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یادداشت یکی از چند ویراستار
کتابی که در دست دارید ادار ادار رد د دم شد .د
قطعه ای ت شده د بده ودتر مسدتی م از آن سدتی
اق انتس و با رذر از خطتط تح یشی یا ارسال به وبسایت ا
و ل ستس و ا به دست ما رسد بتتد یت تدخو خدتد را
ک دیم تا ایت میاله ا و داستان ای ا اکند را بد ای دشا
وولها نه کن م ب ای آن که دم دشا و دم مدا بده در
بتت ی ب س م از انیخب و تج بهی ا تشاعی متتترانهای که
دماکندتن در روااوا یدان دارد بدا درنر ر د ی خطدای
انسانی ،اطش نان دارم که ب خی ا ا ناکدام بدتدیم ب خدی
قطعه ا ب ون درج تاریخ یا در وضع تی به دست مدا رسد
که کل متت از ب ت رفته بتد  -با ایت حدال آن دا را بسد ار
ایان ا ش ت میدان م و در کتاب میرنجان م
عش ی ت شه ا را با شدان خوتود ا وید ای کده در
قتاع دستتری و کل ختد دا دتن دسدتنخدترد بداقی
رذا ت م ،ع ای را م از نت تنر م ک دیم

قدردانی:
کتابی از ایت دست تدخو متدت افد اد بسد اری اسدت
وی استاران م ل دارن از تشام یاریرسانانی که آثار خدتد را
به ایت نتاد رسان ن ق ردانی به عشل آورن به طدتر حدتم
وامدار تشام مت شان ،بده وید ی رفیایشدان در اسدتانلتل،
ست م شچن ت قود داریدم از انسدان دای ارز دشن ی
تتک کن م که در روااوا ن دتز ،1کدتردی کتسستدت ،2ن دت
کامپس ،3و آکادمی ب تالنتد یت 4در روااوا بدا نت دته دای
بزرگ و تت هی اطخعا اسزم نهای دربار ی متضتع ای
م تلط با ایت روی اد تاریخی به یاری ما آم ن وی اسدتاران
ق ردان تشام رفیا در ایاال متح ستن که ایت اد وا و
به وی ر و شلسدتهردی روااوا ان وای سدی 5را حشایدت
ک دن در آخد  ،از خلدر روااوا بده اداس اراسدهی نشتندهای
التامبخ ب ای ملارز و تدخو در را آن ،سدپاسردزاریم
تح ی ایت کتاب تی یم به ختد ایتان است زن باد انیخب
روااوا!
1 . Rojava News
2 . Kurdish Question
3 . New Compass
4 . Mesopotamian Academy
)5 . Rojava Solidarity New York City (NYC

نقشه از نوامبر 2014

روژاوا:
واقعیتها در یک نگاه
نام" :روژاوا" واژهای است که در زبان کوردی هم به معنای "غرب" استت
و هم به معنای "غروب" .هر کانتون دارای سرود و پرچم خود میباشد.
جغرافیا :روژاوا در بخش شمالی سوریه و قستمت غربتی کوردستتان
واقع است .این منطقه مساحتی برابر بتا  3،721کیلتومتر مربتع دارد و در
مجموع  380شهر و شهرک و روستا را دربرمیگیرد.
جمعیت :در آغاز جنگ داخلی ستوریه ،روژاوا خانتهی نزدیت بته 3/5
میلیون انسان بود .اکنون اندکی بیش از  2/5میلیون نفر (بته ققریتد دو برابتر
جمعیت رود آیلند) را در خود جای داده .در حدود ی میلیون نفر ،بستیاری
به عنوان پناهنده به اردوگاههای قرکیه و عترا ،،گریختنتد .قمیشتلو (کتانتون
جزیره) با بیش از  400،000نفر پرجمعیتقرین شهر روژاوا است.
اقتصاد :منبع اقتصادی اصلی روژاوا را نفتت قشتلیم متیدهتد .ایتن
منطقه نزدی به  40،000بشله نفت ختا در روز قولیتد متیکنتد .قمتا
پاالیشگاههای سوریه در جنوب ایتن کشتور قترار دارد ،بته ایتن قرقیتد
روژاوا مجبور بوده پاالیشگاه خود را به دست خود بسازد .پیش از جنگ،
برخی صنایع ،برای مثال پایگاههای قولید بتن و ذوب فلز وجتود داشتتند
اما قولید این صنایع به واسطهی جنگ داخلی مختم شتد .روژاوا را ستبد
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نان سوریه میدانند و این به دلیم قرارگیری آن در میان رودهای دجلته و
فرات است .فترآوردههتای کشتاورزی اصتلی منطقته عبتارتانتد از دا ،
حبوبات و پنبه .این قنها منطقهی کشاورزی سوریه بود که پیش از جنتگ
و قحریمهای بعدی دارای کسد و کار صادراقی پررونق به شمار میآمد.
نظامی :نیروی اصلی رزمندهی روژاوا عبارت است از یت میلیشتیای
داوطلبانه به نا یگانهای متدافع خلتق( 1ی.پ.گ) و یگتانهتای متدافع
زنان( 2ی.پ.ژ) .میلیشیای مزبور دارای ی نیروی قرکیبی  40،000نفری
از مبارزان دارندهی قسلیحات سب است .اکثر این قسلیحات را اسلحهی
گر سب در قرکید با راکتاندازهای سب وزن ساخت روسیه قشتلیم
میدهتد .آنهتا همننتین نزدیت بته  40کتامیون حمتم زبالته و دیگتر
کامیونهای سنگین خود را به وسایم نقلیهی زرهی پرسنم قغییر کتاربری
دادند .هیچ هواپیمایی ندارند.
ساختار سیاسی :روژاوا از سته "کتانتون" خودمختتار امتا هتمپیمتان
قشلیم شده است .این کانتونها از نظر جغرافیایی در مجاورت هم قترار
ندارند .ساختار قصمیمگیری متشلم از شوراهای گوناگون است .اندازهی
متوسط شوراهای محلی شامم  30قا  150خانواده میشود .یت شتورای
شهری/روستایی از  5قا  17شورای محلی (در کنتار شتوراهای کتارگری،
غیرانتفاعی و شوراهای دینتی) ستاخته شتده استت .شتوراهای منطقتهی
شهری دو نماینده برای شورای شهر انتخاب میکننتد (یت مترد و یت
زن) .انتخاب میلیشیاهای امنیتی و ی.پ.گ/ی.پ.ژ نیز با آنها است.

)1 . People's Protection Units (YPG
)2 . Women's Protection Units (YPJ

مقدمه به قلم برخی ویراستاران ،دسامبر 2014
یک رود کوهستان ،هزار پیچ و خم دارد.
 -از یک ت انهی محلی کترد

نمودار پیچ و خمهای یلتی از طتوالنیقترین جنتبشهتای مقاومتت
معاصر جهان  -مبتارزهای یت صتد و پنجتاه ستاله کته از دوران اقتتدار
امپراطوری عثمانی 1قا جنگهای داخلی خونبار امروزی سوریه و عترا،
ادامه دارد  -به ققرید وظیفتهای نتامملن استت .کتتابهتایی دربتارهی
قاریخ ،مقاومت ،و امید پیروزیِ بیش از بیست و پنج میلیون کورد کته در
چهار دولت ملی متخاصم و ستمگر پراکنتدهانتد موجتود یتا بته رشتتهی
قحریر درآمده است .این مجلد کوقاه ،قاریخ فراگیر ایتن خلتق پینیتده و
مبارزهی دیرپای ایشان نیست ،مقالهای هم نیستت دربتارهی ژئوپولیتیت
ماکیاولیوار 2که دهها میلیون انسان را نسمها پی نسم زیر ستم قرار داده.
کتاب حاضر پلی است میان ما رادیلتالهتای غترب کته نستبت بته ایتن
اندیشه بدبین شدهایم که هر چیزی به واقع میقواند قغییر کند ،و آنهایی
که شجاعت قجربهی آزادی را در یلی از خطرناکقرین بخشهای جهان
1 . Ottoman
2 . Machiavelli
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علیه دشمنانی دارند چنان وحشی و درنده که قتو گتویی اجراگتران یت
نمایشنامهی هالیوودی 1هستند .برای درک صحیح حرفها و اندیشههتای
شورشیان روژاوا باید قا اندازهای در بستر حوادث آن منطقه قرار گیتریم،
در غیر این صورت به راحتی فریفتهی انحرافها و سادهسازیهای گزاف
خواهیم شد  -مانند ادعاهایی کته مبتارزه در روژاوا را بتازپخش انقت ب
اسپانیا یا قغییرشلم ماهرانهی روابط عمومی ی مبتارزهی رهتاییبختش
ملی مائوئیستی 2میداند .این سوءقفاهمها منحصر به رادیلالها نیستت -
حتا دولت ایاالت متحده نیز به نظر گیج شده ،دپارقمان دولتی این کشتور
گروههای مختلف روژاوا را در فهرست دیدهبان قروریستی 3قترار داده در
حالی که همزمان پنتاگون 4رزمندهگان کورد را قروریستهای خطرناک و
نامشروع میخواند.
با این حجم اط عات نادرست و قشتت دربارهی این مبتارزهی کمتتر
درکشده ،برای رادیلالها کاری ندارد که به نحوی دیگر بنگرند و قبتول
کنند که خیلی چیزها را نمیدانتیم و نفهمیتدیم .در وضتعیت خفقتانآور
امروز با آن کنترل جمعی که اعمال میکنند ،نادیدهگیری مبارزههتای ایتن
منطقهی ناشناخته در شمال سوریه که اکنون روژاوا خوانده میشود ،یت
اشتباه و ی خیانت به همبستتهگتی خواهتد بتود .بترای الهتا گیتری در
راستای کاری که در کشور ختود پتیش متیبتریم ،بایتد بته آنهتایی کته
آبادیهای شلننده و ناکامم آزادی را برپا میدارند گوش سپاریم .مردمتی
که در ویرانههای کوبانی جان خود را به خطتر متیاندازنتد ،نته فقتط بته
خاطر مقاومت در برابر قصابان دیوانهی مرقجع که قصد جان هتر یت از

1 . Hollywood
2 . Mao Tsetung
3 . terrorist watch list
4 . Pentagon
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آنها را دارند ،بم به این خاطر که برای ایجاد جامعهای بیطبقه بر مبنتای
آرمانهای آزادی و برابری ق ش میکنند نیازمند حمایت ما هستند.
کوردها ی گروهِ از لحتا قتومی غیرعترب در خاورمیانته هستتند.
بیست و هشتت میلیتون نفتر از ایشتان در منطقتهای بته نتا کوردستتان
سلونت دارند که در اقسا مجاور سوریه ،قرکیه ،ایران و عرا ،گستترش
مییابد .خلق کورد از نقطهنظر قومی و زبانی به پارسها نزدی قرند قا به
خلقهای دیگر منطقه .در دوران باستان ،دولتشهرهای کورد فتح شتدند
و زیر انقیاد مهاجمان پارس ،رو و عرب قرار گرفتند .قما این فاقحتان،
اغلتتد بتتا اشتتاره بتته "مطالبتتهی لجوجانتتهی خودمختتتاری" کوردهتتا
(بیگانههراسان) ،قت ش کردنتد ایشتان را مطیتع ختود ستازند .در زمتان
اوجگیتتری امپراطتتوری عثمتتانی در ستتدهی  ،1500کوردهتتا در امتتتداد
سلسلهای از قلمروهای مستقم شاهزادهگان از سوریه قا عترا ،بته برختی
خودمختاریها دست یافته بودند .عثمانیها هم عموماً کاری به کار آنهتا
نداشتند قا آغاز سدهی  19یعنی زمانی که شماری نبرد ختونین درگرفتت
قا مناطق مستقم را زیر کنترل قسطنطنیه درآورنتد .اولتین خیتزش بتزرگ
کوردها در سدهی نوزدهم به رهبری بدرخان بیتگ 1در ستال  1847روی
داد .عثمانیها این خیزش و خیزشهتای بعتدی را در هتم کوبیدنتد امتا
مطالبهی استق ل کوردها قا پایان سده ادامه یافت.
در پایان جنگ جهانی اول ،حزب سلطنتطلد قانونی قرکیته بته نتا
"قرکان جوان" 2شروع به پتاکستازی قتومی نظتا منتد کوردهتا ،و از آن
رسواقر ،ارمنیهتا کترد .قرکتان جتوان از ستال  1916قتا  1918برابتر بتا
 700،000کورد را به زور اخراج کرد به طوری که بیش از نیمی از آنهتا
طی فرآیندی وحشیانه جان دادنتد .در  10آگوستت  1920پت از اقمتا
1 . Badr Khan Beg
2 . Young Turks
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جنگ جهانی اول ،عثمانیهای شلستخورده ناگزیر از امضای معاهدهی
سور 1شدند .به موجد این معاهده امپراطوری عثمتانی ،کته در آن زمتان
به آن "مرد بیمار بوسفور "2نا داده بودند ،به شماری دولتهای غیرقرک
مستقم ققسیم شد که از آن جمله کوردستان مستقم نیز بود .امتا در ستال
 1922جنبش ملی قرک به رهبری مصطفی کمتال آقتاقورک ،3یت افستر
نظامی و ناسیونالیست قرک دوآقشه ،جنگ استق ل را بترد و ستلطنت را
سترنگون کتترد .ایتتن قغییتتر خشتتونتآمیتتز رژیتتمهتتا ،انگلستتتان و دیگتتر
قدرتهای متحتد را وادار بته متراکرهی مجتدد بتا دولتت ناسیونالیستتی
نوظهور قرکیه دربارهی ضوابط معاهدهی مزبور کرد .معاهتدهی ستور بته
دور انداخته شد و یت معاهتدهی جدیتد ،معاهتدهی لتوزان ،4از ستوی
آقاقورک و کنگرهی ناسیونالیستی او در  24جوالی  1923به امضا رستید.
معاهتتدهی لتتوزان ،کوردستتتان را بتته قرکیتته بتتازمیگردانتتد و حتتتا از بتته
رسمیتشناسی موجودیت کوردها نیز سر باز زد .در همان سال ،آقاقورک
 65قانون قصوید کرد که هدف آنها نابودی هویت کوردها بتود قغییتر
نا آنها به "قرکهای کوهستان"؛ ممنوعیت استتفادهی عمتومی از زبتان
کوردی؛ غیرقانونی کردن برگزاری جشتنهتای کتوردی؛ قغییتر قهرآمیتز
نا های کوردی خیابانها ،روستاها ،کسد و کارهتا و غیتره بته نتا هتای
"قرکی مناسد"؛ مصادرهی بخشهای بزرگ زمینهای اشتراکی کوردهتا؛
قوقیف وجوه عمومی کوردهتا؛ برچیتدن قمتا احتزاب یتا ستازمانهتای
سیاسی کوردی یا هوادار کوردها؛ و جز آن .چند سال امیتدواری پت از
معاهدهی سور به چندین دهه سرکوب دولتی وحشیانه گرایید.

