .[69] گرددطرح می

المثل اجازه دهد تا دولت درب مدارس اسالمی را که در آن به خواهد فیباور دارد، نمی

دافع حقوق شود، ببندد و... دولت نباید مکودکان خرافات مذهبی آموخته می

 !شهروندی، حقوق بشر و حقوق کودک، باشد و جلوی تعرض و تجاوز مذهب را بگیرد

ها بر حقوق مدنی و طبیعتا وقتی احترام بر خلق و فرهنگ، سنن، آداب و مذهب خلق

شود! وقتی هر شهروندی ارجحیت پیدا کند، بحث از آزادی هم به شدت مضحک می
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-ه باید محترم داشته شوند، دیگر جایی برای آزادیها مقدساتی دارند کگروه از انسان

 !ماندهای بی قید و شرط سیاسی و مدنی و احزاب نمی

–است که نوعی کار و مالکیت جمعی یا گروهی « ایسم کُلِکتیو»این نطریه خواهان  -۱

 .آید می بحساب -گری تعاونی

و سرمایه داران  درصد از اراضی زیر کشت، به مالکان ۹۰تا قبل از وقوع جنگ داخلی 

تعلق داشتند. پس از اعالم خودمدیریتیِ دموکراتیک در روژاوا، مالکیت خصوصی 

هایی که در اختیار دولت مرکزی بودند و در پی و تنها زمین [70]برسمیت شناخته شد

اسد از منطقه بی صاحب مانده بودند، به مالکیت تعاونی  عقب نشینیِ نیروهای

 Collectivization[71]درآمدند. 

بعالوه، مقرر شد که سرمایه گذاری خصوصی )ولی نه سرمایه گذاری مالی( آزاد 

 .[72]باشد

ست شده، اما مبانی اقتصاد معنایش این است که گرچه قدرت سیاسی دست بد

 .داری دست نخورده مانده و قرار هم نیست دست بخورد سرمایه

در سیستم کمونالیستی، ما با یک جامعه تعاونی ـ دموکراتیکِ بومی روبرو هستیم که 

ای برای درهم شکستن دولتِ طبقه استثمارگر جریان ندارد. زمین، وسایل زهمبار

تولید، توزیع و مبادله ـ بخشاـ در مالکیت تعاونی است. اعضای تعاونی در همه ارکان 

رسد یا با این سیستم دخالت و نظارت دارند. محصول کار )تولید( در بازار بفروش می

گردد. البته سود و زیان آن، به تساوی تقسیم می شود وهای مجاور، معادله میتعاونی

اعضای تعاونی مجازند تا فعالیت اقتصادیِ خصوصیِ محدودی نیز داشته باشند )کفش 

بموازات این شکل از سیستم تعاونی، مالکیت  .(و کالهی بدوزند یا ببافند و بفروشند

 .هم وجود داردخصوصی بر زمین، سرمایه گذاری خصوصی، کار مزدی و بازار و بانک 

دار آزاد هستند تا زمین، دارائی و البته این توضیح الزم است که مالک و سرمایه

سودشان را با کسی تقسیم نکنند! و آزاد هستند با برخورداری از حقوق دموکراتیک 
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اند تا نیروی کارشان را بفروشند، خود! کارگرانی را که به انتخاب خودشان حاضر شده

 ![73]استثمار کنند

دولت، مخالفت با  -مالکیت تعاونی، خودمدیریتی، همزیستی مسالمت آمیز، نفی ملت

های فردی و اجتماعی و حقوق برابر و خالصه همه آن چیزهایی اتوریته، دفاع از آزادی

شوند، مسلما گام مثبتی به جلو دنبال شده و می هایی طرح وکه در چنین پروژه

داری را مورد تعرض قرار دهند شوند؛ بشرطی که سلطه مناسبات سرمایهمحسوب می

و زمینه را برای پیشبرد مبارزه طبقاتی و استقرار روابط تولیدی سوسیالیستی هموار 

اف طبقاتی را تر، شککنند؛ در غیر این صورت شرایط را برای انباشت سرمایه فراهم

ها هموارتر تر و راه را بر مداخله و چپاولِ امپریالیستتر، منافع بورژوازی را تامینعمیق

 .خواهند کرد

بعالوه کُلِکتیویسم، هیچ جا نتوانست در برابر هجوم کاالهای ارزان کشورهای سرمایه 

ستثنا نیست. های نئولیبرالیستی مقاومت کند. روژاوا هم اداری و بازار آزاد و سیاست

فرض کنیم که تعاونی  .پیش روی ماست NAFTAتجربه چیاپاس و قرارداد نفتا 

زراعی روژاوا، حتی با ظرفیت بسیار باال تولید کند، با تجارت آزاد و  -کشاورزی

سرریزشدن برنج و یا گندم امریکایی به منطقه، آن هم به قیمت نازل چه کار خواهد 

عی، سیستم کشاورزی مکانیزه و مدرن وارد کنند و های زراکرد؟ اگر صاحبان زمین

های ها را جذب فعالیتشرایط کار بهتر و مزد بیشتری به کارگران مزدی بدهند و آن

خود کنند، تعاونی روژاوا چه خواهد کرد؟ تازه، جنگ بر سر آب چگونه حل خواهد 

ا بدزدند، چه های عمیق، آب کشتزارهای تعاونی رشد؟ اگر زمینداران بزرگ با حفاری

 !خواهد شد؟

هم اکنون وضع آب بقدری در روژاوا خراب است که قیمت آب دو برابر قیمت دیزل 

که اقتصادش بر  -بعالوه، دسترسی به آب رودخانه فرات، برای روژاوا ![74] است

حیاتی است. ترکیه که به این واقعیت واقف است،  -ی استوار استزراعت و کشاورز

کوشد تا به هر وسیله ممکن مانع دسترسی روژاوا به آب فرات شود. به همین خاطر می
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 «خط قرمز»اعالم داشت که عبور از ساحل غربی و دسترسی به فرات، عبور از 

 وقتی هم که نیروهای روژاوا از غرب فرات گذشتند و مانبیج![75] شودمحسوب می

Manbij   را گرفتند، ترکیه علنا، با نیروی سنگین نظامی وارد صحنه شد؛ و حتی در

 Jarablus جرابلس در را نیروهایش  هاـتوافق با داعش ـ و عقب نشینی تاکتیکی آن

جلوی پیشروی نیروهای روژاوا را بگیرد. جنگ آب، یک کشمکش  متمرکز کرد تا

 .[76]جدی و قدیمی بین ترکیه، سوریه، روژاوا و اقلیم کردستان است

  

 های پاگیری روژاوازمینه پیش

المللی، های بینبحران جهانی سرمایه، قطب بندیتوان خارج از چارچوب روژآوا را نمی

های بزرگ، جدال طبقاتی، جنگ داخلی سوریه و توازن قوایِ های قدرتکشمکش

کنند، مورد ارزیابی قرارداد. مسلما ساده لوحی نیروهایِ درگیر و منافعی که دنبال می

اندازها و  سیاسی است اگر تنها با استناد به مانیفست یک تشکیالت سیاسی یا چشم

حتی مواضع سیاسی اش به قضاوت بنشینیم و یا با یک نگاه اسطوره انگارانه، تنها روی 

واری به اوضاع جهان، منطقه، نظرات اوجالن تمرکز کنیم. با این توضیح، نگاه اشاره

  .سوریه و شمال کردستان می اندازیم

  
 داریبحران سرمایه

گفته و نوشته شده است. قریب به اتفاق نظریه داری بسیار در رابطه با بحران سرمایه

رود تا پردازان بورژوا به این امر معترف هستند که تراکم سرمایه و حجم سود می

داری را منفجر کند؛ و این در حالیست که نرخ سود، سیر نزولی دارد که دنیای سرمایه

های مختلف بورژوازی که هیچ راه جناح.[77] اش بحران اقتصادی ادواری استنتیجه

بینند: صدور بحران! حلی برای آن نداشته و ندارند، تنها یک راه پیش روی خود می

 .های دهشت انگیز این سیاست، جنگ افروزی استاز جلوه یکی فقط

  

 

http://www.azadi-b.com/G/2017/03/post_632.html#_edn75
http://www.azadi-b.com/G/2017/03/post_632.html#_edn76
http://www.azadi-b.com/G/2017/03/post_632.html#_edn77


 روژوا در نزاع کار و سرمایه

 23 

 داریههای درون سرمایبندی ها و قطبرقابت

ای برای غرب داشت و خاورمیانه از قدیم االیام )پیش از جنگ جهانی اول( اهمیت ویژه

کرد. اهمیت منطقه، پس دسترسی به هندوستان، چین و آسیای شرقی را تسهیل می

داری نوپا به انرژی، صدچندان شد و خاورمیانه به صحنه از کشف نفت و نیاز سرمایه

 "پیکو -سایکس"ها، قرارداد ی بدل گردید. در پی این رقابتهای امپریالیستنبرد رقابت

منعقد شد که حوزه و محدوه  Picot Agreement –Sykes [78]()معاهده آسیای صغیر

نونی خاورمیانه را با کرد. به این ترتیب، کشورهای کغارتگری هر یک را تعیین می

 Balfour «بیانیه بالفور»ترسیم روی نقشه منطقه بوجود آوردند. کمی بعدتر، با 

Declaration   درون منطقه خاورمیانه تشکیل  -بر اساس یهودیت -دولت اسرائیل را

دادند؛ سپس با تبلیغ هویت های جعلی مثل ملیت، قومیت، مذهب، نژاد، به کمک 

های خونینی را دامن زدند تا در فراغتِ خاطر به شان، جنگههای دست نشانددولت

 .چپاول منابع و ذخایر منطقه بپردازند

این داستان در هر دوره تاریخی، به شکل و فرمی که با ساختار نیروهای مولده 

 .به پیش برده شده است -و بالطبع خاورمیانه -سازگاری داشته، در سراسر جهان 

-خواهی و فزونهای مختلف سرمایه بر سر سهمنین جناحهای خوها و جنگکشمکش

 .های نوینی همراه بوده استها و قطب بندیطلبی، همواره با اتحادها، گسست

« نظم نوینی»داری دولتی، دنیا شاهد پس از فروپاشی بلوک شرق سابق و مدل سرمایه

 «مریکاناپاکس ا»شد که در آن ایاالت متحده، هژمونی مطلق داشت؛ چیزی که به 

Pax Americana  این موقعیت هژمونیک جدید، جهان و بویژه .[79] معروف شد

های بسیار نزدیکش را در های امریکا نمود که نمونهخاورمیانه را صحنه یکه تازی

 .دیدیم و امروز در سوریه شاهدش هستیم بالکان، افغانستان، عراق و لیبی

هرج و مرج »و دکترین  A New Middle East [80]«خاورمیانه جدید»پروژه   

 این تثبیت برای که بودند هاییسیاست  ، از جمله Constructive Chaos[81]«سازنده
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هژمونیک جدید در دستور کار قرار گرفته بودند. بعالوه قرار بود تا لوله نفت و  موقعیت

 .[82] گاز قطر )با عبور از سوریه( به غرب، برای همیشه مشکل تنگه هرمز را حل کند

های مختلف حاکمیت در امریکا، اما فرارسیدن بحران بزرگ اقتصادی، سردرگمی جناح

تضعیفِ موقعیتِ ناتو پس از فروپاشی بلوک شرق سابق، و ناکامی و شکست امریکا در 

چین و ابراز وجود سیاسی حمالت نظامی به افغانستان، عراق، لیبی و... اعتالی اقتصاد 

اش را روسیه و اروپای متحد، عمال موقعیت هژمونیک امریکا را تضعیف کرد؛ که نمونه

 .در اوکراین، غرب آسیا و شمال افریقا دیدیم

نظران بر این باورند که جنگ سوریه بواقع جنگی بین روسیه و بسیاری از صاحب

سال، دوباره روسیه را در مقام  ۹۱امریکا است. پوتین مصمم است تا پس از گذشت 

قدرت جهانی بنشاند و امریکا به هیچ وجه حاضر نیست خاورمیانه را به پوتین 

 .وابگذارد

 
 سرمایه -توازن قوا در تضاد کار

های انسانی و منابع طبیعی منطقه، دست شستن امریکا تنازعات بر سر غارت سرمایه

های الصه بی صالحیتی دولتو خهای دست نشانده خاورمیانه از حمایت رژیم

های بجان آمده فراهم کرد تا به میدان داری منطقه، فرصتی را برای توده سرمایه

بیایند. اما متاسفانه صف نیروی کار، در جدال با سرمایه، سازمان یافته نبود و نیست. 

واقعیت تلخ این است که اکثر کشورهای بزرگ جهان و تقریبا همه کشورهای 

ه در جنگ سوریه حضور دارند، اما از اعتراض و مبارزه نیروی کار این کشور، خاورمیان

بستگی طبقه کارگر جهانی خبری نیست! تالش کافی نیز برای سازمان منطقه و هم

 .گیرددادن صف متحد این نیروی کار، صورت نمی
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 جنگ داخلی سوریه

ر بوده است. حدود نیم ترین وقایع دهه اخیبی گمان جنگ داخلی سوریه یکی از فجیع

میلیون از خانه و کاشانه خود  ۲۳میلیونی کشور کشته و حدود  ۹۹میلیون از جمعیت 

-اند. تنها بوی خون، باروت و مرگ است که در فضای سوریه به مشام میآواره شده

  .رسد

[83] «برنامه توسعه سازمان ملل»نگاهی به گزارش 
 UNDP دهد که دولت نشان می

های پیش از جنگ، عمال با بحران عمیق و شدید اقتصادی رودرو بوده سوریه در سال

رسید، حال آن که این رقم درصد می ۹۰رقم بیکاری عمومی به  ۹۰۲۲است. در سال 

که نرخ بیکاری در بین دختران  درصد بود. با این توضیح ۲۱در بین جوانان، حدود 

تا  ۹۰۰۲های درصد زنان شاغل، در فاصله سال ۱۰ و !برابر پسران جوان بود ۲جوان، 

 !از کار بیکار شده بودند ۹۰۰۱

 ۱درصد از جمعیت سوریه زیر خط فقر بودند )حدود  ۳۳حدود  ۹۰۰۱در سال 

داشتند. با این حال، درصد در مناطق روستایی سکونت  ۲۹میلیون(؛ که از این تعداد، 

درصد  ۱۱،۲درصد جمعیت زیرفقر در مناطق شمال شرقی و شمال غربی سوریه به 

شد. بعالوه باالترین نرخ فقر و بیسوادی در ناحیه کُردنشین جزیره وجود بالغ می

( رسید که ۹۰۲۰درصد )در سال  ۱۰( به ۹۰۰۲درصد )در سال  ۱۱داشت؛ نرخ فقر از 

 .[84]لی متوالی بوددلیلش وقوع چهار خشکسا

 عرب)  «تعریب»البته منطقه شمال سوریه، صرفا کُردنشین نیست. بدنبال سیاست 

، رژیم بعث سوریه، مناطق مسکونی عرب  Arab belt policy[85](کردستان سازی

نشینی را در این محدوده جغرافیایی و در فواصل مناطق کُردنشین، تاسیس کرد. این 

مناطق مجهز به آب و برق و امکانات مدرن شهری بودند، حال آن که مناطق 

کردنشین، صنایع  کُردنشین همسایه، از چنین امکاناتی محروم بودند. بعالوه در مناطق

های رشد بزرگ وجود نداشتند؛ دلیلش هم این بود که رژیم اسد، احداث زیرساخت

کساب و لیال  -صنایع بزرگ را در این منطقه، ممنوع کرده بود. رابین یاسین
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 که کشوری» کتاب  در  Robin Yassin-Kassab and Leila Al-Shamiالشامی

 :نویسندیم «جنگ و انقالب در هاسوری :سوزد می

اخراج  را کارگران  بود، آورده روی مزایا و مزدها  ای آشکار به کاهشبه شیوه  دولت»

 هایشرکت  و دهقانان را از مزارع دولتی بیرون رانده و شرایطی ایجاد کرده بود تا

کشورهای عرب حاشیه  از عمدتا المللیبین گذاران سرمایه و دولت به وابسته انحصاری

کارگران و دهقانان (. 31کارگران را هرچه بیشتر استثمار کنند )ص  خلیج بتوانند

دالر در ماه بود( و از حق   115کردند )میانگین مزد معادل برای امرار معاش تقال می

ز زندانیان ها مملو اهای مستقل کارگری نیز محروم بودند. زندانتشکیل اتحادیه

های فعاالن حقوق کردند. خواستل میها را تحمترین شکنجه سیاسی بود که وحشیانه

بشر و روشنفکران مبنی بر آزادی بیان، نظام چند حزبی، آزادی زندانیان سیاسی، پایان 

دادن به تبعیض قانونی علیه زنان و کردها از سوی رژیم رد شده بود. دولت تنها 

 شناخت که در حزب بعث عضویت داشتند، حزبی کهمی رسمیت  را به« روشنفکرانی»

 [86]«.کردنظام آموزش و پرورش را نیز کنترل می

در چنین بستری از فقر، محرومیت، ستم، نابرابری و تبعیض بود که مردم سوریه ـ و 

ها تنها فاکتور نبه جنبش اعتراضی پیوستند. اما آ -بویژه توده فقیر مناطق شمالی

تصمیم گیرنده و تعیین کننده در روند وقایع نبوده و نیستند. صحنه سازان، و بازیگران 

شان هستند. مسلما ترینزیادی در اینجا حضور دارند که بلوک امریکا و روسیه برجسته

ها، معامالت و مبادالت این نیروها ـ که هر روز شکل و آرایش پرداختن به این بازی

توان از گیردـ در توان و حوصله این نوشتار نیست. اما آنچه که نمیای بخود می تازه

    .با امریکاست« فدراسیون شمال کردستان»آن به سادگی گذشت، رابطه روژاوا یا 
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 روژاوا، اسد و امریکا؟

  

 اسد

 کند رابطه باسعی می PYD :روابط نیروهای درگیر در روژاوا پیچیده و غامض است

PKK   نخورد. امریکا نیز به« تروریست»را انکار کند تا برچسب PYD کند اخطار می

.[87] اش در ناتو( دست برداردکه دشمنِ ترکیه )هم پیمان PKK تا از همکاری با

.[88] متحد شود PYD یه داعش با امریکا وخواهد تا در جنگ علامریکا از ترکیه می

 است و همچنین اسد است. دوستی رژیم اسد و  PYD ترکیه دشمن دیرینه کُردها و

PKK  قدمت طوالنی دارد. PYD  ازPKK  کند موضعپذیرد، ولی جرات نمیتاثیر می 

روسیه بزرگترین حامی رژیم اسد است و از طرف  .روشنی در دفاع از اسد اتخاذ کند

فدراسیون شمال »دیگر نخستین کشوری است که اجازه تاسیس دفتر نمایندگی 

ها، ها و کشمکشها، رقابترا در کشورش داده است!... اگر به این داده« سوریه

ردستان، دولت عراق و اسرائیل را هم جمهوری اسالمی ایران، عربستان، قطر، اقلیم ک

اضافه کنیم، خواهیم دید که چه آشفته بازاری است! تازه اگر روابط پنهان و پشت 

پرده را بیافزاییم، به عمق پیچیدگی اوضاع بیشتر پی خواهیم برد. همین اصل در مورد 

 .کندبا اسد نیز صدق می PYD رابطه

اداری اسد  -وج صلح آمیز نیروهای نظامیآنچه که بیش از هرچیز جای بحث دارد، خر

 ( آن هم با بجا گذاشتن تسلیحات نظامی فراوان بود۹۰۲۹از شمال کردستان )
[89]
.

و پاگیری روژاوا نقش بسیار مهمی  PYD گیریواضح است که این امر در قدرت

های زیادی وجود دارد. بعضی بر این باورند که ت. در توضیح این رخداد، تئوریداش

این تاکتیک مشترک رژیم بعث سوریه و جمهوری اسالمی ایران، در برابر دولت ترکیه 

و اقلیم کردستان )به رهبری مسعود بارزانی( بود. بواقع، اسد منطقه مرزی با ترکیه را 

شان بتوانند در آنجا مستقر و متحدین PYD/PKK تاکیلومتر( تخلیه کرد  ۲۰۰)حدود 

و یا نیروهای جهادیست تحت  ترکیهشوند و دژ دفاعی مستحکمی علیه حمله احتمالی 

 .اش )داعش و جبهه النصره( ایجاد نمایندالحمایه
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اش کنند که هدف اسد از این کار، همدست نشان دادن کُردها با رژیمبعضی گمان می

بود تا کُردها را از صفوف اپوزیسیون )عرب( بیرون بکشد و حتی در بین نیروهای کُرد 

 PYD تفرقه بیاندازد. بعضی هم تردید ندارند که عقب نشینی نیروهای اسد با توافق

کند، این است که این شک و شبهه را تقویت میای که صورت گرفته باشد. نکته

علیرغم باصطالح تخلیه نظامی، مناطق استراتژیک )مثل فرودگاه، راه آهن، پایگاه 

حقوق ماهیانه و  [90]اندنظامی قامیشلو(، همچنان در کنترل نیروهای اسد باقی مانده

 .شودمعلمان، و بعضی کارمندان دیگر، همچنان توسط دولت مرکزی پرداخت می

PYD   ضمن تایید حضور نیروهای اسد در مناطق سوق الجیشی، اظهار داشته که این

 .[91]اقدام برای پیشگیری از گسترش دامنه جنگ داخلی به روژاوا ضروری بوده است

در اعتراضات سراسری ضد اسد و اظهار جمالتی از این  PYD بعالو شرکت نکردن

 ەب»... دست که خواهان جدایی و استقالل نیستیم، نه به اسد و نه به اپوزیسیون، 

 ەب ەوریس اپوزیسیون از بخشی زنی اتهام برای شده دلیلی و زده بهضر PYD اعتبار

 [92]«.کنند می همکاری اسد بشار با دارند ەاینک بر مبنی ها،آن

 :نویسدمی« رویترز»اش در ، در گزارش ویژهErika Solomon اریکا سولومان

در همزیستی بسر  (PYDسد و رسد که طرفین )نیروهای ادر حال حاضر، بنظر می»

گذرند. در میدانی در برند. جنگجوهای طرفین همانند ارواح از کنار یکدیگر میمی

های مجهز به ضد هوایی، از وسط دانش مرکز شهر، سربازان سوری سوار بر کامیون

زمان یک گذرند در حالی که همآموزانی که در حال عبور از عرض خیابان هستند، می

[93]«.کرد از طرف دیگر میدان در حال گذر است ماشین گشت
 

با  PYD در پاسخ به اتهامات همکاری PYD ، از مسئولینAldar Xelil اما آلدار خلیل

 :گویداسد، در همین گزارش، می

اش دایر باشد؛ هر نجا و آنجا داشته باشد و دفاتر اداریهایی را در ایبگذار رژیم پایگاه»

شود شان هست. الاقل حقوق ماهیانه مستخدمان دولت پرداخت میچند تنها فقط اسم
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توانند به زندگی شان ادامه دهند... آری ما مشغول یک بازی سیاسی و مردم می

 «.هستیم

از کردستان برای متمرکز با این حال، مقامات روژاوا معتقدند که عقب نشینی اسد 

اش بود. زوهات کوبانی، کردن نیروهایش، برای حفظ پایتخت و مراکز مهم قدرت

 :گوید، در این باره میPYDمسئول روابط خارجی

ه بس برقرار شداین تنها یک تصمیم تاکتیکی بود... عمال میان ما و بشار اسد آتش »

 مهه در مخالفین تمام با انندبتو کهنیروهای امنیتی در این خیال بودند  .است

 ههجب کهند و در عمل هم نخواستند نتوانست اما بپردازند، لهمقاب به یههای سور استان

  [94].«کنند ایجاد کردستان در جدیدی

و بشار اسد هم تمایلی به  [95]کندرهبری روژاوا هرگونه همکاری با اسد را رد می

ندارد و در جواب خبرنگار « فدراسیون شمال کردستان»اظهارنظر در مورد روژاوا و 

اش روسی، بحث درباره روژاوا را به بعد از خاتمه جنگ داخلی و پیروزی بر مخالفین

 .[96]دهدحواله می

  

  امریکا

دشمنی با امریکا خطرناک است، اما دوستی با امریکا هالکت »هنری کسینجر:  

 [97]«!بار

بی به مسئله روژاوا با حمله داعش به کوبانی انعکاس جهانی یافت. هدف داعش دستیا

شجاعانه در برابر حمالت داعش  PYD رزمندگان.[98] منابع نفت شمال کردستان بود

ایستادگی کردند، اما توان مقابله طوالنی را نداشتند. در همین حال، ترکیه و اقلیم 

را به روی روژاوا بستند و عمال کمک رسانی و حتی  کردستان مرزهای مشترک خود

 !فرار مردم غیرنظامی را ناممکن ساختند. حکایت کردستان عراق بار دیگر تکرار شد

PYD  دست یاری به سوی امریکا دراز کرد؛ رامبو با ژست نجات قربانیان جنگی به

 (۹۰۲۲را گرفت!)« خیر»، جانب «خیر و شر»صحنه آمد و در جنگ 

 :در این باره نوشت« د دیپلماتیکلومون»
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انفعال آنکارا دربرابر محاصره کوبانی، سرانجام واشنگتن را به گفتگو با حزب اتحاد »

کرد که از واداشت. در حالی که دمشق به نوبه خود اعالم می  (PYD)یکدموکرات

ای ها تائید کردند که با شاخه سوریهامریکایی کند،رزمندگان کرد کوبانی حمایت می

اکتبر ارسال سالح و  ۹در  .اندحزب کارگران کرد ترکیه روابط مستقیم برقرار کرده

این حمایت امریکا، که به شدت  .مواد پزشکی از راه هوا به شهر تحت محاصره آغاز شد

تواند مشروط به همکاری تنگاتنگ ازسوی رئیس جمهوری ترکیه ازآن انتقاد شد، می

سوریه و « میانه رو»و اپوزیسیون موسوم به   (PYD)بین حزب اتحاد دموکراتیک 

[99]«.های سیاسی کرد سوریه باشدتر با دیگر تشکلهمچنین گشایش وسیع
 

 :ها آمد کهچندی بعد در رسانه

های ایجاد  دمکراتیک و خودمدیریتیهای شدید ترکیه با حزب اتحاد  علیرغم مخالفت»

ها تُن تسلیحات برای شده در روژاوا و تهدید به حمله نظامی، اوباما نیروی ویژه و ده

.[100] های مدافع خلق و متحدان آن در شهر حسکه ارسال کرد حمایت از یگان

سخنگوی وزارت خارجه امریکا در پاسخ به اعتراض رسمی آنکارا اعالم کرد که به 

   [101]«.های ترکیه واقفند، اما کمک به نیروهای کرد متوقف نخواهد شد نگرانی

تی از حضور مستقیم نیروهای نظامی امریکا، در ها و گزارشابدنبال این رخدادها، عکس

 و بحث پیرامون آن علنی گردید. والدیمیر وان ویلنبرگ [102]روژاوا منتشر شد

Wladimir van Wilgenburg کن، در نگار هلندی در مصاحبه با وب سایت دیروزنامه

پاسخ به این سئوال که تعامل کُردهای سوریه با نیروهای ویژه آمریکایی مستقر در 

 :آنجا چگونه است؟ گفت

ها را ببینی. اما روزنامه توانی آنمشکل بتوان ارزیابی کرد. این طرف و آن طرف می»

ها نزدیک شوند؛ به ویژه پس از آن که تصاویری از نگاران حق ندارند زیاد به آن

منتشر گردید، (PYDبازوی نظامی ) YPG هایسربازان ویژه آمریکایی در یونیفورم

کل مساله را بیشتر به عنوان یک همکاری تاکتیکی  YPG[.ها بیشتر شد]محدودیت

ها در میان اهالی محل بسیار محبوب هستند. هم طرفداران و هم بیند، اما آنمی
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شنوید که نمی PYDگاه از مخالفان یچها را دوست دارند. شما هغربی PYDمخالفان 

گویند حمایت آمریکا خوب است و همکاری با آمریکا را مورد انتقاد قرار بدهند. آنها می

[103]«.باید بیشتر شود
 

نظامی امریکا در منطقه روژاوا خبر ها از احداث چندین پایگاه و بعدتر خبرگزاری

[104]دادند
. 

نیروهای دموکراتیک »که تحت نام  -و متحدانش  PYD های غرب بادر ادامه همکاری

داعش از بعضی از  -کنندعمل می Syria Democratic Forces (SDF)[105]  «سوریه

 .[107]عقب رانده شد،  Manbij[106]شهرهای عرب نشین، از جمله منبیج

به غرب فرات، تغییر جهت داد  PYD های امریکا، در جریان حمله نیروهایاما حمایت

معاون  Joe Biden «جو بایدن»و بسوی ترکیه ـ هم پیمانش در ناتوـ چرخید. حمایت 

، نشان داد که "راتشرق ف" بمنظور بازگشت به  PYD از آنکارا و فشار آوردن به، اوباما

آمریکا تنها منافع خود را در الویت دارد و در این راستا، به هر چرخش و مانور سیاسی 

[108]شودالزم متوسل می
. 

از مذاکره کنندگان با ، یکی از مقامات ارشد روژاوا، و یکی  Ilham Ehmedالهام احمد 

 :گویدهای امریکایی، در مصاحبه اش میهیئت

 ...مانتوانم بگویم که مذاکراتمان خوب پیش رفت... در جدیدترین مالقاتمی»...

هایشان رسیدند: هم از زاویه تئوریک و هم از ها به پاسخ پرسشاحساس کردیم آن

ها آن ...با اسد نپرسیدند PYDه ها از میزان رابطجنبه عملی. در جلسه اخیرمان، آن

ما شما را هم بعنوان یک قدرت »کنند: هرازچندگاه چنین کلماتی را استفاده می

ها آن « ...شناسیم و نیز خواست سیاسی شما رانظامی در روژاوا برسمیت می

ها قول دادند که از این ها( روشن کردند که از ما حمایت خواهند کرد. آن)امریکایی

هم به لحاظ مادی و نیز از سایر جهات حمایت خواهند کرد... ایاالت متحده  پروژه،

نظر مثبتی نسبت به این  (هاها )امریکاییدرب دیپلماتیک جدیدی را گشوده... آن
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این برای ما غافلگیر کننده  .پروژه داشتند و گفتند که از آن حمایت خواهند کرد

 [109]«!بود

خواهد. جمیل بایک فراتر از نزدیکی با امریکا را می PKK بینیم کهاما جلوتر می

Cemil Bayikرهبر پراکتیکی ، PKK آلمان می« دی تسایت»، در مصاحبه با نشریه-

 :گوید

  ر کوبانی این امکان را بهدر مورد ما قضاوت غلطی صورت گرفته بود... فعالیت ما د ...»

 تنها کُردها... ببینند را ما تر نههای زیادی گشوده شوند تا واقعبیناوجود آورد که چشم

توانند با داعش بجنگند، و درمیان کُردها قویترین و موثرترین نیرویی هستند که می

حال حاضر ها در امریکایی ...است  PKKتواند از عهده این کار بربیاید نیرویی که می

جنگند... امریکا در ها نیز همچون ما با داعش میدر مساله کوبانی متحد ما هستند. آن

تواند هیچ سیاستی را بدون کُردها به اجرا بگذارد... امروزه کردها خاورمیانه نمی

 خواهد که در منطقه به سیاستترین قدرت خاورمیانه هستند... اگر امریکا میدینامیک

ها را نادیده بگیرد. امریکا یک هم پیمانی را علیه داعش به تواند که آنبپردازد، نمی

شود... امریکا بدون  وجود آورده. و این هم پیمانی تنها با کمک کُردهاست که موفق می

PKK تواند به حمایت ترکیه از داعش خاتمه دهد؟ این ناممکن است. امریکا چگونه می

-اش در خاورمیانه برسد؟ ...بدون کردها؟ نمیفبه اهدا  PKKخواهد بدون چگونه می

  خواهد که به وابستگی خود به گاز روسیه پایان دهد؟شود. اروپا بدون ما چگونه می

گذرد. اگر توانایی حفظ امنیت این ت خام و گاز به دریای مدیترانه از روژآوا مینف راه

 [110]«.دتواند که نفس راحتی بکشراه وجود داشته باشد، اروپا هم می

در جریان بود، کمی بعدتر  ۹۰۲۹که از سال  PYD های محرمانه امریکا واما مالقات

 :سفیرسابق امریکا در دمشق افشا شد. او گفت Robert Ford توسط رابرت فورد

هایی داشتیم. ما چندین دفعه طریق یک واسطه مالقات از (PYDها و امریکائی) ما »

ها، همدیگر را مالقات کردیم؛ یک بار خود من حضور داشتم و در سایر مالقات
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گرفت ... با های دیگر بودند... )این دیدارها( هر شش ماه یک بار صورت میدیپلمات

 [111]« .گی یک شهروند سوری ساکن آلمانواسطه

 :ها توسط جمیل بایک هم تایید گردیداین مالقات

محرمانه بود و از طریق واسطه انجام   PKKهمکاری و مذاکره بین نیروهای ائتالف و »

 [112]«.شدمی

جالب اینجاست که ترجمه فارسی این مطلب خیلی زود از فضای مجازی غیب 

ها ردوبدل شده، مسلما کسی از توافقات و اطالعاتی که در این مالقات![113] شد

 .خبری ندارد

رئیس هیئت ، REX TILLERSON ابینه ترامپ، رکس تیلرسونوزیر امور خارجه ک

، ششمین شرکت بزرگ مالی Exxon مدیره و مدیر عامل ارشد شرکت نفتی اکسان

 :در جدیدترین سخنانش گفت نیزجهان و بزرگترین خریدار نفت اقلیم کردستان، 

بزرگترین  مان را تجدید کنیم؛ از طریق استفاده از کردهای سوریه کهما باید ائتالف»

مان در منطقه )خاورمیانه( متحد ما در نبرد زمینی بودند... روابط با متحدین و دوستان

-باید تا رسیدن به ثبات تجدید شوند. اگر توافقاتی در قبل شده، ما موظف به اجرای

  11][4«.شان هستیم

گذرد، از جنبه و آمریکا می  PYDها بین ها و همکاریآنچه در روژآو و در متن مالقات

دیگری نیز قابل بررسی است. مطالعات آکادمیکی که در خصوص گلوبالیزاسیون بعمل 

آمده، به این امر تاکید داشته که روند تحوالت سرمایه داری در جهت تغییر و یا تجزیه 

ود. بعالوه مطالعه بر روی تجربه یوگسالوی سابق و قفقاز نیز رنهاد دولت پیش می

نشان داده که ایجاد کشورهای کوچک یا ایاالت فدراتیو به سود سرمایه جهانی بوده 

 .است

چرا کنفدراسیون در »ای تحت عنوان در مقاله Michael O'Hanlon مایکل اوهانلون

بر  آمده بعمل تحقیقات که کندمی خاطرنشان « سوریه می تواند کارکرد داشته باشد
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این امر تاکید دارند که طرح فدرالیسم دموکراتیک، راه حل مناسبی برای سوریه و 

 :آمریکاست

تواند تشکیل یک کنفدراسیون مشابه بوسنی باشد... هر کدام از این مان میهدف ...»

خود را  توانند دولت، نیروهای امنیتی محلی و برنامه بازسازی اقتصادیمناطق می

بسیاری از محققان و دست اندرکاران به نتایج مشابهی در رابطه با حل  ...داشته باشند

 [115]«...اندبحران سوریه رسیده

 :نویسداوجالن نیزضمن تاکید بر عوامل و شرایط جهانی حاضر، می

های ایاالت متحده امریکا و اتحادیه اروپا جهت تحوالت دوران معاصر، تشویق ...»

های جامعه مدنی و بخش بزرگی از افکار عمومی و ها، سازمانهماهنگی، گرایش رسانه

یابی های چارهتمامی کُردها به این مورد، برای اولین بار شانس عملی سازی برنامه

 [116]«.دموکراتیک را افزایش داده است

بازی در سوریه آغاز نشد. پیش از جنگ به هر رو مداخله امریکا در خاورمیانه، با نقش

داخلی سوریه نیز حضور مداخله گرانه امریکا در منطقه و حتی سوریه مشهود بود. تا 

-(، سیاست امریکا بر حمایت تسلیحاتی از گروه۹۰۲۲یه )پیش از جنگ داخلی سور

امریکا با تشکیل یک ائتالف بین  ۹۰۲۲های اپوزیسیون اسد متمرکز بود. از سال 

المللی علیه داعش و به عهده گرفتن رهبری آن، مستقیما در مناطق شمال سوریه 

 .[117])روژاوا( مستقر شد و در جنگ داخلی شرکت نمود

است و از طرف دیگر در ائتالف با ترکیه  PYD و PKK امریکا از یک طرف در ائتالف با

ها هستند. این سیاست همیشگی ها و اسالمیستو عربستان که حامیان جهادیست

خ خاورمیانه با غارت و جنایت داری است. تاریدولت آمریکا و سایر کشورهای سرمایه

امپریالیسم عجین است؛ با ترسیم مرزهای قراردادی، خاورمیانه را تقسیم کردند؛ 

های دست نشانده، مستبد و فاسد را انقالبات مردمی را سرنگون کرده و رژیم

های رنگارنک را پروراندند و به جان ها و جهادیستشان نمودند؛ اسالمیستجایگزین

توان خود را بسادگی زد، چشم و گوش را بر جهان واقعا نمی.[118] تندمردم انداخ
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پیرامون بست و بی توجه به اقتصاد، تاریخ و سیاست منطقه بود. اتحاد، ائتالف و 

انگیز و بخصوص در بازی نفرت داری،با دولت های سرمایه  PYDو  PKK همکاری

خونینی که در خاورمیانه و سوریه در جریان است، با هیچ توضیحی قابل دفاع نیست. 

شود به توافقات پنهان با اسد جنایتکار رسید، با امریکا و جریانات کُردِ پروامریکایی نمی

ری مثل جمهو - های منطقهو با روسیه مناسبات داشت، با رهبران هارترین رژیم

ها و مجامع چپ و ترقی خواه دیدار و مذاکره کرد و در عین حال در دانشگاه -اسالمی

 .های انقالبی ظاهر شداروپا با ژست

پیش تر جمالت اوجالن را درستایش امریکا و دموکراسی اش آوردیم. این را هم برای 

  :حسن ختام می آوریم

سپتامبر  ۹در ( PYD رهبربا صالح مسلم « انستیتوی واشنگتن کردستان»مصاحبه 

 :( در این باره به اندازه کافی صریح و روشن است۹۰۲۱

های روژاوا( قادر شدند رژیم را از منطقه شان بیرون کنند و متعاقبا سازمان مردم)...»

ها رهبری دموکراسی را در کردند، شکست دهند. آنتروریستی را که تهدیدشان می

رژیم  .رابطه خوبی با همه احزاب کردی عراقی داریمسراسر سوریه بعهده دارند... ما 

ها، به وسیله حمایت نظامی و لجستیکی کردستان عراق به ما در جنگ علیه تروریست

کمک کرد و هم به صورت شرکت نیروهای پیشمرگه در دفاع از کوبانه. ما مشتاق 

اسی و روابط خوب با تمام احزاب کُردی هستیم... ما به دنبال توسعه رابطه سی

دیپلماتیک خود با امریکا هستیم و امیدواریم که در این راه موفق شویم... امریکا یک 

کند و سعی در قدرت برتر جهانی است که دموکراسی را در سراسر جهان تقویت می

[119]«.ایجاد و گسترش آن در سراسر جهان دارد
 

  

 بندی جمع

  

محل تالقی منافع  -«فدراسیون شمال سوریه»تر یا به عبارت درست -روژاوا  -۲

 .سرمایه جهانی با منافع بورژوازی کُرد است
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اعتباریِ جهانیِ  تضعیفِ موقعیتِ ناتو پس از فروپاشی بلوک شرق سابق، شکست و بی

آبروییِ جهانیِ امریکا   انستان، لیبی و نیز بیامریکا و متحدانش در حمله به عراق، افغ

  -پرده آن با دیکتاتورها و نیروهای ارتجاعی های محرمانه و پشتپس از لورفتن سیاست

لیکز و اسنودن افشا شدند( عمال موقعیتِ هژمونیک امریکا  فاشیستی )که توسط ویکی

یگر، روند تحوالت خاورمیانه ها در کنارِ دالیلِ بسیار ددر خاورمیانه را تضعیف کرد. این

بردند که حضور عاجل و فعال امریکا در منطقه ضرورت پیدا کرد. دفاع از   را به سمتی

دفاع کوبانی و بهانه مبارزه علیه داعش، زمینه الزم برای پاسخگویی به این  مردم بی

 .ضرورت را فراهم کرد

اوجالن، خود را بعنوان یک  شد تا در سایه انقالبِ ایدئولوژیکِ  موفق PKKدر آن سو، 

جریان دموکرات، سکوالر، پلورالیست و فمینیست برسمیت بشناساند. بورژوازی غرب 

 ها، به ائتالف بادانست، به بهانه پاسداری از آنها میکه خود را پرچمدار این ارزش

PYD و PKK راضی شد، هرچند که PKK ها باقی بود!  همچنان در لیست تروریست

را مجبور کرد تا در   PKKدوپهلو که ویژگی سیاست خارجی امریکاست،  این سیاست

همسویی و همکاری با امریکا جدیت و فداکاری بیشتری بخرج دهد. این وضعیت، 

آن را  ،PKK دهد تا پس از گذشتن تاریخ مصرفبعالوه این امکان را به امریکا می

 .کند  بسهولت قربانی

نامی آن در میان بخشی از مردم و جریانات  شو خو PKK در ضمن، گذشته انقالبی

های نظامی امریکا در سوریه و سیاسی منطقه، پوشش مناسبی بود تا استقرار پایگاه

جمیل بایک، این ، PKK حضور مستقیم نیروهایش را توجیه کند. بقول رهبر عملی

ه نظام ابدا امکانپذیر نبود. بعالوه نیاز امریکا به یک پیاد PKK کار بدون مساعدت

برای همکاری با امریکا و تاثیرگذاری در  PKK رزمنده از یک سو و اشتیاق جدی

 .تر کرد سیاست منطقه از سوی دیگر، زمینه را برای تالقی منافع طرفین فراهم
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اش در منطقه  دوستانهامریکا با چهره انسان !بخش بودنتیجه برای هر دو طرف رضایت

به بازیگر فعال این وضعیت تبدیل شد و تضاد  PYD نیز از طریق PKK  مستقر شد؛

 .سرمایه را به سود سرمایه خم کرد -کار

نه به جنگ، نه »دال بر  PYD در این میان، بازنده اصلی زحمتکشانی بودند که با وعده

ارتش -بارزانی-طالبانی-اروپا-تا پای یک ائتالف سیاه )امریکا« به اسد، نه به اپوزیسیون

های جنگ جنگیدند.  نظام امریکا در جبهه  شدند و حتی بعنوان پیاده  آزاد سوریه( برده

یک برکت بود؛ همانطور که حمله صدام برای  PKK بواقع حمله داعش برای امریکا و

  ![120]خمینی

منطقه، مستلزم وجود داعش است که قربانیانش را از ادامه حضور قهرمانانه امریکا در 

 .توده های محروم منطقه می گیرد

  

 .روژاوا محصول دینامیسم بحران است، نه راه حل بحران -۹

رُخداد روژاوا صرفا محصول مطالعه و تفکر اوجالن در زندان نبود، هر چند که از آن 

نیز نبود؛ بلکه برنامه سیاسی یک ای گرفت؛ نتیجه مبارزات سازمانیافته تودهتاثیر 

که در دینامیسمِ تحرکاتِ سرمایه جهانی،  [121]نظامی بود -تشکیالت سیاسی

ها، تهدید مرگبار داعش، موقعیت ژئوپولیتیکِ خاورمیانه، معادالت و معامالت دولت

ای نیروهای رژیم اسد از مناطق کُردنشین، نارضایتی عمومی و مبارزات تودهخروج 

 .امکان بروز پیدا کرد

، خیلی پیشتر از این توسط بوکچین مطرح «کنفدرالیسم دموکراتیک»پروژه مشابه 

شده بود؛ اما هرگز به مرحله عمل نرسید. این پروژه حتی در کردستان ترکیه نیز که 

PKK  داشت و از پایه اجتماعی بمراتب قویتری برخوردار بود، به قدرت و محبوبیت

  .اجرا در نیامد؛ زیرا بستر الزم برای طرح و تحقق آن فراهم نبود

روژاوا در کانون یک جنگ خانمانسوز داخلی و منازعات خونین جهانی که بر سر غارت 

امریکا و نفت، ذخایر مالی و منابع جانی منطقه در جریان است، با حمایت مستقیم 
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اروپا، ظهور پیدا کرد. تالشهای زیادی در جریان است تا یک آلترناتیو حکومتی به 

شود تا از ظاهر انقالبی، به رهبری اوجالن تراشیده شود. تبلیغات زیادی صرف می

اوجالن یک متفکر، اندیشمند و انقالبی بسازد؛ تا سیل انقالبی را که از اراده و اتحاد 

راهه برخواهد خاست، به بی ...ها، آوارگان و پناهندگان وخانمان قربانیان جنگ، بی

ببرد. در چنین وضعیتی پروژه کنفدرالیسم دموکراتیک همانقدر توخالی است که 

 !مستضعفان بود جمهوری و توحیدی طبقه بی جامعه ٬حکومت عدلِ علی

منافع اردوی  های امریکایی برای تامین و تحکیم حلِ انتخابی استراتژیست روژاوا راه

 .سرمایه است؛ نه راه حل بحرانی که گریبان اردوی کار منطقه را گرفته است

همانطور که ظهور روژاوا با منافع سرمایه رقم خورد، ادامه حیات روژاوا نیز به توازن 

  .قوای نیروهای رقیب و درگیر گره خورده است

  

  .آرمانشهر روژاوا، نسخه کُردی بیت المقدس است -۹

ده تاسیس آرمانشهر قدیمی بوده و بدفعات آزموده شده است. جوامع اُونی )موسوم ای

... ،[125]راچدیل [124]، هوم کلنی،[123]، ایکاری[122]ر، فاالنست(New Harmonyبه

هایی از این دست هستند که در نمونه [127]و مارینالدا [126]کیبوتص، چیاپاس

در عرصه تولید   .آلمان، سوئیس، بلژیک، اسپانیا، فرانسه و... وجود داشته و بعضا دارند

 .[128]ای زیادی را تاکنون شاهد بوده و هستیمهنیز نمونه

با رویکرد به یک تحلیل  -بطور اخص-و رهبران روژآوا  -بطور عموم-آرمانشهری ها 

د؛ با این خیال کننمنفعت تلقی می کاسه و هم مردم گرایانه و فراطبقاتی، همه را هم

آن که در  از فارغ. اند بسته جنسیتی و مذهبی ٬قومی ٬باطل که راه را بر تمایزات ملی

است! به همین خاطر هم هست که بورژوازی « ملت»همان « مردم»ادبیات بورژوازی، 

زند! به تبع همین تحلیل نیز هست جا می« منافع ملی»و « منافع مردم»منافع خود را 

شان را بر حوادث منطقه بسته اند و بجای اتحاد و اوا چشم و گوشکه رهبران روژ

همبستگی با زحمتکشان منطقه، به مذاکره با هر نیروی امپریالیستی و ارتجاعی که در 

http://www.azadi-b.com/G/2017/03/post_632.html#_edn122
http://www.azadi-b.com/G/2017/03/post_632.html#_edn123
http://www.azadi-b.com/G/2017/03/post_632.html#_edn124
http://www.azadi-b.com/G/2017/03/post_632.html#_edn125
http://www.azadi-b.com/G/2017/03/post_632.html#_edn126
http://www.azadi-b.com/G/2017/03/post_632.html#_edn127
http://www.azadi-b.com/G/2017/03/post_632.html#_edn128


 روژوا در نزاع کار و سرمایه

 39 

اند: توافق با رژیم دیکتاتوری  دادهشان باشد تن «وطن»و « مردم»راستای منافع 

ـ غربی، روسی، و مذاکره با جمهوری  [130]، همکاری با نیروهای امریکایی[129]اسد

 .[131]اسالمی ایران

  

 :ها این استنقطه مشترک روژاوا با همه آرمانشهری

نهد، بلکه در پی آشتی طبقاتی است. رهبران که نه تنها به تضاد طبقاتی وقعی نمی»

روژاوا سیستم سرمایه داری و مناسبات مبتنی بر کارمزدی و سود را سد راه سعادت 

اش هم برای برانداختن این شیوه تولیدی و مناسباتای دانند، از این رو برنامهبشر نمی

ندارند و در قرارداد اجتماعی روژاوا، حق مالکیت خصوصی بر زمین و ابزار تولید را 

  .محترم می شمارند

تر آن که، از رشد همزمان و توامان شکاف طبقاتی با رشد صنعت، به مبارزه علیه  جالب

ا نگاه به عقب، با حداقل امکانات رسند و بصنعت، تکنولوژی و مدرنیته می

های مالیسم(، درصند تا آرمانشهر خود را بسازند. بعالوه، درصدند تا با موعظه مینی)

اخالقی راه را بر همگرایی و همزیستی مسیحایی بگشایند، مبارزه طبقاتی را کُند 

های قلبرحمی و مهربانی دوستی، دلکنند، تضادها را آشتی دهند و در این راه به نوع

ها، در تاریخ، به  های پول شان تکیه کنند. شکست این خُرده آزمونبورژوایی و سکه

      [132]«.وفور و به کرات ثبت شده است
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 ها و منابع: یادداشت 

[1]
به مناطقی در  روژاوا ٬است. در گفتمان سیاسی« مغرب»ـ روژاوا یک کلمه کردی است که معنایش  

 به تصرف نیروهای ۹۰۲۹که از سال  دارد اشاره  شمال ترکیه )سه کانتون جزیره، کوبانه و عفرین(

PYD  به صورت خودمدیریتی اداره می شونددرآمدند و. 