1 . Treaty of Sèvres
2 . Bosphorus
3 . Mustafa Kemal Ataturk
4 . Treaty of Lausanne
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عرا ،،ایران و سوریه که جمعیت قابتم م حظتهای از کوردهتا را در
خود جای داده بودند نیز در جهت مقهورسازی کوردهتا برآمدنتد .پایتان
جنگ جهانی اول فقط ستم سلطنتی عثمانی بر کوردهتا را بته ستتمهتای
نظا مندقر از سوی چهار دولت ملی خودمختار قبدیم کرد به طتوری کته
همهشان ،به عنوان کشورهای قحتالحمایه ،یتا ستاختهی فاقحتان اصتلی
متحد جنگ جهانی اول بودند یا از سوی آنها حمایت نظامی میشدند.
سوریهی امروزی قحت قیمومیت استعماری فرانسه پت از قجزیتهی
امپراطوری عثمانی مستقر شد .در زمان امضای معاهدهی لوزان  18درصد
مردمی که قحت قیمومیت فرانسه زندهگتی متیکردنتد بته عنتوان کتورد
شناسایی شدند و بزرگقرین اقلیت این مستتعمره را رقتم زدنتد .پت از
شماری خیزشهای ناکا از سوی عربهای ستوری ،فرانستویهتا یت
استراقژی قفرقه بیانداز و حلومت کن پتیش گرفتنتد .آنهتا ارقتشهتای
استعماری خود را از کوردها ،مسیحیان ،دروزها و دیگر اقلیتهای قومی
پر کردند و قدرت حاکمیت قابم قوجهی بته رهبتران طایفتهای منطقتهایِ
کوردها بخشیدند .وقتی سوریه در سال  1946استق ل خود را از فرانسته
به دستت آورد خیلتی زود بته "دشتمنان داخلتی" ختود حملتهور شتد.
شناسنامههای نزدی به  200،000کورد از آنهتا گرفتته شتد و ایشتان را
بیقابعیت ساختند و به این قرقید جمهتوری ستوریهی جدیتد قوانستت
اراضی و مایمل آنها را قسخیر و خودشان را نیز روانهی کتار اجبتاری
کند .این جمهوری نوین کته قحتت کنتترل اعتراب بتود قمتا نتا هتای
شهرهای کوردی را قغییر داد و اعراب بادیهنشتین را در اکثتر روستتاها و
شهرهای کورد به عنوان نیروی پلی مستقر ساخت .در اولین دهتههتای
پ از استق ل ،سازمانها و رسو کوردی ممنتوع شتد و هتزاران رهبتر
سیاسی و طایفهای کورد دستگیر شدند .در ستال  1973مقامتات ستوری
قصمیم گرفتند ی کوریدور عربی در امتتداد مترز قرکیته ایجتاد کننتد و
نزدی به  150،000کورد را بدون هیچ غرامتتی از آن جتا ختارج کننتد.
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دهههای  1980و  1990شاهد خروشهای دورهای مطالبات کوردها برای
به رسمیت شناختن فرهنتگ و حقتو ،متدنی ختود بتود ،کته اغلتد بتا
مداخلههای مرگبار پلی ستوریه ،یتا در برختی متوارد ،ارقتش مواجته
میشد .سوریه ،به رغم بیاعتنایی نظا منتد و سوءاستتفاده از کوردهتا در
مرزهای خود ،قا دههی  1990بته یت پایگتاه آموزشتی مهتم و پناهگتاه
حزب کارگران کوردستان( 1پ.ک.ک) قرکیه  -ی سازمان مارکسیستی-
لنینیستی 2که خود را وقف قأمین حقو ،کوردهتا در قرکیته کترده بتود -
قبدیم شد .سوریه در برابر قرکیه "دشمن دشمن من دوست متن استت"
را بازی میکرد ،سیاستی که بستر وقایع کنونی در روژاوا را رقم زد.
در عرا ،وضعیت کوردها به نحو مشابهی بیدادگرانه بود اگرچته ایتن
بریتانیاییها بودند که در این کشور  -با ایجتاد عترا ،متدرن در نتیجتهی
قوافقنامهی سایل -پیلو 3در جنگ جهانی اول  -معماران اولیهی رنتج
کوردها به شمار میآمدند .معاهدهی لوزان به طور متثرری امیتد کوردهتا
به استق ل در شمال عرا ،را نابود کرده بود ،و بته ایتن قرقیتد کوردهتا
دست به کار ی کارزار درازمتدت مبتارزهی مستلحانه علیته سرپرستتان
بریتانیایی جدید خود شدند .بریتانیاییها برای مت شی کردن شورشهای
کوردها در شمال شرقی عرا ،،به بمبارانهای هوایی و آقشستوزیهتای
قنبیهی روستاها دست میزدند .پ از سرکوب سه شتورش نتاموفق امتا
خونبار ،بریتانیاییها کنترل بر کوردستان عترا ،را بته طتور صتوری بته
پادشاهی قازهقأسی عرا ،انتقال دادند که به عنوان دولت دستنشاندهی
بریتانیا عمم میکرد قا زمانی که دنبالتهای از کودقاهتای نظتامی سترانجا
حزب بعث 4را در سال  1968به قدرت رساند .کوردها مبارزهی ختود را
علیه رژیمهای نظامی مختلف عرا ،،هم به طتور نظتامی و هتم بته طتور
)1 . Kurdistan Workers' Party (PKK
2 . Marxism-Leninism
3 . Sykes-Picot
4 . Ba’ath Party
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سیاستتی ،ادامتته دادنتتد .در ستتال  1946آنهتتا اولتتین حتتزب دملتترات
کوردستان 1و سپ در سال  1975اقحادیهی میهنی کوردستان 2را قشلیم
دادند.کوردهای عرا ،،که مآالً خود را در آقشبسی ناآرا با حتزب بعتث
در اوایم دههی  1970میدیدند ،چند سال مختصر آرامش نسبی را پتیش
از به قدرت رسیدن صدا حسین 3در سال  1979قجربته کردنتد .صتدا ،
در مدت کوقاهی پ از رسیدن به قدرت ،وارد جنگ ایتران-عترا ،شتد
که ی دهه به طول انجامید و طی آن قوحش ویژهای نسبت به کوردهای
عرا ،نشان داد زیرا معتقد بود آنها به قدر کافی عراقی نیستند و بته ایتن
قرقید به طور ضمنی از ایران حمایت میکنند .طی عملیات انفتال 4فقتط
از  1986قا  1989بین  100،000قا  200،000غیرنظامی کورد به واستطهی
س حهای شیمیایی و در بازداشتگاههتای استرا قتتم عتا شتدند .جنتگ
بیهیچ نتیجهای برای طرفین به پایان رسید اما عرا ،قا مدتها بعتد روی
آرامش ندید؛ ابتدا در سال  1990مورد قهاجم ایاالت متحده و همپیمانهتای آن
در ناقو 5و سپ بار دیگر در ستال  2003هتدف قاختت و قتاز قترار گرفتت.
کوردها از این هر دو درگیری به عنوان اهرمی برای گرفتن بیشتترین امتیازهتای
مملن استفاده کردند که در نهایت به استقرار دولتت منطقتهای کوردستتان 6در
سال  1991و استق ل حقوقی آن در سال  2005انجامید.
در ایران ،رؤیای خودمختاری کوردهتا پت از نستمهتا سترکوب در
پارس و عثمانی پیش از جنگ جهانی اول طی انق ب مشتروطهی 1906
آغاز شد .قانون اساسی جدید بسیاری حقو ،را قضمین متیکترد امتا بته
صراحت حرفی از قومیت نمیزد و در نتیجه حقو ،ویژهای در حمایتت
)1 . Kurdistan Democratic Party (KDP
)2 . Patriotic Union of Kurdistan (PUK
3 . Saddam Hussein
4 . Al-Anfal
5 . NATO
)6 . Kurdistan Regional Government (KRG
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از کوردها و فرهنگ ایشان در میان نبود .در میان سالهای  1906و 1925
کوردها شماری سازمانهای مدنی و سیاسی قدرقمند ایجاد کردنتد قتا از
حقو ،و قوسعهی خود در ایران حمایتت کننتد .قتا ستال  1924چنتدین
روزنامهی کوردی ،سه ایستگاه رادیویی و شتش حتزب سیاستی موجتود
بود .در سال  1925پ از اکتشاف نفت در این کشور ،شاه 1بتا حمایتت
غرب (پادشاهی متحده و ایاالت متحده) قدرت را قبضه کرد .اگرچه شاه
موافقت شفاهی خود را با قانون اساسی  1906ابراز میکرد ،یت کتارزار
پارسیسازی علیه اقلیتهای متعدد در داخم ایران از جمله کوردها به راه
انداخت .این کارزار بته نتتایج بستیار آشتنایی ختتم شتد قبعیتد جمعتی
کوردها ،نتابودی رهبتران سیاستی و متدنی ،ممنوعیتت زبتان و فرهنتگ
کوردی ،و اشغال نظامی مناطق کوردنشین .در سال  1979انق ب جدیتد،
رژیم استبدادی شاه 2را سرنگون کرد اما زندهگی کوردهتا را بهبتود نتداد.
رژیم جدید فرآیند ملیسازی را با قوسم به قوانین و اقداماقی که کوردها
و فرهنگ ایشان را هدف قرار میداد قسریع کرد .یلی از اولتین اقتدامات
رژیم جدید راهاندازی دنبالهای از حملههای نظامی قنبیهتی بترای بیترون
آوردن کنترل بر شمال از دست کوردها بود .به مدت شتش ستال آزگتار
جنگهای خونین ،ایران قوانست خودمختاری و مقاومتت کوردهتا را در
هم شلند .در اوایم دههی  2000ی گروه مقاومتی جدید به نتا حتزب
حیات آزاد کوردستان( 3پژاک) ،در همبستهگی محلتم بتا پ.ک.ک ،یت
کارزار نظامی علیه دولت ایران به راه انداخت و ایتن بته دور جدیتدی از
حملههای دولتی به روستاهای کوردی انجامید .این بار ،قتم کوردهای در
قبعید نیز به ابزار سرکوب اضافه شد .ایتاالت متحتدهی آمریلتا و اروپتا،
)1 . Shah (Reza
) 2 . Shah (Mohammad Reza
)3 . Kurdistan Free Life Party (PJAK
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عمدقاً در قملین به قرکیه ،در بیشتر موارد نستبت بته سترکوب کوردهتا
سلوت میکردند و بته جتای حمایتت از کوردهتای استتق لطلتد بتر
ایرانیهای اص حطلتد قمرکتز داشتتند .در عتین حتال ،قرکیته دستتگاه
اط عاقی (و شاید مداخلههای نظامی مشترک) ختود را بتا ایتران  -و بته
عل  -برای قوقف مقاومت کوردها به اشتراک میگراشت.
سرکوب خلق کورد در چهار دولت ملی قرکیه ،سوریه ،عرا ،و غیتره
از ی الگوی کمابیش یلسان پیروی میکند به شرحی که اخراج جمعی،
غیرقانونیسازی رستو و قبتارزات فرهنگتی ،ممنوعیتت زبتان کتوردی،
سرکوب سازمانهای مدنی و سیاسی و سترانجا قوستم بته حملتههتای
نظامی گسترده و کشتار دهها هزار کورد و آقشسوزی و بمباران روستاها
به قصد خاطرهزدایی از آنها ویژگیهای مشترک این سرکوب را قشتلیم
میدهند .پاسخ غربیها به این قساوتها نیز قابع الگویی آشنا بتود یعنتی
سلوت دیپلماقی و بیقفاوقی کلتی بته همتراه ائتت فهتای دورهای بتا
گروههای کورد بیهیچ عزمی برای به آخررسانی کارها و در نهایتت زدن
انگ قروریستم بته هتر گونته مقاومتت مستلحانهی کوردهتا .غترب ،بتا
استفادهی ملرر از کوردها به عنوان گوسفند قربانی در قما ائتت فهتای
منطقهای و دستکاریهای این ک ف سردرگم ،نفتع ویتژهای در ادامتهی
همین فرآیند دارد.
در سال  1978در یت چتایخانته در استتانبول ،بتا قشتلیم حتزب
کارگران کوردستان (پ.ک.ک) فصم جدیدی از مقاومتت کوردهتا آغتاز
شد .این حزب اولین گروه مقاومت نظامی کوردها بود که به صتراحت از
ایدئولوژی مارکسیستی دفاع میکرد و بترای یت کوردستتان کمونیستتی
فراخوان میداد و خود انعلاسی از خیتزشهتای کتارگری و دانشتجویی
چپ رادیلال قرکیه به شمار میآمد که در آن سال آغاز شده بود .حتزب
کارگران کوردستان ب فاصله پ از بنیانگراری به ی رشته قرور پرستر
و صدا و بمدگراری در جنوب قرکیه دستت زد و قوانستت یت شتو،
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بسیار موفقیتآمیز برای نیروگیتری ایجتاد کنتد .بخشتی از راز موفقیتت
پ.ک.ک در نیروگیری ،رهبر کاریزماقی آن عبتدا اوجتاالن - 1کته بتا
عنوان آپو 2از او یاد میکنند  -بود و قأکید حزب بتر نیروگیتری از میتان
زنان نیز .در سال  1980ی کودقای نظامی دیگر در قرکیته روی داد کته
هدف آن احیای نظم در دولت بود .در آن سال برختی از رهبتران ارشتد
پ.ک.ک دستگیر و اکثریت کمیتهی مرکزی به ستوریه و اروپتای غربتی
قبعید شدند .ارقش قرکیه قوانست بستیاری از عملیتاتهتای پ.ک.ک را
دفع کند و سنگرها و پایگاههای آموزشی آنها را در جنوب شترقی زیتر
فشار قرار دهد .قوانتایی پ.ک.ک بته انجتا عملیتات در داختم قرکیته،
محدود شد و اولین عملیاتهای بمدگراری خود را در اروپا آغاز کترد.
حتتزب کتتارگران کوردستتتان همننتتین شتترکایی در دیگتتر گتتروههتتای
مارکسیستی 3رادیلال ماننتد ستازمان آزادیبختش فلستطین ،4اقحادیتهی
کمونیستی ایران ،5و آساال ،6ی گروه چریلتی ارمنتی مارکسیستت پیتدا
کرد .این گروهها در مقایسه با پ.ک.ک که نسبتاً جدید بود و در قبعید به
سر میبرد روابط بیشتر و دسترسی بهتری به منابع داشتند.
با پراکندهگی کمیتهی مرکزی پ.ک.ک و قعطیلی پایگاههای آموزشتی
و دفاقر آن در قرکیه ،ی ساختار غیرمتمرکزقتر پدیتد آمتد .در شتهرهای
گوناگون اروپا (بلژی و آلمان) و خاورمیانه (به طور قابم قوجهی عترا،
و سوریه) پایگاههای آموزشی برپا شد و عملیاتهایی به جریتان درآمتد.
در ستتال  1984پ ت از احیتتای حلومتتت غیرنظتتامی در قرکیتته و آزادی
شماری از زندانیان سیاسی ،پ.ک.ک بار دیگر قوانست حضور رزمنتدهی
1 . Abdullah Öcalan
2 . Apo
3 . Karl Marx
)4 . Palestinian Liberation Organization (PLO
5 . Communist League of Iran
)6 . Armenian Secret Army for the Liberation of Armenia (ASALA
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خود را در قرکیه برقترار ستازد .حتزب کتارگران کوردستتان ،عمتدقاً در
جنوب قرکیه که گاهی قا استانبول نیز به سمت شمال پیش میرفت ،ی
جنگ چریلی قما عیار به راه انداخت.آنها قاکتی های متنتوعی اعتم از
آد ربایی ،خرابکاری صتنعتی ،قتتم افستران نظتامی و نیتروی پلتی و
بمدگراری به خدمت متیگرفتنتد در عتین حتال کته بترای اجتماعتات
ستترکوبشتتدهی کتتورد در جنتتوب ختتدمات اجتمتتاعی و مناستتبتهتتای
فرهنگی برقرار میکردند .دولت غیرنظامی جدید قرکیته نیتز بتا قنبیهتات
جمعی کلیتهی روستتاها ،اشتغال نظتامی منتاطق کوردنشتین و قصتوید
دنبالهای از قوانین بیرحمانهی معطوف به پ.ک.ک و حسد ادعا حامیان
کورد آنها واکنش نشان میداد .دهها هزار نفر در قرکیه ،مشتمم بر قعتداد
بسیار زیادی غیرنظامی ( 90درصد آنهتا کتورد) ،جتان ختود را در ایتن
درگیریها از دست دادند ،قا آن که در سال  2013آقشب اع شد.
قرکیه همواره پ.ک.ک را ی سازمان قروریستی متیدانستت و ایتن
موضع را در سال  1979رسمی کرد .ناقو ،که قرکیته از ستال  1952یت
عضو کلیدی آن بوده ،در دههی  1990به شدت متورد البتیگتری قرکیته
قرار گرفت قا پ.ک.ک و سازمانهای خواهر آن را به فهرست دیتدهبتان
قروریستی اضافه کند ،و در سال  2003ناقو نیز این را پریرفت .ی ستال
پیش از آن ،هم اقحادیهی اروپا و هم ایاالت متحتده نیتز پ.ک.ک را بته
فهرستهای قروریستی خود وارد کرده بودند و این وضع قا همین امروز
برقرار است .شماری کشتورهای غربتی کته دارای پیونتدهای سیاستی و
اقتصادی قدرقمند با قرکیه هستند از عنتوان "قروریستتی" بترای قعقیتد
پ.ک.ک استفاده کردهاند ،به طوری که داراییهای آنها را قبضه میکنند،
هواداران پ.ک.ک را اخراج میکنند ،ایستگاههای رادیتویی و متاهوارهای
هوادار پ.ک.ک را میبندند و میلیاردها دالر بترای "جنتگ قرکیته علیته
قروریستتم" بتته آن کمت متتالی متتیکننتتد .قرکیتته همننتتین از برچستتد
قروریستتی پ.ک.ک بترای دفتع انتقادهتا بته قجتاوز بته حقتو ،بشتر و
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بیاعتنایی به چندین دیوان بینالمللی علیه این نحوهی برخورد با کوردها
استفاده میکند .امروز قرکیه بیش از یت صتد ستازمان کتورد را بته فهرستت
قروریستی خود اضافه کرده است ،با این حال هنوز از قرار دادن داعتش 1در آن
فهرست خودداری میکند .مسلم است که قرکیته ع قتهی چنتدانی بته جنتگ
علیه قروریسم ندارد آن طور که به جنگ علیه خلق کورد مشتا ،است.
دولت اس می عرا ،و شا (داعش) در اواستط ستال  2014ختود را
قنها خلیفهی اس می مشروع عنوان کرد ،و قا آنجا پتیش رفتت کته نتا
خود را به دولت اس می (آی.اس) قغییر داد .داعش قلمروهای بزرگی در
شر ،سوریه و غرب عرا ،قصرف کرده و در حال حاضر مستحلمقترین
و مجهزقرین گروه جهادی جهان به حساب میآید .داعش چنتان عطتش
روزمرهای به قساوت دارد که در گرشتهی این منطقه ناشتناخته بتود ،بته
طوری که قجاوز جمعی ،بردهگی جنسی و مصلوبسازی را از نتو زنتده
کرد و با افتخار از سیاستهتای پتاکستازی قتومی و نستمکشتی ختود خبتر
میدهد .قرکیه و دیگر قدرتهتای منطقتهای بتزرگ در مواجهتهی مستتقیم بتا
داعش احتیاط به خرج دادهاند ،در عوض به دنبال قغییر قهدیتد چنتین گروهتی
به ی سرمایهی سیاسی و امتیازگیری از قدرتهای جهان بودهاند.
داعش ،به رغتم صتعود شتهابوار ختود ،همتین اواختر نیستت کته
سادهانگارانه به عنوان ی ایدئولوژی سنی خش اندیش چنتین رعدآستا
وارد صحنه شده باشد  -بلله از زمان قجاوز آمریلتا بته عترا ،در ستال
 2003شروع به برپایی نیروهای خود کرده بتود .داعتش کته پیشتتر یت
شاخه از القاعده 2در عرا ،بود قوانست قجربتهی نظتامی ارزشتمندی در
جنگ با نیروهای ناقو در فلوجه طی سالهتای ابتتدایی اشتغال عترا ،از
 . 1داعش - ISIS – Islamic State of Iraq and the Levant-دولت اس می عرا ،و شا .
2 . Al-Qaeda
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سوی نیروهای ائت ف به دست آورد ،و سرانجا خود را دولتت است می
عرا ،نا گراری کند .از این نا گراری پیامبرگونه بگرریم ،دولت است می
عرا ،نیروی مهید خود را در همین کشتور در اواستط و اواختر دهتهی
 2000برپا ساخت ،یعنی پیش از قغییر قمرکز بر ناآرامی فزآینده و هرج و
مرج در جنگ داخلی سوریه .داعتش افتراد دارای هتر برچستبی غیتر از
اس سنی را کافرانی شایستهی مرگ میداند و لترت ویتژهای در نتابود
کردن مسلمانان شیعه و اقلیتهایی مانند ایزدیها و کوردها میبرد  -هتر
دوی اینها در میان معدود گروههایی بودند که علیه ضیافت خشتونت و
کشتار آنها ایستادند.

بازی بزرگ :قدرتهای جهانی و کوردها
مسئلهی کورد هرگز ی امر منطقهای صرف نبوده .از پتیش از جنتگ
جهانی اول قا همین امروز ،قتدرتهتایی کته در سرقاستر جهتان پختش
هستند  -از استرالیا قا آمریلا  -درگیر این امر بودهاند .از عرا ،قتا مصتر،
از کوردها همنون مهرههایی برای قدرت بازیگتران منطقته سوءاستتفاده
شده است .درست ماننتد بتازی شتطرنج ،مهترهی کوردهتا اغلتد بترای
دستیابی به موقعیتی بهتر روی قخته ،قربانی میشود .قدرتهای ختارجی
بارها بار برای دورههای مختصری از زمان ،شتورش کوردهتا را قحریت
میکردند فقط برای آن که به حمایت الز در لحظههتای بحرانتی دستت
یابند و آنگاه که دیگر نیازی به ایشان نبود ،قربانیشان میکردنتد .گتاهی
قدرتهای جهانی از ی شورش کورد حمایتت متیکننتد در حتالی کته
همزمان حامی انجا اعمال سختگیرانهی رژیمی دیگر علیته روستتاهای
کورد فقط چند صد کیلومتر آن طترفقتر از مترز هستتند .خودمختتاری
کوردها همنون ابزاری کارآمد و قاریخ مصرفدار برای حصتول دستتور
جلستههتتای دیگتتر کشتتورها متتورد بهتترهبتترداری قتترار گرفتتته استتت ،از
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صفبندیهای مجدد در منطقه پ از جنگ جهانی اول و اعت ی قدرت
شوروی قا جنگ سرد و گسترش ناصریسم 1و نظم نوین جهتانی جتورج
بوش 2پدر .خودمختاری کوردها همیشه ابزاری بوده برای مقاصد  -و نته
قصدی برای خود  -دولتهای متعددی که طی سالها درگیر این مستئله
شدهاند .کوردها به دلیم موقعیت شلنندهی خود دههها پشت دهههتا بته
این باور خا اندیشانه میرسیدند که قدرتهای جهتانی بته واقتع نگتران
نهضت ایشان هستند ،حال آن کته قفلرشتان بترای مزایتای ژئوپولیتیت
لحظهایِ کسانی دیگر دستلاری میشده.
رابطهی اقحاد شوروی هم با  450،000کورد خود و هم با کوردهتای
کوردستان نیز به طور عمده با سوءظن و سرکوب دولتی مشخص میشد.
در اولین سالهای اقحاد شوروی ،کوردها مانند بسیاری گروههای اقلیتت
دیگر ،به زور جابهجا شدند و یت واحتد دولتتی منطقتهای ویتژه بترای
نظارت بر ایشان قعبیه شد .این واحد منطقهای چندین بار بازستازماندهی
شد و سرانجا در سال  1930زمتانی کته دولتت مرکتزی استالینیستتی از
قبدیم شدن واحد مرکور به حامی کوردها قرسیده بود انح ل یافت .زیر
نظر استالین ،3دهها هزار کورد از آذربایجان و ارمنستان به قزاقستان انتقال
داده شدند ،در حالی که کوردهای گرجستان قربانی پاکسازیهتای پت
از جنگ جهانی دو بودند .قا دههی  1960اقدا های گونتاگون از ستوی
رژیم شوروی برای حاشیهنشینسازی و سرکوب جمعیتت کتورد کشتور
خود صتورت گرفتت .در دهتهی  1980پ.ک.ک ،قنهتا حتزب سیاستی
شری کوردها در اقحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی ،هملاری خود را
با کوردهای حاضر در منطقهی ماورای قفقاز آغاز کرد و به نفوذی جتدی
در میان مرد پیتدا کترد .قتا ستال  1986پ.ک.ک کته غیرمستلح بتود از
1 . Gamal Abdel Nasser
2 . George H. W. Bush
3 . Joseph Stalin
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سازمانهایی که در اقحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی ستابق قأستی شتده
بود  -اگرچه غیرقانونی بودند  -حمایت میکرد .به زعتم مطبوعتات قرکیته،
حتا ی سازمان پ.ک.ک نیز در سال  2004در قزاقستان وجود داشت.
اقحاد شوروی و سپ فدراسیون روسیه از دههی  1940که از ایالتت
خودمختار کوردها در ایران حمایت کرد ،عمدقاً به طتور مستتقیم درگیتر
استق ل کوردها نبوده .به رغم ریشتههتای کمونیستتی ابتتدایی پ.ک.ک،
اقحاد شوروی به دلیم پیوندهای ختود بتا ستوریه و قرکیته هرگتز از آن
حمایت نلرد .امروز فدراسیون روسیه به دلیم اقلیتهای سترکش ختود،
از جمله کوردهای روسیه ،نسبت به حمایت فعال از استق ل کوردهتا در
کوردستان بیمیم است .در برهههای گوناگون پ.ک.ک به دنبال دریافت
حمایت بترای پایگتاههتای آموزشتی ،قستلیحات ،منتابع و ملتانی بترای
قبعیدیان خود در دیگر رژیمهای کمونیستی از جمله کوبا ،آنگوال ،ویتنتا
و دیگران بوده اما حتا یلی از اینها نیز بتدون پشتتیبانی اقحتاد شتوروی
حاضر به حمایت از عموزادهگتان کمونیستت ختود در منطقتهای چنتین
پینیده از مسائم ژئوپولیتی نبوده است .برخی کشتورهای سوسیالیستتی
البته پیگیر قطعنامههای ملم متحتد 1بودنتد ،و اکثتر کشتورهای حتوزهی
شتتوروی ر ی بتته اقتتدا هتتایی در حمایتتت از خودمختتتاری کوردهتتا در
کوردستان دادند .روسیه در کنار دیگر عضو شورای امنیتت 2ملتم متحتد
یعنی چین نیز از نا نهادن پ.ک.ک یا هر گروه سیاسی کتورد دیگتر بته
عنوان سازمانهای قروریستی امتناع کردهاند.
سازمانها و دولتهای غربی مانند ناقو از اوایم ستدهی  19از همتان
بامداد جنبش خودمختاری کوردها در این یا آن جنبتهی مستائم کوردهتا
درگیر بودهاند .وزارتهای خارجهی فرانسه و بریتانیا گروههای مختلتف
1 . United Nations
2 . Security Council
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کورد و رؤیای خودمختاری ایشان را چون نایبانی برای قضمین قیمومیت
خود در خاورمیانه و خنثا کردن یلدیگر مورد استفاده قرار دادهانتد .طتی
بحرانهای خاص ،برای نمونه ب فاصله پ از جنگهتای جهتانی اول و
دو  ،دیپلماتهای پنهان بارها بار بین پاری یا لندن و دهتات کتورد در
سفر بودند قا به آنها در ازای حمایت از دسیسههای سیاسی ویژهی خود
کملی ناچیز یا وعدههای مبهم دهند .قدرتهای اروپتایی نقتش ختود را
فقط به اقلیم کوردستان محدود نمیساختند و از کشورهای خود نیز برای
مداخله در مسئلهی کورد استتفاده متیکردنتد .کشتورهایی ماننتد آلمتان،
بلژی و هلند برای مدقی اجازه میدادند پایگاههای آموزشتی کوردهتای
رزمنده در خاک خود برپا شود اما بسته به بادهای ژئوپولیتیلی زمتان ،بته
آنها هجو میآوردند و قعطیمشان میکردند .یونان کوردهتای قرکیته را
قأمین میکرد و خانهی مقا های قبعیدی پ.ک.ک بود قتا قرکیته را بترای
قهاجم  1974به قبرس قنبیه کند ،اما پ از رسیدن به موافقت قجاری بتا
قرکیه ،به پ.ک.ک پشت و قما کم های خود را قطع کرد .فرانسته ،بته
رغم این واقعیت که هیچ کوردی در الجزایر وجود نداشتت ،حتتا قت ش
میکرد از کوردها برای کندسازی روند استق ل الجزایر استفاده کند و بته
این اشاره میکرد که الجزایریها احتماالً به کوردها ی اقلیم در الجزایترِ
قحت قصاحد فرانسه دادهاند.
ایاالت متحده دیرهنگا وارد بازی با شو ،کوردها بترای آزادی شتد.
این کشور طی جنگ سرد عمدقاً خود را جانبدار شاه ایران نشان میداد و
از منابع و کارمندان سیا 1هم برای کم به سرکوب کوردهتا در ایتران و
هم قحری شورشیان کورد در عرا ،استفاده میکرد .ایتاالت متحتده بته
عملیاتهای مخفی متلی بود و به این قرقیتد قتا همتین قتازهگتی چیتز
1 . CIA
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اندکی دربارهی مداخلهی ایاالت متحده در مستئلهی کتورد دانستته شتده
است .طی اولین جنگ خلیج ،زمانی کته عترا ،امیرنشتین غنتی از نفتت
کویت را در آگوست  1990اشغال کرد ،صدا حسین به دشمن درجتهی
ی آمریلا قبدیم شد .با این حتال ،از ستال  1987قتا قهتاجم عترا ،بته
کویت ،ایاالت متحده لد فروبسته بود .زمانی که صتدا حستین هتزاران
کورد را در ارر گاز خفه میکرد و کم روستاها و شهرکهای کورد را زیر
بمباران میبرد ،گاهی ایاالت متحده حتا از عرا ،در ملم متحتد حمایتت
میکرد .اما در آغاز اولین جنتگ خلتیج ،جتورج بتوش پتدر کوردهتا را
"همپیمانهای طبیعی" ایاالت متحده خواند و پیشتنهاد کترد آنهتا بایتد
علیه رژیم بغداد شورش کنند .البته ،بوش پتدر متیدانستت کته کوردهتا
پیشاپیش طی ی جنگ داخلی گاه و بیگتاه ،ختونین و پتانزده ستاله در
مبارزه با رژیم بعثی قرار داشتهاند.
پ از جنگ ،ایاالت متحده "برای حمایت از کوردها" ی منطقتهی
پرواز ممنوع غیرمثرر برقرار کرد که از قرار شامم هلیلوپترهتا نمتیشتد.
هزاران کورد و دیگر غیرنظامیان در شمال عترا ،از ستوی ارقتش صتدا
کشته شدند در حالی که هواپیماهای ایاالت متحده از فراز منطقه در گرر
بودند و هیچ کاری نمیکردند .طی دومین جنگ خلیج ،ایاالت متحده بار
دیگر از پیشمرگه( 1نیروهای نظامی کوردستان عرا )،درخواستت کمت
کرد قا کشور را از رژیم بعثی برهاند .این بار کوردها قصمیم گرفتنتد بتر
قضمین شمال برای خود و ایجاد ی ارقش قمرکز کنند قا بتوانند از خود
دفاع کنند  -آنها از قجربهی جنگ اول خلیج درس گرفته بودند .امتروز
دولت منطقهای کوردستان نه به خاطر حمایت ایاالت متحتده از کوردهتا
بلله به دلیم آن که کوردها کم و منابع ایاالت متحده و ائت ف را برای
1 . Peshmerga
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قدارک دفاع از خود بته کتار گرفتنتد موجودیتت دارد .دولتت منطقتهای
1
کوردستان نیز استراقژی دیپلماقی خود را همراه با کنگرهی ملی عترا،
که نوپا و پرشقا ،است قعقید میکند.
بسیاری کشورهای دیگر ،از چین قا استترالیا ،متآالً بتا عقتیمگراشتتن
رؤیای کوردها برای آزادی در سرقاسر کوردستان یلپارچته ،در مستئلهی
کورد مداخله کردهاند .امتروز بته ققریتد قمتا کشتورهای غترب گتروههتای
رزمندهی کورد را قروریست نامیدهاند در عین حال که ق ش متیکننتد کمت
آنها را در جنگ علیه داعش و دیگر گروههای جهادی جویتا شتوند .بته نظتر
میرسد کوردها برخی سادهلوحیهای خود را کنار گراشتهاند و یتاد گرفتتهانتد
که مهرهی قربانی بودن برای غترب در درازمتدت کملتی بته نهضتت ایشتان
نخواهد کرد .درسهای دومتین جنتگ خلتیج و جنتگ داخلتی اخیتر ستوریه
میگوید کوردها برای حفظ کمترین امید قضمین خودمختاری و عتدالت بترای
خلق خود باید به نیروهای خود اقلا کنند.
از ستارهی سرخ تا ستارهی ایشتار
در حالی که پ.ک.ک از سوی کمونیستهتای جتانستخت بنیتانگتراری
نشد ،خیلی زود به ی حزب مبارزهی رهاییبخش ملی مائوئیستتی ک ستی
به همراه ی "پدر خلق" با چهرهای به طور حتم کاریزماقی قبدیم شد به نتا
عبدا اوجاالن یا آپو .میان پ.ک.ک و بسیار گروههای رهتاییبختش ملهتم از
مائو در دهههای  1970و  1980قفاوت چندانی وجود نداشت.
حزب کارگران کوردستان اولین مارکسیستهای متعهد در کوردستتان
نبودند  -شماری از گروههای کوچ قر مشابه نیز وجود داشتتند ،برختی
ادعای لنینیستی میکردند ،برخی خود را هوادار قروقسلی 2میدانستتند و
1 . National Iraqi Congress
2 . Leon Trotsky
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برخی حتا قیتوئیست 1بودند .اما فلسفهی شورشی دهقانمحور مائوئیستم،
چنان کته از آن در پولیتبتورو و رهبتری پ.ک.ک حمایتت متیشتد ،بتا
اخت ف زیاد نسبت به سایرین محبوبقرین بتود و ابتزار نظتامی متثرری
برای مقاومت در برابر ستم به حساب میآمد.
پریرش دوآقشهی کمونیسم از سوی پ.ک.ک حمایت برخی احتزاب
چپ قدیمی اروپای غربی را به همراه داشت امتا نتوانستت همبستتهگتی
چندانی به بتار آورد .در حتالی کته اندیشتههتای مائوئیستتی معتین نتزد
کوردهای مشتا ،به رهاسازی خود از سرکوب دولتی اقتدارگرا جترابیت
داشت ،همان اندیشهها باعث شد بسیاری حامیان بالفعم که بیشتر لیبترال
بودند از آنها دور شوند .به این قرقید ،مبارزههای پ.ک.ک قتا انتدازهی
زیادی نادیده گرفته و گاهی از سوی حامیان احتمالی در داخم و ختارج
از منطقه محلو میشد .قأکید بر مرکزگرایی در کمونیسم مائوئیستی نیتز
بستتیاری از رهبتتران اجتمتتاعی داختتم کوردستتتان را از ایشتتان دور کتترد.
کوردها سنتاً به واسطهی قبایلی که پیوندهای نیمبندی با هم دارند از نظتر
اجتماعی و سیاسی سازمان یافتهاند و از رهبران طایفهای ،که خودهاشتان
را به طریقی به جز ورارت متمایز کردهاند ،حمایت میکنند .کوردهتا بته
طور دورهای کنفدراسیونهای بزرگ و موقتی قبایم را قشلیم متیدادنتد
قا خیزشها و اقدا های نظامی خود را سر و سامان دهند .احزاب سیاسی
آنها هرگز مانند بخشهای دیگر جهان صاحد انحصار بتر ستازماندهی
سیاسی نشدهاند  -عضویت در چند حزب سیاسی و گرر میان آنهتا بتر
اساس موفقیت آنها برای ی کورد هیچ وقت چیزی نامتعارف نبود .بته
رغم این موانع فرهنگی ،پ.ک.ک قا زمان سقوط رژیم شوروی قوانستت
از کمونیسم استوار خود به نحو موفقی در منظر عامه دفاع کند.
برای پ.ک.ک بحران در ایمان کمونیستتی فقتط زمتانی روی داد کته
1 . Josip Broz Tito
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رهبر آنها اوجاالن در سال  1999در نایروبی از سوی سازمان اط عتات
نظامی قرکیه 1دستگیر و به قرکیه استرداد و در جزیرهای که قنها ساکن آن
بود زندانی شد .رسانههای قرکیه ی اوجتاالن قحقیرشتده را بته نمتایش
درآوردند" ،قروریست قرکیه" که این به زنجیتر کشتیده شتده و دیگتر
هیچ خطری ندارد .کمیتهی مرکزی پ.ک.ک با رهبری که دستگیر شده و
هیچ جایگزینی ندارد به ورطهی بحران کشیده شد .قاکتیت هتای نظتامی
فزایندهی بمدگراری ،کمینهای کنار جادهای و بمتدگتراران انتحتاری
مثرر نیافتاد ،و اعت ی حم ت جهادی در خاورمیانه و غرب باعتث شتد
پ.ک.ک ،بتته رغتتم ایتتدئولوژی کمونیستتتی آن ،گروهتتی ماننتتد دیگتتر
سازمانهای قروریستی در نظر آید .این ،به ع وهی فروپاشتی کمونیستم
در اروپای شرقی و روسیه ،به ی دورهی خودکاوی ایتدئولوژی بترای
پ.ک.ک و رهبر آن انجامید.
هزاران مایم آن سوقر ،در یلتم ژانویتهی ( 1994پتنج ستال پتیش از
دستگیری اوجاالن) ی نوع جدید مبارزهی رهاییبخش در جنگتمهتای
کوهستانی فراموششدهی چیاپاس 2ملزی جرقه زد .زاپاقیستتهتا ،3بتا
پرچم ستارهی سرخ خود و ماس های سیاه ،وارد صحنهی جهتانی و بته
سرعت الها بختش چتپ مترقتی سراستر جهتان شتدند .یت مبتارزهی
رهاییبخش کوچ مایایی 4از جنگمهای الکاندون 5در جنوب ملزیت
اعت یافته و اع خود مختاری کرده بود .این انق بیهای زیرک از نظتر
سیاسی نوع جدیدی از آرایش سیاسی شورشی چپگرا ایجاده کردند کته
آن را زاپاقیسمو 6نا نهادنتد .زاپاقیستمو ختود را یت شتیوهی مبتارزهی
1 . Turkish military intelligence
2 . Chiapas
3 . Zapatista
4 . Maya
5 . lacandon
6 . Zapatismo
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رهتتاییبختتش و چتتپگتترا قوصتتیف متتیکتترد بتته شتترحی کتته مختتالف
سلسلهمراقد ،کنترل حزبتی ،و شتو ،ایجتاد یت دستتگاه دولتتی بتود.
معماران این آرایش نوین ،پیش از رد آن الگوی مبارزه و جستتوجتوی
ی رهیافت قازه ،سالها در سازمانهای چریلی مارکسیستتی سرستخت
در ملزی سر کرده بودند.
اوجاالن و دیگر رهبران در کمیتهی مرکزی پ.ک.ک با اعت ی ستریع
و موفقیت زاپاقیستتهتا آشتنایی داشتتند .اوجتاالن ،یت ستال پتیش از
دستتتگیری ،بتتا رهبتتران حزبتتی پ.ک.ک دربتتارهی زاپاقیستتمو طتتی یت
کنفران دوروزه صحبت کرده بود .و آپو ،در اولتین متاههتای حتب در
زندان ،ی "بحران ایمان" در خصوص ایدئولوژی مارکسیستی راستخ و
قابلیت آن به رهایی کوردها را قجربه کرد .اوجاالن ،که عمدهی زندهگتی
خود را درحمایت راسخ از دکترین استالینیستتی گررانتده بتود ،بته نفتع
دملراسی مستقیم شروع به رد مارکسیسم-لنینیسم کرد .او به ایتن نتیجته
رسیده بود که مارکسیسم ی ایدئولوژی اقتدارگرا ،جز انتدیش و نتاقوان
در انعلاس خ قانهی مشل ت واقعی پیش روی مقاومتت کوردهاستت.
آپو در زندان شروع بته مطالعتهی آرتار آنارشیستتی و پسامارکسیستتی از
5
جمله آرار اما گلدمن ،1فوکو ،2والرشتتاین ،3بترودل 4و متوری بتوکنین
کرد .اوجاالن به ویژه زیر قأریر فلستفهی آنارشیستتی بتوکنین دربتارهی
مونیسیپالیسمِ 6بو شناختی قرار گرفت و قا آنجا پیش رفتت کته از قمتا
رهبران پ.ک.ک درخواست مطالعهی بوکنین را کرد .اوجاالن ،از داختم
زندان ،اندیشههای بوکنین (مهمقر از همه روایتهای قمدن بوکنین) را
1 . Emma Goldman
2 . Michel Foucault
3 . Immanuel Wallerstein
4 . Fernand Braudel
5 . Murray Bookchin
6 . Municipalism
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جرب کرد و کتاب خود را بر مبنای همین اندیشهها بته نتا ریشتههتای
قمتتدن ( )2001بتته رشتتتهی قحریتتر درآورد .بتتا ایتتن حتتال ،ایتتن کتتتاب
بو شناسی آزادی ( )1985بوکنین بود که اوجاالن مطالعتهی آن را بترای
قما رزمندهگان پ.ک.ک الز دانست .اندیشههایی کته در روژاوا یافتت
میشود زیر قأریر همان کتاب است.
در سال  2004اوجتاالن ،بتا قوصتیف ختود بته عنتوان "دانشتجوی"
بوکنین و مشتا ،برای انطبا ،اندیشههای بتوکنین بتر مستئلهی کتورد،
ق ش کرد از طریق وک ی خود ی دیدار با وی هماهنگ کند .اوجاالن
به ویژه میخواست دربارهی جدیتدقرین دستتنوشتتهی ختود یعنتی در
دفاع از مرد ( )2004به بحث بپردازد ،که امیدوار بود گفتمتان مبتارزهی
کوردها را قغییر دهد .متأسفانه بوکنین  83ساله آن قتدر بیمتار بتود کته
نتوانست درخواست اوجاالن را بپریرد و در عتوض یت پیتا حمایتت
بترای او فرستتتاد .متتوری بتتوکنین دو ستال بعتتد در ستتال  2006در ارتتر
نارسایی قلبی درگرشت .ستپ در همتان ستال یت کنگترهی پ.ک.ک
برگتتزار شتتد کتته بتته ستتتایش از متفلتتر آمریلتتایی بتته عنتتوان "یلتتی از
بزرگقرین دانشمندان اجتماعی سدهی بیستم" میپرداخت و نوید میداد
که "قزهای بوکنین دربارهی دولت ،قدرت و سلسلهمراقد در مبتارزهی
ما به اجرا درخواهد آمد و قحقق خواهد یافت ...ما این وعده را به عمتم
میآوریم ،اولین جامعتهای کته یت کنفدرالیستم دملراقیت ملمتوس را
مستقر میسازد ".پنج سال بعد ،در سال  ،2011جنگ داخلتی ستوریه بته
کوردها فرصت ق ش برای حرکت در راستای وعدهی خود را داد.
جنگ داخلی سوریه به عنوان بخشتی از خیتزشهتای عمتومی بهتار
 2011در شمال آفریقا و خاورمیانته آغتاز شتد کته غترب بته آن عنتوان
غیررسمی "بهار عرب" داد .کوردها با انواع پت زمینتههتای سیاستی ،بتا
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فراخوان به پایان سرکوب دیلتاقوری اسد ،1به دانشجویان ،اس گرایتان،
کارگران ،مخالفان سیاسی و دیگران پیوستتند .بتا ایتن حتال ،بشتار استد
رئی جمهور سوریه از قون  ،لیبی و مصتر درس گرفتته بتود و خیلتی
زود سربازان خود را برای درهمکوبی جنتبش دملراقیت رشتدیابنده بته
خیابان فرستاد .قا پاییز ،اعتراضهای عمدقاً صلحآمیزی کته در بهتار روی
داده بود به ی شورش قما مسلحانه علیه رژیم اسد دگرگون شد.
وقتی که اعتراضها شروع شد ،دولت اسد در ق ش برای خنثا کتردن
مخالفت بالقوهی کوردها سرانجا به حدود  200،000کتورد بتیقابعیتت
حق قابعیت اعطا کرد .در آغاز سال  2012زمانی که نیمی از کشور قحتت
کنترل گروههای شورشی و نیروهای شبهنظامی اس گرا بود و نیروهتای
اسد نیز قحلیم رفته بود ،رژیم قصمیم گرفتت قمتا مقتا هتای دولتتی و
نظامی را از مناطق کورد در شمال بیرون بلشد و در عمم ایتن منطقته را
به کوردها و ایزدیهایی سپرد که در آنجا زندهگی میکردند .گتروههتای
مخالف ،برجستهقر از همه حزب اقحاد دملراقیت ( 2پ.ی.د) کته متحتد
پ.ک.ک بود ،شماری سیستمهای روبنتایی ائت فتی بترای ادارهی منطقته
ایجاد کرد .با این حال ،برخی قنشها میان پ.ی.د و احزاب متحد دولت
منطقهای کوردستان در عرا ،وجود داشت ،و زمانی حتا دو ائت ف رقید
3
نیز بته وجتود آمتد کمیتتهی همتاهنگی ملتی بترای قغییتر دملراقیت
4
(ان.سی.ستتی) قحتتت حمایتتت پ.ی.د و شتتورای ملتتی کوردستتتان
(کی.ان.سی) قحت حمایت کی.آر.جی .در اوایم سال  2012هنگتامی کته
به نظر میآمد قتنش میتان دو گتروه مملتن استت بته درگیتری نظتامی
بیانجامد ،مسعود بارزانی 5رئتی دولتت منطقتهای کوردستتان و رهبتران
پ.ک.ک دو گروه را گرد هم آوردند قا ی ائت ف جدید به نا شتورای
1 . Bashar al-Assad
)2 . Democratic Union Party (PYD
)3 . National Coordination Committee for Democratic Change (NCC
)4 . Kurdish National Council (KNC
5 . Massoud Barzani
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عالی کوردستان( 1اس.کی.سی) مرکد از بیش از پانزده حزب سیاستی و
صدها شورای اجتماعی قشلیم دهنتد .در متاههتای قشتلیم ایتن شتورا،
اس.کی.سی نتا ختود را بته جنتبش جامعتهی دملراقیت  2قغییتر داد و
سازمانها و احزاب سیاسی و گروههتای غیرکتورد را بته ائتت ف افتزود.
جنبش جامعهی ملراقی یت هیئتت حاکمتهی موقتت بترای منطقتهی
روژاوا ایجاد کرد.
برنامهی جنبش جامعهی دملراقی به شدت زیتر قتأریر اندیشتههتای
پ.ی.د دربارهی "کنفدرالیسم دملراقی " قرار داشتت کته پ.ک.ک نیتز
آن را به عنوان خطمشی رسمی خود در ی کنگترهی مردمتی در قتاریخ
 17متته  2005پریرفتتته بتتود .طبتتق ایتتن ختتطمشتتی ،و استتناد بعتتدی و
اع میههای روژاوا" ،کنفدرالیسم دملراقیت روژاوا یت سیستتم دولتتی
نیست ،ی سیستم دملراقی از ی مرد بدون دولتت استت ...قتدرت
ختتود را از متترد متتیگیتترد و در هتتر زمینتتهای ،از جملتته اقتصتتاد ،بتته
خودبسندهگی میرسد" .ایتدئولوژی کنفدرالیستتی دملراقیت در روژاوا
دارای ستته رکتتن اصتتلی استتت مونیسیپالیستتم آزادیختتواه (لیبرقتتارین)،
پلورالیسم رادیلال ،و بو شناسی اجتماعی .جنبش جامعهی دملراقیت از
ابتدای سال  2012این نگرهی اجتمتاعی نتوین را در مقیاستی جمعتی در
روژاوا به اجرا درآورده است .حزب کتارگران کوردستتان از ستال 2009
ق ش کرده (و قتا درجتهای موفتق بتوده) کنفدرالیستم دملراقیت را در
روستاهای پراکندهی قرکیه در امتداد مرز عترا ،اجترا کنتد ،قجربتههتای
حاصله قا درجهی باالیی الها بخش انق ب روژاوا بتود .نگترهی مزبتور،
هم در قرکیه و هم در روژاوا ،به شتدت زیتر قتأریر قفلتر بتو شتناختی،
فمینیستی و آنارشیستی معاصر است.
)1 . Supreme Kurdish Council (SKC
)2 . Democratic Society Movement (TEV-DEM
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حکومت بیدولت :دمکراسی رادیکال و تمرکززدایی
چطور ی حلومت بر مبنای آنارشیسم بنتا متیشتود روژاوا اولتین
قجربهی ایجاد شللی نوین از ی حلومت بیدولت قمرکززداییشتدهی
بدون سلسلهمراقد نیست ،و امیدواریم آخرین نیز نباشد .ظرف دو ستال
اخیر ،دو و نیم میلیون انسان در روژاوا در این ساز و کار نوین حلومتت
مشارکت کردهاند ،حلومتی که شباهت دارد بته انقت ب استپانیا (،)1936
زاپاقیستتتا ( ،)1994جنتتبش مجمتتع محلتتی آرژانتتتین )2001-2003( 1و
مونیسیپالیسم لیبرقارینِ موری بوکنین .به رغم برخی شباهتهتا بتا ایتن
اندیشههتا و قجربتههتای گرشتته ،آن چته در حتال حاضتر در روژاوای
جنگزده اجرا میشود منحصر به فرد  -و بسیار بلندهمتانه است .اغترا،
نیستتت اگتتر بگتتوییم ایتتن انق ت ب در شتتمال ستتوریه ،بتته ویتتژه بتترای
آنارشیستها ،ی انق ب قاریخی به شمار میآید.
در مرکز این قجربهی اجتماعی ،انواع "شوراهای محلی" وجتود دارد
که مشارکت حداکثری مرد روژاوا را قرغید میکند .مرد کورد قاریخی
دراز در اجتماعهای محلی مبتنی بر وفاداری قبیلهای و خانوادهگی دارنتد.
این انجمنهای شبهرسمی ی پراقی مهتم چندصدستالهی ستازماندهی
اجتماعی برای کوردها بوده ،پ جای قعجد نیست که انجمتنهتای رو
در رو به زودی به ستون فقرات حلومت جدیتد آنهتا قبتدیم شتود .در
روژاوا انجمنهای محلی بزرگقرین قعداد شوراها را قشتلیم متیدهنتد.
هر فرد (از جمله نوجوانان) میقواند در یت انجمتن در نزدیلتی محتم
زندهگی خود مشارکت کند .ع وه بر این انجمنهای محلتی ،شتوراهایی
نیز مبتنی بر محم کار ،سازمانهای متدنی ،ستازمانهتای دینتی ،احتزاب
سیاسی و دیگر شوراهای خویشاوندی (برای مثال ،جوانان) وجتود دارد.
1 . Argentinian Neighborhood Assembly Movement
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مرد  ،بسته به اوضاع زندهگی خود ،اغلد عضو قعدادی شوراهای محلی
هستند .این شوراها میقوانند کوچ در حد بیست و چهار نفر باشند یتا
صدها مشارکتکننده را دربرگیرند .اما صرف نظر از ابعادشتان ،بته طتور
مشابهی کار میکنند .این شوراها بر اساس ی الگوی دملراسی مستتقیم
به کار میپردازند ،یعنی هر ی نفر در شورا میقواند سخن بگوید ،بترای
قصمیمگیری پیشنهاد موضتوع دهتد ،و بته طترحهتا ر ی دهتد (اگرچته
بسیاری شوراها وفا ،جمعی را مبنای قصمیمگیری قرار میدهند) .معلو
نیست عضویت در این شوراها چگونه قعیین میشتود امتا متیدانتیم کته
شوراهای جنتبش اپوزیستیون قتا پتیش از ستال  2012عضتویت معینتی
نداشتند و هرک که در انجمن حاضر میشد میقوانست ی عضو قما
و کمال باشد .در عین حال معلو نیست این شوراها هر چند وقتت یت
بار نشست دارند و چه کسی زمان نشست را قعیین میکند .امتا پیداستت
که انجمنهای محلی در کانتون عفرین ،1همننان کته یلتی از شتوراهای
کارگران بیمارستتانی ،هتر هفتته نشستت دارنتد .ایتن شتوراهای محلتی
واحدهای ققسیمناپریر دملراسی روژاوا را قشلیم میدهنتد .هیئتتهتای
بتتزرگقتتر (بتترای نمونتته ،شتتورای عتتالی کتتانتونهتتای روژاوا) مملتتو از
نمایندهگان این شوراهای محلی است .قما قصتمیمهتای سترزده از ایتن
"شوراهای باالقر" باید به طور رسمی مورد قبول شتوراهای محلتی قترار
گیرد قا برای اعضای آن الزا آور باشتد .ایتن قفتاوت بستیاری بتا ستنت
فدرالیستی دارد که در آن فدراسیون جانشین کنترل محلی میشود .بترای
نمونه ،در آگوست  2014ی شتورای محلتی قصتمیم گرفتت نیروهتای
امنیتی محلی میقوانند ضمن گشتزنی در شهر س ح حمم کنند ،اما سه
انجمن محلی با این قصمیم موافقت نلردنتد ،بته ایتن قرقیتد در منتاطق
1 . Efrin
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مربوط به آن انجمنهای محلتی ،نیروهتای امنیتتی بایتد از حمتم ست ح
خودداری کنند .نقش "شوراهای باالقر" در حال حاضر به هماهنگسازی
بیشمار شوراهای محلی محدود میشود در حالی که قما قدرت به طور
محلی حفظ میشود .نمایندهگان حاضر در "شتوراهای بتاالقر" بته طتور
مرقد عوض میشوند ،و حداکثر مدت آن نیتز از ستوی ختود "شتورای
باالقر" قعیین میشود ،اما شوراهای محلتی اغلتد رهنمودهتای ختود را
برای گردش قلرارشوندهقری از اعضای خود برمیگزینند .هدف سیستتم
شتتتورایی روژاوا عبتتتارت استتتت از حداکثرستتتازی قتتتدرت محلتتتی و
قمرکززدایتتی ،در عتتین حتتال دستتتیابی بتته درجتتهی ضتتروری معینتتی از
هماهنگی محلی و قسهیم اط عاقی.
باقی حلومت در ورای سطح شوراهای باالقر ،مشابه با یت سیستتم
پارلمانی شورایی به همراه نماینتدهگتان گردشتی قتو بتا یت شتاخهی
اجرایی متشلم از رؤسای مشترک کانتونها و ی قوهی قضتایی مستتقم
است .قما قدرت حلومتی از شتوراها سرچشتمه متیگیترد ،و شتوراها
خودمختاری محلی را حفظ میکنند ،و به این قرقیتد یت کنفدراستیون
میسازند .این کنفدراسیون از سته کتانتون خودمختتار قشتلیم شتده کته
دارای وزارتخانهها و میلیشیای خود هستند .هیچ حلومتت فتدرالی در
سیستم کانتونی روژاوا وجود ندارد .اجتمتاع داوطلبانته و یتاری متقابتم،
مفاهیم کلیدی کنفدراسیون هستند زیترا ایتن اندیشتههتا از خودمختتاری
محلی حمایتت متیکننتد .اجتمتاع داوطلبانته بته قمرکززدایتی رادیلتال
متتیانجامتتد ،در عتتین حتتال کتته هتتر ستتاختار ستتازمانی فراقتتر از
قصمیمگیرندهگان ابتدایی شوراهای محلی را به شدت محتدود متیکنتد.
قما هیئتهای ماورای شوراهای محلی باید دارای نمایندهگی مناستبی از
اجتماعهای قومی در کانتون و دستکم  40درصد قعادل جنسیتی باشتند
(این شامم قما وزارتخانهها نیز میشود) .به استثنای وزارت زنان ،اکثر
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وزارتخانههتا دارای دو وزیتر ،یلتی مترد و یلتی زن ،استت .عمتدهی
قصمیمهای شورای عالی نیازمند حمایت دوسو نماینتدهگتان شتوراهای
باالقر میباشد .هر کانتون ،خودمختاری خود را نستبت بته قصتمیمهتای
شتتورای عتتالی حفتتظ متتیکنتتد و متتیقوانتتد آنهتتا را در مجلت خلقتتی
(بزرگقرین شورای باالقر در هر منطقه) خود رد کنتد در عتین حتال کته
همننان عضو کنفدراسیون باقی بماند .این قمرکززدایی پایین بته بتاال در
پی حفظ سطح حداکثری خودمختاری برای مرد محلتی استت در عتین
حال که مشارکت سیاسی حداکثری را قرغید میکند.
هم امنیت داخلی و هم امنیت خارجی برای کانتونها از سوی مجل
خلقی هر کانتون اداره میشود .امنیت محلی ،که برابتر بتا نیتروی پلتی
است ،آسایش 1نا دارد (امنیتت کوردهتا) .آستایش از ستوی شتوراهای
محلی انتخاب میشود و در شرایط ویژهای که شورای محلتی و مجلت
خلقی کانتون قعیین میکند خدمت میرساند .آسایش نیز انجمن ختود را
دارد (اما نه انجمنی که بتواند به مجل خلق نماینده بفرستتد) کته در آن
افسران را انتخاب و قصتمیمهتا را اقختاذ متیکننتد .عت وه بتر آستایش،
میلیشیاهای خودمدافع مردمی نیز در کارند قا امنیت را در برابر خطرهتای
خارجی (برای مثال ،در حال حاضر دولت اس می ،اما این خطر همننین
میقواند شامم نیروهای حلومتی دولتتی و منطقتهای نیتز باشتد) فتراهم
سازند .این میلیشیاها افسران خود را خود برمیگزیند اما به طور مستتقیم
نستتبت بتته مجل ت خلتتق کتتانتون مستتئولیت دارد .هتتم آستتایش و هتتم
میلیشیاهای خودمدافع مرد دارای دو سازمان هستند ی گروه فقطزنانه
و دیگری متشلم از هر دو جن  .میلیشیاهایی که در کانتون دیگر یتاری
متقابم ارائه میدهند (آسایش به طور عمده از کار در کتانتونهتای دیگتر
ممنوع شده است) باید از مجل خلتق همتان کتانتون پیتروی کننتد امتا
1 . Asayish
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میقوانند فرماندهان و یگانهتای ختود را حفتظ کننتد .در زمتان صتلح،
کانتونها خدمت میلیشیای منظم خود را حفظ نمیکنند.
رابطهی روژاوا با دولتت ستوریه هنتوز آزمتوده نشتده .کنفدراستیون
کانتونی روژاوا به عنوان ی دولت عمم نمیکنتد .در عتوض ،اندیشتهی
قدرت دوگانه را مورد استفاده قرار میدهد ،اندیشهای کته ابتتدا از ستوی
پرودون 1آنارشیست فرانسوی طراحی شد .مرکز اجتماع کوردها 2قتدرت
دوگانه را "ی استراقژی بترای دستتیابی بته یت اقتصتاد سوسیالیستتی
آزادیخواه و خودمختتاری اجتمتاعی و سیاستی بته وستیلهی برقتراری
قدریجی و سپ نهادهای شبلهوار دملراسی مشتارکتی مستتقیم" بترای
عد سازگاری با اقتدار موجود در سرمایهداری دولتی قوصتیف متیکنتد.
روژاوا در حال حاضر رهسپار مسیر همزیستی با هر دولتتی استت کته از
جنگ داخلی سوریه و صفبندی فعلی دولتهای مجاور بتر کوردستتان
(یعنی قرکیه ،عرا ،و ایران) بیرون آیتد .مترد در روژاوا ،قتا زمتانی کته
دولت سوریه به طور مستقیم اصول روژاوا را مورد قخاصم قترار ندهتد،
قابعیت سوری خود را حفظ و در دولت سوریه مشارکت متیکننتد .ایتن
همزیستی شلننده ،دلیم آن است که چرا کانتونها به صراحت پرچمهای
ملی را ممنوع ساختهانتد ،پتول جدیتد ختود و یت وزارت خارجته یتا
گررنامههای ملی و اورا ،شناسایی خود را ابداع نلردهاند ،و چرا ارقتش
منظم ندارند .معلو نیست مرد روژاوا قصد حفظ این رابطه را با دولتت دارنتد
یا در غیر این صورت در اوضاع و احوال درگیری چه پیش خواهد آمد.
روژاوا نه ی دولت است نه یت جامعتهی آنارشیستتی نتاب .یت
قجربتتهی اجتمتتاعی بلندپروازانتته استتت کتته اغتتوای قتتدرت دولتتتی و
ناسیونالیسم را رد کرده و در عوض ،خودمختاری ،دملراستی مستتقیم و
1 . Pierre-Joseph Proudhon
)2 . Kurdish Community Center (KCC
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قمرکززدایتتی را بتترای ایجتتاد جامعتتهای آزاد نتتزد متترد روژاوا بتته جتتان
دربرکشیده .اصول روژاوا در ق ش برای نمودار یت نگترهی اجتمتاعی
مثکد بر پاسخگویی و استق ل برای ی جامعهی کثرتگترای رادیلتال،
وا دار آنارشیسم ،بو شناسی اجتماعی و فمینیسم است .معلو نیست این
قجربه در راستای قمرکززدایی بیشتر چنان که بوکنین پیشنهاد میدهتد و
زاپاقیستها اجرایش کردند پیش برود یا متمرکزقر و فدرالیقر شود چنان
که پ از هر دو انق ب روسیه و اسپانیا روی داد.آن چه هماکنتون روی
میدهد ی عزیمت قاریخی از مبارزهی ملی-رهاییبخش سنتی استت و
باید بیشترین ع قه را نزد ضداقتدارگرایان سراسر جهان بیانگیزد.