[2] http://www.bbc.com/persian/mobile/world/2014/01/140122_an_syria_op

position_guide.shtml 

[3]PYD   برای ٬ملت و تمرکزگرایی-اعالم موجودیت کرد تا ضمن نفی ساختار دولت ۹۰۰۳در سال 

 و تشکل حق ٬سیاسی آزادی ٬پلورالیسم() گرایی کثرت ٬عقیده آزادی ٬عدالت ٬حقوقی برابری به نیل

 Saleh Muslim «صالح مسلم محمد» ۹۰۲۰ سال در. کند مبارزه زیست محیط بهبود

Muhammad  آسیا عبداهلل» ۹۰۲۹و در سال» Asiyah Abdullahمشترکا به رهبری این حزب  ٬

 در ٬نام دارند. صالح مسلم YPG/YPJ "های مدافع خلق  یگان"انتخاب شدند. بازوی نظامی حزب 

 ستگیر و پس ازد مجددا وی ٬ ۹۰۰۲دستگیر و پس از یکسال آزاد شد. در سال  ۹۰۰۲ سال تابستان

 ٬در غیاب او و ریختند اش خانه به ٬نیروهای امنیتی رژیم اسد ۹۰۰۲ سال در. گردید آزاد ٬چند ماه

 .ماه زندانی کردند ۲را دستگیر و بمدت  ( Ayşe Efendi افندی عایشه) همسرش

 :به نقل از

http://syrianobserver.com/EN/Who/26685/Whos+who+Saleh+Muslim+Moh

ammad 

به زندان ابد محکوم  غیاباـ ـ را او ٬اسد رژیم و گریخت کردستان اقلیم به مسلم صالح ٬ادبدنبال این رخد

سوریه بازگشت و سازماندهی حزب را با  به مسلم صالح ٬(۹۰۲۲کرد. با آغاز جنگ داخلی در سوریه )

 .جدیت بیشتر آغاز نمود

 های فعالیت ەک نویسد می کردها، عمومی روابط مرکز اعضای و نگاران مهدرویش چیمن، از روزنا  [4]

PYD دیگر است...تا در این مناطق  مسلح های وهپیش از هرچیز برای حفظ مناطق روژآوا از گزند گر

 و دیکتاتور رژیم ههجب در نه آنها کهعنا است م این به سوم اهسیستم آلترناتیو خود را بنیان بگذارد. ر

 ای قهمنط قدرتهای و کشورها سوی از که بگیرند را آزاد ارتش ەجبه نهباشند،  اسد بشار غیردمکراتیک

 یعنی سوم اهبایستند. ر اسالمگراها طرف نه و شوند، می حمایت وقطر یههمچون عربستان سعودی، ترک

 «.شود دهنها بنا یهسور مردم خود توسط ەک دمکراتیک تغییر یک از کردن حمایت

http://www.nnsroj.com/fa/detiles.aspx?id=39795&ID_map=19  
[5]

 یک کانتون ٬به معنی گوشه یا منطقه است. از نظر سیاسی ٬فرانسوییک کلمه  Canton) (کانتون   

در -  کانتونبه ثبت رسیدند. هر  سوئیسها در  است. اولین کانتون تقسیمات کشوری در ٬کوچک واحد
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http://www.azadi-b.com/G/2017/03/post_632.html#_ednref4
http://www.azadi-b.com/G/2017/03/post_632.html#_ednref4
http://www.nnsroj.com/fa/detiles.aspx?id=39795&ID_map=19
http://www.azadi-b.com/G/2017/03/post_632.html#_ednref5
http://www.azadi-b.com/G/2017/03/post_632.html#_ednref5
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%AA_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%B3
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مستقل ـو درعین حال وابسته به   جزیی از کنفدراسیون سوئیس است که بمثابه یک بخش -سوئیس

 .فدراسیون سوئیس ـ عمل می کند

[6]
قرارداد اجتماعی یا قانون اساسی روژآوا چند بار تغییر یافته و به همین خاطر نسخه های مختلفی   

 ۹۹ماده قانونی است که برای  ۲۲فصل و  ۲از آن در دسترس است. نسخه رایج آن شامل یک مقدمه، 

 .وزارتخانه وظیفه تعیین کرده است

 

contract/-social-the-of-https://peaceinkurdistancampaign.com/charter 

آورده شده است. با این توضیح که  ۱۱ صفحه ٬ ۹۲ شماره ٬ترجمه فارسی این قرارداد در نشریه نگاه

( ترجمه ۱۹فصل از این قرارداد )یعنی تا ماده  ۲قدیمی می آید و تنها  پیشگفتار ترجمه فارسی بنظر

 . /http://www.negah1.comشده است

لینک زیر  ۲۲( آمده که از صفحه ۹۰۲۲نسخه موجه تری هم به ضمیمه گزارش دیده بان حقوق بشر )

 :قابل دسترس است

 

https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/syria0614_kurds_ForUpload.

pdf 

 که منتشرشده «سوریه شمال فدراسیون» تاسیس اعالم از بعد ٬( هم اخیرا۹۰۲۲یک نسخه جدیدتر )

 :است موجود زیر سایت در

https://en.wikisource.org/wiki/Constitution_of_Rojava 

و خودمدیریتی   Autonomyخودمختاری٬ Independenceفرق هست بین استقالل  [7]

استقالل به معنی جدایی کامل و اعالم یک کشور جدید است.  .Self-govering ()خودگردانی

 سراسری مصوبات ٬اساسی نونقا از متابعت ٬کشور یک چهارچوب در ماندن باقی معنی به ٬خودمختاری

توان در چارچوب مسایل منطقه ای مستقال تصمیم گیری  توضیح که می این با است؛ مرکزی قدرت و

 .دارد خودمختاری از کمتری بمراتب اختیارات ٬دیریتیخودگردانی یا خودم .نمود

  ۲۳۲۲اسفند  ۹۱خبرگزاری کُردپرس،   [8]

http://www.kurdpress.com/Fa/NSite/FullStory/News/?Id=103011#Title 

 سلطه و اقتدار کلمه برابر در ٬یا خودمختاری Autonomy) (در جامعه شناسی اتونومی  [9]

(Authority) قانونگرایی کلمه مقابل در ٬بکار می رود ولی در سیاست Heteronomy  بکار گرفته

 de facto  التین در. است «دوفاکتو خودمختاری» ٬می شود. واژه ای که برای روژاوا استفاده می شود

است. یعنی آنچه که بطور واقعی وجود دارد. این اصطالح عموما در  (Actually) «بواقع»به معنی  

 .است« مطابق قانون»قرار می گیرد که به معنی   de jureمقابل دوژور

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%B3
http://www.azadi-b.com/G/2017/03/post_632.html#_ednref6
http://www.azadi-b.com/G/2017/03/post_632.html#_ednref6
https://peaceinkurdistancampaign.com/charter-of-the-social-contract/
https://peaceinkurdistancampaign.com/charter-of-the-social-contract/
http://www.negah1.com/
http://www.azadi-b.com/G/2017/03/post_632.html#_ednref7
http://www.azadi-b.com/G/2017/03/post_632.html#_ednref7
http://www.azadi-b.com/G/2017/03/post_632.html#_ednref8
http://www.azadi-b.com/G/2017/03/post_632.html#_ednref8
http://www.kurdpress.com/Fa/NSite/FullStory/News/?Id=103011#Title
http://www.kurdpress.com/Fa/NSite/FullStory/News/?Id=103011#Title
http://www.azadi-b.com/G/2017/03/post_632.html#_ednref9
http://www.azadi-b.com/G/2017/03/post_632.html#_ednref9
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اولین نخست وزیر دنیا که از »می گوید:   Israel Defenseز رهبران روژاوا در مصاحبه بایکی ا  [10]

نخست وزیر اسراییل بود. ما از  Benjamin Netanyahu نتانیاهو بنیامین ٬استقالل کردی دفاع کرد

رند. ما کردها در خاورمیانه رفیق دیگری بجز اسراییل ندا ...اظهارات وی و کارهای اسراییل سپاسگزاریم

نماییم... تعداد  اقدام تروریسم علیه متحدا و کنیم همکاری باید ما ٬واقفیم که بخاطر امنیت نسل آینده

قابل توجهی از برادران کرد ما در اسراییل بسر می برند و در دموکراسی و صلح زندگی می کنند... ما 

منطقه خاورمیانه فعالتر باشد... فکر می انتظار داریم که اسراییل رابطه اش را با کردها تحکیم کند و در 

 بود خواهد طرف دو هر برای بهتر آینده برای فرمولی ٬کنیم کمک اسراییل به کردهای سوریه

.«-middle-friend-only-our-/israelhttp://www.israeldefense.co.il/en/content 

east 

 :برای اطالع بیشتر از مواضع اسراییل نسبت به روژاوا به لینک زیر مراجعه کنید

https://panjewish.org/2015/10/11/the-israel-kurdistan-special-relationship/ 

 برای اطالع بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید  [11]

 

: http://www.nationalia.info/new/10714/rojava-first-representation-office-

outside-kurdistan-opens-in-moscow 

 :الع بیشتر به لینک زیر مراجعه کنیدبرای اط  [12]

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D

9%81_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D

8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D9%88_%D9%86%DB

%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%AE%D8%

A7%D9%84%D9%81%DB%8C%D9%86_%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C

%D9%87 

 :برای اطالع بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید  [13]

http://www.dw.com/fa-

ir/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-

%D8%AE%D9%88%D8%AF%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D

8%B1%DB%8C-

%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-

%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%A7-

%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C%D8%AA-

%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-

%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA/a-19121620 

[14]: Why is the world ignoring the revolutionary Kurds in David Graeber   

Syria?, The Guardian, October 2014 

http://www.azadi-b.com/G/2017/03/post_632.html#_ednref10
http://www.azadi-b.com/G/2017/03/post_632.html#_ednref10
http://www.israeldefense.co.il/en/content/israel-our-only-friend-middle-east
http://www.israeldefense.co.il/en/content/israel-our-only-friend-middle-east
http://www.azadi-b.com/G/2017/03/post_632.html#_ednref11
http://www.azadi-b.com/G/2017/03/post_632.html#_ednref11
http://www.azadi-b.com/G/2017/03/post_632.html#_ednref12
http://www.azadi-b.com/G/2017/03/post_632.html#_ednref12
http://www.azadi-b.com/G/2017/03/post_632.html#_ednref13
http://www.azadi-b.com/G/2017/03/post_632.html#_ednref13
http://www.azadi-b.com/G/2017/03/post_632.html#_ednref14
http://www.azadi-b.com/G/2017/03/post_632.html#_ednref14
https://www.theguardian.com/profile/david-graeber
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 0936های بسیار زیادی بین رخداد  تفاوت» داوید گربر روژاوا را با انقالب اسپانیا مقایسه کرد و نوشت: 

ها بقدری قابل توجه و ناراحت کننده است که ...  اسپانیا و رویداد حاضر رژاوا ... هست. اما شباهت

و بازوی مسلح خلقی تشکل شده ها  توانیم اجازه دهیم به همان سرانجام دچار شود... شوراها، انجمن نمی

های تحت مدیریت کارگران واگذار شده ــ و اینها تحت حمالت  های رژیم حاکم به تعاونی اند، دارایی

 سازگاری ٬دایمی ... داعش صورت پذیرفته است. این نتایج با هر تعریفی که از انقالب اجتماعی داریم

 بار تاریخ الملل ــ براستی اجازه خواهد داد تا  چپ بینرسواتر از همه،  اینبار، و ــ جهان آیا ... دارد

 «خود را تکرار کند؟ دیگر

-rldwo-https://www.theguardian.com/commentisfree/2014/oct/08/why

isis-syria-kurds-revolutionary-ignoring 

 -فعالین سیاسی و روشنفکران ٬نویسندگان ٬ای که به امضای عده ای از دانشگاهیان در بیانیه  [15]

فرشته تاریخ بر ویرانه های »آمده:  «!شد نخواهیم جنایت این از بخشی ما» عنوان تحت ٬مدنی ایران

 ەپیشتر پاریس، مادرید و استالینگراد را با خاک یکسان کرد که دید را فاشیزم توحش همان نقش ٬روژاوا

آغازگر تاریخی نوین بود. بالندگی دمکراسی رادیکال و کمونال در کانتون های روژاوا  تنها این اما. بود

مرکزگرا و هیرارشیک و  ملت ـ دولت بدون ،ەگسیخت لجام ساالری ەسرمای ونبد جهان ەنشان داد ک

 یەپروژ یک ەبلک نیست ەاتوپیک برای آیند یەبدون صنعت گرایی سودمحور و آنتی اکولوژیک یک اید

 «...ماست امروز برای عملی

-z-yrn-lyn-f-w-nwysndgn-dnshghyn-http://anfpersian.com/news/pshtybny

trkhyh-dr-khwd-hmkhrn 

 با ٬توطیه بین المللی علیه کوبانی»شت: روژاوا را با کمون پاریس مقایسه نمود و نو« نیک براونز  »[16]

 است مقایسه قابل ٬علیه کمون پاریس رخ داد ۲۱۱۲ در که آنچه

.«kobane/-von-kommune-http://www.sozonline.de/2014/11/die  

[17]  A Road Unforeseen: Women Fight the Islamic State   در این کتاب مردیت

 .انه اسم می بردتاکس بر نقش پیشرو زنان در روژاوا اشاره می کند و از آن به عنوان یک انقالب زن

/unforeseen-road-http://blpress.org/books/a  
[18]

بخش بسیار کوچکی  دربرگیرنده روژاوا که دهند نشان ٬آنها با اتکا به اسنادی مثل عکس های زیر  

 در عکس شهر قامیشلو دیده می شود که تنها بخش کوچکی از این شهر از شمال کردستان است. مثال

زیر کنترل کُردها است. با زوم کردن روی عکس ها حتی می توان دید که  -بعالوه بیابانهای اطراف آن-

 :بخش مرکزی شهر دست قوای دولتی سوریه است

 

-https://en.wikipedia.org/wiki/Al

Qamishli#/media/File:Battle_of_Qamishli.svg 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2014/oct/08/why-world-ignoring-revolutionary-kurds-syria-isis
https://www.theguardian.com/commentisfree/2014/oct/08/why-world-ignoring-revolutionary-kurds-syria-isis
http://www.azadi-b.com/G/2017/03/post_632.html#_ednref15
http://www.azadi-b.com/G/2017/03/post_632.html#_ednref15
http://anfpersian.com/news/pshtybny-dnshghyn-nwysndgn-w-f-lyn-yrn-z-hmkhrn-khwd-dr-trkhyh
http://anfpersian.com/news/pshtybny-dnshghyn-nwysndgn-w-f-lyn-yrn-z-hmkhrn-khwd-dr-trkhyh
http://www.azadi-b.com/G/2017/03/post_632.html#_ednref16
http://www.azadi-b.com/G/2017/03/post_632.html#_ednref16
http://www.sozonline.de/2014/11/die-kommune-von-kobane/
http://www.azadi-b.com/G/2017/03/post_632.html#_ednref17
http://www.azadi-b.com/G/2017/03/post_632.html#_ednref17
http://blpress.org/books/a-road-unforeseen/
http://www.azadi-b.com/G/2017/03/post_632.html#_ednref18
http://www.azadi-b.com/G/2017/03/post_632.html#_ednref18
https://en.wikipedia.org/wiki/Al-Qamishli#/media/File:Battle_of_Qamishli.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/Al-Qamishli#/media/File:Battle_of_Qamishli.svg
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-http://www.agathocledesyracuse.com/wp

2015.jpg-June-19-ontent/uploads/2015/06/Qamishlic 

[19]Rojava: Ein Projekt auf dünnem Eis Von Jürgen Ehlers und Yaak    

Pabst  این مطلب در ویژه نامه مجله    Marx21  چاپ شد ۹۰۲۲در دسامبر  ۳۱شماره: 

https://www.marx21.de/neues-magazin-freiheit-fuer-kurdistan-aber-wie/ 

 :ترجمه این مطلب را می توانید در لینک زیر بخوانید 

http://www.nnsroj.com/fa/detiles.aspx?id=39795&ID_map=19 

  :هشدار می دهد تا با نیروهای اسد و امریکا همکاری نکنند PYD به نویسنده ٬در این مقاله

http://www.socialismtoday.org/191/rojava.html 

 :برگ بازی امریکا بدل شود در ادامه به PYD که گوید می احتمال این از نویسنده ٬در این مقاله

http://www.internationalen.se/2015/12/rojava-bortom-

revolutionsromantiken/ 

 :صفحه ای در لینک زیر در دسترس است ۲۲۲متن کامل این گزارش   [20]

https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/syria0614_kurds_ForUpload.

pdf 

 "ریدور خلیل"در ضمیمه این گزارش( آمده و بنا به اظهارات ) PYD همانطور که در جوابیه های

  .است داده رخ روژاوا در بشر حقوق نقض از مواردی چنین ٬گ.پ.ی سخنگوی

- See more at:  
http://www.nnsroj.com/fa/detiles.aspx?id=8326&ID_map=20#sthash.KF8H

wqYl.dpuf 

 ازمان عفو بین الملللینک دسترسی به گزارش های س  [21]

https://www.amnesty.org/en/documents/mde24/2503/2015/en/:  

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2015/09/syria-abuses-mar-pyd-

fight-against-terrorism/ 

[22] 

http://syrianobserver.com/EN/News/31623/Hassakeh_Local_Councils_De 

te_Against_PYD_Abusesmonstra 

 PYD عکس و گزارشاتی از اعتراضات جنبش جوانان کرد علیه

-the-by-https://syriafreedomforever.wordpress.com/2013/06/23/statement

-amouda-of-city-the-in-events-latest-the-about-tck-movement-youth-kurdish

ins-sit-and-protests-the-from-pictures-and-videos-and 

 ٬دموکراتیک خودمدیریتی بر که است اوجالن عبداهلل نظریه "کنفدرالیسم دمکراتیک   "[23]

 و قومی ٬زبانی های اقلیت همزیستی ٬ملت -دولت ساختار نفی ٬قدرت هیرارشی نفی ٬تمرکززدایی

اطالعات بیشتر به کتاب  برای. است استوار محیطی-زیست جامعه و مرد و زن برابری ٬مذهبی

http://www.agathocledesyracuse.com/wp-content/uploads/2015/06/Qamishli-19-June-2015.jpg
http://www.agathocledesyracuse.com/wp-content/uploads/2015/06/Qamishli-19-June-2015.jpg
http://www.azadi-b.com/G/2017/03/post_632.html#_ednref19
http://www.azadi-b.com/G/2017/03/post_632.html#_ednref19
http://www.nnsroj.com/fa/detiles.aspx?id=39795&ID_map=19
http://www.nnsroj.com/fa/detiles.aspx?id=39795&ID_map=19
http://www.azadi-b.com/G/2017/03/post_632.html#_ednref20
http://www.azadi-b.com/G/2017/03/post_632.html#_ednref20
https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/syria0614_kurds_ForUpload.pdf
https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/syria0614_kurds_ForUpload.pdf
http://www.azadi-b.com/G/2017/03/post_632.html#_ednref21
http://www.azadi-b.com/G/2017/03/post_632.html#_ednref21
https://www.amnesty.org/en/documents/mde24/2503/2015/en/
http://www.azadi-b.com/G/2017/03/post_632.html#_ednref22
http://www.azadi-b.com/G/2017/03/post_632.html#_ednref22
http://syrianobserver.com/EN/News/31623/Hassakeh_Local_Councils_Demonstrate_Against_PYD_Abuses
http://syrianobserver.com/EN/News/31623/Hassakeh_Local_Councils_Demonstrate_Against_PYD_Abuses
https://syriafreedomforever.wordpress.com/2013/06/23/statement-by-the-kurdish-youth-movement-tck-about-the-latest-events-in-the-city-of-amouda-and-videos-and-pictures-from-the-protests-and-sit-ins
https://syriafreedomforever.wordpress.com/2013/06/23/statement-by-the-kurdish-youth-movement-tck-about-the-latest-events-in-the-city-of-amouda-and-videos-and-pictures-from-the-protests-and-sit-ins
https://syriafreedomforever.wordpress.com/2013/06/23/statement-by-the-kurdish-youth-movement-tck-about-the-latest-events-in-the-city-of-amouda-and-videos-and-pictures-from-the-protests-and-sit-ins
https://syriafreedomforever.wordpress.com/2013/06/23/statement-by-the-kurdish-youth-movement-tck-about-the-latest-events-in-the-city-of-amouda-and-videos-and-pictures-from-the-protests-and-sit-ins
http://www.azadi-b.com/G/2017/03/post_632.html#_ednref23
http://www.azadi-b.com/G/2017/03/post_632.html#_ednref23
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موجودند مراجعه  pkkonline.com و نوشته های مربوطه که در سایت« اتیککنفدرالیسم دموکر»

 .کنید

Democratic Confederalism; by Abdullah Ocalan; first edition 2011; 

Published by: Transmedia Publishing Ltd. – London, Cologne; Translation: 

International Initiative 

 :ترجمه فارسی

https://www.pkkonline.com/farsi/index.php?sys=article&artID=382 

تیسم در چیاپاس و روژاوا شده که شاید برای عالقمندان در این مقاله مقایسه ای بین جنبش زاپا  [24]

 http://www.potemkinreview.com/rojava.html :جالب باشد

 اولین ٬کیبوتص .است «اشتراکی کمون» بمعنی کیبوتص ٬(اسرائیل رسمی زبان) ٬در زبان عبری  [25]

آغاز شد. هم اکنون چندصد کیبوتص در اسراییل وجود  "کینرت"در منطقهً دریاچه  0901ر در سال با

نفر است. در کیبوتص ها مالکیت جمعی است. همه با هم  ۲۰۰۰تا  ۲۰دارد. اعضای هر کیبوتص بین 

بیشتر با کیبوتص ها به  کار می کنند و از درآمد حاصله بطور مشترک استفاده می کنند. برای آشنایی

 :لینک های زیر مراجعه کنید

http://www.bbc.com/persian/worldnews/story/2007/05/070522_mp_kibuts.s

html 

در گفتگو با   PYDسخنگوی ٬، صالح مسلم۲۳۲۲اسفند  ۹۱خبرگزاری کُردپرس، به نقل از   [26]

کردهای سوریه قصد ندارند تجربه و آزمون اقلیم کردستان عراق را تکرار »گفت:  االوسط الشرقروزنامه 

 «.کنند

http://www.kurdpress.com/Fa/NSite/FullStory/News/?Id=103055#Title 

خبرگزاری نیز در گفتگو با  کانتون کوبانه، معاون رئیس ادریس نسان ٬به نقل از همین خبرگزاری

ایم نیز  ما قصد تجزیه سوریه را نداریم و حتی نام فدرالیسمی که تعیین کرده»اعالم کرد:  اسپوتنیک

کردستان نبوده، بلکه کنفدراسیون شمال سوریه است. در این فدرالیسم تنها کردها حضور ندارند بلکه 

 «.تمام ملت شمال سوریه حاضر هستند

http://www.kurdpress.com/Fa/NSite/FullStory/News/?Id=103026#Title  

بعالوه بنظر می رسد که شرایط سوریه و توازن قوای درگیر در این جدال با دوره ای که منتج به روی 

 PYD دموکرات کردستان هم با حزب سیاستهای و مواضع. دکن می فرق ٬کارآمدن اقلیم کردستان شد

 :تفاوت دارد. عالقمندان به این بحث می توانند به لینک و مطلب زیر مراجعه کنند

   http://links.org.au/node/4112 

  KADEK Kürdistan«کنگرۀ آزادی و دمکراسی کردستان»به   ۹۰۰۳PKKدر سال   [27]

Demokratik ve Özgürlük Kongresi ))  اتحادیه »این نام به  ۹۰۰۱تغییر نام داد. در سال

https://www.pkkonline.com/farsi/index.php?sys=article&artID=382
https://www.pkkonline.com/farsi/index.php?sys=article&artID=382
http://www.azadi-b.com/G/2017/03/post_632.html#_ednref24
http://www.azadi-b.com/G/2017/03/post_632.html#_ednref24
http://www.azadi-b.com/G/2017/03/post_632.html#_ednref25
http://www.azadi-b.com/G/2017/03/post_632.html#_ednref25
http://www.bbc.com/persian/worldnews/story/2007/05/070522_mp_kibuts.shtml
http://www.bbc.com/persian/worldnews/story/2007/05/070522_mp_kibuts.shtml
http://www.azadi-b.com/G/2017/03/post_632.html#_ednref26
http://www.azadi-b.com/G/2017/03/post_632.html#_ednref26
http://www.kurdpress.com/Fa/NSite/FullStory/News/?Id=103055
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3_%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86_%DA%A9%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D9%88%D8%AA%D9%86%DB%8C%DA%A9&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D9%88%D8%AA%D9%86%DB%8C%DA%A9&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D9%88%D8%AA%D9%86%DB%8C%DA%A9&action=edit&redlink=1
http://www.kurdpress.com/Fa/NSite/FullStory/News/?Id=103026#Title
http://links.org.au/node/4112
http://www.azadi-b.com/G/2017/03/post_632.html#_ednref27
http://www.azadi-b.com/G/2017/03/post_632.html#_ednref27


 نازنین و یامین

 46 

کنفدراسیون »به  ۹۰۰۱و در سال  KKK (Koma Komalên Kurdistan) «جوامع کردستان

تغییر کرد. در حال حاضر Koma Civakên Kurdistan( » KCK,( کراتیک جوامع کردستاندم

KCK شامل چهار حزب: PKK  ،)(ایران رد) پژاک ـ کردستان آزاد حیات حزب سابق )در ترکیه 

PJAK (Partiya Jiyana Azad a Kurdistanê) حزب راه حل دموکراتیک کردستان )در ،

و حزب اتحاد دموکراتیک  KDSP (The Kurdistan Democratic Solution Party) (عراق

 .می باشد  PYD (Democratic Union Party) ()در سوریه

برای   PKK ند. هنوز هم اکثر خبرگزاریها از اسمالبته این اسامی نتوانستند در رسانه ها جایی بازکن

 .معرفی این تشکیالت استفاده می کنند

[28]Amil Kemal Özcan, Turkey’s Kurds: A Theoretical Analysis of the   

PKK and Abdullah Öcalan (New York: Routledge, 2006), p. 87 

[29]  übersetzt aus der englischen Ausgabe, Köln 1983   این مرجع از متن اصلی

 :شود می آورده اظالع جهت انگلیسی و آلمانی به مقاله لینک. شده برداشت ٬مقاله که به آلمانی است

http://www.trend.infopartisan.net/trd0399/t360399.html  

http://www.wsws.org/en/articles/1999/03/pkk-m12.html 
[30]

  The Kurds of Syria: Political Parties and Identity in theمراجعه شود به کتاب  

Harriet AllsoppMiddle East by  

 مراجعه شود به گزارش سازمان دیده بان حقوق بشر  [31]

: http://www.refworld.org/docid/3ae6a8b210.html 

[32]Declaration on the Democratic Solution of the Abdullah Öcalan,   

Kurdish Question, 1999, trans. Kurdistan Information Centre (London: 

Mespotamian Publishers, 1999); hereafter Defense; p. 106. 

خط مشی دفاع »و « دفاع از یک خلق»انتقادهای اوجالن به مبارزه مسلحانه در دو کتاب   [33]

می نویسد:  ۳۲۲ ص ٬(۹۰۰۲  ٬خلق یک از دفاع)  به تفصیل آورده شده اند. مثال در کتاب« مشروع

 ملت-دولت در ٬عنوان گروه ملی آزادی به ٬اگر کُردها در زیر لوای همان دولت و در وطنی مشترک»

به عنوان عضوی استراتژیک و  را خود ٬جهت یکپارچگی وطن در همچنانکه ٬آن ارضی تمامیت و هترکی

می  انجام راستا این در نیز عملیات حتی و پرداختند می سیاست به ٬غیرقابل انکار به اثبات رسانده

ی به لینک دسترس« گشت. می واقع مفیدتر و تر سازنده طرفین برای آمد می بدست که نتایجی ٬شدند

 :کتاب

https://www.pkkonline.com/farsi/36_Bohrane_Tamadon_dar_Khavarmiane.

pdf 

همزمان با جایگزینی هژمونی ایاالت متحده امریکا در عراق... زمینه تداوم متدهای » :اوجالن

جمهوری ترکیه و ایاالت متحده  بین تنش. شد تضعیف زیادی میزان به ٬سابق شکل به ٬تراگریالییکن

https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Koma_Civak%C3%AAn_Kurdistan&action=edit&redlink=1
http://www.azadi-b.com/G/2017/03/post_632.html#_ednref28
http://www.azadi-b.com/G/2017/03/post_632.html#_ednref28
http://www.azadi-b.com/G/2017/03/post_632.html#_ednref29
http://www.azadi-b.com/G/2017/03/post_632.html#_ednref29
http://www.trend.infopartisan.net/trd0399/t360399.html
http://www.azadi-b.com/G/2017/03/post_632.html#_ednref30
http://www.azadi-b.com/G/2017/03/post_632.html#_ednref30
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Harriet+Allsopp&search-alias=books&field-author=Harriet+Allsopp&sort=relevancerank
http://www.azadi-b.com/G/2017/03/post_632.html#_ednref31
http://www.azadi-b.com/G/2017/03/post_632.html#_ednref31
http://www.azadi-b.com/G/2017/03/post_632.html#_ednref32
http://www.azadi-b.com/G/2017/03/post_632.html#_ednref32
http://www.azadi-b.com/G/2017/03/post_632.html#_ednref33
http://www.azadi-b.com/G/2017/03/post_632.html#_ednref33
https://www.pkkonline.com/farsi/36_Bohrane_Tamadon_dar_Khavarmiane.pdf
https://www.pkkonline.com/farsi/36_Bohrane_Tamadon_dar_Khavarmiane.pdf
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و  ۹۰۰۱و دولت فدرال کُرد )عراق( بود در سال  PKK امریکا که ناشی از موضع گیری در برابر

 همزمان با توافق واشنگتن وارد مرحله ای نوین شد. می توان درک کرد که در برابر دست کشیدن

PKK ٬بنای راه حل های اجتماعیم بر ٬ملت-دولت ساختار در کلی توافقی ٬از مبارزه مسلحانه 

حاصل  -ندارد برعهده را اساسی نقش نظامی های حل راه آنها در که– فرهنگی ٬سیاسی ٬اقتصادی

   ۲۰۳و  ۲۰۹ ص ٬بریتان. ر. باران برگردان ٬راه نقشه کتاب ٬اوجالن« شد.

  :https://www.pkkonline.com/farsi/38_Naqshaye_Rah.pdfلینک دسترسی به کتاب

[34]
تامین نیازهای بنیادین   ...ین اقتصاد و...اخالق را می توان به عنوان بهترین راه تام» اوجالن:   

( ... )تصور( جامعه بدون حقوق )قوانین اجتماعی( امکانپذیر است اما بدون ۲۲۹زندگی تعریف نمود )ص 

 نه ٬چیزی که اساسا جامعه را پابرجا نگه می دارد و تداوم می بخشد ...(۲۳اخالق ممکن نیست )ص 

اخالق  سطح آمدن پایین با ٬یک جامعه در بحران ژرفای. ..است اخالقی عنصر بلکه ٬دولت حقوقی نظم

... بایستی...  بلکه ٬آفرینی کند نقش بحران از رفت برون جهت تنها نه باید ٬در ارتباط می باشد. اخالق

(... لزوم تحلیل رابطه بین ۲۲۱نیز ایفای نقش نماید. )ص  جامعه سعادتمندانه شدن پذیر تداوم امر در

 « ...ای مهم است لهمسئ ٬اخالق و دین

 برگردان ٬سوم کتاب ٬آزمونی در باب جامعه شناسی آزادی« مانیفست تمدن دموکراتیک»برداشت از 

-http://pjak.eu/pertuk/fa/Parezname-fa :لینک دسترسی به کتاب .۹۰۰۲ ٬ماردوخ آراس

3.pdf 

. حال آنکه وجدان در جامعه شناسی غرب اصل وجدان را نمی شناسد..» یا در جای دیگر می نویسد: 

رأس اصولی است که اجتماع بر مبنای )آن( بوجود می آید. می توان وجدان را جوهره دین و اخالق هم 

( ... هیچ مسئله ی اجتماعی بدون بازگشت به اخالق و وجدان به صورتی سالم چاره ۳۹برشمرد. )ص 

ابی دموکراتیک معضالت بازگشت به عدالت و وجدان در چاره ی (۲۰۱یابی نخواهد داشت. )ص 

اجتماعی، که به ابعادی غول آسا رسیده اند در حکم ارزشی اجتناب ناپذیر است... متمدن شدن اساسی 

که آغاز به پذیرش اسالم نمودند، تحقق  ۲پروتُرک ها پس از ایجاد ارتباط جدی با اسالم و در سده 

 «(۳۱یافت. )ص 

 . لینک دسترسی به کتاب۹۰۲۰ ٬نبریتا. ر. باران برگردان ٬راه نقشه ٬اوجالن

: https://www.pkkonline.com/farsi/38_Naqshaye_Rah.pdf 

سرگذاشتن  پشت از پس ٬دگاه دموکراسیزا ٬اروپا»اوجالن بعدها در یادداشتهای زندان نوشت:   [35]

نظام سیاسی ای که ضامن  و گرفت فاصله ناسیونالیسم از زیادی مقدار به ٬قرن بیستم جنگهای

 جمله از –تاکنون مزایایش را بر سایر نظام ها  سیاسی نظام این. نهاد بنا ٬هنجارهای دموکراتیک باشد

 «.کرده و هم اکنون تنها سیستم قابل پذیرش در تمام دنیاست برمال -موجود واقعا سوسیالیسم

https://www.pkkonline.com/farsi/38_Naqshaye_Rah.pdf
http://www.azadi-b.com/G/2017/03/post_632.html#_ednref34
http://www.azadi-b.com/G/2017/03/post_632.html#_ednref34
http://www.azadi-b.com/G/2017/03/post_632.html#_ednref35
http://www.azadi-b.com/G/2017/03/post_632.html#_ednref35
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Abdullah Ocalan, the PKK and the Kurdish struggle, translated and edited 

by Klaus Heppel; London, 2011 , p. 91 
سایه  در ٬منطقه مشکالت همه بواقع و زبانی و مذهبی ٬قومی ٬فرهنگی ٬اختالفات ملی» :اوجالن

  «.بکارگیری وسیع ترین استادنداردهای دموکراتیک حل خواهند شد

 Abdullah Öcalan, Declaration on the Democratic Solution of the :نقل از به

Kurdish Question, 1999, trans 

[36]Michael M. Gunter, professor of political science at Tennessee   

Technological University and author of three books on Kurdish issues, 

interviewed him in Damascus on March 13-14, 1998 

 متن مصاحبه در لینک حاضر قابل دسترس   [37]

-http://www.meforum.org/399/abdullah-ocalan-we-are-fighting-turks.است

everywhere 

لیبرتاریانیست  به ٬پس از بریدن از تروتسکیسم ۲۲۲۱(، در سال ۹۰۰۲-۲۲۹۲موری بوکچین )  [38]

-اکوآنارشیسم شد و به نقد احزاب مارکسیست پردازان تئوری و صاحبنظران از یکی ٬ها پیوست و بعدتر

لنینیست، تروتسکیست و مائوئیست پرداخت. اکوآنارشیستها معتقدند که سرمایه با انباشت انبوه اش 

دارانه دارد. خصلتی ضدسرمایه ٬زیست است. نتیجتا مبارزه برای نجات محیط زیستنابودگر محیط

 Libertarian  «شهرگردانی رهایی بخش»که بر    Communalismبوکچین با نظریه کمونالیسم

Municipalism استقرار یک اقتصاد  -۲بود از:  عبارت بوکچین هدف. شد شناخته ٬استوار است

برابری زنان و مردان در استفاده از موقعیتها و فرصتهای  -۹تعاونی، مستقل و سازگار با محیط زیست 

مشارکت دموکراتیک اعضا  -۲ مذهبی و قومی ملی، مختلف هایەگرو همزیستی مسالمت آمیز -۳برابر 

» بوکچین عبارتند از  آثار مهمترین. قدرت مراتب سلسله هرگونه و دولت به نیاز بدون ٬در اداره جامعه

 Urbanization «شهرنشینی بدون شهر»و  The Ecology of Freedom «اکولوژی آزادی

Without Cities است. 

 :هم از او به فارسی ترجمه شده است اخیرا مطلبی

society/-and-http://problematicaa.com/ecology 

http://www.nnsroj.com/fa/detiles.aspx?id=80659&ID_map=41&outhorID=5

65 

 لینک دسترسی به مقاله  [39]

: http://www.academia.edu/518093/The_PKK_in_the_2000s 

 :ده شده استدر این مقاله رابطه نظریات اوجالن با نظرات بوکچین توضیح دا  [40]

https://meidaan.com/archive/3976#_ftn31 

http://www.azadi-b.com/G/2017/03/post_632.html#_ednref36
http://www.azadi-b.com/G/2017/03/post_632.html#_ednref36
http://www.azadi-b.com/G/2017/03/post_632.html#_ednref37
http://www.azadi-b.com/G/2017/03/post_632.html#_ednref37
http://www.azadi-b.com/G/2017/03/post_632.html#_ednref38
http://www.azadi-b.com/G/2017/03/post_632.html#_ednref38
http://problematicaa.com/ecology-and-society/
http://problematicaa.com/ecology-and-society/
http://www.azadi-b.com/G/2017/03/post_632.html#_ednref39
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[41]-and-%C3%B6calan-icles/bookchincompass.net/art-http://new   

democracy-dialectics 

را مورد  کاپیتالیستی نظام ٬از چپ ترین دیدگاه -۲جنبش های آنارشیستی... »او می نویسد:   [42]

جامعه اخالقی و سیاسی را دچار  ( د که ) نظام کاپیتالیستیانتقاد قرار می دهند. بهتر درک می کنن

ازهم پاشیدگی ساخته است. همانند مارکسیست ها نقش مترفی برایش قائل نمی شوند. رویکردشان در 

 محکوم و واپسگرا را جوامع گونه این. است تر مثبت ٬قبال جوامعی که کاپیتالیسم آن ها را فرو پاشانده

رویکردشان در قبال  -۹پابرجا ماندن آن ها را اخالقی تر و سیاسی تر می یابند  تباهی نمی بینند. به

-گرایانه تر می باشد... )آنها( توانسته اند  واقع و جانبه همه ها مارکسیست با مقایسه در ٬قدرت و دولت

 و نیست برقراری قابل  ٬این نکته را تشخیص دهند که سوسیالیسم متکی بر قدرت و دولت -از پیش

اینکه پیش بینی کرده اند برقراری  -۳به کاپیتالیسم بوروکراتیک خطرناک تری شود  منتج هم شاید

و آسیب خواهد بود و  بال نوعی خلقی های جنبش و کارگر طبقات تمامی برای مرکزی ملت –دولت 

ت و انتقادات نظرا -۲واقع گرایانه می باشد...  امری  ٬ضربات بزرگی را بر امیدهایشان وارد خواهد ساخت

صنعت گرایی و شهر نشینی نیز به تناسب مهم و قابل توجهی مصداق  , شان در مورد بوروکراتیسم

 مصداق ٬انتقاداتی که در باره سوسیالیسم رئال به عمل آورده اند نیز با فروپاشی نظام -۱ ...یافته اند

 در ٬مهم و مصداق یافته شان بسیار انتقادات و نظرات این رغم علی آنارشیستی جنبش... اند یافته

 «...و اجرای عملی نیافت شدن همگانی شانس رئال سوسیالیسم با مقایسه

 ٬سوم کتاب ٬آزادی شناسی جامعه باب در آزمونی ٬تمدن دموکراتیک مانیفست ٬به نقل از: اوجالن

 ۲۲۲ ص ٬خکاردو آراس برگردان ۹۰۰۲٬ ٬مرکز نشر آثار و اندیشه های عبداهلل اوجالن ٬ویرایش دوم

برای اطالع بیشتر از تاثیر بوکچین بر اوجالن به نوشته جانت بیئل همکار و همزی بوکچین مراجعه 

 :کنید

http://new-compass.net/articles/bookchin-%C3%B6calan-and-dialectics-

democracy 

[43]Times Online, August 10, 2006   

  :The Politics of Social Ecologyهایی مانندِ ی کتاب جانت بیل نویسنده  [44]

Libertarian Municipalism  وEcofascism: Lessons from the German 

Experience ( منتشر ۹۰۲۱است. آخرین کتاب او با عنوان اکولوژی یا فاجعه: زندگیِ موری بوکچین )

 .شده است

 به نقل از مقاله جانت بیئل. لینک دسترسی به مقاله  [45]

: https://theanarchistlibrary.org/library/janet-biehl-bookchin-breaks-with-

anarchism 

[46]9795&ID_map=19http://www.nnsroj.com/fa/detiles.aspx?id=3   
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 زیر ەبرای ب محلی مردم قیام ەنتیج در روژآوا ەتجرب. نبودیم پایین از ایەشاهد حرکت وسیع تود...»