پلورالیسم رادیکال
در حالی که شاهد انق ب روژاوا به مثابهی یت جنتبش کتورد هستتیم،
نباید از پلورالیسم پویای این منطقه و آرزوهای مردمان سه کانتون چشتم
بپوشیم که کنفدراسیون روژاوا را رقم میزند .همننین باید ایتن واقعیتت
را مد نظر قرار داد که خود کوردها ی خلق همگن را قشلیم نمیدهنتد
بلله یلی از گروههای قومی مشخص متعتدد و چهتار دیتن موجتود در
منطقه هستند .پراکندهگی کوردها موجد شده بود گروههتای متعتددی از
ایشان ،اعم از بسیاری رهبران ایتدئولوژی  ،در شتهرهای مختلتف اروپتا
زندهگی کنند و در دانشگاههای مختلف اروپتا حضتور یابنتد .ایتن قنتوع
فرهنگی کم کرد ی نگاه شلیبانه و پلورالیستتی در کوردستتان پدیتد
آید .اصول روژاوا نه فقط دربارهی پلورالیسم و قنوع نتاظر بته قومیتت و
عقیده حرف دارد بلله برای بیشینهسازی این اصول در پراقی بته ایجتاد
ساختارهای سازماندهنده پرداخته است.
منطقتتهی روژاوا قحتتت قستتلط کوردهاستتت کتته حتتدود  65درصتتد
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جمعیت را رقم میزنند .سی و پنج درصد باقی مانده از اعراب ،ارامنته و
آشوریان قشلیم شده .از مناطق جنگزدهی سوریه نیتز مهتاجرانی از هتر
دو گروه کورد و غیرکورد به این منطقه آمدهاند .برآورد میشود (اگرچته
این ارقا بسیار نامطمئن است) که از زمان آغاز جنگ ،بتیش از 200،000
نفر از دیگر بخشهای سوریه به روژاوا نقم ملان کردهاند .ی رقم قابم
قوجه از این مهاجران جدید به اقلیتهای دینی و قومی ستوریه و شتر،
عرا ،مربوط میشود.
کوردها ،نظر به دین ،متنوعقرین قومیتت در منطقته هستتند .اکثریتت
کوردها ( 55-65درصد) مسلمان سنی هستند که به مرهد شافعی قعلتق
دارند .کوردهای مسلمانی هم هستند که پیرو سنتهای شتیعه ،صتوفی و
علوی میباشند .قعداد قابم م حظهای از کوردهای مستیحی نیتز هستتند
که عمدهشان پت از آغتاز جنتگ ستوریه بته روژاوا مهتاجرت کردنتد.
ایزدیها نیز به روژاوا هجرت کردهاند .ایزدیها ی دین قلفیقی دارند از
ادیان زرقشتی ،یهودیت و اس  .ی اقلیت کوچ در روژاوا پیرو شلم
جدیدی از آئین زرقشتی است ،و قعداد نتازلی کتورد یهتودی نیتز در منطقته
وجود دارد .اکثر این گروههای دینی از نقطهنظر سنتی در اجتماعهتایی شتانه
به شانهی هم زندهگی میکردند ،که بخشی از آن به دلیم قبعیتدهای اجبتاری
و خودقبعیدی بتوده ،و بستیاری حتتا بناهتای دینتی ختود را بتا هتم ستهیم
میشدند .همننین درصد بزرگی از ازدواجهای میاندینی به ربت رسیده.
روژاوا قنوع خود را به آغتوش کشتیده و نستبت بته قعهتد ختود بته
پلورالیسم صراحت دارد .آنها برای قوصیف اختت ف رویلترد ختود بتا
فرقهگراییهای شدیدی کته در اکثتر منتاطق دیتده متیشتود ،از عبتارت
پلورالیسم رادیلال استفاده میکنند .شوراهای محلتی ویتژهای بترای هتر
گروه قومی و سازمان دینی وجود دارد .گرشته از ایتن ،شتوراهای بتاالقر
(برای نمونه شوراهای شتهر و منطقته) دارای ستهمیههتای قتومی بترای
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قضمین نمایندهگی قما گروههای قومی هستند .ی سیستم سهمیهبنتدی
مشابه در قما وزارتخانهها ،به استثنای وزارتخانههای دینتی و قتومی،
موجود است .اصول روژاوا همننین شتماری اقتدا هتای حمتایتی بترای
اقلیتهای قومی و دینی (از جمله افتراد بتدون اعتقتاد دینتی) را گرامتی
میدارد .حتا میلیشیاها و دستگاه امنیتی دارای ویژهگتیهتای پلورالیستتی
صریح است به طوری که در آنها گروههای قتومی و دینتی مختلتف در
کنار هم کار میکنند.
روژاوا راه نوینی از پلورالیسم را نشان داده که در حال حاضر در هیچ
جایی از منطقته وجتود نتدارد .روژاوا عنتوان سلوالریستم را رد کترده،
سلوالریسمی که مانند قرکیه ،در عوض یت جامعتهی پلورالیستتی ،بته
سرکوب فعاالن و سازمانهای دینی میپردازد .اما به جای آن ختود را بته
عنوان ی ملان امن برای احترا و قدرتدهتی سیاستی بته اقلیتتهتای
قومی منطقه مستقر کرده است.