 یک و کرد را ەاستفاد نهایت ەود... حزب اتحاد دمکراتیک از خال قدرت بوجود آمدنب اسد بشار کشیدن

از آن دفاع  PYD ەروژآوا یا کنفدرالیسم دمکراتیکی ک ەپروژ... کرد شروع باال از را سیاسی انقالب

 «.دارد ەبسیار فاصل ۲۲۳۲ها و سوسیالیستهای  کند، از آرمان آنارشیست می

 یا نگاه کنید به

: https://www.alaraby.co.uk/english/comment/2016/2/22/democratic-

confederalism-or-counter-revolution 

 به نقل از مصاحبه جانت بیئل  [47]

: http://www.nnsroj.com/fa/detiles.aspx?id=50297 

-lecticsdia-and-%C3%B6calan-compass.net/articles/bookchin-http://new

democracy 

interview/-biehl-https://roarmag.org/essays/janet 

http://www.biehlonbookchin.com/poor-in-means/ 

 http://www.socialistworld.net/doc/7316 :نگاه کنید به  [48]

 .۲۲۱به نقل از نسخه انگلیسی ص   [49]

http://kurdishquestion.com/oldarticle.php?aid=rojava-paradoxes-of-a-

liberatory-ideology 

 ۹۳۱ ص ٬همانجا  [50]

http://www.biehlonbookchin.com/paradoxes-liberatory-ideology/ 

 :متن انگلیسی: /http://problematicaa.com/rojavabiehl متن فارسی  [51]

http://kurdishquestion.com/oldarticle.php?aid=rojava-paradoxes-of-a-

liberatory-ideology 

[52]post.html-http://archiverosa.blogspot.se/2016/02/blog   

-with-interview-rojava-in-government-ps://blog.p2pfoundation.net/selfhtt

biehl/2015/01/09-janet 

0-rojava-compass.net/articles/revolution-http://new 

http://thefifthcolumnnews.com/2016/02/interview-with-janet-biehl-about-

the-pkk-and-ypj/ 

 برای اطالعات بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید  [53]

: http://www.pkkonline.com/farsi/index.php?sys=article&artID=20 

 مرکز ترجمه ٬دموکراتیک تمدن بسوی سومر کاهنی دولت از ٬به نقل از کتاب های اوجالن  [54]

 . لینک دسترسی۹۰۰۲ ٬ارد انتشارات

http://www.kurdipedia.org/files/books/2013/74586.PDF?ver=13001545997

8112416 
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  ٬ سوم کتاب ٬دموکراسی روند و کاپیتالیستی مدرنیته از گذار مسایل ٬مانیفست تمدن دموکراتیک

۹۰۰۲ 

https://www.pkkonline.com/farsi/34_Gozar_az_Modernitaye_Kapitalism_v

a_Ravande_Demokrasi.pdf 

 رجوع شود به مقاله رامتین صبا در لینک زیر  [55]

: http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=67071 

 یک نمونه روشن مقاالت ذکریا قادری است. لینک دسترسی  [56]

: http://zakariaqaderi.blog.ir/1394/10/11/nnsrooj.com 

جربه نشسته اند، توصیه میکنم که پس از مادر را دیده و به ت -به همگان که رابطه با پدر  »[57]

فروپاشاندن تمامی قالب های ذهنی مدرنیته، بدان روابط بازگردند. می خواهم با همان بینش، به 

 (همانجا)«... افکنند نظر اند،ەمناسبات روستائی که از عصر نو سنگی به جای ماند

 -طبقاتی ...٬سوسیالیست -کاپیتالیست ٬مدرن -تعریف جامعه به صورت دوگانگی های: ابتدایی  »[58]

 باب در آزمونی ٬تمدن دموکراتیک مانیفست ٬( اوجالن۱۱)ص  -بی طبقه... پرده افکنی برحقیقت... است

 لینک دسترسی به کتاب .۹۰۰۲ ٬ماردوخ آراس برگردان ٬سوم کتاب ٬آزادی شناسی جامعه

: http://pjak.eu/pertuk/fa/Parezname-fa-3.pdf 

رابطه با همه  قطع و دوری ٬چیزی که در تحول ایدئولوژیکی من شفافیت و برجستگی پیدا نمود  ... »

 به شده ارائه دفاعیه ٬نوین خاورمیانه هویت ٬آزاد کُرد ٬اوجالن( « ۲۱اشکال جامعه طبقاتی است. )ص 

 ۹۰۰۳ ٬اندیشه های عبداهلل اوجالن آثار مرکز ٬آتن موتلفه دادگاه

 :لینک دریافت کتاب

https://www.pkkonline.com/farsi/32_Kurde_Azad_Hoviate_Novine_Khavar

miane.pdf 

رود،  شناختی بسیار کمتری از آنچه که تصور می های اجتماعی, اهمیت جامعه پدیده طبقه در نظام»

 اتنیکی و سیاسی ٬دهند از ماهیتی ایدئولوژیک ه جامعه را عمیقاً تحت تأثیر قرار میدارد. فاکتورهایی ک

حاکم با طبقه محکوم رابطه دوگانگی دیالکتیکی دارد. دولت هم  طبقه... باشند می برخوردار گروهی و

اگر طبقه  .ماند ها نباشد، دولت پابرجا نمی باشد. اگر یکی از این موضع و موقعیت میان این دوگانگی می

بودن, اصرار بر دولت است. تمجید و ستایش طبقه تحت  نباشد دولت هم نخواهد بود. اصرار بر طبقاتی

دولت طبقه کارگر از لحاظ مفهوم اشتباه است.  .شود سلطه در نهایت تبدیل به ستایش دولت می

باشد. نمونه  ،می"نمک ام را خودم ایجاد می طبقه بورژوازی"به معنای "دولت طبقه کارگر"گفتن از سخن

ترین شکل مبارزه طبقاتی این است که از لحاظ  شوروی مثال بارزی در این رابطه است. صحیح

سر گذاشت. این نیز به معنی زندگی همچون فرد آزاد, گروه قومی یا  ایدئولوژیک و عملی طبقه را پشت
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شده توسط اراده  مومی تعیینماند یک کوردیناسیون ع هر نوع اجتماع است. آنچه که از دولت باقی می

 «.گویند می "امنیت عمومی و منافع عمومی"مشترک جامعه است که بدان 

http://www.pkkonline.com/farsi/index.php?sys=article&artID=194 

انگلس که به عنوان -به اندازه کافی روشن شده است که سوسیالیسم و یا جامعه شناسی مارکس  [59]

دیدگاه مخالف )نظام( ظهور کرد نیز خام )عامیانه( ترین تفسیرپردازی در زمینه جامعه است... اینها به 

 ٬بیشتر از لیبرالیسمی که ایدیولوژی رسمی کاپیتالیستی است ٬ل بر مخالفت شانرغم تمامی ادعاهای دا

(... حیات مارکس و ساختارهای معرفتی ای که وی بر آنها متکی ۲۲خدمت نمودند )ص  کاپیتالیسم به

عنوان مثال تصور می کردند که  به... بود پیوند در کاپیتالیستی مدرنیته این با بند یک و هزار با ٬بود

ملت -موضوعات کالنی نظیر صنعت گرایی و دولت بر ٬خواهند توانست با درونمایه ای سوسیالیستی

(... حتی در نگره سوسیالیسم علمی ـ که مارکس و انگلس طالیه داری ان را عهده ۲۱غالب آیند. )ص 

ملتفت  آنکه بی ٬به دولت و قدرت« ابزارهای بنیادین در ساخت سوسیالیستی»اعطای نقش  -دار شدند

ین ضربه ای تبدیل شده که بر پیکر آزادی و بنابراین برابری وارد آمده است... تر سنگین به ٬شوند

وضعیت نامطلوبی مبتال نموده است. بیماری علم  به نیز را( مارکس) او ٬بیماری گرایش به پوزیتیویسم

(... در ۲۳انجام دهد. )ص  گرایی مانع از آن گشته که آنالیز جامعه تاریخی را به گونه دامنه دارتری

ارزیابی های مربوط به اقتصاد سیاسی و از جمله در کاپیتال مارکس کار چندانی بر روی منشا ملی و 

(... ارزیابی ۲۳۱اتیکی انباشت سرمایه صورت نگرفته است. این هم یک نقص بسیار جدی است. )ص 

تجزیه و  ٬کرد. چیزی که ناقص بودسوسیالیسم کفایت نمی  پیشبرد جهت ٬های سطحی در باره سرمایه

تحلیل هایی در مورد مدرنیته بود... )آنها( نه تنها انتقادی بر آن وارد نمی آورند بلکه در این فکر بودند 

برابر و دموکراتیک از طریق  ٬(... جامعه آزاد۲۱۱که آن را هر چه بیشتر مکمل گردانند. )ص 

گاه ها در تضاد و چالش دست این با ٬بلکه برعکس دستگاههای قدرت و دولت قابل شکل گیری نیست.

سوسیالیسم پیش بینی و طرح ریزی -قدرت-به سر می برد... وقتی پارادایم بنیادین به صورت انقالب

تمدن  مانیفست ٬اوجالن(... « ۲۲۱شود... نتیجتا چیزی جز کاپیتالیسم دولتی پدید نخواهد آمد. )ص 

. لینک ۹۰۰۲ ٬ماردوخ آراس برگردان ٬سوم کتاب ٬آزادی اسیشن جامعه باب در آزمونی ٬دموکراتیک

 دسترسی به کتاب

3.pdf-fa-http://pjak.eu/pertuk/fa/Parezname:  

.pkkonline.com/farsi/35_Sosyolozhi_Azadi.pdfhttps://www 

انقالب را نمی توان به کنش های مبتنی بر بازآفرینی جامعه تعبیر نمود. در غیر این صورت  ...»  [60]

یی یابند. به تناسبی که بار افراطی سرمایه و قدرت را از نمی توانند از خداپرستی پوزیتیویستی رها

 تمدن مانیفست ٬اوجالن« انقالب اجتماعی تعریف شوند. عنوان به توانند می ٬جامعه بزدایند

 ۱۱ ص ٬دموکراتیک
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ثبات رسیده است که سوسیالیسم دولتگرا نمی تواند وجود داشته باشد. این موضوع به ا ...»  [61]

 بطن در ٬نقطه ضعف مارکس در این مورد است. هرگونه دولت حتی )دولت( دیکتاتوری طبقه زیردست

علت اینکه سوسیالیسم و مبارزات اجتماعی  ...(۲۰۲ ص) دربردارد را ستیزی آزادی و نابرابری خویش

. «است بوده دولت مسئله به نسبت آنها نادرست برخورد ٬یجه ای دست نیافتندساله اخیر به نت ۲۱۰

 (۲۲۲ ص)

 آثار مرکز ٬دادگاه موتلفه آتن به شده ارائه دفاعیه ٬خاورمیانه نوین هویت ٬آزاد کُرد ٬به نقل از: اوجالن

 ۹۰۰۳ ٬اوجالن عبداهلل های اندیشه

 :لینک دریافت کتاب

https://www.pkkonline.com/farsi/32_Kurde_Azad_Hoviate_Novine_Khavar

miane.pdf 

در سطح کمینه  اندازه همان به آزادی ٬هر اندازه دولت موجود باشد»لیبرالها بهتر متوجه شده اند که »

به نقل از مانیفست تمدن  («۹۱موفقیت شان را هم مدیون همین دوراندیشی خویش اند. )ص «. است

 .۹۰۰۲ ٬ماردوخ آراس برگردان ٬کتاب سوم ٬آزادی شناسی هجامع باب در آزمونی ٬دموکراتیک

زردتشت... و محمد در مسیر حرکت خود وقتی به دولت کاهنی سومر گرایش پیدا کردند...    ...[62]

فراتر روند. چنین رفتاری باعث فروپاشی دولت امپریالیستی با نتوانستند از خوراندن انسانها به شیران 

دیدگاه لنینیستی و تاسیس دیکتاتوری پرولتاریا شده است. لنینیسم هم گرفتار چنین معضلی شده 

 («۲۰۱است. حتی مائوئیسم و امثال آن نیز به این سرنوشت دچار شده اند. )ص 

 های اندیشه آثار مرکز ٬آتن موتلفه دادگاه به شده ارائه عیهدفا ٬خاورمیانه نوین هویت ٬آزاد کُرد ٬اوجالن

 ۹۰۰۳ ٬اوجالن عبداهلل

 :لینک دریافت کتاب

https://www.pkkonline.com/farsi/32_Kurde_Azad_Hoviate_Novine_Khavar

miane.pdf 

 آثار مرکز ٬آتن موتلفه دادگاه به شده ارائه دفاعیه ٬خاورمیانه نوین هویت ٬آزاد کُرد ٬اوجالن  [63]

 ۹۰۰۳ ٬اوجالن عبداهلل های اندیشه

[64]translated and  Abdullah Ocalan, the PKK and the Kurdish struggle,  

edited by Klaus Heppel; London, 2011 , p. 91 

 ٬دموکراسی روند و کاپیتالیستی مدرنیته از گذار مسایل ٬به نقل از مانیفست تمدن دموکراتیک  [65]

۹۰۰۲ 

 ص. )است دموکراسی ٬در دموکراسی مشکل تابو وجود ندارد. حتی پادزهر تابوترین مسایل ...»  [66]

۲۲۱»)[66] 
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ناسیونالیسم  از زیادی مقدار به ٬بیستم قرن جنگهای سرگذاشتن پشت از پس ٬زادگاه دموکراسی ٬اروپا»

 [66] « .بنا نهاد ٬فت و نظام سیاسی ای که ضامن هنجارهای دموکراتیک باشدفاصله گر

در کشورهایی که دموکراسی واقعی برقرار است نه نیازی به هیچ نوع فشار و سرکوب وجود دارد و نه »

 و یکپارچگی ٬ستمدیده-به استفاده ابزاری از آن اجازه داده می شود. به جای ملی گرایی ستمگر

 [66] «.است اساس راتیکدموک تمامیت

 شاید نقد نظری حاضر برای عالقمندان جالب باشد  [67]

: http://cpimlm.com/bzpolomicm/Ocalan.pdf 

 دیجیتال نسخه ٬به نقل از کتاب دفاع از یک خلق  [68]

: http://www.pkkonline.com/farsi/index.php?sys=article&artID=194 

ترجمه ” ذهب و حوزه ایمان کوتاه خواهیم کرد.ما دستان دولت را از م“در مانیفست حزب آمده:   [69]

 فارسی مانیفست این حزب در لینک زیر

: https://www.tribunezamaneh.com/archives/77436 

دارا «. یت خصوصی محفوظ استحق مالک»قرارداد اجتماعی روژاوا آمده:  ۲۲در ماده   [70]

مدل روژآوا را نباید " :گوید می عفرین کانتون اقتصادی عهتوس تهکمی ەنمایند و اقتصاددان ن،ێکردخو

 خصوصی مالکیت هک است درصدد مدل این کهبل .ت خصوصی قضاوت کردمالکی با بودن یخعل یا لهدر... 

 ".کنند، درآورد میدر روژآوا زندگی  هک جمعیتی هایەگرو تمام خدمت هب را

اقتصاد روژاوا » نوشتند:  )Jürgen Ehlers und Yaak Pabst (یورگن الرزو یاک پابست  [71]

ن ، تقسیم رایگان اراضی کشاورزی میاPYD درست گامهای از یکی. است ەوابست کشاورزی ەب

داران ثروتمند هم در روژآوا کم  دهقانان فقیر بود. این اراضی پیشتر ... در انحصار حکومت بودند... زمین

، در یکی از PYD رهبر ،ە... آسیا عبداللاند صاحب را ها زمین درصد بیست به نزدیک و ەنبود

 اما اند، ەدش تشویق ها تعاونی تشکیل برای مردم ەاگرچ ەک است ەداشت اظهار خود هایەمصاحب

وزیر حزبی  نخواهیم کرد. نخست آن ەب تعرضی و گذارد می احترام خصوصی مالکیت ەب حزبشان

 این مطلب در ویژه نامه مجله« ری است. سو دارانەکارخان و ثروتمند زمینداران از یکی ەکانتون جزیر

  Marx21 چاپ شد و ترجمه آن در لینک زیر موجود است ۹۰۲۲در دسامبر  ۳۱شماره: 

http://www.nnsroj.com/fa/detiles.aspx?id=39795&ID_map=19 

 .است ممنوع انحصاری و مالی اقتصاد ٬قرارداد اجتماعی ۲۰اما بنا به ماده   [72]

چه کسی باید صاحب ابزار تولید »بسیار روشنگرانه است:  ٬ PYDرهبری از ٬توضیح آسیا عبداهلل  [73]

 ٬از مالکیت خصوصی حمایت کنیم باید ما ٬عام شکل در داران؟ سرمایه یا ها کانتون ٬باشد؟ دولت

به نقل از مصاحبه آسیا عبداهلل در   [73]«.رگیردقرا حمایت مورد باید نیز مردم مالکیت که هرچند

 :برداشت از ۹۰۲۲فوریه 
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 (Thomas Schmidinger, Krieg und Revolution in Syrisch-Kurdistan. 

Analysen und Stimmen aus Rojava, Vienna 2014.) 

 جهت اطالع بیشتر به مقاله زیر مراجعه کنید  [74]

-is-water-where-zkahraman/rojava-https://www.opendemocracy.net/cemal: 

oil-as-expensive-as-twice 
 

[75]  http://www.nnsroj.com/fa/detiles.aspx?id=39945&ID_map=20 

 :راجعه کنیدبرای اطالع بیشتر به مقاله زیر م  [76]

 https://www.swp-

berlin.org/fileadmin/contents/products/comments/2016C03_lsw.pdf 

 :مراجعه شود به تئوری گرایش نزولی نرخ سود از مارکس  [77]

https://pecritique.com/2014/11/08/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-

%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-

%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%B1%D8%AE-

%D8%B3%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%84-

%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3-%D8%AA/ 

با روسیه  توافق در–های عرب امپراتوری عثمانی را  بریتانیا و فرانسه سرزمین ۲۲۲۲در سال   [78]

« فرانسوا ژرژ پیکو»و « مایک سایکس»بطور محرمانه بین خود تقسیم کردند. این قرارداد بین  -تزاری

 این با. گردید معروف پیکو –سایکس به ٬وزیران خارجه بریتانیا و فرانسه بسته شد و به همین خاطر

 دولت کارآمدن روی از پس. شدند ترسیم خاورمیانه نقشه روی ٬مرزهای ساختگی با کشورهایی قرارداد،

 .شد منتشر محرمانه قرارداد این متن ٬بلشویکها

 به٬بریتانیا و فرانسه مصوبه ای را به تصویب جامعه ملل )که بعد از جنگ جهانی دوم ۲۲۲۲در سال 

نام داشت. بر  (Mandate System) «قیمومیتی نظام» که رساندند( داد منا تغییر متحد ملل سازمان

توحش، فرو دست بودن و عدم بلوغ کافی برای »دلیل  به خاورمیانه عرب کشورهای ٬اساس این مصوبه

 .ماندند تحت سرپرستی بریتانیا و فرانسه باقی « های خود اداره سرزمین

[79]Pax Americana   سیطره زیر که–سیاسی حاضر -نامی که بر سیستم جهانی اقتصادی 

از جمله از طریق بستن -نهاده اند. بنای این نظام در فردای خاتمه جنگ دوم جهانی  -امریکاست

 ٬ذاشته شد. دسترسی امریکا به نفتگ -سوم منابع نفت جهان است-قرارداد با عربستان که صاحب یک

 محتاج -انرژی منبع بهترین از یکی بمثابه–شدیدا به نفت  ٬جنگ از بعد اروپای که شرایطی در هم آن

سیاسی امریکا نقش بسزایی داشت. موقعیت برتر نظامی امریکا نیز به -موقعیت اقتصادی ارتقای در ٬بود

   .تشدید و تحکیم سیطره جهانی امریکا کمک نمود
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[80]
از طریق تقسیم  ٬اش تغییر جغرافیای سیاسی خاورمیانه این یک پروژه توطئه است که هدف نهایی  

 ٬. بواقعباشد کشورهایی چون ایران، عربستان، عراق، افغانستان و ... به ایالتهای کوچک و مستقل می

سیاسی قدرتهای منطقه ـ  رفرم هایی در ساختار مناسبات اجتماعی ٬پروژه این اجرای با تا است درنظر

است تا با  قرار ٬داده شود که با تکامل تولید و توزیع جهانی سرمایه سازگارتر می باشند. بعبارت بهتر

های  و از رشد جنبش ؛شود تضمین و تامین بیشتر و بهتر ٬بورژوازی منافع ٬اجرای این طرح

 کاندولیزا» توسط رسمی، صورت به ٬بار اولین برای ٬کمونیستی پیشگیری گردد. این پروژه ـ  کارگری

 .مطرح شد 2005در سال  Rice Condoleezza  «رایس

http://www.globalresearch.ca/plans-for-redrawing-the-middle-east-the-

project-for-a-new-middle-east/3882 

راه حلی بود که امریکا و قدرتهای استعماری  ٬ (creative chaos)استراتژی هرج و مرج خالق [81]

 واراست انحصاری سلطه و خشونت ٬برای حفظ نظم دلخواه خود اتخاذ کرده بودند. این استراتژی بر قهر

تخریبِ اشکالِ باثبات می تواند سازندگی و خالقیت را بهمراه داشته  که بود این اش بنیادین اصل و بود

 constructive)بسیاری از صاحبنظران سیاسی ترجیج می دهند تا آن را هرج و مرج سازنده  .باشد

chaos) بنامند. 

http://gulfnews.com/news/americas/usa/the-new-middle-east-and-its-

constructive-chaos-1.1218872 

سوریه و روسیه عمال تهدیدی برای منافع امریکاست. -عراق-گاز مابین ایران-قرارداد لوله نفت  [82]

 :شتر به گزارش گاردین توجه کنیدبسته شد. برای اطالعات بی ۹۰۲۰این قرارداد در سال 

https://www.theguardian.com/environment/earth-insight/2013/aug/30/syria-

chemical-attack-war-intervention-oil-gas-energy-pipelines 

[83] 

 http://www.undp.org/content/dam/rbas/doc/poverty/BG_15_Poverty%20an

d%20Inequality%20in%20Syria_FeB.pdf 

  United Nations (2011), “Report of the Special Rapporteur onبه نقل از  [84]

the Right to Food, Olivier De Schutter”, p. 5. 

-hrc-http://www.srfood.org/images/stories/pdf/officialreports/20110121_a

ission_syria_en.pdfadd2_country_m-49-16. 

سابقه تاریخی بی حقوقی ها و تبعیضاتی که علیه کُردها در مناطق کُردنشین سوریه اعمال می   [85]

ناسیونالیسم عرب شروع به رشد کرد.  ٬(۲۲۲۲) سوریه استقالل از پس. ندارد بازگویی به نیاز ٬شد

، به صورت تصرف زمین و اسکان اعراب در آنها-تعریب  هدف با ٬سیاستهای کُردستیزانه دولت بعث

 ٬ممنوعیت زبان کُردی و سلب تابعیت سوری از کُردهاـ اعمال گردید. به این ترتیب ٬تغییر نام روستاها

و خانه، اشتغال در ادارات  زمین فروش و خرید همچون، شهروندی حقوق ترین بدیهی از کُرد هزار صدها
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 حکومت به عتمادیا بی ٬دولتی، داشتن پاسپورت، تحصیل و درمان بی بهره ماندند.به همین خاطر

 سیاسی جغرافیای این تاریخ از الینفکی بخش ٬شهروندی و انسانی برابر حقوق علیه مبارزه و مرکزی

 .است

تصویب شد که خرید و تملک  ۹۰۰۱ سال در که بود قانونی ٬یک نمونه عملی ـ اجرایی این سیاست

 .امالک برای کردها را دشوار و برای اعراب تسهیل می کرد

 و کساب-یاسین رابین قلم به «جنگ و انقالب در ها سوری  کشوری که می سوزد:»از کتاب   [86]

 پلوتو انتشارات الشامی، لیال

. Burning Country: Syrians in Revolution and War, Robin Yassin-Kassab 

and Leila Al-Shami, 2016 

[87]http://www.rudaw.net/english/middleeast/syria/030320162   

ما باید ترکیه را »نوامبر سال گذشته گفت:  ۲۲تون کاندید ریاست جمهوری در هیالری کلین  [88]

 شریک یک و بردارد دست ٬وادار کنیم از بمباران رزمندگان کُرد سوریه که با ما علیه داعش می جنگند

 «.باشد داعش علیه ما ائتالف در عیار تمام

http://europe.newsweek.com/team-enemies-takes-aim-isis-raqqa-

336613?rm=eu 
[89]

 از نقل به ٬«نبرد دیرینه کردهای سوریه با خاندان اسد در انقالب جاری تازه شد » به نقل از   

 ۹۰۲۹فوریه  ۹۱ ٬فارسی العربیه

http://www.alarabiya.net/articles/2012/02/27/197287.html 

 Kurdistan, -Krieg und Revolution in Syrisch –: Schmidingerبه نقل از  [90]

Seite 120, Wien 2014 

[91]Revolution in Rojava, p. 194ff, Hamburg  –Flach, Ayboğa, Knapp   

2015 

 ۹۰۲۱اکتبر  ۱ ٬«های نازک روژآوا، مدلی بر یخ»از مقاله   [92]

 http://www.nnsroj.com/fa/detiles.aspx?id=39795&ID_map=19 

را به  PYD از جمله جریاناتی است که Kurdish Youth Movement «جنبش جوانان کرد»

 :با اسد محکوم می کند. تظاهرات اعتراضی این جنبش را می توانید در لینک زیر تعقیب کنید همکاری

-the-by-https://syriafreedomforever.wordpress.com/2013/06/23/statement

-amouda-of-city-the-in-events-latest-the-about-tck-movement-youth-kurdish

ins-sit-and-protests-the-from-pictures-and-videos-and 

 Kurdish Future «کردی آینده جنبش» ٬همکاری حزب با اسد تاکید می ورزدجریان دیگری که بر 

Movement است. این جریان ادعا دارد که PYD تامو ماشال ٬در قتل بنیانگزار این جریان 

Mashaal Tammo ( دست داشته اشت. به لینک زیر مراجعه کنید۹۰۲۲در اکتبر ). 
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http://carnegie-mec.org/diwan/48524?lang=en 

مدارکی را تلویزیون العربیه عربستان افشا کرده که بر دخالت رژیم اسد در این قتل داللت دارد.  ٬البته

 Burning Country, Syrians in  اما صحت و سقم این مدارک مورد تردید است. نویسنده کتاب

Revolution and War, by Robin Yassin-Kassab, Leila Al-Shami  :نوشت

 «.و تردید بوده است ابهام از ای هاله در ٬در قبال رژیم PYD سیاستهای ٬بهرتقدیر»

( که ادعا می شود از درون رژیم اسد به بیرون درزکرده ۹۰۲۹مارس  ۹۰) مدارک از یکی در ٬بعالوه

قرار « الجزیره»و دراختیار خبرگزاری  (The Damascus Documents )معروف به مدارک دمشق

بعنوان  PYD از ٬حمله به شمال سوریه بجای تا داشت نظر در ٬ابتدا در اسد رژیم که آمده ٬گرفته

همچنین آمده: که مناطق کردنشین باید تحت کنترل و  ٬نماینده محلی اش سود جوید. در این سند

به پیش برده شوند و حتی  PYD نظارت باشند و سرکوب اعتراضات و تظاهرات در هماهنگی مخفی با

  .ستقیم نیروهای نظامی اجتناب گرددالمقدور از دخالت م

 برای دیدن و خواندن مدارک دمشق به لینک زیر مراجعه کنید

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2012/03/2012319182523316314

.html : 

فهمم ...  من نمی» :گفت آفاری فریدا با وگو گفت در سوریه چپ سرشناس فعالین از ٬سین الحاج صالحیا

ها( را به رسمیت  درصد سوری ۲۰تا  ۱جانبداری از رژیمی ... که هرگز وجود خارجی جمعیت کُرد )

سوریه را از  نشناخته، چه رسد به حقوق آنها. متاسفانه حزب اتحاد دمکراتیک کردستان سوریه، انقالب

کند. این کار  منظر به عاریت گرفته شده از حزب کارگران کردستان )پ ک ک ( در ترکیه مشاهده می

-https://en.radiozamaneh.com/articles/syria :متن اصلی مصاحبه« شدیدا نادرست است...

iran-isis-and-the-future-of-social-justice-in-dialogue-with-yassin-al-haj-

saleh/  ترجمه فارسی: https://www.radiozamaneh.com/221018 

مسلم به سوریه  صالح بازگشت ٬با اسد بکار برده می شود PYD یکی از دالیلی که در تایید همکاری

است؛ که بدنبالش خروج نیروهای  ۹۰۲۲)آنهم در حالیکه تحت تعقیب نیروهای سوری بود( در سال 

   .صورت می گیرداسد از منطقه شمال کردستان 

[93]By Erika Solomon Special Report: Amid Syria's violence, Kurds carve   

out autonomy 

http://www.reuters.com/article/us-syria-kurdistan-specialreport-

idUSBREA0L17320140122 

[94]http://www.nnsroj.com/fa/detiles.aspx?id=39795&ID_map=19   

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2012/03/2012319182523316314.html
http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2012/03/2012319182523316314.html
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رد شده اند. آنها خود را نیروی مخالف رژیم می دانند و درگیریهای   PYDاین اتهامات از طرف  [95]

نظامی نیروهای نظامی رژیم اسد با نیروهای خود را دلیلی بر عدم همکاری با اسد و رژیم بعث ذکر می 

 گوش کنید BBC حاضر حزب با سخنگوی و دبیر ٬کنند. به مصاحبه صالح مسلم

: http://www.bbc.co.uk/programmes/p0220z31 

[96] 

https://www.youtube.com/watch?v=wELCDCPsw6M&feature=youtu.be  

[97]"To be an enemy of America can be dangerous, but to be a friend is   

fatal”  :Henry Kissinger 

 oil-: http://ig.ft.com/sites/2015/isis/به گزارش مبسوط فاینانشال تایمز توجه کنید  [98]

[99]237.htmlhttps://ir.mondediplo.com/article2   

[100]-groups-rebel-http://edition.cnn.com/2015/10/12/politics/syria  

tons/-50-mmunitiona 

https://www.theguardian.com/world/2015/oct/30/syria-us-deployment-

troops-obama-special-operations 

https://www.theguardian.com/world/2014/oct/20/turkey-iraqi-kurds-kobani-

isis-fighters-us-air-drops-arms 

enemies-: http://europe.newsweek.com/team-به نقل از گزارش مفصل نیوزویک  [101]

takes-aim-isis-raqqa-336613?rm=eu 

[102]-in-base-military-us-new-about-details-https://southfront.org/more  

syria/ 

-fighters-foreign-8000-recruits-http://www.yenisafak.com/en/world/pyd

2410647-american-mostly 

rojava-kurdish-http://www.ouramazingworld.org/politics/american 

https://youtu.be/YuEUhEHk5Wc 

https://4threvolutionarywar.wordpress.com/2016/08/30/rojava-tactical-

alliance-with-us-imperialism-leads-to-defeat/ 

[103] 

http://www.nnsroj.com/fa/detiles.aspx?id=100887#sthash.vt3AoBy1.dpuf  

 و متن اصلی مصاحبه در این لینک قابل دسترس است

: http://eaworldview.com/2016/10/syria-interview-the-situation-in-kurdistan/ 

[104]-in-base-military-us-new-about-details-https://southfront.org/more  

syria/ 

-base-usa-syria-crisis-mideast-http://www.reuters.com/article/us

idUSKCN0W80R7 

https://sputniknews.com/middleeast/201610041045991523-syria-us-airbase/ 

[105]  https://en.wikipedia.org/wiki/Syrian_Democratic_Forces  
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 برای آگاهی بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید  [106]

: https://en.wikipedia.org/wiki/Manbij_offensive 

 نام تحت ٬تفصیل در لینک زیر به ٬و نیروهای امریکایی  SDFامی مشترکلیست عملیات نظ  [107]

 Western nationsand other  France, United StatesSupport by the آورده شده است. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Syrian_Democratic_Forces 

[108] 

 http://www.bbc.com/persian/world/2016/08/160824_l45_turkey_syria_kurd

s_biden 

[109]-be-can-there-dem-https://rojavareport.wordpress.com/2015/10/27/tev  

no-democratic-syria-without-rojava 

 مصاحبه ٬«موفقیت کردها در مبارزه با داعش، آنها را برای غرب غیرقابل چشم پوشی کرد  »[110]

 :دسترسی لینک. گلی یاسر: آلمانی از برگردان ٬روزنامه دی تسایت با جمیل بایک

- See more at: 

http://www.nnsroj.com/fa/detiles.aspx?id=8209&ID_map=22#sthash.udhSf

hDb.dpuf 

http://ygoli.blogspot.se/2015/01/die-zeit.html#!/2015/01/die-zeit.html 

[111]-back-secret-npolicy.com/2014/10/07/washingtonshttp://foreig  

channel-talks-with-syrias-kurdish-terrorists/ 

 :https://www.theguardian.com/world/2014/dec/24/pkk-به نقل از گاردین  [112]

kurdish-leader-cemil-bayik-iraq-syria-isis 

[113] 

 http://nnsroj.com/fa/article.aspx?id=7881&ID_map=29&outhorID=14 

[114]https://www.liveleak.com/view?i=5fa_1484236739&comments=1   

-allies-greatest-our-are-kurds-state-of-http://en.hawarnews.com/secretary

them/-support-will-and 
5][11

برای امریکا بسیاری از گزینه های موجود مثل مناطق پرواز ممنوع، تسلیح چریکها، افزایش    ...

جزئی از جنگ می انجامند. بعید بنظر می  و تدریجی دستاوردهای به فقط ٬تعداد کماندوهای آمریکایی

، و بطور ISISرسد که اینها برای دستیابی به اهداف ایاالت متحده که همانا شکست دولت اسالمی، 

است کافی  multisectarian همزمان تعویض بشار اسد با یک دولت وحدت ملیِ چند فرقه ای

خوشبختانه، یک راه حل احتماال مناسب برای این معما وجود دارد. به جای پرداختن به  ...باشند

ولت بمنظور تاسیس یک د ٬نعمتی( و متحد کردن مجدد نیروهای درگیر-دعوای فرقه ای )حیدری

تشکیل یک کنفدراسیون مشابه بوسنی باشد؛  تواند می مان هدف... اسد جانشین بعنوان ٬مرکزی قوی

با نیم دوجین مناطق خودمختار بجای سه تا. هر کدام از این مناطق می توانند دولت، نیروهای امنیتی 
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ت اندرکاران به نتایج محلی و برنامه بازسازی اقتصادی خود را داشته باشند... بسیاری از محققان و دس

عملی ای که بر سر مذاکره و  مشکالت ٬مشابهی در رابطه با حل بحران سوریه رسیده اند... مطمئنا

 کنفدراسیون  اما تک تک آنها قابل حل هستند... .است بسیار ٬تحقق کنفدرالیسم سوریایی وجود دارد

را که در آن یک قوم خالص و یا فقط باشد... واقعا نمی شود مناطقی  ها اقلیت حقوق ضامن تواند می

همچون  باید نیز دولتها ٬خودمختار مناطق در. نمود ایجاد ٬یک گروه مذهبی خاص زندگی می کند

 زیر موجود است لینک در مقاله کامل متن. باشند داشته چندقومی خصلت ٬پلیس و دادگاه

-confederation-http://www.washingtontimes.com/news/2016/oct/31/why: 

syria/-in-work-can 

حتی گفته می شود که کتابهای بوکچین عمدا و با برنامه قبلی در اختیار اوجالن گذاشته شد تا او را در 

  .مسیر مورد رضایت امریکا هدایت کنند

 ۲۹۲ ص ٬بریتان.ر.باران برگردان ٬راه نقشه ٬اوجالن [116]

دل مجموعه  در باید ٬مله داعش به مردم بیدفاع کوبانیدر اینجا جا دارد خاطرنشان شود که ح  [117]

تحرکاتی تحلیل شود که به عروج فاشیسم اسالمی در خاورمیانه انجامید. این ماجرا ـ در دهه های 

برای مقابله با نیروهای شوروی  -معاصرـ با حمایت نیروهای غربی از طالبان و القاعده در افغانستان 

از جمهوری اسالمی در ایران، حزب اهلل در لبنان، حماس در فلسیطین، شروع شد و با حمایت  -سابق

اخوان المسلمین در مصر، داعش در عراق، جبهه النصره و احرارالشام در سوریه و... ادامه پیدا کرد. به 

 و ها اسالمیست ٬گواهی تاریخ و با اتکا به مدارک مستندی که تاکنون افشا شده جهادیست ها

دولت و قدرت منطقه ای یا جهانی می  -یا حتی چند - یک از نیابت به منطقه های ناسیونالیست

جنگند؛ قدرتهایی که هدف شان بیرون کردن رقبا و حریفان از میدان و سهم بردن بیشتر از منابع و 

های زحمتکش و امیدواری انسان و جریانات ٬ذخایر منطقه و استثمار نیروی کار است. بیگمان تشکالت

هستند که مقاومت و مبارزه می کنند و یا حتی ناآگاهانه در جهت منافع این یا آن هدایت  هم بوده و

 .می شوند که حساب آنها از خیل غارتگران جداست و جای بحث دیگری می طلبد

نوشته رابرت دریفوس و ترجمه فریدون گیالنی مراجعه « ی شیطانباز»به کتاب ارزشمند   [118]

 :کنید. لینک دسترسی به کتاب

http://www.aazarakhsh.org/doc/azad/bazi-e-sheytan2.1201183839.pdf 

 بعالوه خواندن این مطلب افشاگرانه نیز توصیه می شود

: http://www.wsws.org/fa/articles/2014/sep2014/isis-s11.shtml 

[119]-muslim-lihsa-mr-with-http://dckurd.org/2015/09/02/interview  

pyd/-party-union-democratic-of-chairman 

http://www.washingtontimes.com/news/2016/oct/31/why-confederation-can-work-in-syria/
http://www.washingtontimes.com/news/2016/oct/31/why-confederation-can-work-in-syria/
http://www.azadi-b.com/G/2017/03/post_632.html#_ednref116
http://www.azadi-b.com/G/2017/03/post_632.html#_ednref116
http://www.azadi-b.com/G/2017/03/post_632.html#_ednref117
http://www.azadi-b.com/G/2017/03/post_632.html#_ednref117
http://www.azadi-b.com/G/2017/03/post_632.html#_ednref118
http://www.azadi-b.com/G/2017/03/post_632.html#_ednref118
http://www.azadi-b.com/G/2017/03/post_632.html#_ednref119
http://www.azadi-b.com/G/2017/03/post_632.html#_ednref119
http://dckurd.org/2015/09/02/interview-with-mr-salih-muslim-chairman-of-democratic-union-party-pyd/
http://dckurd.org/2015/09/02/interview-with-mr-salih-muslim-chairman-of-democratic-union-party-pyd/
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صالح مسلم  طرف از نمایندگی به ای اطالعیه ٬بدنبال انتشار متن فارسی این مصاحبه در سایت امید

چنین گفتگویی نداشته و چنین نظری هم »منتشر شد که در آن تصریح شده بود که صالح مسلم 

 .«ندارد

http://www.razmendagan.com/SIASI/MasahebeBaAghae.._150816.htm 

 تحریف یا تغییر مشاهده صورت در شونده مصاحبه فرد که است این مطبوعاتی و سیاسی سنت مرسوم

آن را با افکار عمومی در میان می گذارد و با  علناو  رسما و نویسد می ای اعتراضیه شخصا ٬اظهاراتش

 یا نامه تکذیب نتوانستیم ٬دقت موضع صحیح خود را بیان می نماید. علیرغم تالشی که بخرج دادیم

گرفتیم که  پاسخ کتبا ٬طرف صالح مسلم پیداکنیم. در تماس مان با نماینده این انستیتو از ای بیانیه

      .این مصاحبه توسط همین انستیتو انجام شده و آنها هیچ اعتراضی را دریافت نکرده اند

 .لینک متن فارسی )در سایت امید( متاسفانه در دسترس نیست

 :بهلینک تکذیب نامه بهمراه متن مصاح

https://eshtrak.wordpress.com/2016/08/15/%D8%B5%D8%A7%D9%84%D

8%AD-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85-%D9%85%D9%86-

%DA%86%D9%86%DB%8C%D9%86-

%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C-

%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%85-

%D8%A7%D9%86/ 

 برای اطالع بیتشر به لینک زیر مراجعه کنید  [120]

: http://ir.voanews.com/a/syria-kurdish/2501661.html 

در   PYDسیاسی رهبریت ەاگرچ »: نویسند می خود تحلیل در ٬بستیورگن الرز و یاک پا  [121]

 مردم قیام ەدر نتیج روژآوا ەتجرب. نبودیم پایین از ایەروژآوا مستقر شد، اما شاهد حرکت وسیع تود

 نیروهای ەک کرد ەاستفاد نابی ەلحظ آن از حزب ەبلک. نبود اسد بشار کشیدن زیر ەب برای محلی

. کرد جاەجاب روژآوا مناطق از را خود نیروهای ،ەانقالبیون سوری دیگر با ەبارزم برای اسد بشار نظامی

را کرد و یک انقالب سیاسی را از باال  ەاستفاد نهایت ەدمکراتیک از خال قدرت بوجود آمد اتحاد حزب

 «.شروع کرد

www.nnsroj.com/fa/detiles.aspx?id=39795&ID_map=19http:// 

، بانی سوسیالیسم تخیلی بر این باور بود  Charles Fourier, 1772)-(1837شارل فوریه  [122]

سازند.  شوند و زندگی اجتماعی را نابود می حسوب نمیکه صنعت گرایی و تکنولوژی، پیشرفت تاریخی م

بود. فاالنسترها  (phalanstères) «فاالنستر»راه حل او تاسیس یک سازمان اجتماعی به نام 

 برابری و زن رهایی ٬واحدهایی خودکفا بودند که بر اساس کمترین مقررات، حداکثر آزادی فردی

 .بودند استوار جنسیتی

http://www.azadi-b.com/G/2017/03/post_632.html#_ednref120
http://www.azadi-b.com/G/2017/03/post_632.html#_ednref120
http://www.azadi-b.com/G/2017/03/post_632.html#_ednref121
http://www.azadi-b.com/G/2017/03/post_632.html#_ednref121
http://www.nnsroj.com/fa/detiles.aspx?id=39795&ID_map=19
http://www.nnsroj.com/fa/detiles.aspx?id=39795&ID_map=19
http://www.azadi-b.com/G/2017/03/post_632.html#_ednref122
http://www.azadi-b.com/G/2017/03/post_632.html#_ednref122
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https://en.wikipedia.org/wiki/Phalanst%C3%A8re 

یشتر این جوامع توسط کبه بوجود آمد و بعدها در امریکا محبوبیت زیادی یافت. جهت اطالع ب  [123]

 :به لینک زیر مراجعه کنید

https://en.wikipedia.org/wiki/Icarians 

 .بود داده اش نمونه کمونیستی جوامع به نامی بود که اوون   (Home Colony)هوم کلنی  [124]

 :کنید مراجعه زیر مطلب به نمونه برای ٬برای اطالع بیشتر  [125]

http://seiretahavol.blogfa.com/post-1.aspx 

طالع بیشتر راجع به جنبش زاپاتیسم می توانید به متن سخنرانی و یا خود برای کسب ا  [126]

 :سخنرانی )بهمراه ترجمه( یکی از فعالین این جنبش توجه کنید. موجود در لینک زیر

http://rosaanarchi.blogspot.se/2011/05/blog-post_31.html 

  مراجعه زیر مطلب به ٬برای اطالع بیشتر  [127]

 https://ir.mondediplo.com/imprimer.php3?id_article=2030:کنید

 :کنیدبرای کسب اطالعات بیستر به مقاله زیر توجه   [128]

http://www.anarkismo.net/article/26931 

 در ٬بحث خودگردانی کارخانه حتی در دوره انقالب ایران هم مطرح بود. برای نمونه به مقاله خودگردانی

 .کتاب جمعه مراجعه کنید ۳و  ۹ ٬ ۲ های شماره

هم در ادبیات سیاسی آورده شده « خودمدیریتی کارگری»سوسیالیسم بازار و »این بحث زیر عناوین 

 است

سوریه  از جدایی دنبال به»: گوید می ٬صالح مسلم در مصاحبه با احسان سلطانی در بروکسل  [129]

اسی مورد نظر ما در درون کشور سوریه شکل خواهد گرفت. بله با مقامات دولتی نیستیم و سیستم سی

سوری دیدار و گفتگو و حتی در مناطقی همکاری داشته ایم و در صورت نیاز خواهیم داشت؛ اساسا 

ها با هر کسی نیاز باشد دیدار و گفتگو خواهیم کرد. تصور  برای رسیدن به صلح و کم کردن تنش

سوریه خواستار ماندن اسد در قدرت باشند اما اگر مردم سوریه در یک انتخابات آزاد به کنم مردم  نمی

 «.اسد رای دهند به تصمیم آنها احترام خواهیم گذاشت

http://www.notiziegeopolitiche.net/?p=66224 

[130]-visit-syria-crisis-mideast-http://www.reuters.com/article/us  

idUSKCN0VA2TR 

[131]http://www.nnsroj.com/fa/detiles.aspx?id=5504&ID_map=20   

 :با ج.ا.ا را روشن می کند PKK مصاحبه احسان هوشمند با برادر اوجالن جوانبی از رابطه

http://www.ehsanhoushmand.info/fa/abdoullah_ojalan_interview_pk_establi

shment/  

 ۱۲-۱۲ ص ٬همانجا ٬برهان شهاب ترجمه ٬انگلس-مارکس ٬هومی از مانیسفتبرداشت مف  [132]

https://en.wikipedia.org/wiki/Phalanst%C3%A8re
https://en.wikipedia.org/wiki/Phalanst%C3%A8re
http://www.azadi-b.com/G/2017/03/post_632.html#_ednref123
http://www.azadi-b.com/G/2017/03/post_632.html#_ednref123
http://www.azadi-b.com/G/2017/03/post_632.html#_ednref124
http://www.azadi-b.com/G/2017/03/post_632.html#_ednref124
http://www.azadi-b.com/G/2017/03/post_632.html#_ednref125
http://www.azadi-b.com/G/2017/03/post_632.html#_ednref125
http://www.azadi-b.com/G/2017/03/post_632.html#_ednref126
http://www.azadi-b.com/G/2017/03/post_632.html#_ednref126
http://www.azadi-b.com/G/2017/03/post_632.html#_ednref127
http://www.azadi-b.com/G/2017/03/post_632.html#_ednref127
http://www.azadi-b.com/G/2017/03/post_632.html#_ednref128
http://www.azadi-b.com/G/2017/03/post_632.html#_ednref128
http://www.anarkismo.net/article/26931
http://www.anarkismo.net/article/26931
http://www.azadi-b.com/G/2017/03/post_632.html#_ednref129
http://www.azadi-b.com/G/2017/03/post_632.html#_ednref129
http://www.notiziegeopolitiche.net/?p=66224
http://www.notiziegeopolitiche.net/?p=66224
http://www.azadi-b.com/G/2017/03/post_632.html#_ednref130
http://www.azadi-b.com/G/2017/03/post_632.html#_ednref130
http://www.azadi-b.com/G/2017/03/post_632.html#_ednref131
http://www.azadi-b.com/G/2017/03/post_632.html#_ednref131
http://www.nnsroj.com/fa/detiles.aspx?id=5504&ID_map=20
http://www.azadi-b.com/G/2017/03/post_632.html#_ednref132
http://www.azadi-b.com/G/2017/03/post_632.html#_ednref132


 نازنین و یامین

 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 روژوا در نزاع کار و سرمایه

 65 

 

 

 

 

 

 

 

 کمون در روژاوا؟
 

 1الکس دی یانگ نویسنده:
 آنتروپوس  مترجم:

 

اتحاد  حزب و ترکیه در کردستان کارگران حزب های خاستگاه به مقاله این  چکیده:

  ندیشه ی عبدالئه اوجاالنپردازد و مفاهیم کلیدی در ا دمکراتیک کردستان سوریه می

 نتیجه نویسنده. کند می بررسی انتقادی ای شیوه به را حزب دو این های نظریه و

 به انتقادی نگاهی با را روژاوا ی پروژه با همبستگی باید چپ نیروهای“ که گیرد می

   ”ند.کن ادغام آن های محدودیت

  
انیان را به حزب اتحاد توجه جه (ISISی کوبانی به دست دولت اسالمی )محاصره

(، نیرویی پیشگام در مناطق شمالی سوریه با PYDدموکراتیک کردستان سوریه )

اش اللفظیکه معنای تحت -نامنداین منطقه را روژاوا می PYDاکثریت کرد جلب کرد. 

 شود.نیز ترجمه می« غرب کردستان»است اما به صورت « سرزمین مغرب»

                                                 
1
 م.در هلند و یکی از مدیران انستیتوی بین المللی برای پژوهش و آموزش در آمستردا گرنتزلوسسردبیر ژورنال سوسیالیستی   

 منبع: 

New Politics.  Volume XV, #4.  Winter 2016 
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گانی مثل دموکراسی و برابری و تأکید بر حقوق زنان که حول محور واژ PYDگفتمان 

چرخد، توجه چپ جهانی را به خود معطوف کرده است. عالوه بر این، نبرد مبارزان می

YPG/YPJ های مدافع زنان( که زیرنظر های مدافع خلق و یگان)یگانPYD  علیه

 ای مواجه گردید.دولت اسالمی سازماندهی شد، با همدلی گسترده

باره در سطح جهانی به وجود به یک« انقالب روژاوا»ارات متفاوتی در حمایت از ابتک

)سالح  Waffen fur Rojava ای طلبانهآمد. یک کارزار آلمانی که به شکل غیرپوزش

ها بر آوری کرد؛ سایر ابتکار عملدالر جمع 035111برای روژاوا( نام داشت حدود 

 سی متمرکز بودند.دوستانه و حمایت سیاهای انسانکمک

ای دموکراتیک با حقوق برابر برای گوید که در حال تحقق جامعهمی PYDدر روژاوا، 

کنند؛ های قومی و مذهبی گوناگون با یکدیگر زندگی میزنان است که در آن گروه

قدرت سیاسی قرار است که از خالل ساختار شوراهای خودآیین سازماندهی شود. 

PYD های عبداهلل فرد، ملهم از اندیشهژاوا یک انقالب منحصربهمدعی است که در رو

( در حال وقوع است. اوجاالن PKKاوجاالن، رهبر در حصر حزب کارگران کردستان )

جنبش باقی « فیلسوف»بازداشت شد، رهبر سیاسی و  0999حتی پس از آنکه در سال 

ن باید بررسی ی روژاوا و نگرش چپ نسبت به آماند. گام نخست برای فهم تجربه

 0ی ادعاهای آن با تحوالت در حال وقوع باشد.ایدئولوژی اوجاالن و مقایسه

 

 PKK هایخاستگاه

های ی دهقانی کرد دیده به جهان گشود. استاندر یک خانواده 0949اوجاالن در سال 

اند که البته این وضعیت تا های این کشور بودهکرد ترکیه همواره فقیرترین بخش

قائل  ی حکومتی بوده که علیه کردها تبعیضهای نژادپرستانهسبب سیاستحدی به 

 x ،qشد و استفاده از حروف شده است. صحبت به زبان کردی یک جرم محسوب می

توانست منجر به پیگرد می -که در الفبای کردی موجودند اما در الفبای ترکی نه -wو 
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شدند. کردند، توقیف میاستفاده می« کرد»ی قانونی شود؛ حتی نشریاتی که از واژه

 حکومت سعی داشت تا اقلیت کرد را در اکثریت ترک ادغام کند.

 PKKهای پایه« جریان انقالبیون کرد»میالدی با ایجاد  71ی اوجاالن در ابتدای دهه

ی ( را ایجاد کرد. این گروه اندیشهSK« )بیون کردانقال» جریان که را بنیان گذاشت. 

 یک «کردستان» ترک، اسماعیل بشیکچی را اتخاذ کرد که می پنداشت  شناسجامعه

. آمده در تصرف به عراق و سوریه ایران، ترکیه، توسط که است المللیبین یمستعمره

بازسازماندهی شد، حمایت  PKK عنوان تحت گروه این 0977  سال در که هنگامی

ی روستایی با هدف کسب محدودی در میان کارگران کرد به دست آورد که از نواح

محصول چپ جدید در ترکیه بود اما تمایزات حائز  SKمعاش راهی شهرها شده بودند. 

تنها سازمانی بود که اعضای »های کرد در مقایسه با سایر گروه PKKاهمیتی داشت. 

 و آواره جوانان -بودند اجتماعی طبقات ترینپایین آن تقریباً به طور خاص متعلق به 

 چه شدگیسرکوب دانستندمی که کوچک شهرهای و روستاها یکردهصیلتحنیمه

همچنین  PKK 2.«ایدئولوژیک فرهیختگی نه بودند کنش پی در و دارد حالی و حس

 ای مبرم کرد.ی مسلحانه را تبدیل به وظیفهاز این نظر استثنایی بود که مبارزه

در آن زمان دست باال را گرایی در بین چپ ترکیه سومجریانات مائوئیسم و جهان

ها در به وضوح حکایت از همین تأثیرات دارد. آن PKKی های اولیهداشتند و بیانیه

برای یک « دموکراتیک-ملی»هایشان اعالم کردند که هدف فوری انقالبی بیانیه

مبتنی بر « جنگ خلقی»است. شکل مبارزه « کردستان مستقل و دموکراتیک»

ی کارگر است. متحدان ی طبقهشد نمایندهود که ادعا میب PKKدهقانان به رهبری 

هرچند احزاب حاکم براتحاد شوروی و چین به  -«کشورهای سوسیالیست»انقالب 

ی کارگر کشورهای احزاب طبقه»و نیز  -شدندنقد می« تجدیدنظرطلب»عنوان 

 بودند. پس از« خواه مردمان تحت ستم جهانهای آزادیجنبش»و « داریسرمایه

،قرار بود مبارزه به سمت یک انقالب سوسیالیستی پیشروی «دموکراتیک-ملی»انقالب 

 3کند.
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تبدیل به قدرتمندترین حزب  PKKهنگامی که ارتش دست به کودتا زد،  0981در 

کرد در ترکیه شده بود. پس از کودتا، چپ ترکیه سرکوب شد و هزاران نفر بازداشت، 

وقمع گریخت زیرا مدتی پیش از کودتا به ین قلعشکنجه و کشته شدند. اوجاالن از ا

لبنان و از آنجا به سوریه رفته بود. رژیم حافظ اسد به اوجاالن اجازه داد که پایگاهی 

جنگ چریکی خود علیه حکومت ترکیه را آغاز  PKKعملیاتی در سوریه ایجاد کند و 

 میالدی به اوج خود رسید. 91ی ی دههکرد، جنگی که در میانه

آن « چریکی حزب»کرد خصلت های مشابه مجزا میرا از سازمان PKKصری که عن

پوشانی دارند؛ حتی از ، چریکِ مبارز بودن و عضویت در حزب همPKKدر  4بود.

رود که در هر زمان برای پیوستن های نظامی ندارند انتظار میکادرهایی که مسئولیت

این فقط به »، دوران کالکان، PKKبر ی رهها آمادگی داشته باشند. به گفتهبه چریک

« تر از آن معنای ایدئولوژیک و اخالقی دارد.خاطر ارزش نظامی نیست، بلکه مهم

 گوید:حزب می 0986ی کالکان با اشاره به کنگره

چنین چریکی به لحاظ ایدئولوژیکی گسستی کامل از نظم حاکم دارد؛ او تا حد معینی 

ی گسلد. به همین دلیل است که در کنگرهقدرت میمراتبی حکومت و از نظام سلسله

سوم، بازسازی جدی ایدئولوژیک در مفهوم سوسیالیسم واقعاً موجود انجام گرفت؛ خط 

بورژوایی کنار سوسیالیستی واقعاً موجود آزادی و حقوق برابر فردی، خانوادگی و خرده

 تغییراتی موجب و دارد جامعه درون پیامدهایی گذاشته شد. چنین اقدامی همچنین 

 فردی خانوادگی زندگی اقدام این. شودمی برابری و آزادی ساختن ترنزدیک جهت در

 .کندمی نابود را

 

 هادگرگون کردن شخصیت
و  PKKکند که تبدیل به عنصر تمایزبخش ایدئولوژی کالکان به چیزی اشاره می

نوع معینی از  نشان آنکه خصلت« انسان جدید»اوجاالن شد: تمایل به خلق یک 

متافیزیکی، « ذهنیت کردی»ی اوجاالن یک شخصیت یا ذهنیت است. به گفته
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بسیاری از »وجود دارد. اوجاالن مدعی است که « ترکیب مشخصی از روان کردی»

-ها را پیشاپیش میی امروزی آنهای منتسب به کردها و جامعهکیفیات و خصوصیت

جایی که آن را کردستان  -ال شمال قفقازجبتوان در اجتماعات عصر نوسنگی سلسله

های حکومت ترکیه ی تالشبا وجود این، کردها به واسطه 5«نامیم، مشاهده کرد.می

ها و از طریق ساختارهای اجتماعی سنتی که اوجاالن آن را به منظور ادغام آن

 اند.خود بیگانه شده« راستین»می نامد، از هویت « فئودالیسم»

کوشی، خویش را از با نقادی و خودانتقادی و سخت PKKه اعضای رفت کانتظار می

آموخته بودند، رها سازند و خود را « شانزندگی قدیمی»هایی که در ها و نگرشاندیشه

گونه ، این Serxwebûn حزب، ژورنال  دگرگون سازند.« های نوینانسان»در قالب 

 نویسد:می

زند، هرگز در مورد لذت یا آسایش نمی نوشد، دست به قمارانسان نوین الکل نمی

کند؛ کسانی که [در گذشته] در این قبیل بازی نمیاندیشد و هوسشخصی خود نمی

های نوین قرار بگیرند با کردند، به محض آنکه در میان انسانها افراط میفعالیت

 ین،نو انسان یفلسفه و ذهنیت. زداید برندگی چاقو تمام این عادات را از خود می 

[ی او تنها tepki] هاواکنش و خُلق اگو، لحن، کند،می برخاست و نشست که ایشیوه

به خودش تعلق دارند. مبنای تمام این چیزها عشق او به انقالب، آزادی، وطن و 

سان یک صخره سخت و استوار است. کاربست سوسیالیسم است، عشقی که به

 6شود.انسان نوین می سوسیالیسم علمی در واقعیت کشور ما موجب خلق

در هنگام بحث از  PKKادعا کرده بود که منظور  0993اوجاالن پیشتر در 

اشاره به مارکسیسم نبود بلکه ارجاع به ایدئولوژی خاص خود « سوسیالیسم علمی»

مفهوم دگرگون  7«ها، ملت و طبقات فراتر می رود.منافع دولت» سازمان بود که از 

های از سوسیالیسم یافت و ایده PKKی مرکزی در برداشت کردن ذهنیت افراد جایگاه

-اجتماعی»، «سازیانسانی»مارکسیستی طبقات و انقالب نیز با اصطالحاتی مانند 

 شد.جایگزین « یافتهشخصیت رهایی»و « سازی
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در باب رهایی زنان ارتباط تنگاتنگی با هدف دگرگون کردن افراد دارد.  PKKنظر 

میالدی ساخته و  91ی باب رهایی زنان در نیمه دوم دهه در PKKکردار متمایز 

مداران و پرداخته شد، هنگامی که مشارکت زنان در جنبش کرد، هم به مثابه سیاست

ی رهایی زنان شدیداً تحت تأثیر درباره PKKهای ایده 8هم مبارزان، افزایش پیدا کرد.

-زن یک الهه»رفته، زمانی که ی پیشاتاریخی مادرساالرانه قرار گی یک گذشتهاسطوره

-ی طبقاتی، ستم بر زنان آغازید. این انگارهبا پدیداری جامعه 9«گر بود.ی آفرینش

 اند.انگلس رونویسی شده منشاء خانواده مالکیت خصوصی و دولتهاآشکارا از 

ی انگلس این است که و نظریه PKK نزد زنان بر ستم ینظریه بین مهم تفاوت اما 

PKK گیرد. انگلس استدالل می کرد که با اقتصادی را نادیده می-اجتماعی عوامل

ظهور طبقات اجتماعی تقسیم کاری به وجود آمد که کار زنان داد و بنابراین منزلت 

 همچون مسائلی بر عوض در اوجاالن. داد تنزل ثانویه جایگاهی  شان را بهاجتماعی

-می گفته کند؛ می تاکید «شخصیت» و( او ایدئولوژی یکلیدواژه از یکی) «ذهنیت»

 خانواده طریق از شدهمنتقل اندرنسلنسل هاینگرش محصول زنان بر ستم که شود

ی ای به واسطهپدرساالرانه هاینگرش چنین. اندکرده درونی را هاآن زنان که است

ب ی زنان، موج، رفتار و سکسوالیتهمنع زنان از حیات اجتماعی و کنترل مردان بر بدن

اقتصادی را نادیده -شود؛ در نتیجه این تفسیر نقش عوامل اجتماعیها میستم بر آن

 01می گیرد.

  شد. تشکیل  های مستقل زنان و بعدترارتش مستقل زناندر جنگ چریکی، یگان

زد، همین شیوه را اتخاذ کرد.  YPJ سازماندهی به دست سوریه کرد جنبش که زمانی

دامی زنان را از چنگ تبعیض جنسی رفقای مردشان رها انگیزه این بود که چنین اق

 فرمان  را زن که کند می سنتی هایانگاره از گسستن به وادار را هاآن و سازد می 

ی جنسیتی ، یک سهمیهPYDو  PKK. در تشکیالت کند می تلقی نوکرصفت و بردار

 عهده به اجرایی سمت هر باید زن باشند و  درصد از رهبری 41اجباری در کار است. 

 .شود می گذاشته زن یک و مرد یک ی
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گرایانه است. نه تنها زنان و طبیعت اغلب یکسان پنداشته به شدت ذات PKKتفکر 

شوند، بلکه تصور بر این است که زنان فی نفسه خصوصیات معینی مثل همدلی، می

-ان، مقولهدر باب رهایی زن PKKنفرت از خشونت و نزدیکی به طبیعت دارند. گفتمان 

 در چیزی یمنزله به کند،می تلقی دست ی یک کل یکی زنان را، که غالباً به مثابه

 PKKان زنان سازم که گونههمان. سازدمی زایل را سیاسی هایتفاوت که گیردمی نظر

های تاکنون موجودِ بینیایدئولوژی رهایی زنان بدیلی برای تمام جهان»اعالم کرده، 

امروزه زن فی نفسه همانا پیشگام مبارزه برای رهایی قلمداد  00.«چپ و راست است

 شود.می

ی طبقاتی و ساختار طبقاتی عمدتاً از ایدئولوژی میالدی، مضامین مبارزه 91ی در دهه

PKK  کنار گذاشته شد. به موازات دور شدن از این ایده ی استالینیستی که

 یایده به  بزار تولید می داند و گذارسوسیالیسم را برابر با دولتی حزبی و صاحب ا

از سوسیالیسم بیشتر انتزاعی و به شکل  PKK برداشت ،«نوین انسان» یک خلق

جایگزین کردستان « تمدن دموکراتیک»ای در افق آینده محو شد. فزاینده

شد. یوست یونگردن کارشناس  PKKسوسیالیست مستقل به عنوان هدف جنبش 

PKK «ی درهمی اصطالحی جامع برای سه پروژهبه منزله را« تمدن دموکراتیک-

کند: جمهوری دموکراتیک، خودآیینی دموکراتیک و کنفدرالیسم تنیده توصیف می

جمهوری دموکراتیک مستلزم اصالح دولت ترکیه به منظور به رسمیت  02دموکراتیک.

ندی از ویژه کردها در میان جمعیت این کشور و جداسازی شهروها، بهشناختن اقلیت

کند که حکومت سوریه باید از عنوان می PYDبه همین نحو،  -قومیت ترک است

 نظر کند.عربی حزب بعث صرفایدئولوژی پان

سوسیالیست (، 2116-0920خودآیینی دموکراتیک مفهومی برگرفته از موری بوکچین )

ای ههای اجتماعی و شرکتلیبرتارین آمریکایی است و اشاره به ترکیبی از جنبش

خواه در آینده باشند. ی برابرینمایی از یک جامعهتوانند پیشتعاونی دارد که می

بوکچین در زمان پایان جنگ جهانی دوم یک تروتسکیست بود و مانند سایر 
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-ی کارگر را میهای اجتماعی طبقهی موجی از انقالبها انتظار مشاهدهتروتسکیست

ع نپیوستند، و جنبش تروتسکیستی کوچک و ها به وقوکشید. هنگامی که این انقالب

 هایش زد.منزوی باقی ماند، بوکچین دست به بازنگری اندیشه

بوکچین از مارکسیسم دست کشید، مارکسیسمی که از نظر او مرتکب اشتباهی 

-نیز هیچ PKK . کردمی تلقی انقالبی یسوژه را کارگر یطبقه بنیادی شده بود چون 

ی کارگر را به عنوان راهنمای مسیری به سمت سوسیالیسم گاه خودرها سازی طبقه

ی کارگر شک داشت چرا که در روزهای نخستش بیشتر به طبقه PKKقلمداد نکرد. 

دانست و در شهرها آن را در آن را در مقایسه با دهقانان، برخوردار از امتیازاتی می

جاالن اعالم کرد که ، او91ارتباط تنگاتنگ با دولت ترکیه می دید. در اوایل دهه 

خط تمایزبخش اصلی  03ی کرد وجود ندارد.گیری در جامعههای طبقاتی چشماختالف

 داران و کارگران.بود نه بین سرمایه« پرستانمیهن»و « [0]یاراندشمن»بین 

-سرمایه نیست، بلکه تضاد سرمایه-داری تضاد کاربه زعم بوکچین، نقطه ضعف سرمایه

-شود، نابودگر محیطناپذیری انباشت میشناسی است. سرمایه، که به شکل پایانبوم

تواند یابد و میداری میهبوم خصلتی ضدّسرمایزیست است. مبارزه برای نجات زیست

-زیست طبیعی در خطر میی زوال محیطتمام کسانی که زندگی خود را به واسطه

کنند، متحد نماید. شان از آن طبیعت مبارزه میبینند و کسانی که علیه بیگانگی

-بوم هاآن برای  گیرد،ای مهم در نظر میشناسی را مسئلهامروزه هم بوم PKKاگرچه 

 .نیست توجه مرکز داشت اهمیت بوکچین نزد که ایاندازه به شناسی

-برد تضاد بین هویتبخش را به پیش میاز نظر اوجاالن، تضادی که مبارزات رهایی

های معین همانا منظر او باعث و بانی سرکوب هویت از های تحت ستم و دولت است. 

 به که انکشافی ،اند مانده عقب جدید تمدن انکشاف های دولتی است که از سیاست

 به دولت ساختن وادار  هدف، 04.است ناپذیراجتناب تکنولوژیک پیشرفت سبب

 هدف، این برای. دارد وجود پیشاپیش که است دموکراتیکی بالقوگی تحقق پذیرش

قرار است که به شکل متقاطع در مرزهای « خودآیینی دموکراتیک»ساختارهای 

http://www.allianceofmesocialists.org/%DA%A9%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7/?lang=fa#_ftn1
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ر بنا گذاشته شوند. این ساختارها مبتنی های حاضملت-کشوری موجود و درون دولت

های قومی، زنان یا های مختلف مانند گروهبر به رسمیت شناختن و نمایندگی هویت

ها، جایی کارگران است. در کردستان ترکیه، این ساختارها اغلب با ساختار شهرداری

 اند.تنیدهاند، درهمکه احزاب قانونی کرد انتخاب شده

کنفدرالیسم »نی دموکراتیک باید از پایین به باال، در نظامی از ساختارهای خودآیی

-توصیف می« الگوی هرمی سازماندهی»بسته شوند. اوجاالن این را هم« دموکراتیک

کنند. از گیری میدر این الگو اجتماعاتی در کارند که مشورت، بحث و تصمیم»کند. 

ی باز شکل کنندهی هماهنگهپایین به باال نمایندگان منتخب به نوعی از یک پیکر

 05«ها به مدت یک سال نمایندگان منتخب مردم خواهند بود.دهند. آنمی

ی شمارد و آن م مردود  های جدید راتالش برای تشکیل دولت PKKاکنون ایدئولوژی 

هایی را بر چنین دولت PKKگر می داند. ریشه های نقد کنونی ها را اساسا سرکوب

از ابتدای تاسیس خود اتحاد  PKK ی آن یافت. در تاریخ اولیهتوان پیشاپیش می

را به سبب حمایت همراه با  0921ی شوروی و انترناسیونال کمونیستی اوایل دهه

، PKKانتقادشان از ناسیونالیسم کمالیستی به نقد کشیده بود. به عالوه، از نظرگاه 

اسیونالیستی و ضدّ رهبری شوروی امنیت ملی اتحاد شوروی را به اصول انترن

هایی از ملت-شوروی به دولت مصلحت دولتداد. نقد استیالی امپریالیستی ترجیح می

ملت کرد، -ولتد ی پروژه گذاشتن کنار برای دیگر دلیل  قبیل آن تعمیم داده شد.

 ترکیه، کردستان از هاییبخش در مثال، برای خصلت چند جنبه ای جمعیت کرد بود. 

با  PKK آناتولیا، شرق در. بودند یافته تکامل ای فرقه های شاخه یراستا در هاهویت

می دانستند و نه  [2]رو شد که بسیاری از مردم خود را علویاین واقعیت مسلّم روبه

ملت متحد از دل این ناهمسانی نیاز به ادغامی فرهنگی -برای ایجاد یک دولت 06کرد.

 با آن مخالفت می ورزید. PKKخواهد بود، چیزی که 

 قدرت علیه کردی شورش صرفا جدیدترین  PKKی اوجاالن مدعی است که مبارزه

 کردها خود، به نسبت شناسانه شرق رویکرد از بارز ینمونه یک در. است مرکزی دولت

http://www.allianceofmesocialists.org/%DA%A9%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7/?lang=fa#_ftn2
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 از پیش چهارم یهزاره) هاسومری زمان از که شوندمی تصویر تاریخ فاقد مردمانی

اند. یکسان باقی مانده« ذاتاً»ر تمام این مدت د و اندشوریده دولت قدرت علیه( میالد

سه بود که گیری دولت فی نفکه موجب ستم بر کردها شد شکل« گناه نخستینی»

خود را حفظ کنند. اوجاالن « طبیعی»کردها در برابر آن سعی کردند فرهنگ آزاد 

داند که ظاهراً در طول دوران نوسنگی در ای آرمانی میجامعه« باززایی»هدف خود را 

-شود، وجود داشته است. وجوه مثبت این گذشتهجایی که اکنون کردستان قلمداد می

کردی، « ناب»کزی برای زنان در جامعه، یک هویت یعنی نقشی مر -ی اساطیری

 که در شکل مدرن بازگردند. -خواهی اجتماعیبرابری

ها باید در اوجاالن موافق براندازی دولت های موجود نیست. در عوض، این حکومت

مرحله ای با ساختارهای کنفدرالیسم دموکراتیک جایگزین شوند. نقد اوجاالن از دولت 

های دی مبهم است چون دموکراسی مورد ستایش او اغلب با دولتهای موجود تا ح

 که گوید شود. برای مثال، اوجاالن میداری پارلمانی غرب یکسان پنداشته میسرمایه

تفوق »انکشاف پیدا کرد و منجر به « دموکراسی قاطع»یک  اروپایی کشورهای در

 07«شود.تیک نامیده میتواند تمدن دموکراتمدن غرب به همین معنا می»شد. « غرب

های که از طریق فداکاری -در اصل، نظام دموکراتیک غربی»چنین گفت:  2100و در 

حاوی هر آنچه است که برای حل مسائل اجتماعی به آن نیاز  -عظیم بنیان یافته است

 را ناسیونالیسم بیستمی، قرن هایجنگ  سبب به اروپا، مهد [دموکراسی]، » 08«داریم.

 دموکراتیک معیارهای به وفادار که کرده ایجاد را سیاسی نظامی و ذاشتهگ سرپشت

 ازجمله – هانظام سایر بر را خود مزایای پیشاپیش دموکراتیک نظام این. است

 جهان سراسر در قبول قابل نظام تنها اینک و کرده اثبات  -واقعی سوسیالیسم

 09«.است

 طبقه و اقتصاد در روژاوا
 ایمنطقه عمدتاً روژاوا. است نیافته وقوع روژاوا در چندان اریدسرمایه ی  توسعه

 در و است مولد بسیار روژاوا اما. است کوچک مدرن کارگر یطبقه یک با کشاورزی



 روژوا در نزاع کار و سرمایه

 75 

 مثل خامی مواد منطقه شد. این ی داخلی مقایسه میستعمرهم یک با بعثی یسوریه

اوجاالن اوضاع  21.شدندمی فرآوری دیگر جایی در که کردمی تولید را نفت و گندم

اقتصادی در روژاوا را از یک سو با واحدهای اقتصادی کوچک و مبتنی بر -اجتماعی

 20کرد.خانواده، و از سویی دیگر با اقتصاد دولتی توصیف می

 توانمی را شرایطی چنین برابر در اقتصادی-اجتماعی بدیل باب در اوجاالن دیدگاه 

 کار که است آن نیازمند عدالت من، نظر به»: کرد فوص دموکرات-سوسیال دیدگاهی

 که خالق، کار دستمزد. بگیرد دستمزد محصول کل در  آن سهم به توجه با خالق

های خالقانه باشد. تأمین ه نسبت سایر فعالیتب باید دارد، جامعه بودن مولد در سهمی

بتوانند در نظام ی عمومی کلی خواهد بود. همه باید اشتغال برای هر فرد یک وظیفه

ها و نیازهایشان مشارکت داشته درمانی، آموزش، ورزش و هنر بر حسب توانایی

 22«باشند.

توان سوسیال دموکرات برای روژاوا را نیز می PYDهای اقتصادی نسبتاً مبهم طرح

قرارداد »نامید. هدف، اقتصادی مختلط با خدمات اجتماعی قدرتمند است. بنا بر 

کشی از ا، مالکیت منابع طبیعی و زمین متعلق به مردم است و بهرهروژاو« اجتماعی

ها باید تحت نظارت قانون باشد. در عین حال، این قرارداد اجتماعی از مالکیت آن

 21چیز نباید غصب شود. حدود کند که هیچکند و تصریح میخصوصی محافظت می

ها توسط قرارداد و مالکیت آنداران است ها در روژاوا در اختیار زمیندرصد از زمین

-های پیشتر تحت مالکیت دولت در میان خانوادهشود. مزرعهاجتماعی پاس داشته می

)یا جنبش برای  Tev-Dem جانب از ها تعاونی گیری اند. شکلهای فقیر توزیع شده

ای شود که ساختار حاکم بر روژاواست. در دورهای دموکراتیک( ترویج میجامعه

 .شوند هابنگاه مسلط شکل به تبدیل تر، قرار است که تعاونی ها بلندمدت

PYD کند، نوع جدیدی از انقالب که ی نوین یاد میاز روژاوا به عنوان یک تجربه

ی عدم های پیشین است. در باب گزینههای برگرفته از شکست جنبشمبتنی بر آموزه

 به قدرت کارگیریبه ز سلب مالکیت هم همین حکم صادق است، یعنی خودداری ا
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 را سوسیالیسم ایجاد برای پیشین هایکوشش که اقتدارگرایی از اجتناب منظور

از بیرون راندن کامل سربازان دولت  PYD امتناع که شودمی گفته. است کرده معیوب

کارگیری سوریه از روژاوا و نپیوستن به خیزش علیه اسد، مبتنی بر همین امتناع از به

با وجود این، خیزش علیه دولت سوریه بود که به جنبش کرد این بخت را زور است. 

داد تا روژاوا را به وجود آورد چون رژیم اسد تصمیم گرفت تا بر مبارزه با شورشیان 

 تمرکز کند.

های اروپامدار انقالب سوسیالیستی را به روژاوا ما باید دقت داشته باشیم که ایده

ی کارگر که در مبارزه برای خودرهاسازی اش یک طبقه فرافکنی نکنیم. اما در غیاب

است که نقش  PYDی تغییر اجتماعی باشد، به وضوح این خود بتواند نیروی محرکه

ی دو کند. خودسازماندهی خودآیین پیش از آنکه به وسیلهکننده را ایفا میتعیین

ری مهم در قطب ضدّانقالبی رژیم اسد و جهادیسم سلفی عمدتاً زدوده شود، عنص

طور که از ساختارهای خود انگیخته ی توده ای پیداست که انقالب سوریه بود، همان

اوا، ابتکار روژ در شوراها اما ی انقالب از دل سوریه سر بر آوردند. در نخستین مرحله

 PYD. خودآیین و باال به پایین از عمل ابتکار نه  بوده اند و عمل یک نیروی سیاسی

ای دموکراتیک) است. نیروهای (جنبش برای جامعه Tev-Dem در نیروی مسلط 

آموزش  PYD( با ایدئولوژی Asayişو نیروهای امنیتی یا  YPG ،YPJمسلح در روژاوا )

 اند.پیمان شدهاند و با اوجاالن همدیده

پایداری روژاوا در برابر حمالت داعش بدون شک برای چپ یک پیروزی است. جنبش 

تر از آن، اش برای تعیین سرنوشت خود و مهمتگی عملی در مبارزهکرد الیق همبس

 بدین دلیل است که مردم روژاوا در حال تالش در جهت ساخت بدیلی ترقی خواه اند.

های ی روژاوا را با نگاهی انتقادی به محدودیتستگی با پروژههمب نیروهای چپ باید 

داری توان بر سرمایهکند که چگونه می آن کنند. شاید روژاوا بتواند این سوال را مطرح

تر در منطقه، با همکاری سایر غلبه کرد، اما پاسخ به این پرسش تنها در بستر گسترده

 پذیر است.نیروها، امکان
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های بین جنبش کرد و بسیاری از اعراب در سوریه و خارج از آن، این چشم با توجه به تنش

در روژاوا و امتناع آن از بیرون  PYDی کنندهتعیینشود. نقش انداز بیش از پیش دشوار می

راندن سربازان دولت سوریه به طور کامل و نپیوستن به خیزش علیه اسد منجر به این اتهامات 

های شورشی متفاوت عرب، و کند. گروهمی« دستیهم»با دیکتاتوری  PYDشده که 

توصیف « PYDدیکتاتوری »عنوا های کرد سوری، روژاوا را به همچنین برخی از دیگر گروه

 می کنند.

-هایی از نقض حقوق بشر وجود دارند، نخستین واکنش باید حاکی از دغدغهزمانی که گزارش

غیرنظامیان عرب  YPGهای باره که یگانهایی در اینالملل با گزارشای جدی باشد. عفو بین

، PYDجمهور یکی از دو رئیس 23اند، این زنگ خطر را به صدا در آورده است.را بیرون رانده

بر روی گروهی « به اشتباه» 2104در ماه جوالی  YPGصالح مسلم اعتراف کرده که مبارزان 

بان حقوق بشر نیز به نحوی انتقادی از دیده 24آتش گشودند.Amudeکنندگان در از تظاهرات

های بخشی از برنامهاظهار ضمنی اینکه انتقاد  25وقمع اعتراضات در روژاوا گزارش داده.قلع

بندی گزارش عفو مبنی بر اینکه زمان YPGی کل ی فرماندهبرای نمونه، گفته-دشمن است

در زمانی که ما داریم خود را برای جنگی بزرگ علیه دولت »است، « مشکوک»الملل بین

 26چندان متقاعدکننده نیست.-«کنیماسالمی آماده می

نسبت به مداخالت امپریالیستی، خطر وخامت  PYDاتهاماتی از این دست در کنار موضع 

و نیروهای ائتالف و  YPGکاری بین کند. همبیشتر روابط بین کردها و اعراب را ایجاد می

های آن داعش نیست، ممکن پیشنهاد آن برای همکاری با روسیه، که هدف بیشتر بمباران

-هم پیامدهای روی به را مشچش نباید چپ اما باشد، درک قابل بقا برای مبارزه در است 

 .ببندد امپریالیست هایقدرت با دستی

دلی برای اغلب به معنای ایجاد حمایت و هم« همبستگی»در میان نیروهای چپ غربی، 

 دوردست تجارب به غرب گرایانچپ امیدهای و رویاها ها در جنوب جهان بوده است، جنبش

 نابودی و سرخوردگی. اند شده  ارائه تیکرمان صورتی به که شده داده نسبت ها جنبش این

 تجارب از باید چپ که تکراری یگفته این گرفتن جدی. است شده گریزناپذیر تقریباً پیوندها

که چپ باید چنین تحوالتی را با پیچیدگی و  معناست بدین بگیرد درس المللیبین

 2106زمستان                                                                تناقضاتشان درک کند.
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لی، بدیل هیوالی دولت؟ خودگردانی مح  

  در سوریه« فدرالیسم دموکراتیک»نگاهی به  
 اسدی آرش

درآمد  پیش  

در کانتون جزیره برگزار  مارس، در شهر رمیالن  17و  06در پایان نشستی که در روزهای 

ها،  مثل کردها، عرب های قومی و مذهبی برخی از احزاب، نمایندگان گروهشد، 

فدرالیسم »های منطقه به برقراری سیستم  ها و چچنی ها، ارمنی ها، ترکمن سریانی

ی مجلس موسسان  بیانیه[ و شمال سوریه رای دادند. در 2[ در روژآوا]0«]دموکراتیک

  ، که پس از آن منتشر شد، تأکید شدهاتحاد فدرال دموکراتیک روژاوا شمال سوریه

ومی و مذهبی را های ق مشارکت تمام گروه «فدرالیسم دموکراتیک»است که سیستم 

 .کند ی سوریه تضمین می در آینده

هایی )گاهی تند( از سوی بازیگران اصلی  به واکنش« فدرالیسم دموکراتیک»اعالم 

، هر دو مخالفت [4]رژیم دمشقو  سیون سوریهاپوزی .[ منجر شد3ی سوریه] صحنه

را به « فدرالیسم دموکراتیک»ای  های ژئوپلتیک منطقه خود را اعالم کردند. قدرت

قلمداد  ی این کشور نقض تمامیت ارضی سوریه و سرآغاز تجزیهمعنای تالش برای 

خود از این مسئله را اعالم  «نگرانی جدی»آلمان های جهانی، مثل  کردند. برخی قدرت

کم در یک مورد به توافق  رسد بازیگران اصلی سوریه، دست کردند. به نظر می

http://rudaw.net/english/middleeast/syria/170320161
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/03/turkey-syria-kurds-confident-their-self-rule-succeed.html
http://www.nnsroj.com/fa/detiles.aspx?id=60499
http://www.nnsroj.com/fa/detiles.aspx?id=60499
http://en.etilaf.org/press/no-place-for-projects-against-the-will-of-the-syrian-people.html
http://en.etilaf.org/press/no-place-for-projects-against-the-will-of-the-syrian-people.html
http://www.sana.sy/?p=354739
http://www.trtworld.com/mea/turkey-iran-discuss-terror-and-future-of-syria-70962
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که نیروهای اصلی دخیل  است. این« وکراتیکفدرالیسم دم»اند، و آن مخالفت با  رسیده

ی  به مثابه تجزیه« فدرالیسم دموکراتیک»در تراژدی سوریه به یک تعبیر مشترک از 

تواند محل بررسی و تحقیق باشد. شاید این  اند، خود می سوریه و تشکیل دولت رسیده

ن در نگاه طلبی را بتوا به تجزیه« فدرالیسم دموکراتیک»گیری مشترک و تعبیر  موضع

ها مشترکا  مشترک ایدئولوژیک آنان نسبت به قدرت سیاسی تأویل کرد؛ درک آن

تواند به دنیای  شان می ی قدرت سیاسی و تشکیل دولت است، لذا جهان ادراک قبضه

 .گرا تقلیل یابد دولت

در این مقاله در پی پاسخ به این سؤال هستیم که نسبت نظری فدرالیسم دموکراتیک 

طلبی در چیست؟ موانع ذهنی فدرالیسم دموکراتیک  سازی و تجزیه ی دولت با پروژه

جا  توان نام برد؟ در این ی فدرالیسم دموکراتیک می کدامند؟ از کدام موانع عینی پروژه

انباشت قدرت »را  های انباشت قدرت سیاسی که آن با تدقیق پیرامون یکی از سازوکار

شود که شباهت سازوکار انباشت  استدالل میایم،  نامیده« سیاسی به مدد سلب هویت

ها و نیروهای  سازد. دولت قدرت به انباشت سرمایه، چه بدیل دموکراتیکی را ممکن می

های تاریخی این شکل از انباشت قدرت، پاسخی دقیق و  گرا اگر برای بحران دولت

د انباشت قدرت سیاسی به مد»شفاف نداشته باشند، در پایان گریزی از سرگیری 

ی نشست  واسطه نخواهند داشت. جریان غالب در اپوزیسیون سوریه که به« سلب هویت

ای متشکل شد،  های منطقه ریاض و با حمایت رژیم عربستان و برخی دیگر از قدرت

جا که  گرایی روژآوا اعالم کرده است، تا آن صراحت مخالفت خود را با بدیل دولت به

زجمله احرارالشام درحال نبرد زمینی با نیروهای برخی از نیروهای اصلی این جریان ا

ی بدیلی  جا که جریان غالب در اپوزیسیون سوریه، از ارائه مدافع روژآوا است. از آن

ها ناتوان است و گرایش به تمرکز قدرت سیاسی دارد، به طور  برای مشکل قومیت

تی بر تواند ضمان تاریخی گریزی از سرنوشت خصم خود ندارد و هیچ امری نمی

 .دموکراتیک بودن شکل دولت بدیل آنان باشد
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 هویت قومی یا انترناسیونالیسم؟

ًپیش از شروع بحث، به منظور رفع سوءتفاهم در مورد هویت قومی باید اندکی تأمل 

کرد. در سنت چپ استالینیستی، هویت قومی عموما مفهومی است که دارای بار 

ست اصلی رسیدن به وحدت جا که خوا معنایی تحقیرآمیزی است. از آن

انترناسیونالیستی است، هر نوع خواست قومیتی موجب تضعیف این وحدت و مانعی 

ی  جدی در مقابل انترناسیونالیسم است. احتماال ارجاع نظری در توجیه این نگاه جمله

کارگران میهن » (:299؛ 0381[ است که )مارکس؛ 5معروف مارکس در مانیفست]

کار صنعتی » :(289؛ 0381انیفست معتقد است که )مارکس؛ مارکس در م«. ندارند

امروزی و فرمانبرداری کنونی از سرمایه که در انگلستان و فرانسه و هم در آمریکا و 

از تعابیر « آلمان مشابه است، نشانی از خصلت ملی در پرولتاریا برجا نگذاشته است.