فمینیسم در جمهوریهای روژاوا
رزمندهگان زن کورد به قازهگی از سوی رسانههای غرب "کشتف" و
مهیج جلوه داده شدهاند  -حتا مجلههای مد نیز وارد این بازی شتدهانتد.
اما این رسانهها رزمندهگان زن را فقط جراب نشان متیدهنتد بتیآن کته
کمترین قوجهی به سیاست ایشان داشته باشند .در عین حال فروافتادن به
قلهی رسانهای شیئوارهسازی از رزمندهگتان زن بریگادهتای خودمتدافع
قما زنانه (ی.پ.ژ) و بریگادهتای خودمتدافع عمتومیِ قرکیتد جنستیتی
(ی.پ.گ) در کوردستان بیاندازه ساده است اگر قوجهی به داللتتهتای
انتخاب زنان برای قبدیم شدن به رزمندهگتان یت جامعتهی بته شتدت
مردساالر نداشته باشیم .زنانی که در روژاوا مبارزه میکنند ،برای زندهگی
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خود و برای حقو ،خود به عنوان زنان علیه خصم قجاوز و فروش زنتان
به عنوان بردهگان جنسی ،میرزمند .اما این چیز قازهای نیست  -از زنانی
سخن میگوییم که در این منطقه دهتههتا در مبتارزه بودنتد .در واقتع ،از
نقطهنظر سنتی ،نیمی از اعضای پ.ک.ک را زنان قشلیم متیدادهانتد .آن
چه دربارهی رزمندهگان زن روژاوا جدید است عبارت است از فمینیستم
صریح ایشان ،فمینیسمی که به یلتی از اصتول بنیتادین قجربتهی روژاوا
قبدیم شده .فرهنگ کورد از نقطهنظر عمومی به شدت مردستاالر استت
سلطهی مردانه غالد است ،و ازدواجهای اجباری و قراردادی رواج دارد.
یگانهای مدافع زنان (ی.پ.ژ) فقط در برابر داعش پیلار نمیکنند ،آنها
برای فمینیسم و برابری جنسیتی مبارزه دارنتد  -و ایتن کتار را بته یت
میزان با اندیشه و گلوله انجا میدهند.
ی.پ.ژ در نقطهی مقابم ی.پ.گ قرار دارد .زنان روژاوا امیتد دارنتد
که زمانی در آینده دیگر به ی.پ.ژ نیازی نباشد ،اما قا آن زمان به عنتوان
ی نیروی قما زنانه هم برای مبارزه علیه دشمنان روژاوا و هم برای حم
مسائم اجتماعی به عمللرد خود ادامه خواهند داد .یگانهای مدافع زنتان
در نهایت باید به طور کامم در ی.پ.گ ادغتا شتود ،امتا در ستایهای از
پراگماقیسم آرمانگرایانه ،کنگرهی جوامع کورد 1دستکم بترای آینتدهای
قابم پیشبینی قصمیم گرفته در راستتای برقتراری قعتادل در میلیتاریستم
سنتاً مردانهی میلیشیاهای نظامی مانند ی.پ.گ (یا سازمان مادر آن یعنتی
حزب اقحاد دملراقیت ) ،بته ی.پ.ژ بته عنتوان یت نیتروی رزمنتدهی
منحصراً زنانه نیاز خواهتد بتود .بته عت وه ،در حتالی کته رهبتری قمتا
شوراهای حاکم بر کانتونهای روژاوا باید دستکتم دارای  40درصتد از
هر دو جنسیت باشد ،رهبری ی.پ.گ عموماً  50قتا  60درصتد از زنتان
)1 . Group of Comminities of Kurdistan (KCK
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قشلیم شده زیرا قا حد زیتادی از رهبتری ی.پ.ژ نیروگیتری متیکنتد.
1
عت وه بتتر میلیشتتیای ی.پ.ژ ،نیتتروی امنیتتتی قمتتا زنانتتهی آستتایش-ژ
(آسایش معادل کوردی "امنیت") به قنهایی مسئول جرایم با موضتوعیت
زنان ،کودکان ،سوءرفتارهای خانهگی ،و جرایم ناشی از نفرت استت ،در
عین حال به طور مستقم به بازرسی وسایم نقلیه و اجرای دیگر وظتایف
"استاندارد" آسایش میپردازد.
البته ،ی.پ.ژ یتادآور دیگتر نیروهتای رزمنتدهی قمتا زنانته  -شتاید
مشهورقرین آنها ،موخرس لیبرس( 2زنان آزاد) جنتگ داخلتی استپانیا -
نیز میباشد .این شباهت هم دقیق است و هم خطرنتاک ،زیترا متوخرس
لیبرس در واقع ی نیروی رزمندهی مهید را برای مفهتو سیاستی ذاقتاً
رادیلال برابری جنسی و جنسیتی قشلیم داد اما متأستفانه بته اندیشتهای
قبدیم شده که بسیاری از رادیلالهتا آن را چنتان متیپرستتند و قلتریم
میکنند که نمیقوانند زنان آزاد اسپانیا را مانند انسانهتای واقعتی درنظتر
بگیرند .وقتی نوبت به فمینیسم در روژاوا میرسد نبایتد همتان اشتتباه را
این بار با شر ،کرد؛ اینها افرادی واقعی هستند که زنتدهگتی ختود را بترای
اندیشههای سیاسی قدرقمندانهای به خطر میاندازند .زنان کتابهتای داستتان
نیستند کته محتگ گترفتن استلحه در دستت بته کاریلاقورهتای رستانهای
رسانههای محبوب "سلسی آمازون " 3و "بَد-اَس "4قبدیم شده باشند.
یلی از روشهای دیگتری کته روژاوایتیهتا بترای حقتو ،زنتان در
کوردستان مبارزه میکنند ،ایجاد خانههای قمتا زنانته بتوده کته از ستوی
آسایش-ژ اداره میشود .اینها خانههایی هستند که هر زن باالی  15سال
میقوان به آنجا برود و قا هر زمان که مایتم استت بمانتد و از آمتوزش
1 . Asayish-J
2 . Mujeres Libers
3 . sexy amazons
4 . badass
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رایگان بهرهمند شود ،و سپ هر زمان کته ختود خواستت (بتا انتختاب
خویش) به خانهی خود بازگردد .برای دفاع از امانت و قضمین آسودهگی
خاطر و امنیت زنان ،هیچ مردی اجازهی ورود به این خانهها را ندارد .در
حال حاضر  30مرکتز ماننتد ایتن در روژاوا وجتود دارد .آستایش-ژ ،در
واکنش به خودکشی زنان به دلیم ازدواج اجباری ،ی خط قمتاس ویتژه
برای ارائهی پشتیبانی عاطفی و جسمانی در هر زمان ،قدبیر کرده است.
فمینیسم در روژاوا از ی.پ.ژ و آسایش-ژ فراقر میرود و یلی از سه
اصم بنیادین انق ب روژاوا را قشلیم میدهد .جامعه ،چنان که در اصول
روژاوا قصویر شده ،باید رهگرار مسیری نوین به سوی فمینیستم شتود و
فقط ادعای حمایت از فمینیسم کفایت نمیکند .با درنظرگیری ایتن امتر،
فمینیسم ی پراقی اساسی قما مراودههای اجتماعی در سه کتانتون بته
حساب میآید ،و زنان ،کنشگران سیاسی راستین با ی عاملیت نتاب در
نظر گرفته میشوند که هم در خود و هم برای خود انق بی است.