هایی از  ومیتی، خواستهای ملی و ق مارکس احتماالً چنین برداشت شد که خواست

 .شکند گرایانه است و اتحاد صفوف جهانی پرولتاریا را در هم می اساس فرقه

حاشیه رانده شده و  های به جاست که سیر آثار مارکس و نوشته مشکل آن

[ در مورد 6ی مارکس گویای امر دیگری است. پژوهش کوین اندرسون] شده فراموش

های مارکس در مطبوعات( نشان  ها و تحلیل ارینگ آثار مهجور مارکس )عموماً نامه

های قومی در طول سالیان تغییر ژرف  ها و خواست دهد که نگاه مارکس به قومیت می

کرده است. دفاع مارکس از مبارزات ملی لهستان، حمایت از شورش سپوهای هند، 

و طلبی ایرلند  گیری در مورد جنگ داخلی آمریکا، حمایت از جنبش استقالل موضع

های قومیتی یا نژادی داشته به اعتراضات  اتفاقات سیاسی دیگری که ریشه در خواست

که به روایت اندرسون،  شده است. تاجایی رزمانش منتج می های نظری با هم و درگیری

های ملی  یکی از علل شکست انترناسیونال اول پافشاری مارکس بر حمایت از خواست

 نگاه تغییر در مهم ی نکته خود باکونین بوده است. ایرلند در مقابل رقیب آنارشیست 

  ی قومی، مبارزه کس در پیوند میان مبارزهمار که است این ها قومیت به نسبت مارکس

ی طبقاتی اشکال گوناگون رهایی بشر   برای خودمختاری، مبارزه با نژادپرستی و مبارزه
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اری انقالب پرولتری دید. در واقع این مبارزات را مقدمه و چاشنی انفج را می

هایی که هویت قومیتی داشتند گاهی  دانست. هرچند که مارکس از بروز مقاومت می

کرد. برای مارکس  کرد، اما این مبارزات را به مطلق بدل نمی سرسختانه دفاع می

که از  موضوع روشن بود، نسبت این مبارزات و رهایی بشر چیست؟ برای نمونه با این

ی بدیل  ی اصلی خود را ارائه کرد، لیکن مسئله ها دفاع می دتشورش تایپینگ تا م

کرد. مارکس و انگلس هرچند در ابتدا  روشن برای دنیای پس از پیروزی مشخص می

[ اما با روشن شدن 7دانستند] این جنبش را با احتیاط شکلی سوسیالیستی می

شوق  لحن مارکس برخالف شور و»هدف بودن جنبش تایپینگ، پس از مدتی  بی

نحو  به»نویسد که شورشیان چینی  انگیز است. می اش برای شورشیان تایپینگ غم اولیه

هایی از  اند، ویرانی بدون هسته انگیز ویرانی به بار آورده نامتناسبی در اشکالی نفرت

« پوچی»، مارکس نه پیشرفت بلکه 0862در مورد شورش تایپینگ «. ساختاری جدید

ی شورشیان تایپینگ  نویسد که علت این است که فلسفه یکند. مارکس م را مطرح می

محصول یک »بخش جدید قرار دهد،  های رهایی که بنیاد خود را بر ایده جای آن به

های  چه که نهایتاً جنبشی با دیدگاه   شده است، تجلی آن زندگی اجتماعی سنگواره

 [8]«.شد روانه شمرده می پس
 

اش اهمیتی  ها برخالف برخی از پیروان ی قومیت هکه از نگاه مارکس مسئل مختصر این

اساسی داشته و خواهد داشت، لیکن این اهمیت در پرتو رهایی بشر و ایجاد یک بدیل 

 .یابد بخش معنا می رهایی

ای  امری ریشه« سوسیالیسم واقعا موجود»ی  دست بر قضا، سرکوب قومی در گستره

هایی که تا  دف شد با برآمدن قومیت[. سقوط امپراتوری کمونیستی مترا9بوده است]

ی ممانعت از تفرقه افکنی فراموش شده  پیش از آن زیر پرچم سرکوب و به بهانه

 .بودند

سازی هویت  ترین کارکردهای ماشین دولت، همگون رسد، یکی از بدیهی به نظر می

ناپذیر است.  های هویتی در یک قالب مشخص و خدشه شهروندان و یا ادغام کثرت
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سازی  ای است که هدف غایی آن یکدست سازی، پروژه ی دولت  پروژهاصوالً

های اجتماعی است. برای درک بهتر فدرالیسم دموکراتیک، بهتر است یکی از  ناهمواری

 .کارکردهای اساسی دولت را بررسی کنیم

 انباشت قدرت به مدد سلب هویت

داری خود را در دو  دیوید هاروی بر این باور است که شکل پدیداری دولت سرمایه

[ 01دهد: حق انحصاری خشونت و حق انحصاری دولت بر نقدینگ.] کارکرد بروز می

گذارد. در حقیقت،  ی دیالکتیکی این دو حق انحصاری بر یکدیگر اثر متقابل می رابطه

حق انحصار خشونت توسط دولت است که امکان حق انحصاری بر نقدینگی و سیاست 

فرد دولت بر  سازد، و همچنین توان منحصر به ن میپولی در سطح ملی را ممک

 .کند گذاری پولی است که به او مشروعیت انحصاری خشونت را ایفا می سیاست

 و سرمایه  توان در ی کارکردی دولت را می دهد، دو حوزه چنان که هاروی نشان می آن

 کند می ایجاب سرمایه سازوکار که طور آن دولت هدف. کرد بندی جمع سیاسی قدرت

 سیاسی، قدرت ی حوزه در سرمایه، انباشت سرمایه، ی حوزه در. است انباشت ی مسئله

اشت قدرت سیاسی است. لذا، در سطح نظری هیچ نهادی در سطح جامعه مستقل، انب

که حق  پیوند با دولت،حق انباشت قدرت سیاسی را ندارد. چرا دور از نظارت و بی به

 .انحصاری خشونت از آن دولت است

زمان در خدمت انباشت سرمایه و انباشت قدرت  سازوبرگ ایدئولوژیک دولت، هم

های مورد تأیید خود تصویری  سیاسی است. ایدئولوژی دولتی در این موارد از هویت

دار  دهد که تنها یک دستگاه عظیم پروپاگاندایی دولتی از ترویج و ریشه می  ارائه

های  ی هویتی، از قبیل هویت شیه رفتهحا ساختن آن تصویر و سرکوب تصاویر به

که توان تأیید  جنسی، قومی، نژادی و مذهبی توانا است. لذا دستگاه دولتی پیش از آن

های ایدئولوژیک خود را برجسته و  تمامی تنوعات هویتی را داشته باشد، تنها هویت

ود را به کند که خ ها تقاضا می دهد. در این بین از دیگر هویت مورد تأیید قرار می

ی جمهوری عربی  شمایل هویت مورد تأیید و ایدئولوژیک دولتی ارتقا دهند. نمونه
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مثالی از این سازوکار ایدئولوژیک دولتی است. « هویت اصیل عربی»ی  سوریه و مسئله

ها از حق شهروندی  به این دلیل واضح که بخشی از شهروندان سوریه، برای دهه

 .آنان مورد تأیید سازوبرگ ایدئولوژیک دولت نبود محروم بودند، چراکه هویت قومی

لذا جمهوری عربی سوریه، با سلب هویت از شهروندان، به انباشت قدرت سیاسی 

 .پرداخت می

نامد را در  می« انباشت سرمایه به مدد سلب مالکیت»چه که هاروی  توان آن می

خود را به ی قدرت سیاسی بسط داد و مدعی شد که انباشت قدرت سیاسی،  حوزه

های  دهد. در حقیقت یکی از راه نشان می« انباشت قدرت به مدد سلب هویت»شکل 

انباشت قدرت سیاسی در دولت، سلب هویت از شهروندان و تالش برای ارتقای 

های قومیتی، نژادی، زبانی، دینی و  هویت .شهروندان به هویت ایدئولوژیک دولتی است

های مشروع دولتی جایگزین آنان  هویتشوند و  جنسیتی، به یکسان سلب می

های نژادی به  ها و اقلیت ترین مثال این سازوکار، سرکوب قومیت شوند. واضح می

 .بخشی به یک قوم و نژاد ویژه است ی ارجحیت بهانه

سرکوب سیاسی ای بود برای  ها این سازوکار بهانه در جمهوری عربی سوریه، برای دهه

[ با شدت از 00سازی] سوریه. سازوکاری که تحت نام عربی و اجتماعی شهروندان کرد

حمایت و  2102پیش از آغاز اعتراضات مردمی در سوریه( سال )میالدی تا  61ی  دهه

 .شد پیگیری می

توان  یخی را میهای تار یوگسالوی سابق، اتحاد جماهیر شوروی و خیل کثیری از نمونه

های قومی پس از فروپاشی مواجه شدند. پرسش این است که  به یاد آورد که با بحران

های قومی دامن زد. مراد از طرح  های قومیتی به بحران چرا فروپاشی مناطقی با کثرت

های  گیری خواست ی پی واسطه این مسئله این نیست که سقوط بلوک شرق تنها به

انباشت »ه هدف از طرح این پرسش تأکید بر اهمیت موضوع قومی صورت گرفت! بلک

با « انباشت قدرت سیاسی»ای که  در لحظه« قدرت سیاسی به مدد سلب هویت است

های  ریزد و از آن پس خواست ی قدرت دولتی فرو می شود، شیرازه بحران مواجه می

http://www.hrw.org/reports/1996/syria.htm
http://www.hrw.org/reports/1996/syria.htm
http://www.hrw.org/reports/1996/syria.htm
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اره پدیدار ب ای که در فرایند انباشت قدرت سیاسی سرکوب شده بودند، به یک قومی

ای  ی هزاره شود فریادهای ناشنیده گاه که منطق انباشت با مانع روبرو می شوند. آن می

 .آورد سربرمی

ای است که  «انباشت قدرت سیاسی»ی امروز مثالی دیگر از بحران در منطق  سوریه

بست رسیده است.  در آن به بن «انباشت قدرت به مدد سلب هویت»ی خشن  چرخه

رسد  تراژدی سوریه است که برای نخستین بار نام اقوامی به گوش می درواقع پس از

های سوریه،  های شمال سوریه، چچنی ترکمن .که تا پیش از این وجود رسمی نداشتند

 درآمدن بیان به برای فرصتی سوریه تراژدی از پس همگی …ها و  ها، آسوری کلدانی

 از یکی. است منطقه وپلتیکیژئ های بازی در اقوام این اهمیت از بخشی. یافتند

پایمال شدن حقوق قومی  روژآوا، بر آوردن وارد فشار برای ترکیه رژیم دایمی های بهانه

که چندین جریان سیاسی/نظامی به تحریک  اقلیت ترکمن شمال سوریه است. تا جایی

یکی از آنان « الدین احفاد صالح»دهی شدند، برای نمونه گروه ترکمن  ترکیه سازمان

 .تاس

تر وجود قانونی نداشتند، برخورد و نگرش و  اما بخش دیگر اهمیت این اقوام که پیش

داری و  های فردی، تولید سرمایه واکنش آنان به مفاهیم مدرنی مثل دموکراسی، آزادی

 محصور ی جامعه ی سابقه با شده سرکوب قوم یک که جاست این پرسش. است …

 خواهد نشان واکنشی چه مدرن مفاهیم این لقبا در ها، ایزدی مثل ساله هزار چند

جدی میدانی بستگی دارد، و  ی مشاهده یک به صرفا موضوع این تحلیل و درک داد؟

 .توان به درک واقعی از موضوع رسید با تحلیل دلخواهانه نمی

ی ماشین دولتی  رسد که اتحاد نظری مبنی بر تصرف و قبضه در این میان، به نظر می

ای و جهانی سوریه  راه انباشت قدرت سیاسی در میان بازیگران منطقه به مثابه یگانه

طلبی را باید در این نظر  وجود دارد. یک علت تأویل فدرالیسم دموکراتیک به تجزیه

 .مشترک یافت
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تواند بار دیگر پاسخ خود را در ماشین  های فرورفته در تاریخ، نمی رستاخیز قومیت

تر انباشت  های تازه قومی و مذهبی راه خود را در شکلسرکوب دولتی بیابد، بلکه تکثر 

یابد. هرچند که این اشکال جدید  تر می بار در اشکالی مردمی قدرت سیاسی، این

چه که  تر از آن بسا که بسیار شکننده ضرورتاً عاری از تضاد و بدون مانع نیستند. ای

ی این جنبش را بررسی شوند باشند. در ادامه برخی از تضادهای ذهنی و عین دیده می

 .کنیم می

  

 گرا بود؟ کمون پاریس: آیا مارکس دولت

ی تفسیری از دولت نداریم، اما یادآوری چند نکته در مورد  در این مقاله قصد ارائه

درک مارکس از بدیل موضع مارکس جالب توجه است. پیتر هیودیس در اثر خود، 

داری،  های اساسی مارکس به سرمایهکند که یکی از نقد استدالل می [12]داری سرمایه

وارونگی سوژه و محمول است. بدین معنا که در یک فرایند اجتماعی، ابزار رسیدن به 

شود. مثالً قرار بر این است که با کار  یک هدف مشخص، خود به هدف تبدیل می

شود برای  کردن گذران زندگی میسر شود، لیکن پس از مدتی خود زندگی دلیلی می

ن. اگر وارونگی سوژه و محمول را به مثابه یک نقد اساسی مارکس از کار کرد

ی مدنی را نیز این چنین تعبیر  داری درنظر بگیریم، باید ماجرای دولت و جامعه سرمایه

ی مدنی یک سازوکار اجرایی تحت نام دولت وجود  کرد که قرار است که توسط جامعه

شود و دولت در فراز  ی دولت بدل می هی مدنی به زائد داشته باشد، لیکن خود جامعه

 .گیرد ی مدنی و مستقل از آن قرار می جامعه

پرولتاریا از برتری سیاسی خود برای » :کند استدالل می [03]در مانیفست، مارکس

بیرون کشیدن تدریجی سرمایه از چنگ بورژوازی، متمرکز کردن تمام ابزارهای تولید 

ی حاکم متشکل شده، استفاده  عنوان طبقه به در دست دولت، یعنی پرولتاریایی که

« خواهد کرد، و با شتابی هرچه بیشتر تمام نیروهای تولیدی را افزایش خواهد داد.

معنای راستین آن، صرفاً قدرت متشکل یک  قدرت سیاسی به:»مارکس معتقد است که

ی دیگر است. پرولتاریا در جریان پیکار خویش بر ضد  طبقه برای سرکوب طبقه
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بورژوازی، بنا به ضرورت اوضاع و احوال، خود را به صورت یک طبقه متشکل و با 

[ در مانیفست، مارکس هدف 04«]کند. ی حاکم تبدیل می انقالب خود را به طبقه

داند. اما  دست گرفتن دولت می غایی پرولتاریا را تصرف قدرت سیاسی از طریق به

ی دولت  شد، مسئله اش متحول می چنان که نظرات مارکس در طول زمان فعالیت هم

 .نیز برای او تغییر کرد

سخن « های آزاد انجمن انسان»در پایان فصل کاال در مجلد نخست سرمایه، مارکس از 

های آزاد را به تصور  سرانجام، برای تنوع هم که شده، انجمنی از انسان»گوید:  می

و نیروی کارشان را آگاهانه در  پردازند درآوریم که با ابزارهای تولید مشترک به کار می

 [05«]کنند. حکم یک نیروی کار اجتماعی صرف می

اعتنایی به مفهوم خودگردانی محلی  های آزاد، شباهت قابل این تعبیر از انجمن انسان

توان از روایت  بندی خالصه می در یک جمع .یا خودگردانی شوراهای کارگری دارد

چنین استنباط کرد، که رهایی سیاسی که  ی مارکس هیودیس از سیر تحول اندیشه

ی ضروری گام زدن  سازد، یک پایه خود را در اشکال خودگردانی دموکراتیک نمایان می

 .سوی سوسیالیسم است به

یک ویژگی اساسی کمون « جنگ داخلی در فرانسه»ی خود بر  انگلس در مقدمه

ن نتیجه رسید که کمون یکسره به ای»داند:  پاریس را دور شدن از شکل دولت می

تواند جامعه را به کمک همان  ی کارگر، پس از دست یافتن به قدرت، نمی طبقه

ی طبقاتی  که سلطه ی کارگر، برای آن ماشین دولتیِ گذشته اداره کند؛ این طبقه

بایست، از یک سو،  خودش را که به تازگی به چنگ آورده بود دوباره از دست ندهد، می

را که علیه خود او به کار گرفته شده بود از میان بردارد،  آن ماشین سرکوب گذشته

ولی، از سوی دیگر تدابیری اتخاذ کند که قدرت تفویض شده به گماشتگان و 

کرد، همواره و بدون استثنا پس  ی جامعه مأمور می کارمندانی که خود او برای اداره

 [06«]گرفتنی باشد.
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 این تا کوشید …کمون پاریس» :کهاز این روست که هیودیس بر این باور است 

ه توسط توده مردم که جامع دموکراتیک و نامتمرکز کنترل طریق از را دولتی ماشین

 [07«]آزادانه همبسته شده بودند اوراق کند.

تر از گذشته به این نتیجه  کمون پاریس مارکس را صریح»کند که:  هیودیس تأکید می

واند برای بیرون کشیدن قدرت از چنگ رساند که دولت ابزاری خنثی نیست که بت

ستمگران استفاده شود. خودِ شکل آن مستبدانه است.کموناردها با تشخیص این 

در « موضوع خواهان آن نبودند که قدرت را در دستان دولت خویش متمرکز سازند.

ها خواهان نابودی قدرت دولتی بودند. هیودیس بر این باور است که:  عوض آن

ی مقننه و مجریه در دستان مجالس  ا برای متمرکز کردن وظایف قوهمارکس کمون ر»

های حکومت  ستاید اما این کامالً متفاوت با تمرکز شاخه مردمی خودگردان خویش می

ی  ترین دستاوردهای کمون درجه ی دولت است. یکی از برجسته در دست یک اداره

 «.تمرکززدایی آن از قدرت بود

ای آنکه ابزاری خنثی باشد، زائده بدترکیب جامعه است. ج دولت به»که:  مختصر آن

آورد، هیوالیی که از آن خود حیاتی  وجود می شاخ و دم را به جامعه این هیوالی بی

 «.کند یابد و در پشت سر آن عمل می می

ی اساسی در مورد استراتژی سیاسی مورد نظر مارکس این است که، مارکس  یک نکته

ی  راهای کارگری، خودگردانی محلی و در یک کالم جامعهبر این باور بود که شو

بدون آنکه یک حزب یا گرایش سیاسی قدرت را به »ساخته شده توسط کمون، 

 [08«]انحصار خود بیاورد رخ داد.

رسد که این  نظر می گرداند. به ی اساسی ما را بار دیگر به جنبش روژآوا باز می این نکته

ردانی محلی خود را عرضه کرده است، نه ضرورتاً صورت خودگ مشی رادیکال که به

توسط شوراهای کارگری و مردمی، که توسط یک حزب سیاسی قدرتمند در این 

منطقه حاکم شده است. از منظر نقد مارکسیستی، هرچند که خودگردانی محلی در 

روژآوا فراتر از انتظار عمومی از خاورمیانه است و وجهی دموکراتیک و مترقی دارد، 
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ی زیادی دارد. از  نهاد شدن فاصله لیکن ساختاری باال به پایین دارد و همچنان تا مردم

روی جنبش روژآوا است که  این جهت این مسئله یکی از مشکالت و موانع ذهنی پیش

غیاب این حزب قدرتمند )پ.ی.د( و یا شکست آن یکسره خودگردانی محلی را از رده 

برای گذار به سوسیالیسم یک مسیر صعب و طوالنی  سازد. هنوز اعتبار می خارج و بی

 .وجود دارد

  

 گیری سیاسی؟ ی تاریخی یا موضع گرایی: تجربه شکست دولت

که الزامات  در روژآوا، تا این لحظه کسی ادعای تشکیل دولت نداشته است. گو این

یک از  شرایط جنگی ضرورت شکلی از دولت را ایجاب کرده است، اما در هیچ

های رسمی و یا حتی غیررسمی بحثی از اعالم استقالل از کشور سوریه به چشم  بیانیه

توان تأکید بر حفظ تمامیت ارضی سوریه را  خورد. در عوض در اسناد فراوانی می نمی

 های رسمی مصاحبهی خودگردانی در روژآوا در  های برجسته ردگیری کرد. چهره

وضوح خود را سوری و بخشی از سرنوشت مشترک مردم سوریه معرفی  به

طلبی و اعالم استقالل از سوریه  ای که عمالً نسبتی با تجزیه گیری [ موضع09اند،] کرده

 .ندارد

ی کردستان  گرایانه ی مبارزات ملی هسال جنبش روژآوا، امتداد منطقی جنبش چهل

ترکیه است. آلیزا مارکوس در پژوهش خود پیرامون جنبش مبارزاتی کردهای 

های این جنبش را در پیوندی وثیق با جنبش کارگری و چپ ترکیه  [ ریشه21ترکیه،]

از سوی دیگر، در مواردی جنبش روژآوا به  (09-25؛ 2117کند. )مارکوس؛  ارزیابی می

گام با پ.ک.ک در ترکیه  ی فراگیر علیه رژیم ترکیه و هم خشی از یک جبههمثابه ب

علیه  نهای رژیم ترکیه در نصیبی درگیریتوان به  عمل کرده است. برای نمونه می

پ.ک.ک اشاره کرد، نصیبین شهری در مجاورت قامیشلو است. این نزدیکی پ.ک.ک 

 .ی لجستیکی توانا ساخته است را به یاری گرفتن در زمینه

چه که مسلم است این است که حزب کارگران کردستان )پ.ک.ک( بر اثر  آن

، به های مشی استراتژیک پیشین خود مبنی بر تشکیل دولت مستقل کردی شکست

http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/01/syria-kurdistan-tev-dem-rojava-autonomy.html
http://www.al-monitor.com/pulse/security/2016/04/turkey-pkk-clashes-last-stronghold.html#ixzz46BsJYWqI
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تغییر استراتژی روی آورده است. پرسش این است که آیا حقیقتاً گرایش سابق به 

ی تاریخی بدل شده  گرایی در این حزب به پایان راه خود رسیده و به یک تجربه دولت

گرایی هستند و این  طور موقتی خواهان کنار گذاردن مشی دولت است یا تنها به

 کنارگذاری یک تاکتیک سیاسی است؟

توان با قطعیت گفت که بنا به  ر مورد رهبر زندانی پ.ک.ک. عبداهلل اوجاالن مید

متونی که وی منتشر کرده، این تغییر ایدئولوژیک صورت گرفته است و اینک دیگر 

ماندن  ی اوجاالن تشکیل دولت مستقل کردی نیست و در عوض خواهان باقی مسئله

ما با تأکید بر حق خودمختاری بار ا این .در چارچوب حقوقی دولت ترکیه است

 .ی رژیم سیاسی ترکیه سیاسی/اقتصادی/نظامی ملت کرد، بدون استقالل و تجزیه

ی مارکسیستی/استالینیستی خود انتقاد دارد و به صراحت از  اوجاالن نسبت به گذشته

سوسیالیسم واقعاً »زمان  گوید که نفی هم خواند سخن می می «راه سوم»چه که  آن

کنفدرالیسم »است. تعبیری که تحت مفهوم « داری ی سرمایه مدرنیته»و « موجود

 [20شهرت یافته است.] «دموکراتیک

ی سازمانی  ی اوجاالن و تغییر ایدئولوژی او را کنار گذاریم، تکلیف بدنه اگر مسئله

شود؟ آیا حقیقتاً یک تغییر ایدئولوژی در این ساختار نظامی ـ سیاسی  پ.ک.ک چه می

تقلیل « رهبر کاریزماتیک»از « رهرو»ت یا مسئله به ماجرای تبعیت رخ داده اس

یابد؟ چه معیاری برای تأیید یک تغییر ساختاری ایدئولوژیک وجود دارد؟ احتماالً  می

 .دار، مقاومت جدی و شکاف سازمانی است های تئوریک دامنه ترین معیار بحث مهم

ی تاریخی در یک جنبش  شدن به یک تجربه یک مثال از تغییر واقعی و بدل

ایران است. قریب به چهار دهه است  51ی  ی مسلحانه در دهه سیاسی/فکری، مبارزه

ی جنبش چپ ایران مورد تجدیدنظر  ی مسلحانه توسط بخش عمده ی مبارزه که نظریه

های سیاسی عظیمی منتج شده  و نقد قرار گرفته است. نقدی واقعی که به شکاف

ی  ی مبارزه واقعی گواهی است بر مقاومت نسبت ایده های است. وجود این شکاف

ی  ی پیشاهنگان. تا جایی این نقد تعمیق یافته است که امروزه تقریبا مسئله مسلحانه
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ایران مورد پذیرش نیست.  51ی  های جوان دهه ی مسلحانه و تزهای تئوریسین مبارزه

مشی استراتژیک از سوی ی یک تغییر ایدئولوژی، و تاریخی ساختن یک  این تنها نشانه

 .کلیت یک جنبش سیاسی است

توان شواهدی از مقاومت و شکافی سازمانی که از پی این  آیا در مورد پ.ک.ک نیز می

رسد که پذیرش ایدئولوژی جدید تا  نظر می وجود آمده را مشاهده کرد؟ به مقاومت به

ی درونی نشدن  درونی شدن کامل مسیری صعب و طوالنی را باید بپیماید. خطر عمده

جاست که این تغییر ایدئولوژی  یک تغییر ایدئولوژی و باقی ماندن در سطح ظاهر آن

که رهبر غایب شود، رهرو با  ی رهرو و رهبر است. در زمانی صرفاً وابسته به رابطه

 .شود مسائل متعددی ازجمله بازگشت احتمالی به ایدئولوژی پیشین مواجه می

میت دارد، خصلت فرایندی بودن روند تغییر ایدئولوژی است. چه که در این میان اه آن

لذا با گسترش یافتن نقد و گشوده شدن نظر انتقادی و مخالف مشی رسمی، فرایند 

 .شود شدن تغییر ایدئولوژی تقویت می درونی

باری مثل جنگ داخلی، تغییرات دموگرافیک مناطق کردنشین و  نتایج فاجعه

 دهه چند ی ادامه در ،…ها هزار نفر و  معیتی، مرگ دهی ج های گسترده جایی جابه

های  دهی به خواست ل یک دولت کردی و پاسختشکی ترکیه، از استقالل برای مبارزه

 .قومی منتزع از جنبش سراسری کارگری ترکیه بوده است

ی تاریخی خاص، با اعالم  تواند این باشد که چرا در این لحظه پرسش اساسی می

ایم؟ ارتباط زبانی، فرهنگی، تاریخی و  رو شده روبه« م دموکراتیکفدرالیس»رسمی 

 .تواند پاسخی مناسب به این پرسش باشد سیاسی روژآوا و باکور می

  

 سرکوب خودگردانی محلی در باکور، مقاومت در روژآوا

خود در جنوب شرقی ترکیه به  رژیم ترکیه علیه شهروندان کردجنگی که این روزها 

شود. هر داوری و صدور حکم اخالقی  ناپذیرتر از پیش می راه انداخته، هر لحظه کنترل

جنگی که یک دولت یت باشد که در برای طرفین نزاع، باید با درنظر گرفتن این واقع

ی  اندازد، مسئولیت گسترش خشونت بر عهده به راه می علیه بخشی از شهروندان خود

http://www.theguardian.com/commentisfree/2016/feb/05/the-guardian-view-on-the-war-in-south-eastern-turkey-a-tragedy-and-a-danger
http://rudaw.net/NewsDetails.aspx?pageid=187370
http://rudaw.net/NewsDetails.aspx?pageid=187370
http://rudaw.net/NewsDetails.aspx?pageid=187370
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دولت خواهد بود، چراکه در این شکل از درگیری، دولت بنا به قدرت خود توان 

 .بخشیدن به خشونت را دارد جلوگیری و یا پایان

را به خطر انداخته است. توصیف دلخراش  جنگ عمالً زندگی چند صد هزار نفراین 

کند. در این  از وضعیت جنگی در شهر، ابعاد تخریب را روشن می شهردار سابق دیاربکر

دولت تغییر بافت جغرافیایی های پایان بخشیدن به جنگ از طرف  میان، یکی از راه

« انباشت قدرت سیاسی به مدد سلب هویت»و یا به تعبیری از سرگیری  این مناطق

چنان که دولت حزب عدالت و توسعه قصد دارد مراکز شهرهای کردنشین را  آن .است

دنشین ترکیه باید تأکید کرد که این مناطق تغییر دهد. برای درک اهمیت مناطق کر

ای که رژیم ترکیه بر آن  ی پشتیبان روژآوا را برعهده دارند. مسئله عمالً شکلی از جبهه

وقوف کامل دارد. بعد از اعالم رژیم ترکیه برای پیوستن به ائتالف جهانی به رهبری 

ار داد که گاهی زمان دو موضع متفاوت را مورد حمله قر آمریکا بر ضد داعش، هم

دشمن عمالً اصلی بمباران موضع دشمن به اصطالح اصلی یعنی داعش، در مقابل 

 .داد یت خود را از دست می، اولویعنی نیروهای کرد

ای،  پرسش کامالً مناسب این وضعیت از این قرار است: چرا در چنین هیاهوی پیچیده

طور  به« فدرالیسم دموکراتیک»ی  ی مشخص تاریخی، در روژآوا مسئله در این لحظه

بدون حضور نمایندگان نیروهای شود؟ اپوزیسیون سوریه و رژیم سوریه،  علنی اعالم می

حضور را از  اند. رژیم ترکیه رسما مخالفت خود مذاکرات خود را آغاز کرده کرد

ی  اعالم کرده است. نه در سوریه، نه در پشت جبهه نیروهای کرد در کنفرانس ژنو

رسد، پس  روژآوا، یعنی کردستان ترکیه، شرایط مساعد چنین تصمیمی به نظر نمی

 چرا در این لحظه؟

شی از پاسخ را باید در وضعیت جنگی در باکور یافت. احتماال رسد که بخ نظر می به

در روژآوا، اقدام تاکتیکی پ.ک.ک برای فشار وارد « فدرالیسم دموکراتیک»اعالم 

کردن بر رژیم ترکیه و تغییر اندک شرایط نابرابر جنگی در باکور است. پ.ک.ک در 

. یکی گستراندن کم دو تاکتیک، مواجه است این وضعیت جنگی، با انتخاب دست

http://rudaw.net/NewsDetails.aspx?pageid=188355
http://www.nytimes.com/2016/01/25/opinion/undoing-years-of-progress-in-turkey.html?_r=1
http://www.nytimes.com/2016/01/25/opinion/undoing-years-of-progress-in-turkey.html?_r=1
http://www.hurriyetdailynews.com/turkish-pm-announces-plans-to-move-city-centers-of-hakkari-sirnak-to-yuksekova-cizre.aspx?pageID=238&nID=94028&NewsCatID=338
http://www.hurriyetdailynews.com/turkish-pm-announces-plans-to-move-city-centers-of-hakkari-sirnak-to-yuksekova-cizre.aspx?pageID=238&nID=94028&NewsCatID=338
http://www.hurriyetdailynews.com/turkish-pm-announces-plans-to-move-city-centers-of-hakkari-sirnak-to-yuksekova-cizre.aspx?pageID=238&nID=94028&NewsCatID=338
http://www.haaretz.com/middle-east-news/1.703094?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Facebook#link_time=1455405040
http://www.haaretz.com/middle-east-news/1.703094?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Facebook#link_time=1455405040
http://www.haaretz.com/middle-east-news/1.703094?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Facebook#link_time=1455405040
http://foreignpolicy.com/2016/01/20/u-n-envoy-signals-that-riyadh-is-obstructing-syria-peace-talks/?utm_content=buffer54971&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer
http://foreignpolicy.com/2016/01/20/u-n-envoy-signals-that-riyadh-is-obstructing-syria-peace-talks/?utm_content=buffer54971&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer
http://foreignpolicy.com/2016/01/20/u-n-envoy-signals-that-riyadh-is-obstructing-syria-peace-talks/?utm_content=buffer54971&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer
http://rudaw.net/NewsDetails.aspx?pageid=208273
http://rudaw.net/NewsDetails.aspx?pageid=208273
http://rudaw.net/NewsDetails.aspx?pageid=208273
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های  جنگ چریکی شهری به مناطق غیرکردنشین و یا غربی ترکیه از طریق شاخه

، دیگر انتخاب، قرار (TAK) های آزادی کردستان تر خود مثل سازمان شاهین رادیکال

المللی از طریق علنی کردن فدرالیسم  دادن ترکیه در موقعیت ناخواسته در سطح بین

 .دموکراتیک در روژآوا است

ی  گیری است. چراکه تا این لحظه بخش عمده در این وضعیت، ترکیه ناگزیر از تصمیم

گیر علیه داعش و جهادگرایی اسالمی در سوریه  ی پی المللی روژآوا به مبارزه اعتبار بین

بوده است. این اعتبار، روژآوا را به متحدی بالفعل برای آمریکا و غرب در نبرد علیه 

گیری علنی ترکیه در این شرایط باید با درنظر گرفتن  . موضعداعش بدل ساخته است

ترین دشمن داعش بر روی زمین و بهترین متحد آمریکا در  این شرط باشد که مهم

توان مدعی شد که  جنگ علیه داعش را قرار است تحت فشار قرار دهد. به نوعی، می

علیه رژیم ترکیه  این تاکتیک پ.ک.ک گشایش یک نبرد سیاسی و نه ضرورتاً نظامی،

 .در خارج از مرزهای ترکیه بوده است

ی فدرالیسم  ترین موانع ذهنی و عینی جنبش روژآوا و پروژه در ادامه، برخی از مهم

 .شود دموکراتیک بررسی می

  

 ی سوسیالیستی جزیره

چه  [ هرچندکه عمالً آن22مارکس در مورد جزایر سوسیالیستی هیچ توهمی نداشت.]

کرد در تضاد با نظر  در قرن بیستم عمل می« سیالیسم واقعاً موجودسو»عنوان  به

ی سوسیالیستی بود. مراد از  ی سوسیالیسم در یک کشور یا جزیره مارکس، تداوم ایده

ای است که منتزع از جهان  ی محصور اقتصادی سیاسی ی سوسیالیستی منطقه جزیره

دارانه را ایجاد کند. تمام ماجرا  هی تولید غیرسرمای داری در تالش است که شیوه سرمایه

ی  ی تولید ارزش است. وهم اساسی جزیره دارانه، مسئله ی تولید سرمایه در شیوه

سوسیالیستی از این قرار است که جهان تولید ارزش مدعای تولید برای رفع نیازهای 

برابر  ای و صرفاً ارزش مصرفی را دارد. در اجتماعی و یا تولید به دور از ارزش مبادله

که نهایتاً به تولید ارزش  ی سوسیالیستی تنها دو راه وجود دارد: یا این جزیره
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شدن و خارج شدن از مدار  که به دلیل بسته دهد، یا این دارانه تن می سرمایه

رود. علت اساسی راه نخست یا ادغام در  داری پس از زمان اندکی از میان می سرمایه

ی سوسیالیستی،  ناپذیر جزیره عنوان وضعیت اجتنابداری به  ی تولید سرمایه شیوه

ناپذیر در  ای است. به تعبیری، ادغام چاره مراودات خارج از چارچوب منطقه

اعتنا به محتوا در  داری تنها به این دلیل است که سرمایه مرزهای موجود را بی سرمایه

س در مجلد دوم سازد. مارک ی تولید خود را بر هر محیطی مسلط می نوردد و شیوه می

داری  های تولید اجتماعی پیش از سرمایه [ سرنوشت جوامع باستانی و شیوه23سرمایه]

گرفتند را به شکلی درخشان، این چنین  داری قرار می را که در معرض تولید سرمایه

 :کند ارزیابی می

یابد، تاثیری ویرانگر و  داری گسترش می به میزانی که تولید کاالیی سرمایه»

شان به طرز  گذارد که هدف تر تولید می های قدیمی کننده بر تمامی آن شکل هتجزی

کردن نیازهای مستقیم تولیدکنندگان است و فقط مازاد محصول را به  بارزی، برآورده

داری{ فروش محصول را از  کنند. }گسترش تولید کاالیی سرمایه کاال تبدیل می

ی  که در ابتدا تاثیری بر خود شیوه بدون آنکند، و ظاهراً  ای برخوردار می اهمیت عمده

داری بر مردمانی مانند  تولید بگذارد ـ مثال این نخستین تأثیرات تجارت جهان سرمایه

همه، سپس هرجا که تولید کاالیی  ها و غیره بود. با این ها، عرب ها، هندی چینی

بر کار خود  های تولید کاالیی را که یا دواند، تمامی شکل داری ریشه می سرمایه

کند ابتدا  تولیدکنندگان یا صرفاً بر فروش محصول مازاد کاال متکی هستند، نابود می

بخشد و سپس آرام آرام تمامی تولید کاالیی را  داری کاال را عمومیت می تولید سرمایه

 «.کند داری تبدیل می به تولید سرمایه

ی  د، احتماالً به دلیل تجربهرسد که در روژآوا کسی مدعای سوسیالیسم ندار نظر می به

ی سوسیالیسم وجود  ای نسبت به واژه حساسیت ویژه [24«]سوسیالیسم واقعاً موجود»

دارد. ترجیح این است که نام مسیر تولیدی/اجتماعی خود را راه سوم بنامند: نه 

 [25داری، نه سوسیالیسم.] سرمایه
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س اقتصادی دو روزه با عنوان در مرز ترکیه و سوریه، یک کنفران 2104در نوامبر سال 

ی دموکراتیک برگزار  ی جامعه [ به همت کنگره26«]کنفرانس اقتصاد دموکراتیک»

ی تهاجم داعش به کوبانی، گویای میل  شد. نفس برگزاری چنین کنفرانسی در میانه

یابی به تعریفی جدید از دموکراسی اقتصادی است. در بندی  دست برگزارکنندگان به

 :خوریم ی جالبی برمی دهد به نکته تجارت/ مالیه توضیح میکه در مورد 

گذاری برای حمایت از نیازهای اجتماعی و اقتصادی مردم  یک سازوکار سرمایه» 

)خصوصاً زنان( باید بنا نهاده شود، همچنین جایگزینی ارزش مصرفی )در عوض ارزش 

 «.ای( باید اولویت داده شود مبادله

ی تولید مورد نظر باید زائل شود، از یک جهت  ای در شیوه این نکته که ارزش مبادله

اندرکاران انقالب روژآوا است.  ای بسیار مترقی و درخشان در نگاه اقتصادی دست نکته

تواند به متحجرترین اشکال بینجامد:  ی الزم در کار نباشد، می هرچند که اگر برنامه

روشن است،  گذراندند. مسئله  میهای مصرفی روزگار  های هندی عمدتاً با ارزش کاست

داری مطلقاً مردود است. و این همه، تنها در  بازگشت به اشکال اجتماعی پیشاسرمایه

 .شود آینده روشن می

کم بنا به  ای( دست شدن این مسئله )برتری ارزش مصرفی بر ارزش مبادله لیکن عملی

چه که بقای رژیم تولید  تر از انتظار ماست. آن ی قرن بیستم امری بسیار سخت تجربه

داری  ی اقتصادی و سیاسی در بستر نظام سرمایه کند، مراواده ارزش را ضمانت می

ی سوسیالیستی، حتی اگر معطوف به  است. با این مشخصه که تولید در یک جزیره

رفع نیازهای اجتماعی/اقتصادی شهروندان باشد، یا به تعبیری تولید امری اجتماعی و 

داری و پیچیدگی مراودات مالی و  صرفی باشد، در بستر نظام سرمایهبر اساس ارزش م

ای است. بر این اساس،  تجاری این نظام، نهایتاً تولیدی مبتنی بر ارزش مبادله

ی جهانی سرمایه بودند،  بخشی از پیکره« سوسیالیسم واقعاً موجود»های سیاسی  نظام

ی کار این جوامع، به دست دولت با این تمایز که تصاحب ارزش تولید شده توسط نیرو

 .شد داری متعارف( و نه به دست بخش خصوصی انجام می برخالف ظاهری با سرمایه)
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ی  اندازه بر توزیع از حل مسئله ی قرن بیستم گویای آن است که اصوالً تأکید بی تجربه

 [27تولید ارزش ناتوان است.]

خوریم که  ای بر می نکته ای که در پایان نشست رمیالن منتشر شد به در بیانیه

آوردهای  مدت و از میان بردن دست داری در طوالنی ی سرمایه گشای توسعه تواند راه می

درخشان اجتماعی سیاسی جنبش روژآوا باشد. در بند هفت این بیانیه آمده است که: 

« فدرالیسم دموکراتیک روژآوا شمال سوریه»تمام جوامع موجود در سیستم »

بط سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی خود را با دیگر فرهنگ ها و توانند روا می

ها نباید با اهداف و  جوامع موجود در منطقه و جهان توسعه دهند. این روابط و پیمان

 «.منافع سیستم فدرالیسم دموکراتیک منافات داشته باشد

ی  اولیه توان شاهد روزی بود که برای رفع نیاز مبرم به انباشت بر این اساس می

های چندملیتی راه خود را به این منطقه  سرمایه، پس از استقرار ثبات نسبی، شرکت

 .بینی نشده برقرار شود ای پیش باز کنند و استثمار نیروی کار بار دیگر به شیوه

داری  حالت جزایر سوسیالیستی، سرنوشتی به غیر از سرمایه که در بهترین نهایتاً این

مراتب  داری که در آن سرکوبِ به ای از سرمایه شکل ویژه دولتی نخواهند داشت.

 .شود تری بر نیروی کار تحمیل می ای ریشه

ی سوسیالیستی در  رسد که تنها راه اجتناب از فروغلطیدن به دام جزیره نظر می به

ای که  ی دقیق برای روزهای پس از بحران جنگی است. برنامه اختیار داشتن یک برنامه

ناپذیر دیگر آن اقتصادی است. در یک  رورتاً سیاسی و بخش اجتناببخشی از آن ض

بینانه برای گذار به سوی سوسیالیسم ترسیم شود،  ی اقتصادی باید طرحی واقع برنامه

ها را به سوی  ای باشد که چشم انگیز انقالبی دور از احساسات شعف طرحی که به

 .گذارد برجای می« توهم»تنها « امیدواری»بندد و از  ی مبهم می آینده

  

 نیافته ی توسعه سوسیالیسم در منطقه

ی جغرافیایی، برای گذار به  نیافتگی یک منطقه واقعیت عینی این است که، توسعه

 .های مترقی این مناطق است اسفندیار جنبش سوسیالیسم، چشم
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ترین بحث پیرامون امکان گذار به سوسیالیسم در مناطق  شده احتماالً شناخته

توان یافت.  ی مارکس به ورا زاسولیچ می های نامه نویس نیافته را در پیش توسعه

که  آن [ بی28نیافته،] زاسولیچ در پی پاسخ به این پرسش است که آیا در مناطق توسعه

داری اتفاق بیفتد، امکان گذار به سوسیالیسم وجود دارد یا خیر؟ پاسخ  رشد سرمایه

های این نامه بسط داده است  نویس ر پیشی استداللی خود را د مارکس که هسته

ها یک امکان تاریخی برای  بسیار آموزنده است. مارکس بر این باور است که این کمون

طور محض تعیین  آورند، البته با یک شرط! شرطی که به گذار به سوسیالیسم فراهم می

 [29راهی یک جنبش پرولتری در غرب.] کننده است: شرط هم

کند که  ی سرمایه تالش می ی یک توضیح دقیق از ویراست فرانسه مارکس با ارائه

این « ناپذیری تاریخی اجتناب»آشکارا »داری  نشان دهد گذار به سوسیالیسم از سرمایه

[ محدود کرده است. مارکس براین باور است 31«]فرایند را به کشورهای اروپای غربی

اند  قیاس ملی استوار شدهکه در م های روستایی روسیه، به دلیل این که کمون

فرد شرایط در روسیه به تدریج خود را از شر  تواند به مدد ترکیب منحصربه می»

های بدوی خالص کند و مستقیماً به عنوان عنصر تولید جمعی در مقیاس  نشان سرشت

داری معاصر  دقیقاً به این دلیل که کمون روستایی با تولید سرمایه .ملی تکامل یابد

که دستخوش  واند تمامی دستاوردهای ایجابی آن را تصاحب کند، بدون اینت است، می

 [30«]های هولناک آن شود. فراز و نشیب

داری معاصر است،  تنها با تولید سرمایه نه » یک علت دیگر از نظر مارکس این است که

نخورده بود، نیز پشت سر  بلکه عصری را که در آن این نظام اجتماعی هنوز دست

 [32«]است. گذارده

از هر لحاظ »کننده نیز دارد که  اما از نظر مارکس کمون روستایی یک ویژگی تضعیف 

اش است، نبود پیوند بین زندگی  بار است. و این همانا انزوای برای آن زیان

نشان درونی یا کلی این نوع نیست که کمون باید چون عالم  هاست.این سرشت کمون
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رجاکه این عالم ظاهر شود، به تکوین استبدادی صغیر محلی پدیدار شود. اما ه

 [33«]شود. وبیش مرکزی بر باالی سر کمون تبدیل می کم

تواند ضامن بقای کمون باشد اشاره  مارکس در ادامه به یک انقالب پرولتری که می

 تمامی انقالب اگر …برای نجات کمون روسیه، انقالبی روسی ضروری است. »کند.  می

 کند، تضمین را روستایی های کمون ی آزادانه خیزش تا کند متمرکز را خود نیروهای

ی  ها به عنصری برای تجدید حیات جامعه که این کمون کشید نخواهد طولی گاه آن

داری  روسیه و به عامل برتری بر کشورهایی تبدیل خواهند شد که توسط نظام سرمایه

 [34«]اند. به بردگی کشیده شده

داری  نیافته که عناصر مترقی و بدیل تولید سرمایه ی توسعه که یک جامعه مختصر آن

پای یک  که هم تواند به سوسیالیسم گذار کند، مشروط به آن در آن ریشه دوانده، می

جنبش انقالبی پرولتری باشد، وگرنه تمامی محتوای مترقی آن به دست تولید 

 .شود داری تجزیه و نهایتاً نابود می سرمایه

ان از آن با عنوان جنبش همپا یاد کرد برای بقای روژآوا ضروری است، تو چه که می آن

به عبارت دیگر، بقای روژآوا و گذار به سوسیالیسم در این شرایط تنها به فرارفتن 

 .ی آن از مرزهای سوریه منوط است ایده

  

 های فقر های ثروت/ کانون تز دو دولت موازی: کانون

 و تمرکزگرایی: رقابت و انحصار» میان تضاد را رمایهس های دیوید هاروی یکی از تناقض

 .نامد می[ 35]«تمرکززدایی

کنند از  های تمرکزگرا و تمرکززدای سرمایه در آن عمل می ای که گرایش دو حوزه»

ی  ی مالیه یکدیگر مستقل نیستند. امروزه تراکم قدرت مالی متمرکز در مراکز عمده

 شکوفایی و گیری شکل طوالنی تاریخ که طور همان است، اهمیت دارای …جهان 

 که فضاهایی …لی، باواریا و سیلیکون مانند جدیدی مناطق در گوناگون های نوآوری

 چیزهایی بروز امکان نظارتی کنترل نبود و حرکت و مانور برای ظاهری آزادی ها آن در

 و دولت مسلط و آور خفقان قدرت فشار تحت صورت این غیر در که دهد می را



 روژوا در نزاع کار و سرمایه

 010 

 ملموس و فراگیر قدر آن تنش این. گرفت می قرار تگنا در شده پروار شرکتی ی مایهسر

اند تا از طریق اقداماتی متمرکز در حمایت از  گذاران اکنون در پی آن یاستس که بوده

های اقتصادی و سیاسی، درکی از امکانات و  تمرکززدایی و آزادگذاری قدرت

 تشخیص باید…دست آرند.  نگی و خالق بهبنیان، فره های اقتصادهای دانش ظرفیت

های میان انحصار و رقابت، و  قضتنا مدیریت در اندازه چه تا عموماً سرمایه که دهیم

 … .طور میان تمرکزگرایی و تمرکززدایی در جهت منافع خود موفق بوده است همین

 را متقابل یها پدیده که آن جای به که  البته باید مراقب باشیم تا در این دام نیافتیم

. کنیم فرض مستقل هایی پدیده را ها آن بگیریم درنظر متناقض هایی وحدت چون هم

برای مثال نادرست است که فرض کنیم تمرکززدایی دموکراتیک است ولی 

که بعضی  تمرکزگرایی چنین نیست. با پروراندن خیال واهی تمرکززدایی کامل )چنان

ل گشوده شدن راه بر یک کنترل انحصاری گویند(، احتما ها این روزها می از چپ

سپردن به خیال واهی دیگر در مورد کنترل  یابد. با دل متمرکز و پنهانی افزایش می

پذیرش و  ها به رکودی غیرقابل ای دیگر از چپ شده، نظرات پاره متمرکز کامال عقالنی

ه در هایی که ریش شود. سرمایه در اصل از رهگذر بحران گرا رهنمون می تمامیت

های موجود  کردن گرایش طورطبیعی به راهی برای متعادل های آن دارند به تعادل عدم

 «.به سمت تمرکز انحصاری و رقابت رها از تمرکز دست یافته است

نباید از خودگردانی کامل و یا تمرکز کامل یک اصل بدیهی ساخت. چراکه تناقضات 

دهند. درحقیقت اگر  شده نشان میبینی ن شکلی پیش سرمایه در این مسیر خود را به

گر وجود نداشته باشد، خودگردانی  ی خودگردانی محلی، سیستمی تنظیم در پروژه

 ی نقشه به است بهتر ماجرا درک برای. شود می  مبتال نابرابری اجتماعیمحلی به آفت 

 به روژآوا، یا سوریه شمال. کنیم دقت سوریه فدرال ی آینده برای روژآوا پیشنهادی

 که است قرار غرب، در دیگری و شرق در یکی دیگر، خودگردان ی منطقه دو مراهه

 .درال آینده را تشکیل دهندف ی سوریه کلیت
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مشکل اساسی این طرح از این قرار است که منابع تولید ثروت در تمامیت این مناطق 

جمله ی روژآوا صاحب منابع قابل توجهی از  شکلی متوازن توزیع نشده است. منطقه به

ی  گاز، معادن، و پتانسیل کشاورزی محصوالتی مثل زیتون است. لیکن در منطقه

بسا عاری از پتانسیل الزم وجود دارد.  های وسیع بیابانی و ای خودگردان شرق زمین

گری که فراتر از خودگردانی محلی عمل کند وجود  چنانچه هیچ سیستم تنظیم

های فقر  سو و کانون های ثروت در یک وننداشته باشد، پس از اندک زمانی شاهد کان

ی ابتدایی خودگردانی محلی  در دیگر سو خواهیم بود. و این مسئله خود نقض ایده

 .برای رفع نابرابری اجتماعی خواهد شد

رسد که بنا به  نظر می [ در این میان قابل توجه است. به36حل مایکل لبوویتز] راه

حل را در این منطقه داشته  نتظار شکلی از این راهاظهارات رسمی مقامات روژآوا، باید ا

خواند، در حقیقت از دو  ویکم می را سوسیالیسم قرن بیست چه که لبوویتز آن باشیم. آن

ایم،  دولت موازی تشکیل شده است. در سطح محلی با شوراهای کارگری مواجه

ای خودگردان  شیوه اند و به شوراهایی که کنترل تولید در مراکز تولید را برعهده گرفته

ایم، سازوکار  کنند. اما در سطح ملی با یک دولت مترقی مواجه محالت را اداره می

المللی با سرمایه و جهان بیرون را تنظیم  ای که منافع ملی و ارتباطات بین دولتی

 .کند می

در حقیقت، حل برخی از مسائل خارج از اراده و توان شوراهای کارگری و خودگردانی 

یابد.  است، مسایلی که به عموم شهروندان فارغ از سکونت در منطقه ارتباط می محلی

ویژگی دولت فراتر از سطح خودگردانی محلی از این قرار است که حداقلی از نابرابری 

 .کند ریزی توزیع منابع برطرف می جغرافیایی را به کمک برنامه

ان محلی( دولت بزرگ که، دولت کوچک )شوراهای کارگری یا خودگرد سرآخر این

کند و در درازمدت  )هیئت اجرایی فراتر از مناطق خودگردان( را در خود هضم می

انباشت قدرت به مدد »زمان که از  تواند هم شود. این تز، می نقش دولت بزرگ زائد می

های هویتی ازقبیل  کند )به این دلیل که بیان شکل جلوگیری می« سلب هویت
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ی شوراهای کارگری و  واسطه ادی، جنسیتی و مذهبی، بههای قومیتی و نژ هویت

های نابرابر  گیری کانون شود(، از شکل اجرایی خودگردانی محلی تضمین می هیئت

از این رو باز هم باید تأکید کرد که  .آورد ثروت در کنار فقر هم ممانعت به عمل می

از سرنوشت مردم  اند، بخشی چنان که مسئوالن آن بارها گفته سرنوشت روژآوا، آن

 .سوریه در تمامیت آن است

 .پردازیم می« فدرالیسم دموکراتیک»در ادامه به موانع عینی 

  

 دشمِن دشمِن من، دوست من نیست

دشمنِ دشمنِ من، »ی  که کلیشه کم یک درس بزرگ داشت، این تراژدی سوریه دست

ی سوری  ره )شاخهالنص برای مثال جبهه !خوانی ندارد  با واقعیت هم« دوست من است

گیری  القاعده( دشمن داعش است، داعش نیز دشمن جنبش روژآوا است، این نتیجه

تر از این  لوحانه است. ماجرا اندکی پیچیده النصره دوست روژآوا است ساده که جبهه

ای در  های لحظه ها و اتحادهای موقتی و دوستی گی ائتالف است. برای درک پیچید

تواند اندکی  ریه، احتماالً ماجرای نیروهای درگیر در حلب میی نبرد واقعی سو صحنه

بهتر است «. های سوریه است حلب، جنگ جنگ»توان مدعی شد که  می .گویا باشد

ی پیش از جنگ را مرور  ترین مراکز تجاری سوریه شرایط نبرد در حلب، یکی از مهم

ای و  های منطقه قدرت رو شاهد یک درگیری تمام عیار های پیش احتماال در ماه .کنیم

 .جهانی در حلب خواهیم بود

ای آن  پیمانان منطقه در جنوب حلب نیروهای ارتش جمهوری عربی سوریه و هم

 05النصره و متشکل از  الفتح، با مرکزیت جبهه حضور دارند. ائتالفی به نام جیش

 منطقه این در …الشام، لواء الحق، اجنادالشام و سازمان دیگر، مثل احرارالشام، فیلق

 که رسد می نظر به طومان، خان نبردهای در. است سوریه ارتش با نبرد حال در

زمان در سمت شرق حلب نیروهای  ارالشام از این ائتالف کنار کشیده است. هماحر

اند.  زمان در حال جنگ داعش حضور دارند که با این ائتالف و ارتش سوریه هم

ی  تپهموفق به تصرف  النصره اپوزیسیون سوریه در همکاری با جبههنیروهای 

http://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-aleppo-idUSKCN0WZ0O5
http://wikimapia.org/21654766/Al-Eis
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پیمان رژیم سوریه شدند.  در جنوب حلب از دست نیروهای هم استراتژیک العیس

ترین حمالت خود پس  یکی از بزرگپیمانان آن، به تالفی این اقدام  ریه و همارتش سو

به جنوب حلب را سازمان دادند. برخی منابع خبر از ساقط  بس فوریه از توافق آتش

را  ی العیس توسط احرارالشام هواپیمای ارتش سوریه در منطقهکردن یک فروند 

های  دهند. اگر این صحت این خبر را بپذیریم، باید نتیجه گرفت که برخی قدرت می

اند مخالفان را به تجهیزات  توانسته ژئوپولتیکی منطقه مثل عربستان و ترکیه و قطر،

حمالت [ درپی این اتفاقات، نیروهای روسی بار دیگر 37تری مجهز کنند.] پیشرفته

 .از سر گرفتند النصره( در اطراف حلب جبهه هوایی خود را به مواضع مخالفان )مشخصاً

تحت کنترل نیروهای ی.پ.گ است. این  ی شیخ مقصود منطقهدر شمال غربی حلب، 

الفتح و دیگر  ف جیششان از درگیری با ائتال ی تحت کنترل نیروها برای دفاع از منطقه

ی  اند. اهمیت این منطقه نیروهایی که خواهان نفوذ به منطقه هستند، گریزی نداشته

تواند  عمدتا کردنشین در موقعیت استراتژیک آن است که هرنوع آسیب به آن می

درگیری نیروهای دموکراتیک موجب نفوذ به کانتون عفرین در غرب سوریه شود. در 

 سوریه
[38]
 SDF کنترل بزرگراه استراتژیک کاستیلو ، در اول مارس الفتح با جیش 

افتاد. این بزرگراه محل تامین لجستیکی نیروهای اپوزیسیون در حلب  SDF دست به

است. لذا، برخی از فعاالن ی.پ.گ را به همکاری با نیروهای رژیم سوریه جهت تصرف 

 .سازند پوزیسیون متهم میاین بزرگراه و فشار آوردن بر ا

فوریه، یکی از نیروهای متحد رژیم سوریه )تیپ فاطمیون( از طریق مناطق  26در 

را  تصرف روستای شیخ عقیلای ناکام برای  تحت کنترل نیروهای ی.پ.گ، حمله

 .رژیم است انجام داد. روستایی که تحت کنترل مخالفین

های  ی نیروهای اپوزیسیون از بمب استفادهاین همه در حالی است که برخی منابع از 

 .دهند ی شیخ مقصود خبر می در حمالت خود به محله شیمیایی علیه ی.پ.گ

غوغا ی.پ.گ با جیش الفتح متحد شود!  ای تصور کنید که در این هیاهو و برای لحظه

طور که در پاییز و زمستان سال گذشته  این اتفاق در سوریه اصالً عجیب نیست، همان

http://wikimapia.org/21654766/Al-Eis
http://wikimapia.org/21654766/Al-Eis
http://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-aleppo-idUSKCN0X30N4
http://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-aleppo-idUSKCN0X30N4
http://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-jet-idUSKCN0X214E
https://www.facebook.com/Ministry-of-Defence-of-the-Russian-Federation-1492252324350852/?fref=nf
https://www.facebook.com/Ministry-of-Defence-of-the-Russian-Federation-1492252324350852/?fref=nf
https://www.facebook.com/Ministry-of-Defence-of-the-Russian-Federation-1492252324350852/?fref=nf
http://wikimapia.org/20972815/S%C3%AAxmeqsud-Sheikh-Maqsud-District
http://www.foxnews.com/world/2016/03/02/kurdish-led-fighters-close-in-on-syrian-city-aleppo.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+foxnews/world+%28Internal+-+World+Latest+-+Text%29
http://www.foxnews.com/world/2016/03/02/kurdish-led-fighters-close-in-on-syrian-city-aleppo.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+foxnews/world+%28Internal+-+World+Latest+-+Text%29
http://www.foxnews.com/world/2016/03/02/kurdish-led-fighters-close-in-on-syrian-city-aleppo.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+foxnews/world+%28Internal+-+World+Latest+-+Text%29
https://www.zamanalwsl.net/news/70000.html
http://all4syria.info/Archive/294981
http://rudaw.net/NewsDetails.aspx?pageid=200055
http://rudaw.net/NewsDetails.aspx?pageid=200055
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ها را به یکدیگر نزدیک  بس و اولویت یافتن یک دشمن دیگر این گروه بارها آتش

ی شیخ مقصود را در پاییز گذشته زیر ضرب  ساخت. در زمانی که جیش الفتح محله

له قرار داده بود، توسط داعش از سمت شرق غافلگیر شد و بارها با ی.پ.گ حم

 .بس کرد آتش

توان  مراد از توصیف این بخش کوچک از تراژدی سوریه این است که در سوریه نمی

کند اولویت  چه که این شرایط را تعیین می طور قطعی از اتحاد درازمدت یاد کرد. آن به

 .مشترک است تر و یا تر و مهم دشمن قوی

روی جنبش روژآوا که فدرالیسم دموکراتیک را به خطر  یکی از موانع عینی پیش

شرایط جنگی، شرایط تحمیل واقعیت بر  .ای است های لحظه اندازد همین ائتالف می

های موقت ی.پ.گ بنا به وضعیت جنگی سوریه  ها و ائتالف هاست. همکاری ایده

از همکاری با  ها نیروهای عرب محلی و ترکمن برخی گزارشموجب شده که بنا به 

 .ی.پ.گ اجتناب کنند

در روزهای گذشته میان نیروهای ی.پ.گ و ارتش جمهوری عربی سوریه و متحدان 

 ای که در هایی در شهر قامیشلی رخ داده است. در مربع امنیتی ای آن، درگیری منطقه

شهر قامیشلی وجود دارد، همچنان مراکز دولتی رژیم سوریه و ارتش سوریه پابرجا 

پیمانان جمهوری عربی سوریه، در  است. هر دو طرف ماجرا، هم نیروهای کرد و هم هم

های روزهای اخیر در  صلحی نانوشته وجود یکدیگر را پذیرفته بودند. لیکن درگیری

کتیکی را برمال کرد. هرچند که موقتاً این این شهر عدم ثبات چنین اتحادهای تا

سفیدان محلی متوقف شده است اما اعتمادی به  ها با وساطت شیوخ و ریش درگیری

ی  رسد که در محله نظر می توان داشت. به مدت نمی بسی در دراز چنین آتش ثبات این

های با رژیم  در حلب( که تحت کنترل نیروهای کرد است، درگیری)شیخ مقصود 

 .اش صورت گرفته است وریه و متحدانس

http://all4syria.info/Archive/303146
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مدت آسیب خود را بر تمامیت جنبش  ای در طوالنی ائتالف موقتی یا اتحاد لحظه

رسد راه حل مشخصی برای رفع آن، بنا به  نظر می کند، هرچند که به روژآوا وارد می

 .ای جنگ وجود ندارد گر و لحظه ذات ویران

  

 نیسم کردیگرایی در اقلیم خودمختار و شووی دولت

سال عراق بارها اعالم کرده است که  رییس اقلیم خودمختار کردستان، مسعود بارزانی

، سال استقالل کردستان از عراق و تشکیل نخستین دولت کرد است. سال جاری 2106

بیشتر از هر سال مراتب  به صادی اقلیم خودمختارمشکالت اقتمیالدی، سالی است که 

رسی پیش  بر برگزاری همه بارزانی و حزب اونیز خواهد بود. در این میان اصرار  دیگر

از انتخابات نوامبر آمریکا جالب توجه است. باید درنظر داشت که ساختار 

پیمان  اقتصادی/سیاسی اقلیم خودمختار کردستان عراق، این منطقه را به یک هم

نیز از تشکیل  مقامات رژیم اسراییلی از که برخ بالفعل غرب بدل کرده است. تا جایی

اند. عمالً تشکیل یک دولت کردی در  دولت کردی در شمال عراق حمایت کرده

های عربی، بهترین متحد استراتژیک  ی غالباً تحت حکومت دولت ی خاورمیانه منطقه

در آینده خواهد بود. در حقیقت، رژیم اسراییل حتی از تشکیل رژیم اسراییل 

ای  نیز بنا به همان دلیل )متحد استراتژیک در منطقه فدرالیسم دموکراتیک در سوریه

تواند به حمایت ایدئولوژیک  برانگیز که می کند. حمایتی بحث یعموماً عرب( حمایت م

 .چپ جهانی از جنبش روژآوا آسیب جدی برساند

پرسش این است که آیا تشکیل دولت کردی توسط مسئوالن اقلیم خودمختار عراق 

گوی نیاز تاریخی مردم کرد به تشکیل دولت ـ ملت کردی باشد؟ آیا  تواند پاسخ می

گریز  ی دموکراتیک و دولت لت در کردستان عراق، مانعی بر سر ایدهعمالً تشکیل دو

 جنبش روژآوا نیست؟

قائل « ناسیونالیسم کردی»و « شووینیسم کردی»برای درک ماجرا باید تمایزی میان 

ای است که پاسخی  شود پروژه گیری می ای که در اقلیم خودمختار پی شد. پروژه

« شووینیسم کردی»گر  ارتجاعی و سرکوبمطلوب به شووینیسم کردی است. وجه 

http://rudaw.net/english/kurdistan/22122015
http://rudaw.net/english/kurdistan/22122015
http://rudaw.net/NewsDetails.aspx?pageid=188471
http://www.theguardian.com/world/2016/jan/22/kurdish-independence-closer-than-ever-says-massoud-barzani?CMP=share_btn_fb
http://www.theguardian.com/world/2016/jan/22/kurdish-independence-closer-than-ever-says-massoud-barzani?CMP=share_btn_fb
http://www.theguardian.com/world/2016/jan/22/kurdish-independence-closer-than-ever-says-massoud-barzani?CMP=share_btn_fb
http://rudaw.net/NewsDetails.aspx?pageid=187633
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/01/turkey-iraq-kurds-cash-crisis-derail-battle-against-isis.html#ixzz3xp5visfH
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/01/turkey-iraq-kurds-cash-crisis-derail-battle-against-isis.html#ixzz3xp5visfH
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/01/turkey-iraq-kurds-cash-crisis-derail-battle-against-isis.html#ixzz3xp5visfH
http://rudaw.net/NewsDetails.aspx?pageid=189573
http://rudaw.net/NewsDetails.aspx?pageid=187902
http://www.timesofisrael.com/after-declaring-autonomy-will-israel-embrace-syrias-kurds/
http://www.timesofisrael.com/after-declaring-autonomy-will-israel-embrace-syrias-kurds/
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کرد »غایت محدودگر آن از مفهوم  شود که به تعریف ایدئولوژیک و به جا عیان می آن

جوار  توجه کنیم. عموماً شووینیسم کردی )مثال در ایران( به سرنوشت اقوام هم« بودن

از جمله نشین  دهد. در ایران نه تنها سرنوشت دیگر اقوام زاگرس پاسخی مناسب نمی

ای از ابهام مواجه  ی قوم کرد نیز با هاله رفته  حاشیه های به لرها، بلکه سرنوشت بخش

ی با معیارهایی بسیار  به یک دستگاه پاالینده« کرد اصیل»است و عموماً در تعریف 

 .شود دقیق اتکا می

 گیری شووینیستی در برابر آن بسیار آموزنده سرنوشت قوم لک در این میان و موضع

است. اگر از تعاریف بسیار کلی از قوم کرد بخواهیم شروع کنیم، باید لرها را نیز بخشی 

« شووینیسم کردی»جاست که از منظر  از این کلیت محسوب کنیم، مشکل آن

ی کلهری یا زبان لکی  شوند. شاخه هایی از شهروندان بالفعل کرد نیز حذف می بخش

شود. نوع نگاه  حذف می« شووینیسم کردی»های زبانی کردی از دید  در میان شاخه

شووینیسم کردی به ساکنان برخی مناطق کردنشین مثل کرمانشاه از جنس حذفی 

هایی از استان لرستان، همدان، کرمانشاه و حتی در کردستان  است. قوم لک، در بخش

ی تحقیر و  این قوم را به دیده« شووینیسم کردی»حذفی   اند، اما نگاه عراق ساکن

 .کند ی دوم معرفی می جهاتی کرد غیراصیل و یا کرد درجهاز

کند و  بر مبنای حذف و سرکوب عمل می« شووینیسم کردی»که، ایدئولوژی  مراد این

کند.  شده را دچار سرکوب مضاعف می ی یک کلیت سرکوب رانده های به حاشیه بخش

نبش روژآوا چه که در ج نیست. آن  بخش و مترقی لذا واجد هیچ نوع خصلت رهایی

شدگان قومی و  کند درک و پذیرش سرکوب ی مترقی عمل می مثابه یک ایده به

 .ها های طرد شده است و نه حذف مجدد آن هویت

پاسخ دولت کردی در اقلیم خودمختار، از جنسی شووینیستی است و نهایتاً یک 

شکلی از ستم با افزاید. از بین بردن  دیکتاتور نفتی به دیکتاتورهای نفتی خاورمیانه می

شووینیسم »تری دیگر! اما ویژگی ناب  جایگزین ساختن آن با یک شکل ستمکارانه

 .ای است فریبی آن و استفاده از احساسات توده در عوام« کردی
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ترین مانع بیرونی برای  تواند مهم ی اقلیم خودمختار با رژیم ترکیه می روابط پیچیده

لیم خودمختار در هماهنگی کامل با رژیم اق .مدت محسوب شود روژآوا در طوالنی

تواند  ترکیه مرزهای خود را به روی روژآوا بسته است. تشکیل دولت در این منطقه می

تر با رژیم ترکیه، به منظور از بین بردن  های امنیتی و نظامی افزون به همکاری

 .های جنوبی ترکیه و شمالی عراق باشد ی روژآوا در بخش جبهه پشت

  

 ای  های ژئوپلتیک منطقه ترکیه و قدرتدخالت 

داشته  2106هایی که برای سال  بینی در پیش ی امنیتی/پژوهشی استراتفور موسسه

داند. هرچند که این  ی سوریه می است، این سال را سال ورود زمینی ترکیه به معرکه

 .اند تأملی فتند اما حاوی نکات قابلا ها ضرورتا اتفاق نمی بینی پیش

پیمانانش ترسیم کرده است.  و هم نیروهای ی.پ.گخود را برای  خط قرمزترکیه بارها 

ی خودگردان در  گیری و استقرار این شکل از جامعه خط قرمز اصلی ترکیه، شکل

جنوب مرزهای خود است. حتا اگر تهدیدهای ترکیه، رزمایش مشترک با عربستان و 

به شکل نهایی ورود زمینی اعمال  … بسته نگه داشتن مرز خود و اعمال فشار با

 .شود نشود، با شکل دیگر یعنی تقویت نیروهای رقیب ی.پ.گ میسر می

توان  مرز با ترکیه را می برای نمونه، ماجرای تصرف شهر اعزاز در شمال سوریه و هم

یدی برای ی داعش در آن منطقه احتماالً هیچ تهد درنظر گرفت. حضور چندساله

موجب  SDF شد، اما تصرف آن توسط نیروهای دموکراتیک سوریه ترکیه محسوب نمی

واکنش سریع ترکیه با بمباران مواضع این نیروها شد. در حقیقت شهر اعزاز و یا 

ای از این دست برای ترکیه از آن جهت اهمیت حیاتی دارند که تنها  شهرهای مرزی

کنند. تصور متصل شدن دو کانتون  ه را فراهم میکانال ارتباطی با اپوزیسیون سوری

شود که کانال  یکدیگر از این رو برای ترکیه کابوس محسوب می کوبانی و عفرین به

پردازد از بین  ارتباطی که از طریق آن به تجهیز لجستیکی نیروهای اپوزیسیون می

یک راهکار محتمل  تقویت جنگ نیابتی برای ترکیهرسد که  نظر می رو به رود. ازاین می

 .و واقعی است

https://www.stratfor.com/
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2015/10/turkey-syria-isis-kurds-pyd-ankara-looking-for-border-cause.html
http://www.foxnews.com/world/2016/02/25/latest-turkey-warns-kurds-against-threats-during-truce.html
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/03/syria-kurds-federalism-turkey-reaction.html#ixzz43vGda5pI
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، رسماً از برتری تجهیزاتی که از طریق کشورهای حامی مثل مشاور حقوقی ارتش آزاد

گوید. یک راهکار ترکیه در  شود سخن می ترکیه و عربستان به این نیروها ارسال می

نبرد علیه جنبش روژآوا، تجهیز دشمنان بالقوه و بالفعل آن است. امری که موجب 

 .ترین جریانات جهادی منطقه شده است از افراطی حمایت

ای که رژیم ترکیه علیه شهروندان کرد خود را به راه انداخته را باید  جنگ داخلی

ی جنبش روژآوا  جبهه شکلی از اعمال فشار بر جنبش روژآوا ارزیابی کرد، چرا که پشت

د. در واکنش به شو گرایی و نظری آن از داخل ترکیه تغذیه می ی اصلی عمل و بدنه

خود را در هیبت  ی روشنفکری ترکیه جامعههایی از  توحش عیان رژیم ترکیه، بخش

ی رژیم  گرانه های سرکوب سیاست پا بیان کردند و مخالفت خود با یک جنبش هم

 [39ترکیه را اعالم کردند.]

را در  یک نکته که باید در تحلیل اقدامات ترکیه در مورد سوریه و خصوصا روژآوا آن

است. غرب  جویان سوری ی غرب با ترکیه بر سر موضوع پناه مصالحهنظر داشت، 

ی ترکیه در سوریه خواهد بست،  احتماال چشمان خود را بر اقدامات ماجراجویانه

ترکیه ی سیل آوارگان سوری را در امتیاز دهی به  حل مسئله چراکه بخشی از راه

 .کند ارزیابی می

یا برخورد نظامی مستقیم و یا حمایت از  :ی ترکیه در مورد روژآوا دو پاسخ دارد مسئله

مدت یکی از موانع  جریانات سلفی/جهادی منطقه. در هر دو صورت ترکیه در طوالنی

عینی غیرقابل اغماض و جدی فدرالیسم دموکراتیک خواهد بود. از نقش دیگر 

پوشی کرد، نقشی که در اشکال  توان چشم تیکی منطقه نیز نمیهای ژئوپل قدرت

 .های دیگر است مختلف همان نقش ترکیه اما در جبهه

ای روژآوا، نوع رابطه با آمریکا و  یکی از نقاط جدی ابهام در مورد روابط فرامنطقه

ی ی قامیشل تأسیس یک فرودگاه نظامی در منطقهمبنی بر  اخباری. روسیه است

از دیگر اقدامات مسئولین  تأسیس دفتر سیاسی در مسکو .توسط روسیه وجود دارد

روژآوا برای بسط ارتباطات خود با روسیه است. در مورد رابطه با آمریکا نیز، اعتماد 

http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/01/free-syrian-army-leader-regime-russia.html#ixzz3xLUlnHFF
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/01/free-syrian-army-leader-regime-russia.html#ixzz3xLUlnHFF
http://revolution-news.com/u-s-academics-pledge-solidarity-and-denounce-erdogans-attack-on-turkish-counterparts/
http://www.independent.co.uk/news/world/europe/refugee-crisis-migrants-could-be-sent-to-turkey-within-days-if-angela-merkels-eu-draft-deal-is-a6936046.html
http://www.hurriyetdailynews.com/russia-sends-soldiers-engineers-to-qamishli-near-turkish-border.aspx?pageID=238&nID=94136&NewsCatID=352
http://rudaw.net/NewsDetails.aspx?pageid=188303
https://www.rt.com/news/332077-kurdish-representative-office-moscow/
https://www.rt.com/news/332077-kurdish-representative-office-moscow/
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آسیبی  مدت تواند در طوالنی امپریالیستی آمریکا خود می فراوان به نیات پاک شبه

تنها به اعتبار انقالبی روژآوا که به ساختارهای دموکراتیک سیاسی و اقتصادی  جدی نه

بخش ملی جهان سوم،  های رهایی آن وارد کند. اصوالً تاریخ حمایت آمریکا از جنبش

بینی نشده و در مواردی خیانت و معامله  های پیش تاریخ سیاهی است، مملو از دسیسه

مدت مطلقا به نفع روژآوا  از این رو وابستگی به آمریکا در طوالنیبر سر منافع بیشتر. 

تبعات  ارتباطات نظامی با آمریکا .شود ای محسوب می نیست و در عوض مانع جدی

پی خواهد داشت. وابستگی به آمریکا، ناخواسته مدت در  ای در طوالنی سنگین و جدی

آورد  دست« عامل آمریکا بودن»دهد که پس از مدتی تنها  روژآوا را در مسیری قرار می

این جنبش خواهد شد. اگر بدبینانه به وقایع روژآوا نگاه کنیم، باید این حدس را جدی 

ی  ود در منطقهکه آمریکا در حال کاشتن نیروها و عوامل خ در نظر گرفت، این

خاورمیانه است. رسوبات استالینیستی در جنبش روژآوا، نزدیکی به امپریالیسم آمریکا، 

ی مافیایی امپریالیسم در منطقه بدل خواهد  مدت این جنبش را به زائده در طوالنی

بینی  یابی این پیش گیری از آمریکا و روسیه تنها راه ممانعت از عینیت کرد. فاصله

 .است

تر است شرایط پیچیده و خاص جنگی در منطقه را به یاد آوریم. در سوریه قریب اما به

خواهی سیاسی  کشور حضور مستقیم یا غیر مستقیم دارند. نبردی جدی بر سهم 61به 

ای و جهانی در جریان است. در این میان  های قدرت امپریالیستی منطقه میان بلوک

درحال نزاع، در امتداد منافع تاکتیکی  های شاید از جهاتی ایجاد شکاف میان قدرت

های  ریزی استراتژیک برای شکاف بخش قرار گیرد، لیکن برنامه های رهایی جنبش

 .دور از عقالنیت سیاسی است های جهانی عملی به موقتی میان قدرت

  

 انتخابات آمریکا: افول هژمونی آمریکا

ی خاورمیانه افول کرده  هتراژدی سوریه گویای آن بود که هژمونی آمریکا در منطق

های خودسرانه و گاه در تباین با  گیری است. مصداق بارز افول هژمونی آمریکا موضع

ش ازجمله ترکیه و  اهداف استراتژیک آمریکا در سوریه، توسط شرکای معتمد سابق

http://edition.cnn.com/2016/04/24/politics/obama-special-operations-syria/
http://edition.cnn.com/2016/04/24/politics/obama-special-operations-syria/
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جمهور آمریکا بارها ترسیم شد و  عربستان است و یا خطوط قرمزی که توسط رییس

 .بارها نقض شد

برانگیز افول هژمونی  علیه روژآوا یکی از نقاط چالش ی ترکیه تازانه گیری یکه موضع

اش بر ضد داعش، نیروهای  آمریکاست. برای آمریکا و ائتالفی جهانی تحت رهبری

اند. برای  انان آن بهترین نیروها در روی زمین برای مقابله با داعشپیم ی.پ.گ و هم

ترکیه اما عمال اولویت دشمنی نه به داعش، که به ی.پ.گ تعلق دارد. طنز ماجرا 

جاست که در نقاطی از سوریه، ترکیه عمالً پوشش هوایی داعش علیه نیروهای  آن

های اطراف شهر تل ابیض، درحالی  عملیاتکند. مثالً در یکی از  ی.پ.گ را تامین می

زمان نیروهای ائتالف مواضع داعش را  ، که همکند ترکیه مواضع ی.پ.گ را بمباران می

 !کنند بمباران می

کردن ترکیه در مورد حضور یا عدم حضور  و ناتوانی آمریکا در قانع فشار ترکیه

های دیگر افول هژمونی آمریکاست. در  نمایندگان روژآوا در اجالس ژنو از نمونه

اند،  پیمان آمریکا در روی زمین در نبرد علیه داعش که کردها مهمترین نیروی هم حالی

 .ها را ندارد زنی برای حضور آن توان چانه

گیری موقعیت هژمونیک خود را در نظر  تر است برخی از امکانات آمریکا برای بازپسبه

ی مستقیم با رژیم سوریه و شخص بشار اسد  ترین مسئله مقابله بیاوریم. احتماالً مهم

های معتدل  ای که این خواست آمریکا را محقق کند احتماال جناح است. بازوی نظامی

ی بخش  روز وزنه جاست که با تعمیق جنگ روزبه اینمشکل  .ارتش آزاد سوریه هستند

جهادی/سلفی در میان این نیروها بیشتر شده است. این توهم که دولت اسالمی عراق 

ی  لوحانه است. در بهترین حالت، پوسته رود اندکی ساده و شام روزی از بین می

شود؟  میدیده چه  ها هزار جنگجوی آموزش سازمانی داعش حذف شود، اما تکلیف ده

[ 41ی اصلی نفوذ خود در سوریه را از دست دهد] مدت داعش حوزه احتماال در طوالنی

ی اصلی داعش در سوریه نیز به احتمال  شود. بدنه منتقل می لیبیو به نقاط دیگر مثل 

 .ود بپیوندندهای سلفی/جهادی موج زیاد به گروه

http://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-turkey-idUSKCN0VX1D7
http://www.syriahr.com/en/?p=44524
http://www.syriahr.com/en/?p=44524
https://www.rt.com/news/329936-turkey-kurds-syria-talks/
https://www.rt.com/news/329936-turkey-kurds-syria-talks/
http://rudaw.net/NewsDetails.aspx?pageid=208699
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ید طوالیی دارد. « دفع افسد به فاسد»در این میان باید به یاد داشت که آمریکا در 

ترین نیروهای  ترین و ضدمردمی کار بستن مرتجع برای دفع نیروهای دشمن خود از به

طور تاریخی استفاده کرده است. از ماجرای القاعده و جهادیون افغانستان تا  موجود به

در سوریه نیز، دلیلی وجود ندارد که برای مقابله با  !ز پل پت فراریحمایت عجیب ا

، و تضعیف رژیم دمشق به سمت جهادیون گرایش پیدا نفوذ رو به گسترش روسیه

 .نکند. و البته این همه منوط به انتخابات آمریکاست

های جناح افراطی راست سرمایه در آمریکا بازگرداندن هژمونی در  یتیکی از اولو

شاید این نگاه در حزب دموکرات اندکی  .خاورمیانه و عرض اندام مقابل روسیه است

خوری فراوانی وجود  ی اوباما در سوریه دل تر باشد اما ضرورتا از کارنامه یافته تعدیل

 .دارد

ورتر  ا احتماال آتش جنگ در سوریه را شعلهبرتری جناح راست در انتخابات آمریک

شود و نه تنها برای  سازد. این برتری، به قدرت گرفتن جهادیون سوری منجر می می

تمامیت سوریه و جنگ آن آسیب است که مشخصاً به تضعیف روژآوا و احتمال ایجاد 

 .شود های فرسایشی بیشتر منتهی می جنگ

 
 ی بهار عربی میوه

ی تولید مستقر را ویران  [ از امیدهایی که شیوه40جلد اول سرمایه]مارکس در انتهای 

آورند،  های تازه از قلب جامعه سربر می نیروهای جدید و شور و شوق»گوید:  کند می می

هایی که خویشتن را در غل و زنجیر آن جامعه احساس  نیروها و شور و شوق

پراکنند، از تاریخ نیرو  های جدید، امید را در جامعه می شور و شوق« کنند. می

 .طلبند گیرند و تغییر را می می

تا  )هزار کشته 281حدود شود، با  تراژدی سوریه به سال ششم خود نزدیک می

آن. این تراژدی زمانی آغاز شد  ی نگارش این مقاله( و آوارگی نیمی از جمعیت لحظه

ی  ی اینک به خاک و خون کشیده شده که نسیم بهاریِ انقالبات عربی در منطقه

http://rudaw.net/NewsDetails.aspx?pageid=188303
http://rudaw.net/NewsDetails.aspx?pageid=188303
http://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-un-idUSKCN0X41VP
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 0848های  را با انقالب [ آن42خاورمیانه وزیدن گرفت. موجی از انقالباتی که برخی]

و موج  0825تا  1810های  بخش آمریکای التین در طول سال های رهایی اروپا، جنگ

ی فروپاشی بلوک شرق قیاس کردند. شاید از جهاتی شور و شوق و نیروی انقالب

چنان امیدهایی برای نیروهای مترقی منطقه  جدیدی بود که به خاطره پیوست. اما هم

تواند یک امید باشد هرچند که در مورد آن  ماند. فدرالیسم دموکراتیک می باقی می

به صلح، به دموکراسی و سکوالریسم در  تواند [. می44[ فراوانی وجود دارد]43ابهامات]

 .سوریه بینجامد

اند. در سوریه، ای بسا پزشک، شاعر،  ی مغموم چنین امیدهایی بسیار مغتنم در سوریه

گاه به خانه بازنگشتند.  عکاس، سرباز و فرماندهانی که پس از بدرود با یار خود هیچ

از دست   ری عزیزانمردم سوریه در این وضعیت جنگی هنوز فرصتی برای سوگوا

اند. در این  اند، و شاید هنوز خاکی برای دفن مردگان پیدا نکرده شان نیافته رفته

 .ترین نیاز آنان است وضعیت است که صلح ضروری

نیروهای مترقی منطقه و خصوصاً روشنفکران مترقی باید از احساسات دوری کنند و 

د بدل شود. منتقدی که به علت های امی رحم برای پروار کردن نقطه به منتقدی بی

شود. فاجعه برای  تر می درگیری نظری با موضوع از هرکس دیگری بر نقد محق

گرایی انقالبی  ی شور و شعف عمل روشنفکر مترقی در این وضعیت این است که فریفته

چه که هاروی از  باوری انقالبی آن ی نقد را فراموش کند. بازاندیشی در انسان شود و قوه

گونه که  کند، از ضروریات این لحظات خطرناک تاریخی است. چراکه همان یاد میآن 

جهان و مناسبات انسانی  تقلیلکل رهایی همانا »گوید:  ی یهود می مارکس در مسئله

 «.است خود انسانبه 
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 ها یادداشت

باید به یاد داشت،  استفاده شده است.« کنفدرالیسم»درعوض « فدرالیسم»ی  در این مقاله از واژه  [1]

 .متمایز است« فدرالیسم»از اشکال موجود « فدرالیسم دموکراتیک»در این بافتار 

 .مراجعه کنید این مقاله برای بررسی تاریخی جنبش روژآوا به [2] 

ندکی با دیگران متمایز بوده و محتاطانه فدرالیسم دموکراتیک را ا گیری روسیه موضعدر این مورد،   [3]

 .به عنوان یک مسیر احتمالی بر پایان حمام خون در سوریه قلمداد کرده است

در  کننده اپوزیسیون سوریه ی رئیس هیات مذاکره اظهارات نژادپرستانهتوان به  برای نمونه می  [4]

در یک مورد  جمهوری عربی سوریه و اپوزیسیون سوریهمذاکرات ژنو اشاره کرد. در اجالس ژنو، دولت 

 .دموکراتیک توافق دارند، عدم بحث پیرامون فدرالیسم

 .0381سال؛ لئو پانیچ، کالین لیز؛ حسن مرتضوی؛ نشر آگه؛  051مانیفست، پس از   [5]

 .0391قومیت و جوامع غیرغربی؛ کوین آندرسون؛ حسن مرتضوی؛ نشر ژرف؛   [6]

 .57همان؛ صص  [7]

 .68همان؛ صص   [8]

ها  اتحاد جماهیر شوروی، روس ی مانوئل کاستلز بر این باور است که در میان اقوام تحت سلطه  [9]

 .0381ترین بودند. عصر اطالعات )جلد دوم(؛ مانوئل کاستلز؛ علی پایا؛ طرح نو؛  سرکوب شده

؛ اختران؛ 74-70داری؛ عارف اقوامی مقدم؛ صص  دیوید هاروی؛ هفده تضاد و پایان سرمایه  [10]

0394. 

نجر شد. یک گزارش از سیاست تعریب سیاست تعریب به تغییرات دموگرافیک در آن منطقه م  [11]

 .یابید جا می با جزئیات را در این

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights; 

Persecution and Discrimination against Kurdish Citizens in Syria. 

، فریدا آفاری؛ روزبهان؛ داری؛ حسن مرتضوی پیتر هیودیس؛ درک مارکس از بدیل سرمایه  [12]

0394. 

ی  و نقد برنامه 1871برای بررسی نظر مارکس در مورد دولت، مشخصاً جنگ داخلی در فرانسه،   [13]

 .ی این مقاله خارج است گوتا را باید با دقت بررسی کرد که از حوصله

صص  ؛0381سال؛ لئو پانیچ، کالین لیز؛ حسن مرتضوی؛ آگه؛  051مانیفست پس از   [14]

312_310. 

؛ صص 0394سرمایه/ نقد اقتصاد سیاسی، مجلد نخست؛ کارل مارکس؛ حسن مرتضوی؛ الهیتا؛   [15]

016. 

 .0388جنگ داخلی در فرانسه؛ کارل مارکس؛ باقر پرهام؛ مرکز؛ چاپ دوم؛   [16]

https://pecritique.com/2015/10/03/%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A2%D9%88%D8%A7-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%82%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D8%AC%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%88/
http://in.reuters.com/article/mideast-crisis-russia-syria-idINKCN0W21TP
http://www.nnsroj.com/fa/detiles.aspx?id=60510
http://aranews.net/2016/03/syrian-regime-opposition-agree-fighting-kurdish-federalism/
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؛ صص 0394داری؛ پیتر هیودیس؛ حسن مرتضوی؛ روزبهان؛  درک مارکس از بدیل سرمایه  [17]

257. 

 .256همان؛ صص   [18]

ی جالبی تأکید  در مصاحبه با المانیتور بر نکته TEV-DEM الدار خلیل یکی از اعضای  [19]

پایه بودن ادعای  گوید ما بخشی از هویت سوریه هستیم. این تأکیدها گواهی بر بی کند، او می می

 .کنند طلبی است که برخی به نیروهای کرد منتسب می تجزیه

 

[20] Blood and Belief: The PKK and the Kurdish Fight for Independence; 

New York University Press; 2007 

[21] Democratic Confederalism; by Abdullah Ocalan; first edition 2011; 

Published by: Transmedia Publishing Ltd. – London, Cologne; Translation: 

International Initiative. 
داری؛ پیتر هیودیس؛ حسن مرتضوی، فریدا آفاری؛ روزبهان؛  درک مارکس از بدیل سرمایه  [22]

0394. 

؛ الهیتا؛ 047سرمایه/ نقد اقتصاد سیاسی، مجلد دوم؛ کارل مارکس؛ حسن مرتضوی؛ صص   [23]

0393. 

[24] The Rojava Experience: Possibilities and Challenges of Building a 

Democratic Life; Bülent Küçük and Ceren Özselçuk, Editors; pp 6;  The 

South Atlantic Quarterly 115:1, January 2016 

[25]  A Small Key Can Open A Large Door: The Rojava Revolution 
 .ی زیر مراجعه کنید که شرح جالبی از این کنفرانس ارائه کرده است به مقاله  [26]

Democratic Economy Conference: An Introductory Note; Yahya M. Madra; 

pp 9; The South Atlantic Quarterly 115:1, January 2016 

پردازانی مثل استوارت میل بر  جا بهتر است نقد مارکس در گروندریسه بر تأکید نظریه در این  [27]

ی تولید خودکفا، و نظارت دولت بر  ی ایده یاد آوریم. ریشه را به« تولید»و فراتاریخی ساختن « توزیع»

داری متعارف انجامید،  تر از سرمایه مراتب ژرف طور تجربی به سرکوبی به تولید و توزیع اجتماعی، که به

را  چه که آن جا تفسیر پیتر هیودیس از آن گردد. در این باز می« تولید»و نه « توزیع»بر تأکید به 

داری؛ پیتر هیودیس؛  گشاست. درک مارکس از بدیل سرمایه خواند بسیار راه ولتی میداری د سرمایه

 .؛ روزبهان265-285ص حسن مرتضوی؛ ص

ی تزاری پیرامون وضعیت  پرسش زاسولیچ معطوف به بحث تئوریکی است که در روسیه  [28]

ید از طریق گسترش ها با های روستایی طرح شده است. برخی بر این باور بودند که این کمون کمون

داری  توان از سرمایه طور خطی می داری نابود شوند و مانع گذار به سوسیالیسم هستند، چراکه به سرمایه

  ی ایتدایی سوسیالیسم آینده ها را هسته به سوسیالیسم رسید. برخی دیگر مثل مارکس، این کمون
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تئودور شانین؛ حسن مرتضوی؛ روزبهان؛ ی بیشتر به مارکس متاخر و راه روسی؛  دانند. برای مطالعه می

 .مراجعه کنید 0392

 .0392مارکس متاخر و راه روسی؛ تئودور شانین؛ حسن مرتضوی؛ روزبهان؛   [29]

 067همان؛ صص  [30]

 068همان؛ صص    [31]

 069همان؛ صص   [32]

 075همان؛ صص   [33]

 082-083همان؛ صص   [34]

-096اری؛ دیوید هاروی؛ خسرو کالنتری/ مجید امینی؛ صص د هفده تناقض و پایان سرمایه  [35]

 .0394؛ نشر کالغ؛ 094

ی دو  داشته است، توضیحات جالبی در مورد ایده  مایکل لبوویتز با سعید رهنماوگوی  در گفت  [36]

 .کند دولت موازی بیان می

یا  MANPODS برخی بر این باورند که از طریق عربستان، بخشی از اپوزیسیون سوریه به  [37]

اند. اتفاقی که تا حدی شرایط جنگی را در آینده تغییر خواهد  یستم ضد هوایی قابل حمل مجهز شدهس

 .داد

[38]  SDF  یا نیروهای دموکراتیک سوریه، ائتالفی است متشکل از ی.پ.گ و تعدادی از نیروهای

 .پیمان با نیروهای کرد اپوزیسیون هم

های ترکیه از  این است که پس از انتقاد آکادمیسینی جالب در مورد جنگ داخلی ترکیه  نکته  [39]

ور کردن جنگ و کشتار غیرنظامیان، با واکنش شدید دولت و تهدید و  حزب عدالت و توسعه بابت شعله

های آکادمیک پس از امضا کردن یک طومار، تحت تعقیب قضایی  ارعاب مواجه شدند. برخی از چهره

ی بیان توسط دولت ترکیه زیرپا گذارده شد. این عمل هرچند که قرار گرفتند و به وضوح معیارهای آزاد

ر میان در سطح جهان مثل چامسکی شد، اما د ی دانشگاهی های برجسته واکنش چهرهباعث 

های  های به اصطالح انتقادی دانشکده های ایرانی مطلقا واکنشی برنیانگیخت! حتی چهره آکادمیسین

شان  ای گیری در مقابل پایمال شدن حق آزادی بیان همکاران ترکیه علوم اجتماعی ایران نیز از موضع

 .دمی انتظار فراوانی داشتناتوان بودند. بار دیگر تأییدی شد بر این نظر که در ایران، نباید از آکا

 .داند تر می رغم باور عمومی( از داعش خطرناک النصره را )علی این تحلیل جالب، جبهه  [40]

CNN; Why the Most Dangerous Group in Syria Isn’t ISIS; By Jennifer 

Cafarella; February 26, 2016 

؛ نشر 804مارکس؛ حسن مرتضوی؛ صص  سرمایه، نقدی بر اقتصاد سیاسی )جلد یکم(؛ کارل  [41]

 .0386آگه؛ 

https://pecritique.com/2016/01/17/%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-10-%DA%AF%D9%81%D8%AA%E2%80%8C%D9%88/
http://revolution-news.com/u-s-academics-pledge-solidarity-and-denounce-erdogans-attack-on-turkish-counterparts/
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، ترجمه پرویز صداقت، )نیولفت ریویو ها در جهان عربی ی شورش ی زنجیره دربارهپری اندرسن، [42]

 (2100مارچ و آپریل 

ی گسست یا عدم گسست  توان داشت مسئله ه بر جنبش روژآوا میترین نقدهایی ک یکی از جدی  [43]

عنوان مثال، ورود به این جنبش بسیار سهل و آسان است،  از استالینیسم حتی در فرم سازمانی است. به

های فردی با مانعی متراکم  اما خروج از آن تقریباً ناممکن و یا بسیار سخت است. از این جهت که آزادی

کنند که هنوز  شود. این نقدها، زوایای ناروشنی را هویدا می رو می رنسیپ سازمانی روبهو صلب به نام پ

 .به آن اندیشه نشده است

بخش روژآوا و  بوکچین در مورد تناقضات ایدئولوژی رهایی دم ، همی جالب ژانت بیهل مقاله  [44]

 .برانگیز است ابهامات آن تأمل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.magiran.com/ppdf/nppdf/2387/p0238712400081.pdf
http://kurdishquestion.com/index.php/insight-research/rojava-paradoxes-of-a-liberatory-ideology.html
http://kurdishquestion.com/index.php/insight-research/rojava-paradoxes-of-a-liberatory-ideology.html
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 مقاومت کوبانی
  گرابر  دیوید 
 سیف احمد  ترجمه

  چرا دنیا انقالبیون کرد سوریه را نادیده می گیرد؟

 

فاع از جمهوری در اسپانیا المللی در د پدرم داوطلب شد تا در بریگاد بین 0937در

ها  ظاهر فاشیستی موقتاً با شورش کارگران به رهبری آنارشیست بجنگد. یک کودتای به

ها متوقف شد. در بخش عمده ای از اسپانیا یک انقالب واقعی اجتماعی  و سوسیالیست

در جریان بود که باعث شد شهرهای زیادی در کنترل مستقیم مدیریت دموکراتیک 

. صنایع در کنترل کارگران بود و زنان به شکل رادیکال قدرتمند شده قرار گرفت

 .بودند

ی آزاد ایجاد کنند که در  انقالبیون اسپانیا امیدوار بودند نگرشی تازه از یک جامعه

اعالم « عدم مداخله»های جهانی سیاست  کار گرفته شود. ولی قدرت ی دنیا به بقیه

ینی با امضای توافق دوجانبه برای تقویت کردند و حتی وقتی که هیتلر و موسول

ها سالح و سرباز به اسپانیا فرستادند، محدودیت جدی برای  ی فاشیست جبهه

ی این کار تدوام جنگ داخلی برای چندین سال  نتیجه .خواهان ایجاد کردند جمهوری

 .ها در آن قرن خونبار بود عام و سرانجام سرکوب انقالب و یکی از خونبارترین قتل
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ام شاهد تکرار وضعیتی مشابه باشم. بدون  کردم که در زمان زندگی هرگز فکر نمی