یک اقتصاد مردمی
برنامهی اقتصادی انق ب روژاوا "اقتصاد مردمی" خوانده متیشتود قتا از
اقتصادهای سنتی بازار و سوسیالیستی (یعنی دولتتی) متفتاوت شتود .امتا
اگرچتته ایتتن اقتصتتاد ختتود را چتتون آلترنتتاقیو دوگانتتهی ستترمایهداری و
کمونیسم فرض قرار میدهد ،قا کنون به عنوان ی الگوی قمتا و کمتال
شلم نگرفته است .سه مفهو اصلی در این اقتصاد مردمتی نهفتته استت
داراییهای عمومی ،ماللیت خصوصتی بتر استاس مصترف ،و کستد و
کارهای زیر مدیریت کارگران .قجربهی اقتصتادی روژاوا بتیش از آن کته
اجرای ی مفهو واحد باشد ،ی سیستم موقت چارهساز است که بایتد
به نیازهای جنگ و قحریم اقتصادی زمینگیرکننده پاسخ گوید.
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در سال  2010ی سال پیش از فوران بهار عرب در سوریه ،منطقتهی
روژاوا بیش از  40درصد قولید ناخالص ملی و  70درصد صادرات آن را
قشلیم میداد و این به رغم آن بود که فقط  17درصتد جمعیتت ستوریه
در این منطقه زندهگی میکردند .و با این حال ،درآمتد مترد روژاوا زیتر
متوسط درآمد مترد کشتور بتود .منطقتهی روژاوا در جلگتهی معتروف
بینالنهرین واقع است ،جایی میان رودهای فرات و دجلته ،و کهتنقترین
مرکز کشاورزی جهان به شمار میآید .قا ستال  2011شتمال ستوریه بته
صدور گند  ،پنبه و گوشت به کشورهای همسایه و اروپا میپرداختت و
بزرگقرین قولیدکنندهی نفت کشور بود .آب فراوان رودهتای منطقته در
دهتتههتتای  1970و  1980املتتان متتیداد کارخانتتههتتای ستتیمان و دیگتتر
واحدهای صنعتی متوسط در این منطقه احتداث شتود .بتا ایتن حتال ،از
زمان آغاز جنگ داخلی ستوریه ،زیرستاخت الز بترای حمایتت از ایتن
فعالیتهای اقتصادی از بین رفته است .نیرو ،ارقباطات ،جادهها و خطوط
آهن همهگی به طور جدی آسید دیتدهانتد .زیربناهتای مخروبته ،جنتگ
دائمی و ی قحریم سفت و سخت (قابم قوجهقر از همه از سوی قرکیته
که در قنها مرز باربات روژاوا ستهیم استت) اقتصتاد ستنتی منطقته را بته
ویرانی کشانده .در سال  2012حزب اقحاد دملراقی دست به کار آغتاز
چیزی شد که ابتدا برنامهی اقتصادی اجتماعی نا داشت ،و در ادامته بته
برنامهی اقتصادی مردمی 1قغییتر نتا داد .برنامتهی اقتصتادی مردمتی بتر
مبنای نوشتههای اوجاالن و قجربههتای زیستتهی کوردهتا در کوردستتان
شمالی (جنوب قرکیه) بود.
"ماللیت خصوصی" سنتی در اواخر سال  2012برچیتده شتد ،یعنتی
قما بناها ،اراضی و زیربناها قحت کنترل شوراهای شتهری متعتدد قترار
)1 . People’s Economy Plan (PEP
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گرفت .با این حال ،این به معنای آن نبود که مرد دیگر صاحد خانتههتا
یا کسد و کارهای خود نبودنتد .شتوراها اصتم حاکمتهی "ماللیتت بته
واسطهی مصرف" را به اجرا درآوردند ،اصلی که از سوی هتیچ شتورایی
قابم فسخ نیست .ماللیت به واسطهی مصرف یعنی زمتانی کته یت بنتا
مانند ی خانه یا ی کسد و کار مورد استفادهی شخص یتا اشخاصتی
است ،مصرفکنندهگان در واقع صاحد زمین و ساختمانهتا هستتند امتا
نمیقوانند آن را در ی بازار آزاد به فروش رسانند .اوجاالن نوشتت کته
ماللیت مصرفی عاملی است که مانع سوداگری و انباشت سرمایه میشود
که به نوبهی خود به استثمار متیانجامتد .گرشتته از ماللیتت بتر مبنتای
مصرف ،هر ماللیت دیگری در اساس به دارایی عمتومی قبتدیم خواهتد
شتتد .ایتتن برچیتتدن ماللیتتت خصوصتتی قتتا کاالهتتا یعنتتی خودروهتتا،
ماشینآالت ،وسایم برقی ،وسایم خانه و غیره قوسعه نمییابتد بللته بته
زمین ،زیربنا و ساختمانها محدود میشود.
داراییهای عمومی شامم زمین ،زیربنا و بناهایی متیشتود کته قحتت
ماللیت افراد نیست بلله زیر نظارت شوراها نگاهداری میشود .شتوراها
به نوبهی خود میقوانند این داراییهای عمومی را جهت استفاده به افتراد
انتقال دهند .داراییهای عمومی ،روشی هم بترای ارائتهی یت شتبلهی
ایمن نزد افراد بدون منبع و هم برای بیشینهستازی مصترف منتابع متادی
جامعه در نظتر گرفتته متیشتود .دارایتیهتای عمتومی همننتین شتامم
جنبههای بو شناختی منطقه از جمله آبها ،پتارکهتا ،حیتات وحتش و
سرزمینهای غیرمسلونی ،و حتا عمدهی احشا میشود .بته زعتم دکتتر
احمد یوسف ،1وزیر مشترک اقتصاد ،سهچهار ماللیت خصوصی ستنتی
در حال حاضر بته صتورت دارایتیهتای عمتومی بته مصترف متیرستد و
1 . Ahmad Yousef
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ی چهار نیز هنوز بته صتورت مصترف افتراد ،قحتت ماللیتت قترار دارد.
برنامهی اقتصادی مردمی فرض میگیرد که داراییهای عمتومی از نقطتهنظتر
اقتصادی به قدری قوانمند است که نیازی به مالیات وجود نتدارد ،و از زمتان
آغاز انق ب روژاوا قا کنون نیز هیچ نوع مالیاقی در کار نبوده.
مدیریت کارگری پایهی سو برنامهی اقتصادی است .کتارگران قترار
است ابزار قولید را در ملانهای کار خود از طریق شوراهای کارگری که
نستتبت بتته شتتوراهای محلتتی پاستتخگو متتیباشتتند کنتتترل کننتتد .طبتتق
گتتزارشهتتای وزارت اقتصتتاد ،شتتوراهای کتتارگری قتتا کنتتون در حتتدود
ی سو بنگاههای روژاوا قشلیم شده است .شوراهای کارگری از ستوی
وزارتخانههای اقتصادی و شوراهای محلی متعدد هماهنگ میشوند قتا
جریان روان اجناس ،ملزومات و دیگر مواد ضروری را قضمین کنند.
برنامهی اقتصادی مردمی در عین حال قما فعالیت اقتصادی کانتونها
را به عمللرد مناسد از نظر بتو شتناختی فرامتیخوانتد .معلتو نیستت
مسئولیت این امر با چه کسی است ،شوراهای کارگری ،شوراهای محلی،
شوراهای شهر ،یا انجمنهای مردمی .طی بیانیههتای گونتاگون از ستوی
وزارتخانههای اقتصاد ،بارها بار قرکر دربارهی اولویتدهی بته صتنعت
معقول از نظر بو شناختی به چشم میآید  -اما جزئیاقی در کار نیست.
برنامهی اقتصادی مردمی همننین وقتی صحبت رابطهی آن بتا دیگتر
اقتصادهای داخم و خارج سوریه به میان میآید ابهتا دارد .مقتدار قابتم
م حظهای از فعالیت اقتصادی جاری در منطقه ناشی از بازار ستیاه نفتت
است که به خارج منطقه فروخته متیشتود .در پتاییز  2014نماینتدهگتان
روژاوا در پی ایجاد "شرکای قجاری" به دور قا دور اروپا ستفر کردنتد و بته
نظر میرسید پیشنهاد ی سیاست بازار آزاد استاندارد ،در عین حتال حترف
بان ها و دیگر مثسسههای مالی داخم روژاوا را متیدادنتد .اصتول کتانتونی
روژاوا نیز به صراحت میگوید که این منطقته پتول و اورا ،بهتادار ختود را
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قولید نخواهد کرد ،پ معلو نیست حتا اگر قحریمهتا برداشتته شتوند ایتن
قبیم روابط قجاری میان حلومتها در عمم چگونه روی خواهد داد.
قدرت برنامهی اقتصتادی مردمتی بته نظتر متیرستد در چگونتهگتی
انسانیسازی اقتصاد برای مرد محلتی استت .برنامته ،هتم بته واستطهی
دراختیارگراری داراییهای عمومی نزد جامعه برای قأمین نیازمندان و هم
به واسطهی ایجاد ماللیتهای محتدود کوچت بترای ققویتت و قرفیتع
بازارها و نیازهای محلی به این مهم دستت متییابتد .متدیریت کتارگری
موجد افزایش و قوسعهی مشارکت در اقتصاد محلی میشتود و اقتصتاد
را برای افرادی که به طور مستقیم زیتر قتأریر آن قترار دارنتد پاستخگوقر
میسازد .برنامهی اقتصادی محلی در پی ایجاد ی خودبسندهگتی استت
که با نظارت بو شناسانه قنظیم شده به طوری که به واقع مترد و ستیاره
را باالقر از سودها در نظر میگیرد .خ صته ،برنامتهی اقتصتادی مردمتی
ق ش دارد ی اقتصاد مشارکتی محلتیشتده بترای قطبیتق بتا حلومتت
مشارکتی محلیشده ایجاد کند.
روژاوا نمیتواند صبر کند ،و ما نیز
رادیلالها در غرب عمدقاً در خصوص انق ب روژاوا سلوت اختیار
کردهاند ،و آنجا که جریان اصلی رسانهها نسبت به ایتن وقتایع بته نظتر
ع قمندقر از ما بودند ،خود را در اوضاعی غرید یافتیم .البته بترای ایتن
بیع قهگی در خصوص قجربهی انق بی جاری در شمال سوریه دالیتم
و بهانههایی وجود دارد.
شایعقرین ایرادی که از سوی چپ بترای حمایتت از انقت ب روژاوا
مطرح میشود این است که انگیزههتای آن نتامعلو یتا مشتلوک استت.
آنارشیستها قاریخ درازی در مشاهدهی انقت بهتای مردمتی در دیگتر
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جاها دارند که یا از سوی عناصر لیبرال خنثتا متیشتد یتا حتتا از ستوی
گروههای اقتدارگرای چپ زیر کنترل میرفت .بسیاری از چپهتا نگتران
نقشی هستند که پ.ک.ک و نمایندهگان آن در این انق ب ایفا متیکننتد.
حزب کارگران کوردستان دارای ی قاریخ سی سالهی حمایت راستخ از
ایدئولوژی و پراقی استالینیستی/مائوئیستی بود کته بته حتق بستیاری از
چپهای آزادیخواه را در غرب از خود بیگانه کرد .به ویژه ،اقتدارگرایی
سرستتختانهی پ.ک.ک و گتترایش سلتاریستتتی آن بتته ختتاموش کتتردن
خشونتآمیز هر مخالفتی در میان رادیلالهای کوردستان ،به حق موجد
شد حمایت از پ.ک.ک در اروپا و آمریلا از میان برود .امتا بترای متدت
بیش از ی دهه است ،از زمان به زنتدان افتتادن اوجتاالن ،کته پ.ک.ک
ادعای ی الگوی سازماندهی آنارشیستتیقتر متیکنتد و از آن زمتان بتا
شماری گروههای رادیلال به فعالیت میپردازد .از این مهمقر ،روژاوا کته
دارای نمایندهگی قدرقمندانهای از پ.ک.ک در حتزب اقحتاد دملراقیت
میباشد ،اقتدارگرایی را نه قنهتا در گفتتار و نوشتتههتای ختود بللته بتا
وضوح بیشتری در پراقی خود رد کترده استت .اگتر حتتا بتاز هتم بته
پ.ک.ک و حزب اقحاد دملراقی ظنین باشیم ،این واقعیت که در حتال
حاضتتر در ستتاختارهای سیاستتی روژاوا هتتیچ ارتتری از اقتتتدارگرایی یتتا
سلتاریسم به چشم نمیآید باید رادیلالهای غرب را مجتاب بته زدودن
ظنهای خود کند.
این که پ.ک.ک آیا بنا به میم خود قغییر کرده باشد یا ناگزیر از قغییر
بنا به خواست مرد بوده باشد ،به واقع اهمیتی ندارد .در این رابطته قنهتا
مسئلهای که وجود دارد این است که انق ب به چه نحو در گفتار و رفتار
نمود مییابد ،و این که آیا این رفتتار و گفتتار ،اقتتدارگرا و سلتاریستت
استتت یتتا خیتتر .هرگونتته قحلیتتم صتتادقانه از دو ستتال گرشتتتهی روژاوا
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نشاندهندهی قعهد راستین به گفتتار ،رفتتار و اندیشتههتای قمرکتززدا و
پلورالیستی است .گرشتهی ناکامم پ.ک.ک ،انق بیها و آنارشیستهتای
غربی را اکنون موظتفقتر بته حمایتت از انقت ب روژاوا متیکنتد .اگتر
پ.ک.ک به واقع قغییتر نلترده ،آنگتاه بایتد هتر جتا کته متیقتوانیم از
ایدئولوژی ضداقتدارگرایی و قمرکززدایی رادیلتال حمایتت و پشتتیبانی
کنیم قا هر گونه سازش انق ب فعلی با پ.ک.ک یا هر نتوع اقتتدارگرای
دیگر چپ دفع شود .و اگر پ.ک.ک قغییر کرده ،پ به طور حتم باید از
ی پروژهی سیاسی کته بته نحتو متورقی رادیلتال و آزادیختواه استت
حمایت به عمم آوریم.
بسیاری از ما بته حتق در ارتر پینیتدهگتیهتای مبتارزهی کوردهتا و
سیاستهای موجود در منطقه گیج شدهایم .این گیجی قابم فهم است اما
پینیدهگی موجود نباید بهانهای برای ما باشد قا همبستتهگتی و حمایتت
خود را دریغ کنیم .هر روز منابع جدیدی بته دستت متیآیتد (از جملته
همین کتاب کوچ ) که قاریخ پینیدهی نه فقط مبارزهی آزگتار کوردهتا
بلله کم منطقه را قوضیح میدهد .میقوانیم فرابگیریم .این کار قتازهگتی
ندارد .برای نمونه ،مبارزهی فلسطین نیز به شدت پینیده و ظریف استت
اما چپ رادیلال خود دست به کار شد قا مبتارزهی مزبتور را قابتم فهتم
کند .به جای دوری کردن از ایتن وضتعیت قتاریخی یتا انتظتار قوضتیح
دیگرانی که با سیاستهتای متا یتا سیاستتهتای انقت ب روژاوا نستبتی
ندارند ،باید دربارهی مبارزهی کوردها و به ویژه مبارزهی روژاوا به ختود
و دیگران بیاموزیم.
رادیلالهای زیادی وجود دارند که به دلیتم حمایتت نظتامی دولتت
ایتتاالت متحتتده از رزمنتتدهگتتان ی.پ.گ/ی.پ.ژ نستتبت بتته کوردهتتا و
قوسعهی روژاوا ظنین هستند .ایاالت متحده ظرف بیست سال گرشتته از
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رزمندهگان کورد در درگیریهای مختلف خاورمیانته ماننتد نایبتان ختود
استتتفاده کتترده استتت .ایتتن دغدغتته وجتتود دارد کتته روژاوا دولتتت
دستنشاندهی منافع ایاالت متحده باشد یا به آن قبدیم شود ،چیتزی کته
اکثر رادیلالهای ایتاالت متحتده حاضتر بته حمایتت از آن نیستتند .امتا
حمایتتت از انقتت ب ضدستترمایهداری و ضتتددولتی در روژاوا را کمتتتر
میقوان به حمایت ضمنی از منافع سیاسی ایاالت متحده در خارج نسبت
داد .روشن است که حمایت جاری ایتاالت متحتده از روژاوا فقتط یت
مسئلهی پراگماقی است قا ق ش آنها را برای "قنزل" داعتش افتزایش
دهد .انق ب روژاوا به طور مشخص ی انقت ب ضتدآمریلایی نیستت
بلله به صراحت ی انق ب ضدسرمایهداری و ضددولتی است ،مطلبتی
که ما میقوانیم و باید از آن به قمامی حمایتت کنتیم .نادیتدهگیتری ایتن
حقایق ،فروافتادن به همان بازی ماهیتباورانته استت کته رادیلتالهتای
غربی را در عرصههای دانشگاهی و قئوری منجمد کرده.
انزوا و فاصلهی جغرافیایی ،به ع وهی فقتدان جمعیتت قابتم قوجته
مهاجر کورد در ایاالت متحده ،ارقباط رو در رو را دشوار کترده ،بته ایتن
قرقید عمدهی مرد برای قحصیم اط عات دربتارهی منطقته بته جریتان
اصلی رسانهها اقلا میکنند .این کام ً درست است که سفر بته چیاپتاس،
یونان ،فلسطین یا فرگوسن نسبت بته شتمال ستوریه بترای رادیلتالهتا
آسانقر است اما نباید به خود اجازه دهیم این دشواری موجد قعویق در
حمایت و همبستهگی ما شود .دیگر وسایم ارقباطی نیز به دلیم اقدا های
دولت سوریه و جنگ داخلی از بین رفته است .طی بهتار عترب ،دولتت
سوریه به طور شدید اینترنت را محدود ساخت و قا آنجا پیش رفت کته
به واقع خطوط کابلی را قطع کرد ،و جنگ داخلتی از آن زمتان وضتعیت
اینترنت را در منطقه بته مراقتد خترابقتر کترده .قحتریم و بستتن مترز
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قرکیه/سوریه از سوی ارقش قرکیه نیز موجد محدودیت شتدید رفتت و
آمد و جریان اط عات شد .این انزوای اط عاقی و جغرافیایی بتیقردیتد
موجد عقد افتادن برخی حمایتها از سوی اجتماعهای رادیلال غترب
شده است .اما ملزی  ،ایاالت متحده ،و رژیم صهیونیستتی همتهگتی در
گرشته برای سرکوب حمایتت از دیگتر مبتارزههتا چنتین قاکتیت هتای
مستوجد قوبیخ را آزمودهاند و نتوانستهاند ما را متوقف کنند .و اگر خطر
در روژاوا بزرگقر باشد ،پ ضرورت حمایت ما نیز بیشتتر استت .هتر
هفته فعاالن در روژاوا و جاهای دیگر کانالهایی برای ارقباط میگشتایند
که ما باید فعاالنه در آنها مشارکت کنیم.
بهانههای متعددی در میان است که چرا رادیلالها در ایتاالت متحتده
میم دارند در حمایت از انق ب روژاوا قعلم کنند ،با این حتال متا دیگتر
نمیقوانیم صبر کنیم .نظر به این که قدر مسلم انق بیهتای شتجاع روژوا
همین حاال میقوانند از همبستهگی ما بهره ببرند ،ما نیز به انقت ب روژاوا
برای کار خود در غرب نیاز داریم .سیاست انق بی در غترب متدتهتای
مدید است که در انتظار ی آمیزش کنشها و اندیشههای جدید بتوده ،و
انق ب روژاوا در قما جنبههای خود همانی است که باید از آن حمایتت
کنیم اگر اساستاً سیاستتهتای ختود را جتدی متیگیتریم .مترد روژاوا
نمیقوانند برای حمایت ما انتظار بلشند ،و متا هتم نمتیقتوانیم محتگ
ایمنی گزینشگرانهی ادراکات الز جهت قحلیم انق بتی کته هتماکنتون
میشلفد انتظار بلشیم .مرد روژاوا مبارزه را انتخاب کردهاند ،ما نیتز راه
دیگری نداریم.
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نامهی یک دختر رزمندهی ی.پ.ژ در کوبانی به مادر خود:
من حالم خوب است ،مادر .دیروز جشن قولد  19سالهگیا را گرفتیم.
دوستم آزاد 1آواز زیبایی دربارهی مادران خواند .یاد قو افتاد و
گریستم .آزاد صدای زیبایی دارد ،او هم وقتی میخواند میگریست .آزاد
هم دلتنگ مادرش است ،ی سالی میشود که مادرش را ندیده.
دیروز به ی رفیق زخمدیده کم کردیم .دو قا گلوله خورده بود.
وقتی به گلولهی اول در سینهاش اشاره میکرد ،نمیدانست دومین گلوله
هم به او اصابت کرده .از پهلویاش هم خون میآمد ،زخماش را باندپینی
کردیم و من به او خون داد .
شر ،کوبانی هستیم ،مادر ...فقط چند مایم بین ما و آنها فاصله است.
پرچمهای سیاهشان را میبینیم ،صدای بیسیمهایشان را میشنویم ،وقتی به
زبانهای خارجی صحبت میکنند متوجه حرفهایشان نمیشویم اما
پیداست که حسابی قرسیدهاند.
ما در ی گروه رزمندهی نهنفره هستیم .رشو ،2جوانقرین است که از
عفرین آمده .در قمعبیاد 3میجنگید و بعد به ما پیوست .آالن 4اهم
قمیشلوئه ،5از بهترین محلهی قمیشلو ،او هم در سرهکانیه 6میجنگید و بعد
به ما پیوست .روی بدناش چند زخم دارد .میگوید اینها یادگار آوینه.7
درسیم 8بزرگقرین رزمندهست ،از کوههای قندیم میآید ،زناش در
دیاربلر شهید شد و او را با دو بنه قنها گراشت.
قوی ی خانه در دامنهی کوبانی هستیم .چیز زیادی دربارهی
صاحدخانه نمیدانیم .اینجا قصویر ی پیرمرد هست و ی مرد جوان با
1 . Azad
2 . Resho
3 . Tal Abyad
4 . Alan
5 . Qamishlo
6 . Sere Kaniye
7 . Avin
8 .Dersim
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ی ربان مشلی ،به نظر میرسد او هم شهید شده ...ی قصویر از قاضی
محمد 1هم هست ،م مصطفی بارزانی ،2آپو ،و ی نقشهی عثمانی قدیم
که به نا کوردستان اشاره دارد.
مدقیه قهوه نخوردیم ،دیدیم زندهگی بدون قهوه هم میقواند زیبا باشد.
راستاش قهوهای به خوشمزهگی قهوههای قو نخوردها مادر.
اینجا آمدهایم قا از ی شهر آرا و پر از صلح دفاع کنیم .هیچ وقت
در کشتن هیچ ک شرکت نلردیم ،در عوض پناه خیلی از مجروحان و
پناهندهگان برادران سوری خود بودیم .داریم از ی شهر مسلمان دفاع
میکنیم که دهها مسجد دارد .از آن در برابر نیروهای وحشی دفاع میکنیم.
مادر ،همین که این جنگ کثیف قحمیلی بر ما قما شود به دیدارت
میآیم .همراه رفیقا درسیم آنجا خواهیم بود ،او هم برای دیدار
فرزنداناش راهی دیاربلر است .همهمان دلتنگ خانه هستیم و میخواهیم
به آنجا برگردیم ،اما این جنگ دلتنگی سرش نمیشود .شاید هرگز
بازنگرد  ،مادر .پ مطمئن باش که مدتهاست خواب دیدار قو را
میدید  ،اما بخت یار من نبود.
میدانم روزی از کوبانی دیدن خواهی کرد و پی خانهای خواهی گشت
که شاهد آخرین روزهای زندهگی من بود ...این خانه در شر ،کوبانی
است .بخشی از آن خراب شده ،ی در سبزرنگ دارد پر از سوراخ گلوله
و سه پنجره میبینی ،یلی به سوی شر ،نگاه میکند ،نا من را خواهی
دید که با جوهر سرخ نوشتم ...پشت آن پنجره ،مادر ،آخرین لحظهها را
میشمرد در حالی که به نور خورشید چشم دوخته بود  ،نوری که از
سوراخهای گلوله روی آن پنجره به داخم میقابید.
پشت آن پنجره ،آزاد آخرین آواز را دربارهی مادرش میخواند ،او
صدای زیبایی داشت وقتی که میخواند "مادر ،دلتنگتم".
مادر ،دلتنگتم
دخترت ،نارین3
1 . Qazi mohammad
2 . Mulla Mustafa Barzani
3 . Narin