در  0936شود. بین آن چه در  واقع دو بار تکرار نمی ی تکراری به تردید هیچ حادثه

اکنون  ی کردنشین سوریه ـ هم اسپانیا اتفاق افتاد و آن چه در روژئاوا ـ سه منطقه

اند  آور و آزاردهنده ها هم حیرت ود دارد. ولی مشابهتافتد هزارها اختالف وج اتفاق می

ام به طرق مختلف با  عنوان کسی که سیاست در خانواده کنم که من به و احساس می

توانیم اجازه دهیم که  شود وظیفه دارم اعالم کنم ما نمی انقالب اسپانیا تعریف می

 .وضعیت کردهای انقالبی هم به همان سرانجام برسد

های  ودمختار روژاوا ـ به شکلی که امروزه وجود دارد ـ یکی ازنمونهی خ منطقه

درخشان و خیلی درخشان ـ از تحوالتی است که از تراژدی انقالب سوریه منتج شده 

از این منطقه بیرون راندند و با وجود ضدیت  2100است. وقتی عوامل رژیم اسد را در 

ی  را حفظ کرد بلکه نمونه ی همسایگان ـ نه فقط روژئاوا استقالل خود همه

شوراهای مردمی به عنوان نهادهای  .ی دموکراتیک است چشمگیری از یک تجربه

گیری ایجاد شدند. شوراها با توجه دقیق به توازن نژادی در منطقه  نهایی تصمیم

ی شهرداری برای مثال از سه عضو باید یکی کرد، یکی  شوند )در هر منطقه انتخاب می

ی ارشد  ها باشد و حداقل یکی از سه نماینده از آسوریان یا ارمنیعرب و سومی هم 

کننده از  باید زن باشد(. شوراهای زنان و جوانان وجود دارد. و در بازتابی خیره

نظامیان یا نیروهای تدافعی زنان  اسپانیا و ارتش فمینیستی، شبه« آزاذزنان»

ی  ای از مبارزه ان،که بخش عمدهش ای منقوش در پرچم با ستاره «ی زنان آزاد اتحادیه»

ایست به  را به عهده گرفته است )ستاره هم اشاره« دولت اسالمی»مسلحانه با نیروهای 

 .(Ishtar النهرین یا ی بین خدای باستانی منطقه

المللی و حتی عمدتاً از  ی بین شود چنین اتفاقی بیفتد و از جانب جامعه گونه می چه

 گرفته شود؟ المللی نادیده جانب چپ بین

با حزب کارگران  PYD رسد دلیل اساسی این است که حزب انقالبی روژئاوا به نظر می

با دولت ترکیه  0971ی  ـ یک نهضت چریکی مارکسیستی که از دهه PKK کرد ترکیه
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ی اروپا حزب کارگران  مبارزه می کرد ـ به وحدت رسیده است. ناتو، امریکا و اتحادیه

خواند و نیروهای چپ هم  می« سازمان تروریستی»رسمی یک طور  کرد ترکیه را به

گیرند. ولی حزب کارگران کرد ترکیه  خوانند و نادیده می می «استالینیست»ها را  آن

گونه نیست. تکامل درونی و  عیار لنینیستی بود دیگر آن که درابتدا یک حزب تمام

ن دولت ترکیه است ـ به در زندا 0999تحول فکری مؤسس آن ـ عبداهلل اوجاالن که از 

ها منجر شده است. حزب کارگران کرد ترکیه اعالم کرده  تغییر در اهداف و تاکتیک

خواند یک دولت کرد ایجاد کند. در عوض تا حدودی  است که دیگر حتی نمی

» تأثیر دیدگاه خودگردانی آزاد شهری و آنارشیستی مورای بوکچین ـ دورنمای  تحت

خواهد جوامع آزاد و خودگردان بر  را پذیرفته از کردها می« بانهطل ی آزادی نظام اداره

ی مرزهای ملی به توافق  اساس دموکراسی مستقیم ایجاد کنند که بعد برای اداره

کنند و امیدوار است که در طول زمان مرزهای ملی ازمیان  رسند و وحدت می می

صورت الگویی جهانی برای ی کردها به  خواهند تا مبارزه روند. به این ترتیب، می می

ایجاد دموکراسی واقعی، اقتصاد تعاونی و انهدام تدریجی بوروکراسی دولت ـ ملت 

 .دربیاید

حزب کارگران کرد ترکیه با الهام از استراتژی شورشیان زاپاتیستا در چیاپاس  2115از 

برای ی پایان درگیری با دولت ترکیه را اعالم کرده و نیز توانش را  طرفه توافق یک

کار گرفته است.  ی ساختارهای دموکراتیک در مناطق تحت کنترل خود به توسعه

یقین بعضی  اند. به ها را در معرض تردید قرار داده ها جدی بودن این کوشش بعضی

گذرد ـ منطقه ای که  ست ولی آن چه در روژئاوا می اجزای غیردموکراتیک هنوز باقی

ای این باورها را به تجربه  ی گسترده ا در منطقهانقالب سوریه به کردها امکان داد ت

ها و  چه اتفاق افتاد صوری و سطحی نیست. شوراها، هیئت دهد آن بگذارند ـ نشان می

هایی با مدیریت  های دولتی تحت کنترل تعاونی اند. دارایی میلیشاها ایجاد شده

دار نیروهای  مهها و حمالت ادا ها با وجود یورش ی این کارگران درآمده است و همه

آمدها با تعاریف دقیق یک انقالب  گرای دولت اسالمی اتفاق افتاد. پی افراطی راست
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ها مورد توجه قرار گرفت.  خوانی دارد. در خاورمیانه حداقل این کوشش اجتماعی هم

خصوص زمانی که نیروهای مشترک حزب کارگران کرد ترکیه و روژئاوا ـ پس از فرار  به

ه در مونت سینجار ـ مداخله کردند و در مناطق تحت کنترل دولت نیروهای پیشمرگ

گستردگی  جوی یزیدی را نجات دادند. این عملیات در منطقه به اسالمی هزارها پناه

های اروپا و امریکا به آن اشاره  آور این که رسانه مورد استقبال قرارگرفت ولی حیرت

 .هم نکردند

های دیگری که از  های امریکایی و سالح تانکای از  حاال دولت اسالمی با مجموعه

ارتش عراق به غنیمت گرفته است بازگشته تا از انقالبیون کوبانی انتقام بگیرد و اهداف 

ی  سازی همه سازی کوبانی ـ آری برده عام و برده قتل .خود را هم اعالم کرده است

دهد نیروهای  نمیغیرنظامیان. درعین حال ارتش ترکیه در مرزها جاخوش کرده اجازه 

گری  کمکی و مهمات به مدافعان )کوبانی( برسد. هواپیماهای امریکائی هم عمدتاً نظاره

کنند  گاه به طور بسیار محدود به نیروهای دولت اسالمی حمله می وبی کنند و گاه می

ی عظیم دموکراتیک را سالخی  تا بگویند در شرایطی که دولت اسالمی مدافعان تجربه

ظاهر  اند. اگر بخواهیم برای فاالنژهای آدمکش و به گر نبوده تنها نظارهکردند  می

ای بهتر از دولت اسالمی وجود ندارد.  باورمند فرانکو بدیلی امروزین پیدا کنیم نمونه

اسپانیا بدیلی امروزین بیابیم چه « ارتش آزاد زنان»حال اگر بخواهیم برای  درعین

 کنند؟ ها از کوبانی دفاع میزنانی بهتر از شیرزنانی که درسنگر

خواهد با غفلت اجازه  المللی ـ می آوری چپ بین جا به طور شرم آیا جهان ـ و در این

 دهد تا تاریخ تکرار شود؟

 :ای است از ی باال ترجمه مقاله

Why is the world ignoring the revolutionary Kurds in Syria 
 

 

 

 

 

http://www.theguardian.com/commentisfree/2014/oct/08/why-world-ignoring-revolutionary-kurds-syria-isis
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 کوبانی در محاصره 
کوبرن پاتریک   

 

  

 

که جنگجویان  اند چون درحالی شان را بر سر دولت ترکیه خالی کرده کردها خشم

دولت اسالمی درصددند تا شهر کردنشین کوبانی در سوریه را اشغال کنند ارتش 

 .کند ترکیه در پشت مرزها تنها نظاره می

تری هم  تن کشته و شمار بیش 02در تظاهراتی که در سرتاسر ترکیه صورت گرفت 

شرقی پلیس با استفاده از  اند. در مناطق عمدتاً کردنشین جنوبی و جنوب زخمی شده

ترین شهر  آور کوشید تظاهرکنندگان را متفرق کند. البته در استانبول ـ بزرگ گاز اشک

 .هایی پیش آمده است ترکیه ـ و حتی در آنکارا، پایتخت هم درگیری

ها و کردها  ناپذیر روابط بین ترک شدن چاره سقوط احتمالی کوبانی باعث وخیم

میلیون کردی که دراین منطقه زندگی  31اغلب  .ق خواهد شددرترکیه، سوریه و عرا

فقط به  اش این است که ترکیه نه کنند معتقدند که اگر کوبانی سقوط کند علت می

اند  های مکرر نیروهای دولت اسالمی بوده مدافعان کوبانی درشرایطی که تحت یورش

ه و مهمات را هم نفس و اسلح مساعدت نکرد بلکه حتی جلوی پیوستن نیروهای تازه

https://pecritique.files.wordpress.com/2014/10/picassoguernica.jpg
https://pecritique.files.wordpress.com/2014/10/picassoguernica.jpg
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ی واحدهای مدافع  ی عصمت شیخ حسن ـ فرمانده ها گرفته است. به گفته به آن

 .«نیست ای تازه چیز این و ایم شده محاصره ترکیه جانب از ما» کوبانی

چندان پایدار بین دولت ترکیه و اقلیت کرد آن کشور احتماالً اولین  فرایند صلح نه

مانده  عام مدافعان باقی ویژه اگر اشغال کوبانی با قتل بهقربانی سقوط کوبانی خواهد بود 

 .به دست دولت اسالمی همراه شود

عطفی دربحران کنونی عراق و  دست دولت اسالمی احتماالً نقطه تسخیر کوبانی به

دهد طرح امریکا برای کنترل دولت اسالمی به مدد  سوریه خواهد بود که نشان می

تر از یک ماه پیش وعده داد که با  ت. اوباما درکمبمباران هوایی شکست خورده اس

خواهد کرد ولی دولت اسالمی « تضعیف و نابود»نیروی هوایی خود بنیادگرایان را 

 .رسد های تازه می تازد و به پیروزی چنان پیش می هم

رییس جمهور ترکیه طیب اردوغان در طی بازدید از یک اردوگاه پناهجویان در 

کوبانی دارد سقوط می »روشنی توضیح داد. او گفت  ش را بهگازانتپ دیدگاه خوی

جوید شامل سه بخش  او توضیح داد که بهایی که ترکیه برای نجات کوبانی می«. کند

است که نه علیه دولت اسالمی که درواقع برای برکناری بشار اسد تدوین شده است. 

از ممنوع ایجاد شود. ی پرو یک، منطقه .ایم ما سه چیز خواسته»آقای اردوغان گفت 

ی امنی درمرز بین ترکیه و سوریه ایجاد شود و سوم این که مخالفان  دو، منطقه

چه  در واقع آن«. روِ }بشار اسد{ در سوریه و عراق آموزش ببینند و مسلح شوند میانه

اردوغان گفت این است که اگر او مجبور به انتخاب بین اسد و دولت اسالمی باشد، 

 .را انتخاب خواهد کرددولت اسالمی 

تنی که  211تر عدم همدردی دولت ترکیه با کردهای سوری این است که  شواهد بیش

ی روابط شان با ی  اند دستگیر شدند و درباره از کوبانی در این هفته به ترکیه گریخته

 ترکیه. است شده بازجویی ها آن از کنند می دفاع شهر از که کرد نظامیان پ ژ و شبه

ها  اش پ ی د مظنون است چون آن ی سیاسی شاخه و ژ پ ی حزب به شدت به
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با دولت ترکیه  0984ی سوری حزب کارگران کردستان هستند که از سال  شاخه

 .کرده است مبارزه می

خودداری دولت ترکیه از کمک به کردهای سوری در زمانی که به آن نیازمندند باعث 

ر مناطق کردنشین جنوب شرقی و درواقع ی کردها در ترکیه شد. د تظاهرات گسترده

هرجایی که کردها هستند ـ در استانبول، آنکارا، ازمیر،و بورسا ـ تظاهرات اغلب توأم با 

خشونت صورت گرفته است. در وارنا یک مرد کشته شد و در استانبول به سر تامر 

 گویند دوگان که یک فعال معروف حقوق بشر است شلیک شده است. دوستان او می

عمد مورد هدف قرار گرفته است. در اغلب شهرهایی که در آن  که احتماالً او به

ها  رود چون تظاهرکنندگان درخیابان تظاهرات صورت گرفته هنوز دود به آسمان می

 .اند و پلیس هم از گازهای اشک آور استفاده کرده است الستیک اتوموبیل آتش زده

ی وان  ی اتاتورک درمنطقه تنه ی نیم مهها ممکن است به گزارش آتش زدن مجس ترک

آمیز نشان دهند. از آنکارا هم در گزارشی آمده است که حتی پرچم  واکنش خشونت

 HDP ترکیه هم به آتش کشیده شده است. یکی از مراکز حزب دموکراتیک کردستان

 .درآمد« اهلل اکبر»ی جمعیتی با شعار  ی استانبول به محاصره در منطقه

چه را که به صورت  این حوادث ممکن است آن»نویسد که  ان از ترکیه مییکی از ناظر

شدگان کوبانی آغاز  ی عمومی به عدم حمایت ازمحاصره یک اعتراض انسان دوستانه

 .«ها دربیاورد شده بود به صورت یک برخورد جدی و مستقیم بین کردها و ترک

مایلی بین  501از مرز شود تا دولت اسالمی بخش عمده ای  سقوط کوبانی موجب می

تری  ی بیش سوریه و ترکیه را در کنترل خود بگیرد. اگر این گونه بشود ترکیه انگیزه

ترتیب ترکیه عمالً به صورت  این ی امنی در داخل سوریه ایجاد کند و به دارد تا منطقه

یک شریک نظامی در جنگ داخلی سوریه درخواهد آمد. ترکیه برنامه دارد تا از یک 

ها استفاده  ی امن در ترکیه برای آموزش مخالفان دولت و پناه دادن به سوری همنطق

 .کند
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تنها ترکیه نبود که کوبانی را دربرابر جنگجویان اسالمی تنها گذاشت. امریکا هم 

ی مستقیمی با مبارزان کرد داشته باشد اگرچه اطالعات  خواهد هیچ گونه رابطه نمی

تر کردن حمالت امریکایی ها مؤثر باشد و جلوی  دقیق توانست در دریافتی از آن ها می

ساعت گذشته شمار این حمالت بیشتر شده  24پیشروی دولت اسالمی را بگیرد. در 

است ولی بعید نیست دیگر دیر شده باشد در حال حاضر نظامیان اسالمی درگیر 

 .اند های خیابانی در کوبانی شده جنگ

نها با عدم ارسال ارتش زمینی نیست که تضعیف ی امریکا با دولت اسالمی ت مبارزه

ی جنگی درگیر جنگ با دولت  ها که در منطقه کوشد از آن شده است بلکه امریکا می

کوشد به عربستان سعودی و ترکیه  اسالمی هستند هم فاصله بگیرد، درحالی می

 نزدیک شود که هیچ کدام درگیر جنگ با دولت اسالمی نیستند. در عراق هم وضعیت

گیرد به  ای که با دولت اسالمی انجام می ی مبارزه مشابهی وجود دارد. بخش عمده

 .ها فاصله بگیرد کوشد از آن نظامیان شیعه است که امریکا می دست شبه

شود مدافعانِ شهر را به حال  درحالی که دولت اسالمی به اشغال کوبانی نزدیک می

اند  دند که دولت سوریه که با آن درحال صلحاند. آنها احتماالً امیدوار بو خود رها کرده

شان بیاید ولی هیچ گزارشی از شرکت هواپیماهای سوری علیه دولت اسالمی  به کمک

 از خواهد می است مدعی که اسد نداریم اگرچه بمباران دولت اسالمی با ادعای بشار

 .دارد خوانی هم تر بیش کند دفاع اسالمی دولت مقابل در سوریه مردم

 :ای است از ی باال ترجمه همقال

The Siege of Kobani 

( ی احمد سیف ترجمه ) 

http://www.counterpunch.org/2014/10/08/the-siege-of-kobani/
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 اند کوبانی و خطراتی که در کمین نشسته
 برینسما جل 

 ترجمه: پرویز صداقت
 

 

های  ده شده، خطرات امتیازخواهیکه داعش از کوبانی بیرون ران در حالی

 .های خودگردانی دموکراتیک کردها است ی ایاالت متحد در کمین آرمان امپراتورمآبانه

کند که مردان و زنان کرد که به شکل  مختلف تأیید می های گزارشاکنون که 

های  اند کوبانی را حفظ کنند و حتی فاشیست اند موفق شده جاعانگیزی ش شگفت

گونه داعش را به  داعش را بیرون برانند، فرصت تأمل فرارسیده است. آنان چه

تری درگیر شد؟ و چه  نشینی واداشتند؟ چرا ایاالت متحد به شکل گسترده عقب

 اند؟  خطراتی در کمین نشسته

 ای جسورانه بیانیه (.مدافع خلق )ی. پ. گ ناپذیر های شکست دو هفته پیش، یگان

کرد و وعده داد  آنان تأکید می« های تاریخی مسئولیت»منتشر کردند که بر احساس 

شد. هر خیابان و خانه در کوبانی  شکست و انهدام داعش در کوبانی آغاز خواهد»که 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29647314
http://en.firatajans.com/news/news/ypg-isis-will-never-be-able-to-enter-kobane.htm
http://en.firatajans.com/news/news/ypg-isis-will-never-be-able-to-enter-kobane.htm
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ها و برخی  بسیاری شجاعت کردها را ستودند. حتی ترک« گور داعش خواهد بود.

ها بپیوندند و کارزاری جهانی برای  در دفاع از کوبانی به آن تالش کردنددوستان دیگر 

 .ها ایجاد شد مالی به آنکمک 

ی مرگبار داعش را متوقف کرد  اما ناظران بیرونی حقیقتاً باور نداشتند که بتوان حمله

ند. این تا کرد نمی بینی پیشو مقاالت متعددی منتشر شده که جز سقوط کوبانی را 

ناپذیر ترکیه برای محصور کردن  حدود زیادی به سبب موضع جنایتکارانه و انعطاف

استراتژیک های تدارکاتی کردها و فقدان توجه ایاالت متحد به شهری از لحاظ  راه

 .اش ـ بود ـ در محاسبات امپراتورمآبانه غیرمهم

رسمی کردها که  اعالمنشینی داعش و  های مکرر از عقب دو هفته بعد با گزارش

رسید ورق برگشته است،  می به نظر« اکنون هیچ عنصر داعشی در کوبانی نیست»

های شرقی همچنان ادامه داشت. در همین دو هفته، ایاالت  هرچند جنگ در حومه

متحد بمباران هوایی مواضع داعش در داخل و خارج کوبانی را افزایش داد و برای 

با حزب اتحاد دموکراتیک کردستان )پ.ی.د.(  وگوهای مستقیم گفتنخستین بار به 

 (.های مدافع خلق )ی. پ. گ ی یگان مبادرت کرد. در ضمن بهارین کندال فرمانده

 «.یحات، تدارکات و جنگجویانی دریافت کرده بوداش تسل نظامی گروه شبه»که  گفت

 05نگاران در شهر مرزی ساروژ در  تری را افشا نکرد، روزنامه هرچند او اطالعات بیش

ز مرز به کوبانی جنگجویانی را دیدند که ا»که  گزارش کردند  کیلومتری کوبانی

شاید این ناشی از اطالعات دقیق جنگجویان از «. گشتند جا برمی رفتند و از آن می

ی  درواقع اجازه» که  گفتبه بی بی سی « ی ترک رتبه مقام عالی»محل باشد اما یک 

 .«از مرز داده شده است عبور تدارکات

کرد  ، اگر کوبانی سقوط میگزارش شد ROAR ی طور که دو هفته قبل در نشریه همان

ایاالت متحد و ترکیه مقصر بودند. هر دو دولت قدرت و توان نظامی داشتند که مانع 

های مختلف ظاهراً  تر گزارش ش به شهر بشوند. عالوه بر این و از آن مهمرسیدن داع

 :کرد های زیر به داعش کمک می دهد که ترکیه فعاالنه به شیوه نشان می

http://roarmag.org/2014/10/kobane-human-shields-turke/
http://www.frontline.in/world-affairs/siege-of-kobane/article6461128.ece
http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2014/10/kerry-saving-kobane-not-part-strategy-2014101223481559892.html
http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2014/10/kerry-saving-kobane-not-part-strategy-2014101223481559892.html
http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2014/10/kerry-saving-kobane-not-part-strategy-2014101223481559892.html
http://rudaw.net/english/middleeast/syria/17102014
http://in.reuters.com/article/2014/10/16/mideast-crisis-usa-kurds-idINKCN0I52HD20141016
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29647314
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29647314
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29650588?print=true
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29650588?print=true
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29650588?print=true
http://roarmag.org/2014/10/kobani-isis-kurdish-resistance/
http://roarmag.org/2014/10/kobani-isis-kurdish-resistance/
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های ترکیه درمان شوند و به  اجازه به جنگجویان زخمی داعش که در بیمارستان .0

 سوریه برگردند تا باردیگر به جنگ ملحق شوند؛

ای  عش برای عبور از مرز به منظور فروش نفت حاصل از میادین نفتیاجازه به دا .2

ای برای  العاده که در اختیار دارد در بازار سیاه ترکیه، واقعیتی که اهمیت مالی فوق

 .داعش دارد

ی پ. کا. کا. از مرز برای کمک به دفاع از کوبانی  ممانعت از عبور نیروهای باتجربه .3

 تیب جلوگیری از ارسال سالح و دیگر تدارکات ضروری؛و جنگ با داعش و به همین تر

ی ترکیه در  ی دوباره ی گذشته این موضع همراه شد با درگیرشدن فعاالنه هفته .4

 .جنگ علیه کردهای خودش با بمباران مواضع کردها در جنوب شرقی منطقه دالیجا

های  بهها و محاس ی موارد باال همچنان به قوت خود باقی است، سیاست اگرچه همه

امپراتورمآبانه پیچیده و بازتابی از ضرورت دفاع از منافع مختلف و متناقض است. در 

مورد کوبانی، روشن است که ترکیه خوشحال بود که بگذارد داعش به نیروهای کرد 

ی سنگینی بزند و به طور بالقوه به کشتار هزاران کرد مبادرت کند. همچنین  ضربه

ای علیه اسد در سوریه بود.  ی تازه المللی برای جبهه نترکیه در پی ایجاد فشار بی

بمیرند و روشن « ارزش قربانیان بی»ایاالت متحد نیز کامالً راضی بود که بگذارد این 

 .ساخت که کوبانی اهمیت چندانی برای آنان نداشت

چه چیزی این وضعیت را تغییر داد؟ هرچند ایاالت متحد هنوز بر جنگ با داعش در 

تری برایش دارد اولویت قائل است،  منافع اقتصادی و اعتبار بسیار بیش عراق که

اش را به داعش در کوبانی احتماالً در هماهنگی با کردها افزایش داد.  حمالت هوایی

استقبال درکی از حمالت هوایی امریکا به مواضع داعش  کردها در منطقه به شکل قابل

 .و از آغاز مقاومت کردها خواهان حمالت هوایی هرچه مؤثرتری بودند کردند

 .به نظرم دو دلیل برای توضیح فعالیت بیشتر ایاالت متحد در این زمینه وجود داشت

کا. نشان دادند که مؤثرترین  .ی ی. پ. گ ـ پ. کا نخست، نیروهای کارآزموده

سالح باشند. هرچند در عراق  شمار و کم شدت کم اند ولو آن که به مخالفان داعش

http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/kurds-are-repelling-isis-attack-on-kobani-with-help-of-us-air-strikes-9802806.html
http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/kurds-are-repelling-isis-attack-on-kobani-with-help-of-us-air-strikes-9802806.html
http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/kurds-are-repelling-isis-attack-on-kobani-with-help-of-us-air-strikes-9802806.html
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ارتش ـ به رغم یک دهه آموزش ایاالت متحد و تسلیحات پیشرفته ـ به محض 

کا. کا. بعد از این که نخست  .پیداشدن داعش از هم پاشید، نیروهای ی. پ. گ و پ

جا  خود را به نمایش گذاشتند. از آن «ارزش»های عراق را نجات دادند، بار دیگر  ایزدی

جا که متحدان  ، از آن«از نیروی زمینی استفاده کند»خواهد  که ایاالت متحد نمی

هوایی  جا که کارزار اند که تعهد جدی چندانی ندارند، و از آن اش نشان داده ای منطقه

 .است، به متحدانی نیاز دارد که در جنگ با داعش مصمم باشند محکوم به شکست

مارک اربن، سردبیر دیپلماتیک و دفاعی بی.بی.سی، ایاالت  ی گفتهدوم آن که به 

ی مافیایی مؤثر،  کند. همانند هر شبکه به کوبانی کمک می« دالیل تبلیغاتی»متحد به 

امریکا مبنی بر این که  اعالمچیز است. با توجه به  الملل نیز شهرت همه در روابط بین

و نگاه جهانیان به سبب شجاعت « کند تضعیف و در نهایت نابود می»داعش را 

عام در  شان در سرتاسر جهان، قتل ی جنگجویان کرد و فعالیت حامیان سرسختانه

گر  مایکل اوهانالن تحلیلتوانست اعتبار ایاالت متحد را از میان بردارد.  کوبانی می

تر یک نماد است تا یک دارایی  بیش»کوبانی  افزاید مینظامی نهاد بروکینگز 

تقویت ناپذیر است  استراتژیک، اما شکست آن این احساس را که }داعش{ شکست

 «.کند می

ناپذیر اما  اند با ایاالت متحد ائتالف استراتژیک ظاهراً اجتناب کردها اکنون ناگزیر شده

ناپذیر، چراکه داعش تسلیحات بسیار بهتری از  اجتناب .خطرناکی را تشکیل بدهند

اند تا جلوی داعش را بگیرند و  ی خود نیازمند سالح پیشرفته ها دارد و در جبهه آن

های کردها کامالً مخالف  رای تنفس پدید آورند. خطرناک، چون منافع و آرمانفضایی ب

ها کردها برای ایجاد  اند. کوشش منافع ایاالت متحد است و هر دو طرف از آن آگاه

ی  قدر تهدید منافع امپراتورمآبانه های دموکراتیک خودگران درست همان کانون

ست ایاالت متحد در خاورمیانه بنای سیا امریکاست که تهدید داعش است. سنگ

های باثباتی بوده که قادر باشند با موفقیت مانع هر درخواستی  همواره حمایت از رژیم

برای دموکراسی یا کنترل ملی بر منابع طبیعی کشور بشوند. در این مفهوم، قیاسی که 

http://www.counterpunch.org/2014/10/13/us-middle-east-strategy-in-tatters/
http://www.counterpunch.org/2014/10/13/us-middle-east-strategy-in-tatters/
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29650588?print=true
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/09/10/statement-president-isil-1
http://www.usatoday.com/story/news/world/2014/10/17/is-iraq-syria-air-war/17429941/
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کند صادق است،  می 0936های اسپانیایی در  بین کردها و آنارشیست دیوید گرابر

های غربی با  ی قدرت کردند، همه ها مقابله می ا با همان فاشیسته هرچند آنارشیست

چرچیل معروف  ی گفته این و شدند ها آن به اسلحه انتقال مانع و  ها مخالف بودند آن

 .دهد ها ترجیح می ها یا کمونیست ها را به آنارشیست است که فاشیست

با توجه به همکاری ی. پ. گ ـ ایاالت متحد، الزم است باردیگر تاریخی متأخر را به 

 .ایاالت متحد به شیعیان و کردهای عراق است 0990خاطر آوریم که مربوط به خیانت 

هم رخ دهد. در  2104تواند به همان ترتیب در  رخ داد اما می 0990این خیانت در 

دهد یک اسد دیگر یا حتی  امریکایی ترجیح می»که  گفتیک دیپلمات اروپایی  0990

نخستین جنگ خلیج فارس «. از آن بهتر یک مبارک دیگر در بغداد داشته باشند

ستورات زمانی آغاز شد که صدام حسین، متحد امریکا تا آن زمان، با اشغال کویت از د

های سرکوب شده  ی امریکا به عراق در میان کردها و شیعه حمله .امریکا نافرمانی کرد

امیدی برانگیخت و تشویق آشکار بوش به قیام علیه صدام حسین آن را تقویت و این 

اطمینان نسبت  کند. اما عدم ها پشتیبانی می حس را ایجاد کرد که ایاالت متحد از آن

باعث شد امریکا تصمیم بگیرد که صدام همچنان در قدرت بماند.  به عراق بعد از صدام

ها در تاریخ عراق، ایاالت متحد که کنترل کامل هوایی بر عراق  ترین هفته درخونین

رواز ممنوعِ در کنترل امریکا ی پ صدام حسین منطقه ایستاد و اجازه دادداشت کناری 

ها را سرکوب و غیرنظامیان کرد  را نقض کند و با استفاده از بالگردهای جنگی شورش

 .و شیعه را به قتل برساند

ها و دیگر  شان با این خیانت های  خانواده .ها به کردها دشوار نیست یادآوری این واقعیت

پردازانی  های نظریه ها با گفته ال، آناند. در عین ح های امپراتورمآبانه زیسته خیانت

کنند وقت  های ایاالت متحد را محکوم می مکاری با بمبه هر که اعتنا به واقعیت  بی

شان است که  کنند. این زندگی درستی چنین می دهند ـ و به خودشان را هدر نمی

 .گیرد اکنون در معرض تهدید جدی قرار می

https://pecritique.com/2014/10/08/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA-%DA%A9%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%D9%88-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87%E2%80%8C-%D8%A7%D8%AD/
https://pecritique.com/2014/10/08/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA-%DA%A9%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%D9%88-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87%E2%80%8C-%D8%A7%D8%AD/
http://www.ditext.com/chomsky/1968.html
http://www.chomsky.info/articles/199105--.htm#TXT25
http://www.chomsky.info/articles/199105--.htm#TXT27
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رگ در پی دارد. این واقعیت که ایاالت متحد های بز اما این واقعیت جدید دشواری

ی  و این که لوید آستین، فرمانده تأکید داردهمچنان بر اهمیت عراق نسبت به کوبانی 

 خیلی محتملکرد که  در خاورمیانه روز جمعه همچنان تصور مینظامیان امریکایی 

های مهمی را مطرح  است که کوبانی سرانجام در برابر داعش سقوط کند، پرسش

کشد؟ در  دد حمالت هوایی چه قدر طول میکند. کمک امریکا به مقاومت به م می

ی امریکا چه گذشت؟  باالی نمایندگان پ. ی. د. با وزارت خارجه وگوهای رده گفت

تر در جنک  ؟ همکاری فعاالنه«به دست آورد»کند از کردها چه  ایاالت متحد تالش می

 دهد؟ علیه داعش؟ در برابر آن چه می

ی نظامی ی. پ. گ ارائه کرد. در این اعالمیه  ی فرمانده اعالمیهیک پاسخ را امروز 

با حمایت  ای تااندازهاند، گروهی که  تأیید کردند که پیمانی با ارتش آزاد سوریه بسته

ها همچنین تأیید کردند که ارتش آزاد نیز  جنگد. آن غرب علیه رژیم ستمگر اسد می

مبارزه با تروریسم و ایجاد »ها در  جنگد و اکنون با آن شان در کوبانی می در جبهه

همکاری خواهند کرد. این تغییر مهمی در استراتژی « وکراتیکای آزاد و دم سوریه

تنها جنگ با داعش بلکه همچنین با اسد است ـ یک درخواست  است که مستلزم نه

 تمامیبا « ی این کشور مشارکتی واقعی برای اداره»مهم ترکیه ـ که در ادامه بر 

 .شود متکی می« طبقات اجتماعی»

باید بپردازد تا خطوط تدارکاتی به رویش باز شود این گرا  آیا بهایی که ی. پ. گ چپ

بود؟ این سؤال همچنان مطرح است که معنای این همکاری برای انقالب اجتماعی در 

 روژئاوا چیست؟

مثالً بعید نیست که ترکیه به سبب فشارهای امریکا و/یا پیمانی که با ارتش آزاد 

زهایش را تحمل کند. همچنین های ارسال تدارکات از طریق مر سوریه داشته راه

تواند  حمالت هوایی ایاالت متحد نیز می .توانند این خطوط را قطع هم کنند می

تواند تغییر کند. فهرست کسانی که با  متوقف شود و مالحظات امپراتورمآبانه می

های امپراتوری همکاری کردند اما به جبر یا اختیار، سپس به حال خود رها  قدرت

http://www.theguardian.com/world/2014/oct/17/us-lloyd-austin-iraq-emphasis-airstrikes-isis-syria-kobani
http://www.usatoday.com/story/news/world/2014/10/17/is-iraq-syria-air-war/17429941/
http://civiroglu.net/2014/10/19/statement-of-ypg-general-command-on-kobani-and-fight-against-isis/
http://www.reuters.com/article/2012/08/01/us-usa-syria-obama-order-idUSBRE8701OK20120801
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واقعیتِ تلخ آن است که امپراتوران روزگار مدرن  .پایان است ند بیشدند تا بمیر

 .همچنان قادرند تصمیم بگیرند که چه کسی زنده بماند و چه کسی بمیرد

ها و  دانند، در درازمدت، همکاری با ایاالت متحد با آرمان که کردها می همچنان

سرکوب ناهمخوان  ای رها شده از تمامی اشکال شان برای منطقه و جامعه آرزوهای

ی دیگری هم داشتند؟  مدت گزینه است. اما این سؤال منطقی است که آیا در کوتاه

قدر به آن نیاز دارند و حرکت آزاد  های سنگین که این ی مستمر سالح حتی عرضه

نیروهایی که از آن برخوردارند تا حدود زیادی به ترجیحات اربابان امپراتوری وابسته 

 .است

شان، امپراتوری را ناگزیر از کمک کردند و قادرند بار دیگر  ی شجاعت واسطه این بار، به

ترین متحدان  هاست که یکی از مهم بجنگند. اما فردا چه خواهد شد؟ ترکیه دهه

ای ایاالت متحد بوده است و هرچند ایاالت متحد امروز نیازمند کردها است در  منطقه

 .بهترین حالت این ائتالفی موقتی است

هایمان  ایم استمرار فشار بر دولت ای ما که به همبستگی با دوستان کردمان ایستادهبر

تر کردها در کانون توجه جهان  ی گسترده ضروری است تا همچنان کوبانی و مبارزه

ی تسلیحات  ی ی. پ. گ. برای عرضه  باشد. بیش از آن، نیاز داریم آشکارا از خواسته

« ها فهرست }وحشتناک{ تروریست»پ. کا. کا. از  دفاع کنیم و خواستار خارج کردن

هایی نامطلوب، در نهایت تنها باید متکی  باشیم. کردها، در بند انتخاب از میان گزینه

تری برخوردارباشند، هر قدر تجهیزات  به خودشان باشند. هرقدر از آزادی حرکت بیش

در روژئاوا و نبردهای  توانند از انقالب اجتماعی نظامی بهتری داشته باشند، بهتر می

 2104اکتبر                                                         .بعدی علیه داعش حمایت کنند

ی دکترای تاریخ در انستیتو دانشگاهی اروپا و یکی از  جل برینسما پژوهشگر دوره

 .است ROAR دبیران مجله

 :ای است از ی باال ترجمه مقاله

Jelle Bruinsma , Kobanê, the Kurdish struggle, and the dangers lurking 

ahead 

http://roarmag.org/2014/10/kobane-kurds-us-imperialism/
http://roarmag.org/2014/10/kobane-kurds-us-imperialism/
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 بخش های یک ایدئولوژی رهایی روژآوا، پارادوکس
 

  نویسنده: جانت بیئل
 تیموری فریدون: مترجم 

  

  :ی پروبلماتیکا مقدمه

منتشر شد که خود این « ی کُرد مسئله»در سایت  ۹۰۲۱ادداشت در دسامبر این ی

برداشته است.   Ecology or Catastropheسایت نیز آن را از سایت نویسنده با عنوان 

ی این گزارشِ تحلیلی از کوبانی، همکار و همسرِ مورای بوکچین،  جانت بیئل، نویسنده

بوکچین، اثری مستقیم بر تفکر اوجاالن داشته پردازِ آنارشیست امریکایی است.  نظریه

ی بهرنگ صدیقی با عنوان از اوجاالن تا  است )برای فهم این تأثیر به دو نوشته

ویژه حیات فکری اوجاالن مراجعه کنید(.  بوکچین یا قصۀ کوبانی از کجا آغاز شد؟ و به

اشاره  دون شهرشهرنشینی بو  اکولوژی آزادیتوان به  های معروف بوکچین می از کتاب

 :The Politics of Social Ecologyهایی مانندِ  ی کتاب کرد. جانت بیل خود نویسنده

Libertarian Municipalism   وEcofascism: Lessons from the German 

Experience   است. آخرین کتاب او با عنوان اکولوژی یا فاجعه: زندگیِ مورای بوکچین
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بیئل در یادداشت حاضر کوشیده است به اتکای منتشر شده است.  ۹۰۲۱در 

ای  ی روژآوا، جوانب پارادوکسیکال این تجربه را به گونه اش از تجربه مشاهدات عینی

انتقادی روایت کند. اهمیت این یادداشت کوتاه نیز به همین رویکرد نقادانه و 

های روژآوا،  نی کانتو ی نویسنده، در عین دفاع همدالنه از تمامیت پروژه هشداردهنده

ی اغلبِ چپگرایان  جانبه گردد، رویکردی که در این مدت به دلیلِ شیفتگی همه برمی

 –ی گرفتار جنونِ سرمایه و دولت و جنگ  ی تکین در دل خاورمیانه به این تجربه

 .ودی نشان داده استخ ندرت به – فهمیدنی غایت به البته ای شیفتگی

*** 

گرایان مستقل و افراد دیگر برای  ن همبستگی، چپ، بسیاری از فعاال۹۰۲۲از سال 

ی  قومیتی مستقل در شمال سوریه، از رودخانه ی چند ی تحوالت روژآوا، جزیره مطالعه

ها در سرتاسر  دجله عبور کرده اند. در اینجا کردها، مردمی که آرزوهایشان برای نسل

ه به لحاظ سازمانی ای هستند ک مال شده است، در حال بنای جامعه خاورمیانه لگد

حول دموکراسی انجمنی/ شورایی و تعهد به برابری جنسیتی ساختار یافته است. قابل 

شان در  تر اینکه آنها این کار را تحت شرایط جنگی وحشیانه )برای دفاع از جامعه توجه

النصره و داعش( و تحریم سیاسی و اقتصادی )از سوی ترکیه  برابر جهادگرایان جبهه

 .انجام داده اند در شمال(

گردد، محکوم  با درنظرگرفتن سرشتِ انسانی، هر کسی که روی زمین دنبالِ اتوپیا می

توجه روژآوا  به ناامیدی است. اما بازدیدکنندگان غربی که به ستایش دستاوردهای قابل

شوند: ظاهراً در فضاهای داخلی  کننده می سرعت متوجه چیزی نگران پردازند، به می

های خودمدیریتی است( روی دیوار تصویری از عبداهلل  قابل توجه ساختمان)استثنای 

 ی خاطره از برآمده نگرانی این. است نصب – ک .ک .پ زندانی رهبر –اوجاالن 

که  هایی آن است، – مائو هیتلر، استالین، – بیستم ی سده ریزودرشت دیکتاتورهای

ادند، به همین صورت به چشم شان د هایی که عذاب تصاویرشان بر در و دیوار ملت

 .خورد می
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تر ناراحت  شکلی خاص ی شخصی از استبداد ممکن است به بازدیدکنندگانی با تجربه

ها  االصل گفت که این عکس ای کوبایی ، نماینده۹۰۲۱باشند. در دیدار من در اکتبر 

های  کسکند. در همان حال، این تصاویر، یاد ع تصاویر کاسترو را به ذهن او متبادر می

 .ای از لیبی زنده کرد حاضر قذافی را برای نماینده جا همه

شان پیوسته به  تر شود وقتی ببینند میزبانان ناراحتی میهمانان ممکن است عمیق

-co) رهبر مشترک« الدار خلیل»پردازند.  ستایش از شخصیت کاریزماتیک اوجاالن می

leader) ی مدیریت ما مبتنی بر اندیشه  فلسفه»گوید:  ی دموکراتیک می جنبش جامعه

«. های اساسی هستند های او برای ما مرجع کتاب .ی رهبر اوجاالن است و فلسفه

آکادمی زبان و ادبیات کردی در  (co-headmaster)سرپرست مشترک « پامیان بری»

ترین شخص است. ما  اوجاالن مهم»قامشلو، به آخرین هیئت نمایندگان من گفت، 

های او  نوشته«. کنیم های او تکیه می ، زبان، و همه چیز به کتاببرای تدریس تاریخ

ها، نامی که به نهادهای  ی درسی در آنجا و در دیگر آکادمی بخشی ضروری از برنامه

ها تنها چند  های تحصیلی در این آکادمی آموزشی محلی داده شده است، هستند. )ترم

 اما عمیق نقد و ارزیابی و تحقیق برای کافی چندان نه –کشند  هفته یا ماه طول می

 آموزش آیا این که شود می حیرت دچار آدم – عقیدتی نظام یک تلقین برای کافی

 های ایده چه آن از بسیاری که بود نظر این بر نمایندگان از یکی( تلقین؟ یا است

 .است« های رسمی وارده میهاعال» شود، می خوانده اوجاالن

ویژه به دلیل تعهد آن به خودمدیریتی دموکراتیک است. اما  احترام عمومی به روژآوا به

منبع این دموکراسی مردمی خود اوجاالن بود، کسی که آن را در زندان پروراند و به 

وگو خود را  ها بحث و گفت جنبش آزادی کردی توصیه کرد، جنبشی که پس از سال

از پایین »کرد، نظامی  به آن متعهد ساخت و اجرای آن را در سوریه و در ترکیه آغاز

که از باال به پایین ایجاد شده است: همین پارادوکس کافی است تا سر « به باال

 .بازدیدکننده به دَوران بیفتد
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ی کوچک و تحت محاصره،  شور مردم این جامعه نظری پر اما همچنین بلند 

ها مشاهده  گوالک ای از دیکتاتوری و از دارد. هیچ نشانه کنندگان را به تأمل وامی بازدید

 دولتی چنین از اوجاالن، توسط شده تجویز عمومی، ایدئولوژی برعکس، –شود  نمی

در دریک در ماه  (New World Summit) نو جهان سران نشست در. است متنفر

فرماندار مشترک کانتون جزیر، ایدئولوژی عمومی را برای ما « هدیه یوسف»اکتبر، 

کند چون این مدرنیته  ی کاپیتالیستی را رد می رنیتهخالصه کرد: این ایدئولوژی مد

ی حاکم اکثریت را به بردگی  داند و چون طبقه پول و قدرت را بر مردم ارجح می

های  کشیده و استثمار و سلطه را جایگزین همبودگی کرده است. این مدرنیته، پیام

ه ما گفت، این کند. او ب را منتقل می« ضد همبودگی، فردگرایی، پول، سکس و قدرت»

 .چیزی جز لویاتان، همان هیوال نیست

برمبنای این فرض که زندگی انسان به شکلی ماندگار اجتماعی است، هدیه یوسف  

دهد، روژآوا در پی بنای یک آلترناتیو است. این آلترناتیو، مردم را علیه لویاتان  ادامه می

آنومی غربی، همبستگی  کند. علیه فردگرایی و توانمندسازی بسیج می و برای خود

روایی استعماری و  کند؛ در برابر حکم را تشویق می (communalکمونی، )اشتراکی 

پرستی، از تعیین سرنوشت مردم به دست خودشان و جهانشمولیت پشتیبانی  نژاد

های مبتنی بر قانون اساسی و  کند. این آلترناتیو، در برابر دولت )جمهوری می

گیری  های مشورت و تصمیم ای نمایندگی(، پراتیکه«دموکراسی»اصطالح  به

آموزاند؛ در برابر رقابت کاپیتالیستی، همکاری اقتصادی را آموزش  دموکراتیک را می

گونه که  کاپیتالیستیِ زنان )آن («enslavementسازی )انقیادِ،  برده»دهد و در برابر  می

 .آموزاند کند( برابری جنسیتی را می او بیان می

العاده در انقالب  قیقت، زنان به لحاظ اجتماعی، سیاسی و سازمانی نقشی فوقو در ح 

کنند؛ رهبری دوگانه است، یک زن و یک مرد در هر موقعیت، حد نصاب  ایفا می

ی زنان این  درصد است. مراکز زنان در روستاها و شهرها به همه ۲۰جنسیتی جلسات 

درساالری نیستند. سیستم )که ی پ دهد که آنها محکوم به سلطه جامعه نشان می
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ها و  دارای سه زبان رسمی است، کردی، عربی، و آشوری( مسلمانان و مسیحیان، عرب

فرماندار مشترک « شیخ حمیدی دنهام»گیرد.  کردها و سریانی ها و دیگران را دربرمی

کانتون جزیر که دستار قرمز و سفید عربی بر سر دارد، در نشست سران گفت که این 

ی امور راه  ی او، این شکل از اداره پذیرد. به گفته را می« فرهنگی و مذهبی تنوع»

 .رهایی ما و منطقه است

شدت محدودشده، ایدئولوژی برآمده از  ای به بخش در جامعه در بنیاد این نظمِ رهایی

گرفتن اینکه  نظر ی انقالب است. با در برنده نظرات اوجاالن قرار دارد که نیروی پیش

ی تحریم و جنگ از جهان جدا شده است، انقالب  به طور کامل به وسیله روژآوا

خودش پیروزی اراده بر شرایط است. این انقالب گواهی است بر آنچه نیروی عظیم 

تواند انجام دهد. روژاوا هر آنچه را در اقتصاد فاقد آن است، در آگاهی، اراده و  اراده می

 و تصویر آن. کند می جبران – نامد می را آن فیوس که طور آن فلسفه، یا –ایدئولوژی 

 گوید، می یوسف. بخشد می تجسم را جدید سیستم به جامعه مشترک تعهد فلسفه این

 به ارجاعی عکس این ما، برای. نیستند ما مال مانند دیگر کشورهای در ها پرتره»

زم برای یک شخص یا فرد نیست، این ارجاعی به فلسفه و ذهنیت ال عنوان به اوجاالن

ی فردی اوجاالن  گوید، بدیهی است که مردم به مبارزه او می«. بازسازی جامعه است

مان را پیش  گذارند، اما همچنین به خاطر او بود که ما توانستیم جامعه احترام می

های او ممکن شده  ها تنها با ایده این .مان دفاع کنیم ببریم و از خود و خودمختاری

 .است

جف مایلی، مدرس دانشگاه کمبریج، اخیراً گفته است، استحکام طور که  و همان

 فرمانده« هوار سوروچ»بخشد.  ی ایدئولوژیک جامعه به بسیج نظامی آن نیرو می عقیده

YPG حمالت هوایی »، ۹۰۲۲-۲۱های  کند که در دفاع از کوبانی در سال تأکید می

[ اوجاالن به اشاره] آپو ررهب روح و فلسفه …ائتالف به رهبری آمریکا کمک کرد، اما

 رهبرش و جنبش به شهیدان وفاداری این. است کوبانی مقاومت دستاورد بزرگترین

 .«کرد توانا داعش شکست به را دفاعی نیروهای که بود آپو



 نازنین و یامین

 041 

ها، البته نه  هایی از مارکسیست شرط هر انقالبی است. بر عکس، نسل اما آگاهی پیش

کلی تاریخی نیروهای اجتماعی را ضرورتاً به عنوان ش ناپذیر بلکه به شکلی اجتناب به

گاه که مردم صرفاً عقب  های بنیادی اجتماعی در نظر گرفتند آن ی دگرگونی برنده پیش

ترین  مهم»گوید،  گونه که خود اوجاالن می گرفتند. آن نشستند و صبر پیش می می

 .«های مؤثر بوده اند ی افکار و ذهنیت تحوالت در تاریخ نتیجه

ای اخالقی است؛  ای که انقالب روژآوا را ممکن کرده است، بیشتر آگاهی آگاهی

های اندیشه و رفتار مردم در انطباق با  ی شیوه دادن دوباره ای که در پی شکل آگاهی

آرزوهای بلند سیاسی و اجتماعیِ آن فلسفه است. بنابراین، این فلسفه ضرورتاً یک 

استانداردهایی را فراهم »که یوسف به ما گفت،  گونه نیروی اخالقی نیز هست و همان

اینجا او «. شود گیری می ی تمامی موضوعات تصمیم ها درباره ی آن کند که به وسیله می

« های تمدن ریشه»دهد. در کتابی که به انگلیسی  سخنان اوجاالن را انعکاس می

ید ضروری اخالقی جدید برای یک شروع جد»کند که  شود، او تصدیق می خوانده می

 :p) «بندی و نهادی و وارد قانون شوند معیارهای اخالقی جدید باید فرمول …است

255). 

داری است. مورای  تر، این فلسفه یک نیروی اخالقی علیه سرمایه به طور مشخص

پرداز اجتماعی رادیکال آمریکایی که اوجاالن متأثرِ از او بود، فراخوانی  بوکچین، نظریه

علیه اقتصاد بازار مطرح کرد و اخالق را   (moral economy)ی اخالقی اقتصاد»را برای 

سوسیالیسم باید به »با سوسیالیسم یکی دانست. اوجاالن با این رویکرد موافق است: 

ی حد نهایی سبک زندگی سیاسی و اخالقی امروز  مثابه چیزی دیده شود که به مثابه

 .«است جمعی و قیاخال آزادی ایدئولوژی …سوسیالیسم …اعمال شود

زندگی اشتراکیِ عمومی، اساس »گوید، در روژآوا  گونه که یوسف می رو، همان این از

هدف سیستم آموزشی این است که »او به ما گفت «. دهد اخالقی جامعه را تشکیل می

در آکادمی زبان و ادبیات کردی در قامشلو من «. محور را برقرار کند ای اجتماع روحیه

های اشتراکیِ جامعه  ساله دیدم که در آن، ارزش ۲تا  ۱رای کودکان کتابی درسی ب
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طرح شده بود: اهمیت مراقبت از یکدیگر، از طبیعت، از زنان. مسلماً برای بازسازی 

 .مردم در راستای خطوط اخالقی، باید از کودکان شروع کنید

س را مالقات کردم اما چند روز بعد از ترک روژآوا، در لندن، جوانی بالروس به نام بوری

های  و این کتاب درسی را به او معرفی کردم. او به من گفت که خودش در سال

های آموزش اخالقی شبیه آن که از دوران شوروی به جا  با کتاب ۲۰ی  ابتدایی دهه

ها او را مصمم کردند که دقیقا برعکس چیزی باشد  مانده بود، بزرگ شده و این کتاب

 .خواستند ها می که آن

شود.  راحتی منحرف می طبیعت انسان بغرنج و پیچیده است و هدف آگاهانه به

طور که داستان بوریس به من  پروازانه برای بازسازی مردم، همان های فکری بلند برنامه

های  اند. در حقیقت، نظم یادآوری کرد، در مرداب نتایج ناخواسته به گِل نشسته

های اولیه  اند، معموالً از بینش اسی ساخته شدههای سی اجتماعی که بر طبق ایدئولوژی

اند؛ به گواه اینکه بینشِ در آغاز  منحرف شده و حتی به عکس خود تبدیل شده

که  ی مختلفی داشته است، به گواه این بخشِ مارکسیسم چه پیامدهای جبارانه رهایی

کل بخش بود، امروزه ش  ی فردگرایی، که در زمان جان الک آزادی چگونه ایده

که چگونه  ای به خود گرفته است و به گواه این ی غیراخالقی خویانه خودخواهی درنده

های اخالقی، به شکاف  آرمانِ آدام اسمیت برای یک بازار آزادِ مستقر در محدوده

 .فزاینده میان فقیر و غنی انجامیده است

، چون رسد آموزش اخالق صرفاً یک دعوت ساده باشد. بعضی از مردم به نظر نمی

باورمندان حقیقی، با شور و شوق این دعوت را خواهند پذیرفت، برخی آن را تأیید 

خواهند کرد، برخی منفعالنه آن را خواهند پذیرفت، برخی مخالفت کرده اما ساکت 

ی اتوپیایی،  مانند و برخی فعاالنه با آن مخالفت خواهند کرد. حتا در یک جامعه می

 .ها است ق نخواهند بود و به نظر من این حق آنبرخی از مردم با اجماع مواف
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شده بر طبق یک ایدئولوژی اشتراکی باید به پرسش  ی سازماندهی بنابراین هر جامعه

ی اشتراکی  خودآیینی فردی در نسبت با جامعه به عنوان یک کل پاسخ دهد. جامعه

 رو خواهد شد؟ ی آزاد فردی و اختالف عقیده روبه چگونه با اراده

های  شنی معلوم شده است که جوامعِ آگاهانه ساختاریافته بر طبق ایدئولوژیرو به

اند. فیلسوف لهستانی قرن بیستمی،  بوده (illiberal) بخش، عمیقا ناآزادمنش رهایی

 …شیطان»کند که  گونه اظهار نظر می لشک کوالکوفسکی، حتا در جایی این

 نظر این بر شان مشروعیت که ییها دولت یعنی کرد، ابداع را ایدئولوژیک های دولت

 دلیل همین به دهد، می ادامه او. «هستند حقیقت صاحبان صاحبانشان که است استوار

 in) «بود خواهید حقیقت دشمن کنید، مخالفت آن نظامِ یا دولتی چنین با شما اگر»

modernity in endless trail, p. 189). 

حقیقت در نظر گرفته شود، آنگاه باید  اگر در روژآوا ایدئولوژی اوجاالن به مثابه

افتد که با آن مخالف هستند؟ یوسف، شخصاً،  بپرسیم چه اتفاقی برای کسانی می

دهد. او مثل یک  جامعه را مقدم بر هر چیز دیگری، احتماالً خودآیینی فردی، قرار می

 (community) تر از اجتماع هیچ چیزی در زندگی انسانی مهم»باورمند حقیقی گفت، 

برای او «. دادن انسانیت است دست دادن اجتماع به معنای از دست از»برای او «. نیست

های اخالقی  پیوندند که کمون دارای ارزش ی آزاد به کمون می افراد مادامی با اراده»

کردن  ی آزاد به معنای تصمیم آزادانه برای وقف رسد برای او اراده ، به نظر می«باشد

 .ستخود برای اجتماع ا

ی انتشار کتاب که به تازگی در روژآوا آغاز شده است، با  وگو درباره من در حین گفت

رو شدم. ناشر جدید سال گذشته کتابی را منتشر کرد، یک کتاب  تردید دیگری روبه

بیروان »توانست رنگ آفتاب را به خود ببیند.  شعر کردی که در رژیم اسد هرگز نمی

کتاب دیگر هم در دست چاپ هستند و چند  ۹ما گفت وزیر فرهنگ جزیر، به « خالد

ریزی شده اند که هر کدام در تیراژ هزار نسخه  کتاب دیگر نیز برای سال آینده برنامه

 .شوند چاپ می
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ی قوانین اخیر )که در دفتر شورای قانونگذاری جزیر  اما در حین خواندن کتابی درباره

رو شدم. در آن قانون آمده  تشار کتاب روبهی ان به دستم رسید( با قانون جدیدی درباره

ای از وزارت فرهنگ باید تصمیم  ی ناشران باید مجوز داشته باشند؛ کمیته است، همه

بودن کتاب برای انتشار و  هایی منتشر شوند و این کمیته مناسب بگیرد چه کتاب

ین خواهد سازگاری آن با سیستم قانون عمومی و تناسب آن با اخالقیات اجتماع را تعی

ای که  چه معنایی دارد؟ من با تعجب به یاد آوردم که فلسفه« اخالقیات اجتماع»کرد. 

 .ای اخالقی است روژآوا بر مبنای آن برپا شده است، فلسفه

بنابراین من معنای عبارت را از او پرسیدم.  .خالد، وزیر فرهنگ، در همان نزدیکی بود

ی جنسی نوجوانان قبل از ازدواج را  که رابطه هایی او گفت، این بدان معناست که کتاب

توانند منتشر شوند. او توضیح داد که این فرهنگ ماست. اما آن  کنند نمی تشویق می

زد. بنابراین پرسیدم آیا کسی  ی رابطه جنسی نوجوانان حرف نمی عبارت صراحتاً درباره

یا « وب استدولت خ»تواند کتابی را منتشر کند و در آن استدالل کند که  می

ها  ما باید به سنت»او )البته از طریق مترجم( جواب داد، «. داری خوب است؟ سرمایه»

توانند قبل از ازدواج با هم همبستر شوند.  مان احترام بگذاریم، نوجوانان نمی  در جامعه

 .«کند ی جنسی بین نوجوانان قبل از ازدواج را ترویج نمی چیز رابطه هیچ

دادن معنای آن  کنم توضیح ی نوجوانان، من فکر می سکسوالیتهی  گذشته از مسئله

کردنِ آن، انقالب روژآوا را تقویت خواهد کرد. این عبارت به طور بالقوه  عبارت یا حذف

ای برای سرکوب استقالل فردی نویسندگان و پس از آن استقالل فردی و حق  روزنه

شکوفایی داد. اجازه بدهید  ی مخالفت است. در دیدگاه من، باید به نقادی اجازه

 آن نقد به که هایی کتاب طور همین –داری منتشر شوند  ی سرمایه هایی درباره کتاب

 طرزی به. شوند تأیید و شناخته رسمیت به مخالفان بدهید اجازه. پردازند می ها کتاب

مبستگی دموکراتیک در پشتیبانی از مشروعیت مخالفت ه به رسیدن راه پارادکسیکال،

فته است. اجازه دهید روژآوا پلورآلیسم و تنوع را نه فقط در سطح قومی بلکه در نه

 .سطح خُردِ فردی نیز در آغوش گیرد
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شده باشد. خود اوجاالن،  ام اغراق مآب بوده و نگرانی ها مقدس اما شاید من در این بحث

ای ه ریشه»ی مطلوبیت فردگرایی نوشته است. در  های زندانش، درباره در نوشته

اندیشان را تحت تعقیب قرار داده و  کند که مذاهب قدیمی آزاد اظهار تأسف می« تمدن

 جامعه و فرد بین درست تعادل یک ایجاد نتیجه در و –تقویت فرد  .اند به قتل رسانده

هایی که جوامع  ، در زماننیرو این. کند آزاد را توجهی قابل نیروی تواند می –

تواند نقشی  کنند، در حال انحالل هستند، می رد را خفه میکار و ارتجاعی که ف محافظه

 «بخش ایفا کند. این، موضعِ مترقی و برحقِ فردگرایی در تاریخ است انقالبی و رهایی
(p. 191). 

های زندان او نظرش را  ی اوجاالن همواره یکپارچه نبوده است. در طول سال فلسفه

« های تمدن ریشه»عنوان مثال، در کتاب ی امور متنوعی تغییر داده است. به  درباره

ی  های منفی، ما باید تفوق جامعه رغم این ویژگی به»داری را ستوده است:  حتا سرمایه

ی  کاپیتالیستی را تأیید کنیم. چارچوب ایدئولوژیک و مادی این جامعه بر همه

ل های قاب رغم تمام کاستی به»و  (p. 197) «های پیشین برتری یافته است سیستم

های  داری دقیقاً به دلیل حساسیتش به حقوق افراد و استاندارد رؤیتش، سرمایه

ی آزادی فردی، به وضوح بر سوسیالیسم ]یعنی سوسیالیسم  اش درباره شده نهادینه

 .(p. 238) «ترجیح دارد [(real socialism) واقعاً موجود

ژآوا به عنوان یک ی اوجاالن برای رو کنم حضور نایکپارچگی در فلسفه من فکر می

ای که در درونش تناقض دارد، به شیطانِ  که ایدئولوژی جامعه مفید است. احتمال این

توانند تأیید خود را  های متفاوت می کوالکوفسکی تبدیل شود، کمتر است چون دیدگاه

توانند از متن نقل قول بیاورند، این امکان فراهم  در آن بیابند و چون هر دو طرف می

هایشان را  وگو کنند و خودشان تفاوت ی موضوعات فکر و گفت که مردم دربارهشود  می

 .به دقت به بحث بگذارند

ی خودمدیریتی دموکراتیک در روژآوا  من مشاهده کردم که شماری از اعضای برجسته

دهد. در طول دو  ای نیستند که هدیه یوسف توضیح می در هماهنگی کامل با فلسفه

ی اقتصاد به  های دو مقام رسمی را شنیدم که درباره حبتبازدیدی که داشتم، ص
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، ۹۰۲۲داری نبود. در دسامبر  سرمایه کردند که کامالً ضد ای صحبت می گونه

ی اقتصادی وقت جزیر، به هیئت دانشگاهی گفت که  مشاور توسعه« عبدالرحمن همو»

ه این گذاری خارجی نیاز دارد. او توضیح داد ک کانتون برای بقا به سرمایه

گذاری به لحاظ قانونی باید در انطباق با قوانین اقتصاد اجتماعی باشد و به  سرمایه

ها هدایت شود. آیا در عمل چنین چیزی ممکن خواهد بود؟ من تردید  سوی تعاونی

 .دارم

 :ای است از این متن ترجمه
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 تمدن، سوسیالیسم، حقیقت
آن های داللت و کوبانی  

 امیر کیان پور
 

 

 بشارت آزادی کوبانی

توقف داعش پشت سنگرهای کوبانی، و مقاومت تحسین برانگیز زنان و مردان این شهر 

کوچک که در نهایت به آزادسازی این شهر منجر شد، کنجکاوی و توجه جهانی را در 

ا انقالب روژاوا برانگیخته است. چه کسی تا پیش از آن از وجود کانتونهای رابطه ب

خودگردان شمال سوریه خبر داشت؟ در میان اخبار مقاومت دربرابر دولت اسالمی، به 

ناگهان و به شکلی خارق العاده، اخباری منتشر شد از انقالبی که حاال دو سال از آن 

ی امید را  سروصدا فرا رسید و به سرعت شعله بی مقدمه و بی« بهار کردی»گذرد.  می

های  در دل بسیاری در سرتاسر جهان زنده کرد. در طول دو ماه گذشته، گزارش

متعددی از کوبانی، و جزیره و عفرین منتشر شد، و حاال اطالعات ما از این رخداد 

ی کوبانی، در نابهنگام، انقالب روژاوا، بیشتر شده است، انقالبی که اکنون پی از آزادساز

ی آزمون  توان آن را مرحله ای قرار دارد که می کننده ی تعیین ی دوران تازه آستانه

https://www.radiozamaneh.com/201996
https://www.radiozamaneh.com/201996
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ها و البته تحمیل خویش به معادالت  و تحقق بالقوگی  ها و آزادسازی انرژی عملی ایده

 .ها دانست و سناریوهای منطقه

لتهای اصلی این یادداشت پیش رو، تالشی است مقدمانی و همدالنه برای تبیین دال

باشد، نه فقط در پرتو مقاومتش در « تواند می»بهار کردی، یا آنچه این رخداد نابهنگام 

، رخدادی که قبل از …برابر داعش که به شکلی ایجابی و در چارچوب انقالب روژاوا

رو را  ی آن امکان تفسیر پیش«ها بالقوگی»شناسیم، و  هرچیز آن را به نام کوبانی می

 .آورد فراهم می

 

 :الف( تمدن

برخورد »ی  گرایانه ظاهر واقع ی به ی نود، ساموئل هانتینگون نظریه وقتی در ابتدای دهه

شناختی، در محک  انسان-فرض فرهنگی را فرموله کرد، هنوز این پیش« ها تمدن

ها ازچشم غربی دست آخر چیزی  واقعیت، از پرده بیرون نیفتاده بود که برخورد تمدن

بار تمدن و توحش نیست؛ جنگی میان غرب متمدن که ضامن نظم جز جنگ خون

 .اند های بربر که پرچمداران ویرانی و مرگ وامنیت است و تروریست

ی نگاه گفتارهای اروپامحورِ غالب، برخورد میان تمدنها در نهایت بیان دیگری  از دریچه

وحش اش یعنی ناتو با ت است ازنبرد مقدس شرافت مسیحی و نیروی اجرایی

 .ای و ترور بنیادگرایی اسالمی خاورمیانه

مجموعه وقایع پس از یازده سپتامبر، از جمله عدم وجود سالحهای کشتارجمعی در 

ی اصلی جنگ بود(، رفتار نیروهای ناتو در منطقه، و ماجرای زندان  عراق )که بهانه

هه گذشته ابوغریب گزاف بودن چنین پنداری را به خوبی نشان داد. آنچه جهان در د

از سر گذارنده، نه برخورد میان تمدن و توحش، که در حقیقت چیزی جز صف آرایی 

 .دو شکل بروز از توحش و بربریت نبوده است

ای شایسته  تواند نماینده ی القاعده، می بنابر آنچه گذشت، دولت بوش، درست به اندازه

رای تمدن و چ چون بی جوهر همچون غرب تجسم دیگر …برای توحش تلقی شود

ی  اما به منزله  ای از وقایع خونبار است؛ این نفی مستلزم چشم بستن بر حجم گسترده
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واقعیت آن که اکنون  .ی تمدنی جایگزین در جغرافیایی دیگر نیست تصدیق یک حوزه

 .آفریند هر فرهنگ و هر تمدنی اشکال خاص بربریت خودش را می

گردد، مسئله چیزی بیشتر از برخورد  برمی بن الدن-ی بوش تا آنجا که ماجرا به دوگانه

 .ی متوحش دو تمدن که ارتزاق و فربه شدن هریک از دیگری است سویه

شناس هندی، از فرمول  بدین اعتبار، مشابه با بازنویسی ارجون اپادوری، انسان

توان گقت آن  ، می[1]«تمدن برخوردها»ی هانتتیگتون به صورت «ها برخورد تمدن»

یا به « توحش برخوردها»، که «ها برخورد توحش»چه با آن روبرو هستیم نه صرفاً 

ی اصلی آنها  از تضادها و قرینه یابی هاست که هسته  عبارت دیگر کلیتی درهم تنیده

تصدیق متقابل  خشونت و کشتار است. این کلیت درهم تنیده برآمده از تضاد و

داری لیبرال و بنیادگرایی تروریست در طول نزدیک به دو دهه خاورمیانه را  سرمایه

 .ای از نیویورک تا کابل را متأثر و عزادار کرده است غرق در خون، و گستره

ای قابل توجه از رشد و پیشرفت بربریت را  مرحله« دولت اسالمی»بدون اغراق، ظهور 

از قرارداد )ه عنوان محصول مشترک دخالتهای امپریالیستی دهد. داعش، ب نشان می

تا جنگ علیه سالحهای ناموجود کشتارهای جمعی در عراق( و « پیکو-سایکس»سری 

داری نئولیبرال  گری و سرمایه ای که توأمان مزین به مهر وهابی های منطقه ماجراجویی

نشان اول توحش دارد.  است، به واقع تمام فاکتورها و معیارهای الزم برای دریافت

ساختن یک امپراطوری اسالمی، مطابق با نص صریح و سنت خلفای راشیدن، و تولید 

خشونت در مقیاس گسترده، مطابق با استاندارهای بازیهای اکشن کامپیوتری و 

برانگیختن ترس در مخافان و ایجاد شور و هیجان برای هوادران و سربازان احتمالی، از 

یی ساخته که هر شر دیگری )از جمله شر زمینی دیکتاتوری اسد و داعش چنان هیوال

آید.  مقدار به نظر می شر آسمانی خلبانهای آمریکایی( در مقایسه با آن ناچیز و بی

پولتیک و کارگزاران آن تدارک دیده اند: پناه -وانگهی، این همان دامی است که رئال

نی سربرآورده، امکانی ورای چنین بردن از شری بزرگ به شری کوچکتر. آنچه در کوبا

 .لتشد« تواند می»سناریویی است یا 

https://www.radiozamaneh.com/201996#_ftn1
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کوبانی، در مقام نامی متضمن افقی فراسوی دوگانگی دخالت امپریالیستی و 

تواند معرف کلیت آن چیزی باشد که امروز از  بنیادگرایی اسالمی، قبل از هرچیز می

اص فرهنگی و اجتماعی، نه تمدن باقی مانده است. تمدن نه به مثابه یک محتوای خ

ی  تواند بر چرخه ای که می ها، بلکه درمقان جهت گیری ای از ارزش ی مجموعه به منزله

به استثئائی بر انواع توحش  بازتولید خشونت پایان بخشد؛ به عبارت دیگر، تمدن به مثا

ای در آشوب و خشونتی است که در  موجود. از این منظر، نام کوبانی مبین حفره

ورمیانه صورتی تقدیری به خود گرفته است. این حفره، این نفی، فارغ از محتوای خا

، بازنگری ایدئولوژیک اوجاالن، وضعیت خاص کردهای .خاص آن، که در پرتو پ.ک.ک

ی امید را پس از افول بهار عربی و جنبش تسخیر  شعله است، ردیابی قابل …سوریه و

 .در دلهای بسیاری زنده کرده است

ی  تواند مفهوم پردازی ما را از دوگانه اهمیت دارد این است که نام کوبانی میآنچه 

توحش دستخوش تغییر کند. تمدن نه با زرق وبرق ساختمانهای و عمارتهای -تمدن

آنچنان که در )بینم(، نه با شکوهی باستانی  شیک و تمیز )آنچنان که در دوبی می

ای از  کند(، نه با مجموعه انی معنا پیدا میرویای اردوغان با ارجاع به امپراطوری عثم

های  آالت پیش رفته و دستگاههای تکنلوژیک پیچیده )آنچنان که در کارخانه ماشین

شود دید(، که ازقضا امروز بیشتر از هرچیزی با تفریق و با فقر  مونتاژ کره جنوبی می

نتیک به گره خورده است. چنین فقری به معنای بازگشت به طبیعیت و میل روما

سازی و ستایش فقر  سادگی و بدویت نیست؛ تأکید بر تفریق در اینجا نسبتی با فضلیت

ندارد. این تفریق، نه تفریقی رو به گذشته که معطوف به آینده است، و قبل از هرچیز 

مسحیت، و شکستن -شرق، یا اسالم-های غرب دال بر جداشدن از زنجیر دوگانه

و به معنای جوهرزدایی از خویش، و قسمی خالی و محتواهای صلب معنابخش آنها، 

ای برای رها شدن و احساس نیاز به گشوده  بدین معنا، فقر استعاره .سبک شدن است

 .شدن است
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 :ب( سوسیالیسم

به مثابه نوعی فقر و گشودگی در « تمدن»ی نامی معرف  توان کوبانی رابه منزله اگر می

 تواند تعین یابد؟ ی است و چگونه مینظر گرفت، این گشودگی رو به چه محتوای

ی آغاز  گذاشته است، در بحبه« سوسیالیسم یا بربریت»اکنون یک قرن از طرح شعار 

بود که رزا لوکزامبورگ ادعا کرد بشریت دو گزینه بیشتر پیش رو « ها عصر نهایت»

ندارد: اضمحالل و سقوط در هرج و مرج سرمایه داری و بازگشت به بربریت یا زایش 

دوباره از طریق انقالبهای اجتماعی و پیشروی در سوسیالیسم؛ او معتقد بود در صورت 

ای  تر خواهد شد به گونه روز هارتر و وحشی شکست سوسیالیسم، سرمایه داری روزبه

 .که تمام دستاوردهای تمدن بشری را بلعیده و تف خواهد کرد

ای فراخواهد  تاریک تازه بینی لوکزامبورگ این بود که با سقوط تمدن، دوران پیش

رسید شبیه به اروپای پس از سقوط امپراطوری روم. ادعای لوکزامبورگ، خیلی زودتر 

تا  0909شد به کابوسی واقعی بدل شد. شکست انقالبهای آلمان از  از آنکه تصور می

، و همزمان فساد و تباهی انقالب روسیه، فضا را برای جنگ و تاریکی گشود. 0923

ست خورده فضا را برای فاشیسم خالی کرد و فاشیسم جسارت تخیل را از انقالب شک

ی فاشیسم سالهای جنگ نیمه اول قرن تا سرمایه داری  وارثان جنگ گرفت. از تجربه

ی زیادی نیست. در  هار تاچر و ریگان در سالهای تاریک انتهای قرن به راستی فاصله

ازماندهی بیروح و مکانیکی اجتماع ، در مقام س«سوسیالیسم واقعاً موجود»حالی که 

ی بورکرات و حزب دولتی، )چیزی که به دولتگرایی سرمایه دارانه  های طبقه زیر چکمه

تر نبود، جهان سرمایه ازطریق سلب مالکیت، فقر،  ختم شد( نویدبخش دنیایی روشن

بیکاری، خودبیگانگی، استثمار و جنگ، امیدها، جانهای بسیاری را تسخیر و تنهای 

کرد  بسیاری را به ویرانی کشاند. لیکن کدامیک از پیشگامان روشنگری فکر می

مسیری را که آنها گشودند بدین جا ختم شود که نزدیک به نصف جمعیت جهان با 

ای از جمعیت که  از کف داده  ی بخت روزی کمتر از دو دالر سر کنند؟ )همان نیمه

درصد ثروتمند جمعیت جهان  شان به سختی به دارایی یک مجموع تمام دارایی
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کند، گرایش هژمونیک نظم نوینِ پس  رسد(. آن چه این واقعیت تلخ را هولناکتر می می

 .از فروپاشی دیوار در انکار هر امکان دیگری جز واقعیت موجود است

)به زعم کسانی همچون فوکویاما(، تکوین بنیادگرایی « پایان تاریخ»تقارن پایان قرن با 

در بستر هژمونی نئولیبرالیسم، و متعاقب آن « دیگری شرور»نوان یک اسالمی به ع

اند که قبل از  های تاریخی جنگ بی پایان علیه ترور و دست آخر ظهور داعش، پرده

بر پیشانی دارند. « فقدان هرگونه آلترناتیوی»هرچیز خود مهر انجماد تاریخ را در

ردر ابتدای قرن امید به های متجسم در بهار عربی و جنبش تسخی اگرچه تالش

را تا حدی زنده کرد، اما دومی به سرعت فروکش کرد و اولی « ی تاریخ بیداری دوباره»

در چنین زمینه ای، و به ویژه نظر به  .تاحد زیادی در نظم موجود جهانی حل شد

سیالب خونی که در سوریه راه افتاد، آنچه در کوبانی اتفاق افتاده، به راستی نشاگر 

 .ی نابه هنگام استرخداد

 
 افتاده است؟  به راستی در کوبانی چه اتفاقی

نخست،  :در اینجا باید دو بازنمایی ممکن و موجود از کوبانی را ازهم تفکیک کرد

کوبانی به عنوان نامی منفعل برای فاجعه و نسل کشی که نیازمند کمکهای انسان 

نش اجتماعی و مبارزه که دوستانه است، و در مقابل همچون نامی فعال برای آفری

ی مقاومت است. در معنای  ی جهانی برای ادامه خواستار تسلیحات نظامی از جامعه

ی  اخیر، کوبانی بیش از هرچیز متضمن سازماندهی خودگردان جامعه، فارغ از وسوسه

دولتسازی و ناسیونالیسم، توجه به حق زنان و جوانان در تعیین سرنوشت، به رسمت 

ای سوسیالیستی، ورای مرزهای قومی و  کودکان و آزادی بیان، و پروژهشناختن حقوق 

ای آزاد و برابر  دینی، و بدون ارجاع به حقایق متعالی و آسمانی برای ساخت جامعه

 .است

کوبانی یکی از سه کانتونی است که سال گذشته خودمختاری خود را در مرزهای 

افی است یک نگاه اجمالی به منشور اعالم کرد. ک« انقالب روژاوا»دولت سوریه ذیل 
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نظیر  ای بی حقوقی یا قانون اساسی روژاوا انداخت. نظام قانونی روژاوا در مقیاس منطقه

ها مورد توجه قرار  و استثئانی است. به صراحت در آن حقوق زنان، کودکان و اقلیت

نه با گرفته؛ عالوه برآن، به لحاظ اقتصادی مالکیت جمعی، در تعادلی واقع گرایا

-مالکیتهای خصوصی به رسمیت شناخته شده است. مسئله اما صرفاً نظام حقوقی

 de های سه گانه در روژاوا، نه فقط در کتاب قانون، که در عمل قانونی نیست، کانتون

facto))  کنند. از دیگر نکات  کار می «کنش اشتراکی خالق»بر مبنای اصل عام

م جنگی و استثئانی بودن وضعیت، کمترین رغ درخشان این بهار کردی آن که، علی

 .توان مشاهده کرد های می هراسی و بیگانه ستیزی را در در این کانتون حد بیگانه

ی داعش شکل گرفته، با انترناسیونالیسم  ی انترناسیونالی که در جبهه ی جامعه مقایسه

ومی موجود در کوبانی تحت محاصره، و سنجش دوستان و هواداران جهانی و غیرب

هریک از این دو جبهه به خوبی در این خصوص گویاست: اجتماع برادارن نفرت و ترور 

ی زنان، خصلت و خویی  در برابر جمعیتی که، به خاطر حضور و ایفای نقش برجسته

 .زنانه دارد

ی کوبانی و هم نیروهای  رسد که هم نیروی جبهه ی اول به نظر می اگرچه در وهله

های تحت ستم تشکیل شده اند، با این حال درپس  جمعیت ی داعش، هردو از جبهه

های  این شباهت، تفاوتی تعیین کننده وجود دارد. درست است که داعش نیروی سنی

ی منطقه و مسلمان تحت تبعیض اروپا را گرد آورده، و کوبانی قبل از هرچیز  ستمدیده

ی زیر پرچمهای سیاه ی محذوفان و ستمدیدگان کرد سوریه است، با این حال اول خانه

 .کند، و دومی شرافت انسانی را خود نفرت و کین توزی را بسیج می

به همین ترتیب، درحالی که نیروی انترناسیونال داعش در فروبستگی و انسداد در امر 

کند، اجتماع انترناسیونال کوبانی مبتنی  جزئی )بازگشت به سلف صالح( معنا پیدا می

نسان عام و ژنریک( است. یک طرف رو به گذشته دارد و بر گشودگی به امر کلی )ا

خواهد  کند، و طرف دیگر از مقاومت می خود را برای جنگ آخرالزمان آماده می

ای باز کند که پس از انقالب روژاوا ممکن شده است. همیاری خالق  پاساژی به آینده
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یست. این صرفاً مردم راستی جز در پرتو انقالب روژاوا قابل درک ن مردمان درکوبانی، به

کنند، به همان اندازه انقالب روژاوا و  کوبانی نیستند که از انقالب روژاوا دفاع می

محتوای سوسیالیستی آن است که مقاومت کوبانی را ممکن ساخته است. گزاف نیست 

توان شاهدی بر ادعای یک قرن پیش رزا لوکزامبورگ  اگر بگوییم کوبانی را امروز می

ای  تواند تجربه مآیندی تمدن و سوسیالیسم گرفت. از این منظر، کوبانی میی ه درباره

در محک واقعیت. درست به همین خاطر « ی سوسیالیسم ایده»باشد نابه هنگام از 

توان با وجدانی آسوده شریک  است که در رویاپردازی بهار کردی و در قمار کوبانی می

 .شد

 

 :ج( حقیقت

ی سوسیالیسم در محک واقعیت در نظر  ی ایده ی تجربهتوان نوع اگر کوبانی را می

شود، نسبت آن با واقعیت چیست؟ آیا  در چه پاردایمی معنا می« ایده»گرفت، این 

 نیست؟« آلیسم ایده»سوسیالیسم همزاد 

ها نزد کانت به دو  ی فاهمه که برشهود تجربی استوار اند، ایده برخالف مفاهیم قوه

ی  های واقعاً موجود یا برسازننده فته شوند: به عنوان هستیتواند به کار گر گونه می

ها، یا به عنوان پیامدهای ناگزیر شناخت و ادراک بشری که در نهایت جز  واقعیت

توانند یکسر وبه تمامی به واقعیت بپیوندند.  هایی همواره نامحقق نیستند، و نمی فرضیه

کن تجربه نگاه دارد و در دام هستی کانت در نقد اول بر آن بود تا عقل را در حدود مم

 .شناختی کردن ایده ها، ورای قلمرو شهود و فهم، نیفتد

گیرند، و  که در حدود واقعیت قرار نمی (regulative) های تنظیمی تمایز میان ایده

ی واقعیت اند، به ویژه از آن  ، که مستقیماً برسازنده(constituve) های تقویمی ایده

اندازد.  مستقیماً بر درک کانت از کنش اخالقی انسان سایه می حیث اهمیت دارد که

ی کنش اخالقی این خواهد بود که  شناختی در حوزه ترجمه این مفهوم پردازی معرفت

اطاعت وانجام قانون اخالقی برای انسانی فانی و میرا غیرممکن است؛ و او هرگز قادر به 

ای تنظیمی  انون اخالق همچون ایدهبالتبع، ق .تحق مطلق قانون اخالقی نخواهد بود
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دهد، بدون آن که هرگز در  کند که همواره راه و جهت گیری را نشان می عمل می

قلمرو واقعیت تحقق یابد. بدین اعتبار، کنش اخالقی همواره کنشی ناتمام و نابسنده 

 .آل آن شکافی پرناشدنی وجود دارد است، و میان آنچه انجام شده و ایده

ی سیاست از اخالق، و غالب شدن درک اخالقی از  به خاطر متأثر شدن حوزهامروز ما، 

آلیسم اخالقی به خوبی آشنا هستیم، و  کنش سیاسی، با اشکال مختلف این نوع ایده

گرایانه تا  هرروز آن را در صور گوناگونی ذیل نامهای متفاوتی از آرمان گرایی واقع

ها و جهان واقعیت باید تفاوت قائل شد؛  یدهمیان جهان ا»کنیم:  طلبی تجربه می اصالح

پایان است؛ جامعه  آل رسید؛ تحقق ایده فرایندی بی توان به وضعیت ایده هیچ وقت نمی

توانیم به آن نزدیک  گیر می رسد و ما صرفاً با تالش مستمر و پی آرمانی هیچ وقت نمی

ای رسیدن به شود، و بی نهایت کارو تالش بر شویم؛ یک شبه همه چیز درست نمی

ی سیزیفی برای دستیابی  به بیان فلسفی، تجربه« آل باید صورت پذیرد. وضعیت ایده

 .آل در مقام چیزی نامتناهی به امر ایده

ی امر نامتناهی و بیکرانگی، همان چیزی است که هگل از آن به عنوان  این نوع تجربه

ی امر نامتناهی،  ز تجربهکند. در این نوع جعلی ا یاد می« امرنامتناهی جعلی یا بد»

آل حرکتی است که اجرای آن در یک در زمان  پایان به سمت امرایده حرکت بی

مشخص و متعین ناممکن است. آنچه دراین نوع فهم اخالقی از ایده با آن سروکار 

ای  داریم نوعی نفی تناهی است از طریق اضافه کردن دائم یک عنصر به مجوعه

ی سیاسی، نفی وضعیت موجود از طریق مجموعه  ن سادهمتناهی از عناصر؛ به زبا

کنند؛ و  آل نزدیکتر می هایی که هریک کمی وضعیت موجود را به وضعیت ایده کنش

برد و ناممکن است،  نهایت زمان می همان طور که شمردن از یک تا بی نهایت، بی

متناهی همواره ی نا آل نیزهرگز فرانخواهد رسید. طبیعتاً، این نوع تجربه وضعیت ایده

ی شکست است؛ به همین خاطر است شاید که جریانات اصالح طلبی هیچ  نوعی تجربه

 .اند خورند، چرا که از پیش با شکست یکی شده وقت شکست نمی
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پردازی کانتی، هگل بر تحقق تام و مطلق امر نامتناهی در  در تقابل با این نوع مفهوم

یده آل از پیش در خود واقعیت وجود دارد، واقعیت تأکید دارد. هگل مدعی است امر ا

 .کند ای جهان متناهی و نامتناهی را از هم سوا نمی و هیچ شکاف پیشنی

ی داللتهای کوبانی به  ی یادداشتی درباره اگرچه در میانه، [2]این اشاره وارجاع فلسفی

آید، اما به ما در تعین و تشریح معنای نسبت ایده با واقعیت  ر و نامناسب مینظر ناجو

 .کند درسوسیالیسمی که کوبانی معرف آن است کمک می

ی امرنامتناهی، دو  ای، تالش برای تفکیک دو تجربه ی طرح چنین مقدمه  انگیزه

سوسیالیسم ی  پردازی از حقیقت در جهان متناهی، و دو رویکرد ممکن به ایده مفهوم

ی سیاسی/هگلی سوسیالیسم. یک  ی اخالقی/کانتی سوسیالیسم در برابرایده است: ایده

ی سوسیالیسم در چارچوبی اصالح طلبانه، مثآل سوسیال دموکراسی،  ی ایده سو تجربه

ی سوسیالیسم، آن طور که در کوبانی شاهد  کند، و در سوی دیگر، ایده معنا پیدا می

 .گیرد ی انقالبی به خود میآن هستیم، حال و هوای

ها در یک سطح هستی شناختی  در برابر ایده آلیسم اخالقی کانت، نزد هگل، ایده

دیگر واقع نشده اند، که باید تالش کرد و بدانها نزدیک شد، بلکه در بطن اینجا و 

اند. به عبارت دیگر، هیچ بعد هستی  اکنون، و در واقعیت حال حاضر واقع شده

ورای واقعیت موجود در کار نیست، و خود تمایز میان ایده و واقعیت،  شناختی دیگری

امرمتعالی و درونماندگار، جهان باال و جهان زمینی، و بالطبع سیاست آرمانگرایانه و 

 .آلیستی است سیاست واقعیت، تمایزی ایده

ت ی سوسیالیسم باور داشت، اما ایده آلیس تواند به ایده سؤال این است که چگونه می

ی تحقق چنین موقعیتی است،  نبود؟ مقاومت کوبانی به معنای دقیق کلمه تجربه

ی رئال پولتیک و سیاست آرمانگرایانه، واقعیت و ایده، و امر متناهیو  ای که فاصله وهله

شود. کوبانی  بازد و ناپدید می نامتناهی، به نفع ایده و آرمان و امرنامتناهی رنگ می

 .گاری حقیقت استواقع آزمون درونماند به

https://www.radiozamaneh.com/201996#_ftn2
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به زبان سیاسی، کوبانی معرف امکان یک کنش اولیه و ابداعی است که تمام کنشهای 

یک کنش/ابداع  آورد؛ می در واقعیت به یکباره و دارد، خود در پیش از را …اصالحی و

شود. بنا به گزارش شاهدان  ی آن همه چیز به یکباره عوض می اولیه که به واسطه

در کوبانی از طبیعت گرفته تا روابط اقتصادی دیگر معنای سابق  غربی، هیچ مفهومی

ومعمولش را ندارد. آیا عجیب نیست که تمام مشکالت و مسائلی که سالها در منطقه 

ی ستم قومی، مسائل مربوط به  ی تبعیض علیه زنان، مسئله با آن درگیر بوده، مسئله

آیند؟ چه اتفاقی افتاده  ه میشد فصل و حل نظر به یکباره به همه …اسالم سیاسی و

 است که همه چیز دیگر معنای سابقش را ندارد؟

درکوبانی، تمام اقداماتی که برای اصالح وضعیت الزم است، در یک اقدام بنیادی 

متمرکز شده است، و بی نهایت زمانی که باید صرف اصالح امور شود، در یک لحظه و 

ی فشرده  ی لحظه ر، کوبانی تجربهزمان انقالبی فشرده شده است. به بیان دیگ

امرنامتناهی در واقعیت موجود است. درست به همین خاطر است که سوسیالیسم 

رخدادگون کوبانی هیچ ارتباطی با سوسیالیسم در سوئد یا فرانسه ندارد. سوسیالیسم 

 .است (eschatological) کوبانی، بدین معنا، معادشناختی

تواند اسم رمز پارادیمی آلترناتیو برای  نام کوبانی میطلبی،  در مقابل پارادیم اصالح

« سیسی یا مرسی»ی  تغییر در منطقه باشد، بدون آنکه خواست تغییر به دوگانه

گرایی، و تن دادن به  خواهان از ضرورت واقع فروغلتند. امروز بسیاری از تحول

ها حرف  شرط تغییر، و تحقق ایده های ناخوشایند موجود به عنوان پیش واقعیت

زنیم. آیا آنچه در کوبانی اتفاق افتاده، یعنی سوسیالیسم معادشناختی آن،  می

 گرایانه نیست؟ واقع

ی بلند ترس و احتیاط  برخالف پارادیم اصالح طلبانه که در آن کنش سیاسی در سایه

گیرد، در  و تردید، یا بازی انتخاب میان بد و بدتر، شکلی محو و گنگ به خود می

معادشناختی سیاست، آفتاب نیمروز حقیقت مرزی روشن، قاطع و شفاف ی  تجربه
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ی معادشناختی، ارجاع صرف به تاریح تحوالت ایدئولوژیک  بدون توجه به این خصیصه

 برای …پ.ک.ک و اوجاالن، و سنت مقاومت و مبارزه در کردستان ترکیه، سوریه و

 .نیست کافی روژاوا نقالبا فهم

ی  شد اگر آرمان یک زندگی دیگر و بهتر، یعنی ایده نام کوبانی در تاریخ حک نمی

ربود.  انداخت و آن را نمی برآمده از دل آشوب جنگ چنگ نمی« بخت»سوسیالیسم، بر

شد و  که شهریار و حاکم آرمانی ماکیاول باید با آن مواجهه می (Fortuna) همان بختی

ی خامی برای ساختن یوتوپیا بدل شده است.  کرد در کوبانی به ماده غلبه میبر آن 

توان با ارجاع به تاریخ همچون  تنها پس از تحقق ایده است که ظهور حادث آن را می

توان  کانتونهای روژاواست که می «حادث»چیزی ضروری درک کرد. تنها پس از تحقق 

لنینیسم تا نوعی -اوجاالن از مارکسیسمآنها را پیامد منطقی تحوالت ایدئولوژیک 

شهریارانی هستند -آنارشیسم )با تأکید بر اکولوژی( قرائت کرد. چریکهای کوبانی پاد

اند. این چنگ زدن  که هنر غلبه بر بخت را سالها در کوهستانها تمرین کرده و آموخته

ت. مسئله ی ماتریالیستی حقیقت نیس ی امرنامتناهی، چیزی جز تجربه  بخت و تجربه

های حقیقت، و تفاوت سیاستِ اخالقی و  های اخالق و سوژه توجه به تمایز میان سوژه

 .اخته شده با سیاست مبتنی بر حقیقت در معنای غیرآسمانی آن است

 