مطلب زیر یک بیانیه و فراخوان برای همبستهگی است
که از سوی "فمینیستها و فعاالن ال.جی.بی.تی
ترکیه" به طور آنالین در اکتبر  2014انتشار یافت.
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یک فراخوان به خواهران و رفقایمان
زنان روژاوا و رزمندهگان زن کورد برای مملن ساختن ی زندهگتی
آلترناقیو با چنگ و دندان ی انق ب به پا کردهاند .ایتن یت زنتدهگتی
آلترناقیو نه فقط برای زنان بلله برای قما اقلیتها و قومیتهاست قتا در
کنتتار یلتتدیگر در صتتلح و آرامتتش بتته ستتر برنتتد؛ یت آلترنتتاقیو بتترای
سرمایهداری ،برای پدرساالری.
داعش در حال کشتار قما اقلیتها از جملته ایتزدیهتا ،قترکمنهتا،
مسیحیان و بسیار اقلیتهای دیگر خاورمیانه است .همین ی متاه پتیش
ایزدیهای شنگال 2قصابی شدند .داعش ،همراه با ایاالت متحده ،قرکیه و
دیگر قدرتها به ویژه قصد پایاندهی به این زندهگی آلترنتاقیو را دارنتد
که زنان آن را مملن ساختهاند.
3
همانطور که همه میدانیم ،وقتی نازیها دست بته کتار نستمکشتی
یهودیان در اردوگاهها شدند ،اگرچه قما دنیا از آن چته در آلمتان نتازی
میگرشت باخبر نبودند ،برخی کشورها خبر داشتند و بته ختاطر برختی
قاکتی های سیاسی خونین قصمیم گرفتند ستلوت اختیتار کننتد .رژیتم
)1 . Lesbian, gay, bisexual and transgender (LGBT
2 . Sinjar
3 . Nazi
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صهیونیستی بارها بار هزاران فلسطینی را به قتم رسانده و آخرین آن هتم
کشتار غزه بود .قدرتهای بینالمللی بار دیگتر بته دلیتم منتافع سیاستی
خونین خود از جنایات جنگتی رژیتم صهیونیستتی چشتم پوشتیدند .در
دههی  1990وقتی ارقش صربها مشغول قجاوز ،قتم و شلنجهی زنتان
بود قدرتهای بینالمللی فقط وانمود میکردند که مشغول انجتا کتاری
هستتند .و حتاال در خاورمیانتته ،داعتش دستتت در جنگتی مختتوف دارد.
اعضای داعش به زنتان قجتاوز متیکننتد و علیته ایشتان قستاوقی نشتان
میدهند که در مخیله نمیگنجد .و قدرتهای بینالمللی قظاهر متیکننتد
که مشغول انجا کاری هستند در حالی که به واقع منتظرند داعش به این
زندهگی آلترنتاقیو در روژاوا بته رهبتری زنتان کتورد ،پایتان دهتد .ایتن
قدرتهای بینالمللی در کنار کشور ما ،قرکیه ،در ق ش هستند کوبانی را
بنا به برخی قاکتی های سیاسی قربانی کنند ،و قرکیه پا را فراقتر گراشتته
و به حمایت مستقیم از اعضای داعش ادامه میدهد .قرکیه قصتد دارد بتا
قخلیهی روژاوا ی منطقهی ضربهگیر 1بترای ختود بستازد ،درستت همتان
گونتته کتته رژیتتم صهیونیستتتی بتتا ستترزمین فلستتطینیان کتترد .ایتتن روزهتتا
خوشخوشان دنیای اس است اما به واقع در این اوضاع و احتوال دردنتاک
چیزی برای جشن گرفتن وجود ندارد.
در قما جنگها این همیشه زندهگی و منتافع زنتان استت کته در راستتای
برخی قاکتی های سیاسی قربانی میشود .ما زنتان سراستر جهتان نمتیقتوانیم
اجازه دهیم قاریخ قلرار شود .همهی ما باید از زنان کورد در روژاوا دفاع کنتیم،
در غیر این صورت قاریخ مبارزههای زنان هرگز ما را نخواهد بخشید .حتا اگتر
جان این زنانی کته یت زنتدهگتی آلترنتاقیو را در روژاوا پدیتد آوردنتد بترای
دولتها و قدرقمندان فاقد اهمیت باشد ،برای ما که در کتار مبتارزه بترای یت
1 . buffer zone
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زندهگی بهتر نزد زنان هستیم باید اهمیت داشته باشد.
این ی مسئولیت قاریخی است کته بته دوش فعتاالن حقتو ،زنتان،
فمینیستها ،فعاالن ال.جی.بی.قتی ،زنتان سوسیالیستت و زنتان مستلمان
سراسر جهان قرار دارد.
نمیتوانیم طوری به زندهگی خود ادامه دهیم که انگار هیچ چیز روی
نداده! باید هر کجا که زندهگی میکنیم بر ضد این کشتار داعش علیه
زنان کورد به هر وسیلهی ممکن صدای خود را بلند کنیم .باید صدای
خود را بلند کنیم .باید از این زنان دفاع کنیم .باید که به پا خیزیم.

مطلب زیر یک فراخوان است به حمایت عمومی
گسترده ،که از سوی مدیریت کانتون کوبانی به
رشتهی تحریر درآمد .فراخوان از سوی مرکز اطالعات
و روابط حزب اتحاد دمکراتیک ،دفتر رسانهها و امور
عمومی (اروپا) ،در تاریخ  2014/1/11در سطح بینالملل
منتشر شد.

یک فراخوان برای رؤیای آزادی
کوبانی ،شهر کوچ واقع در مترز ستوریه-قرکیته ،بخشتی از قمتدن
بینالنهرین را قشتلیم متیدهتد و از ارزشهتای انستانی دیرپتایی الهتا
میگیرد که در بینالنهرین پدید آمد.
طی انق ب مردمی سوریه ،کوبانی اولین منطقته در غترب کوردستتان
(روژاوا) بود که خود را از کنترل رژیم بعث آزاد ساخت .این ،در عمتم،
اولین گا به سوی استقرار سیستم دملراقی در روژاوا به شمار میآمتد.
سیستتتم مزبتتور از قابلیتتت ارائتتهی یت الگتتو بتترای آینتتدهی ستتوریهای
دملراقی  ،کثرتگرا ،و غیرمتمرکز برخوردار است .کوبتانی بته پنتاهگتاه
امن افراد راندهشدهی داخلی سوریه قبدیم شتد کته طتی جنتگ داخلتی
خونبار از خانههای خود میگریختند .در نتیجه ،آماج دشمنان دملراسی،
آزادی و ارزشهای بشریت قرار گرفت.
از اواسط سال  2013کوبانی بتا یت قجتاوز و محاصترهی وحشتیانه
مواجه بوده .این شرایط دشوار از پانزدهم سپتامبر وخیمقر شد ،زمانی کته
قروریستهای دولت اس می برای قتم عتا غیرنظامیتان دستت بته کتار

 / 64کلید کوچک دروازهای بزرگ

شدند .برای جلوگیری از این قجاوز جنایتبار ،یگتانهتای متدافع خلتق
(ی.پ.گ) و یگانهای مدافع زنان (ی.پ.ژ) و اهالی کوبانی دستت بته کتار
ی کنش خودمدافع مشروع علیه نیروهای وحشی دولت اس می شدهاند.
قروریستهای دولت اس می (آی.اس) دشمنان بشریت و ارزشهای
واالی دملراسی ،صلح ،کثرتگرایی و همبستهگی هستند .دولت است می
ی فرهنگ مرگ و نابودی را نمایندهگی متیکنتد و دستت در جنایتات
شنیعی دارد از قبیم بریدن سر غیرنظامیتان .آنهتا شتهروندان آمریلتایی،
بریتانیایی و روسی و هزاران ایزدی بیدفتاع ،مستیحی ،کتورد ،قترکمن و
عرب را سر بریدهانتد .دولتت است می در دیرالتزور ،1موصتم ،شتنگال،
قمعفر 2و به قازهگی در کوبانی مرقلد نسمکشی شده است .هتیچ کت
نمیقواند پیشبینی کند گروه بعدی قربانیان چه کسانی هستند .اینهتا بتا
افتخار از آزادی اروپا و کم جهان د میزند.
ما معتقدیم این گروه جنایتکار باید با هتر وستیلهی مملتن متوقتف
شود و کسانی که آنها را حمایت و قأمین مالی میکنند بایتد جتوابگتو
باشند .نیروهایی که آنجا هستند ،با دفاع از کوبانی ،از ارزشهای انستانی
دفاع میکنند ،همان ارزشهایی که ما را به هم متعهد میسازد.
کوبانی به مقاومت ختود ادامته متیدهتد و قمتا آنهتایی را کته بته
ارزشهای انسانی مشترک ما معتقدند به مقاومت فرامیخواند .رزمندهگان
خودمدافع در کوبانی با مبارزه علیه نیروهای قاریلی در حال انجتا یت
وظیفهی قاریخی هستند و در این ق ش به حمایتت جهتان متمتدن نیتاز
دارند .روشن است که سقوط کوبانی ی ضربهی بتزرگ بته ارزشهتای
انسانی مشترک ما و نهضت صلح ،دملراستی و قرقتی در سراستر جهتان
خواهد بود .اطمینان داریم با حمایت از نیروهای دملراقی  ،پیتروزی متا
1 . Deir ez-Zor
2 . Tal Afar
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دستیافتنی است .قما سازمانهای جهادی و منابع مالی و حمتایتیشتان
باید به عنوان ی گا کلیدی در جهت نتابودی آنهتا ،بته ویتژه دولتت
اس می ،هدف قرار گیرد.
ما در کوبانی در حالی که برای ماندهگاری قجربهی دملراقیت ختود
مبارزه میکنیم قدردان حمایتهای شما هستیم .با یاری آنهتایی کته بته
دملراسی ،صلح و برادری ملم باور دارند ،پیروز خواهیم شد.

مطلب زیر مقالهای است از دیالر دیریک ،1یک فعال
کورد .این مقاله نه فقط به توصیف جنبش زنان در
روژاوا بلکه به شیوههای انحراف نمایش این جنبش از
سوی ایدئولوگها و رسانههای غربی میپردازد.

انقالب زنان در روژاوا:
شکست فاشیسم با برپایی یک جامعهی آلترناتیو
مقاومت در برابر دولت اس می در کوبانی ،جهتان را نستبت بته قیتا
زنان کورد بیدار کرده است .روش نوعی رسانهها کته از نتوک بینتیشتان
آنسوقر را نمیبینند ،به جای آن که به داللتهای رادیلتال در خصتوص
زنانی بپردازند که در ی جامعهی مردساالر اسلحه به دست میگیرنتد -
به ویژه در برابر گروهی که به طور نظتا منتد زنتان را چونتان بتردهگتان
جنسی مورد قجاوز و خرید و فروش قرار متیدهتد  -حتتا ستاز و کتار
مجلههای مد ،امروز از مبارزهی زنان کورد برای مقاصد هیجتانآور ختود
بهرهبرداری میکنند.گزارشگران اغلد "جرابقرین" رزمندهگان را برای
مصاحبه برمتیگزیننتد و ایشتان را بته عنتوان آمتازونیهتای "بتد-اَس"
موجوداقی عجید و غرید نشان میدهند .صرف نظر از میزان فریبندهگی
کشف ی انق ب زنان در میان کوردها  -از ی نقطهنظر شتر،شناستانه
 حقیقت این است کته نستم متن در کنتار رزمنتدهگتان زن بته عنتوانپدیدهای طبیعی از هویت خود بزرگ شده است.
1 . Dilar Dirik
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یگانهای مدافع خلق (ی.پ.گ) و یگانهتای متدافع زنتان (ی.پ.ژ)
روژاوا (مناطق عمدقاً کوردنشین در شمال سوریه) متدت دو ستال استت
که با به اصط ح دولت اس می مبارزه میکنند و حتاال رهبتری مقتاومتی
حماستتی را در شتتهر کوبتتانی در دستتت دارنتد .در حتتدود  35درصتتد -
نزدی به  15،000رزمنده  -از ایشان را زنان قشلیم میدهند .یگانهتای
مدافع زنان که در سال  2013به عنوان ارقش خودفرمان زنان پایهگتراری
شد آموزش و عملیاتهای مستقلی را هدایت میکنند .در سرقاسر روژاوا
چند صد گردان از زنان وجود دارد.
اما انگیزههای سیاسی این زنان کدا است چرا کوبانی سقوط نلترد
پاسخ این است که ی انقت ب اجتمتاعی رادیلتال نیتز بتا قفنتگهتای
خودمدافع ایشان قو مان است...
اول از همه ،باید معنای اسلحه دستت گترفتن زنتان علیته داعتش بتا
داللتهای مردساالرانهی جنگ و میلیتاریسم ،به ع وهی طبیعت نظا مند
جنگ داعش علیه زنان را مورد واکاوی قرار داد .در جنگ ،زنتان معمتوالً
به مثابهی بخشهای منفعم زمینهایی که مردان از آن حمایتت متیکننتد
دریافت میشوند ،در حالی که خشونت جنسی به طور نظا مند به عنتوان
ی ابزار جنگی برای "قسلط" و "قحقیر" دشمن به کار متیرود .نظتامی
بودن امری "غیرزنانه" قلقی میشود؛ مرزهای اجتمتاعی را رد متیکنتد و
مبانی وضع موجود را به لرزه درمیآورد .جنگ امری مربوط به مردان در
نظر گرفته میشود  -شروع ،هدایت و اقما آن با مردان است .پت ایتن
بخش "زنانه"ی ی "رزمندهی زن" است کته موجتد ایتن آشتفتهگتی
عمومی شده .اگرچه نقشهای جنسی سنتی غالباً به زنان هویت و آرمانی
مانند قدیسان میبخشد ،همین که زنان از این نقشهتای اختصتاصیافتته
قجاوز کنند قنبیهی سخت در انتظارشان است .این در عین حال دلیتم آن
است که چرا بسیاری از زنان مبارز ،در هر جایی از جهان ،چه بته عنتوان
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ی مبارز در میدان جنگ چه به عنوان ی زنتدانی سیاستی محلتو بته
خشونت جنسی میشوند .همان طور که بستیاری از فمینیستتهتا اشتاره
کردهاند ،قجاوز و خشونت جنسی کمتر ارقباطی بتا شتهوت جنستی دارد
اما ابزار قدرت مناسبی است برای قستلط و اعمتال اراده بتر دیگتران .در
بستری که زنان رزمنده پیلتار متیکننتد ،هتدف خشتونت جنستی ،چته
جسمانی چه شفاهی ،قنبیه گا گراشتن زنتان بته ستپهر حفاظتتشتدهی
مزیت مردانه است.
زنان رزمندهی کورد (همین حاال) علیه دولتت قرکیته ،دومتین ارقتش
بزرگ ناقو با آن ساختار نظامی به شدت مردانهاش و نخست وزیتری کته
از زنان درخواست آوردن دستکم سه فرزند دارد؛ علیه رژیم سوریه کته
ارقش آن به طور نظا مند از قجاوز به عنوان بخشی از استتراقژی جنگتی
خود بهره میبرد؛ علیه آن رژیم دیگر که به نا است زنتان را از هیئتت
انسانی خارج میکند؛ و علیه جهادیها مانند داعش ،پیلار متیکننتد .امتا
گرشته از این ،آنها علیه پدرساالری مشقتبار موجود در خود جامعتهی
کورد مبارزه میکنند  -علیه ازدواج کودکتان ،ازدواج اجبتاری ،قتتمهتای
ناموسی ،خشونت خانهگی و فرهنگ قجاوز.
داعش ،از طریق آد ربایی ،ازدواجهتای اجبتاری ،قجتاوز و بتردهگتی
جنسی ی جنگ بیپرده علیه زنان به راه انداخت .این نابودی نظتا منتد
زنان ی جلوهی ویژهی خشونتی است که زنکشی نا دارد .زنان رزمنده
به دلیم قجاوز به دایرهی مسلم مزیت مردانه ،به وسیلهی خشونت جنسی
مجازات میشوند .بنابراین ،برای اعضای داعش که قجاوز به زنتان دشتمن را
"ح ل" اع کردهاند و در ازای قساوتهتای ختود وعتدهی  72بتاکره در
بهشت را دارند ،زنان رزمنده به واقع باالقرین دشمن به حساب میآیند.
اما نظر به این مسئله در سراسر جهان  -گرشتته از طبیعتت جنستیتی
صریح جنگ و خشونت  -زنان اغلد نقشهای کلیتدی در مبتارزههتای
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آزادیبخش ایفا میکنند امتا همتین کته "آزادی" یتا "انقت ب" حاصتم
میشود و نقشهای جنستیتی ستنتی بتازمیگردنتد ،بته حتال ختود رهتا
میشوند قا از قرار زندهگی مدنی "متعتارف" را از نتو مستتقر ستازند ،از
نقطهنظر رادیلال چه میقوان دربارهی آزادی آموخت
قجربهی زنان کورد با ستم چندالیهی دائمیشده بته واستطهی وضتع
موجود ،دربارهی این حقیقت آگاهی بخشید که شلمهای مختلتف ستتم
با هم مرقبط هستند و ی نقطهی آغاز برای آن ایدئولوژی رقم متیزننتد
که همین اکنون مقاومت را در سه کانتون روژاوا بته پتیش متیبترد ،سته
کانتونی که در ژانویهی  2014اع خودمختاری کردند و کوبتانی اولتین
آنها بود .مقاومتی در جریان است که مبارزان سراسر جهتان را شتیفتهی
خود میسازد ،همانها که قیا روژاوا را قیا خود میدانند.
بنابراین چه سیاستی پ پشت مقاومت زنان کورد نهفته است
سوزدا ،1ی فرماندهی ی.پ.ژ در آموده 2میگوید "متا متیختواهیم
جهان ما را نه به ختاطر ست حهایمتان بللته بته ختاطر اندیشتههایمتان
بشناسد" و به قصتاویری از چریت هتای رزمنتدهی پ.ک.ک و عبتدا
اوجاالن ،نمایندهی ایدئولوژی دربند جنبش ،اشاره متیکنتد" .متا فقتط
زنان پیلتارگر علیته داعتش نیستتیم .متا بترای قغییتر ذهنیتت جامعته و
شناساندن قابلیت زنان به جهان مبارزه میکنیم ".اگرچته پیونتد ارگانیت
میان پ.ک.ک و مدیریت روژاوا وجود ندارد ،ایدئولوژی سیاسی ایتن دو
یلی است.
حزب کارگران کوردستتان در ستال  1978بنیتانگتراری شتد و یت
جنگ چریلی را علیه دولت قرکیه در سال  1984آغاز کترد .ایتن حتزب
که هدف آن در ابتدا ی کوردستان مستقم بتود ،پتا را فراقتر از مفتاهیم
1 . Sozda
2 . Amude
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دولت و ناسیونالیسم گراشت ،و حاال از هر دوی این مفتاهیم بته عنتوان
مفاهیمی ذاقاً سرکوبگر و سلطهجو به انتقاد میپردازد و از ی پتروژهی
آزادیخواهانهی آلترناقیو در شلم دملراسی رادیلال ،فمینیستی و فراگیر
و خودمختاری منطقهای دفاع میکند "کنفدرالیسم دملراقی " بر مبنتای
برابری جنسیتی ،بو شناسی و دملراسی ریشهای بترای قمتا گتروههتای
قومی ،فرهنگی ،زبانی و دینی.
عبدا اوجاالن به صراحت میگوید پدرساالری در کنار سترمایهداری
و دولت ریشههای سرکوب ،سلطه و قدرت را قشلیم میدهد "مرد ی

سیستم است .جن مرکر به دولتت قبتدیم شتده و بته فرهنتگ مستلط
درآمده است .ستم طبقاقی و جنسی با هم قلامم مییابند؛ مردانهگی یت
جنسیت حاکم ،طبقهی حتاکم و دولتت حتاکم پدیتده آورده" (اوجتاالن
 .)2013او بر نیاز به خودمختتاری و مبتارزهی فمینیستتی آگاهانته قأکیتد
میکند "آزادی زن نمیقواند همین که جامعه به آزادی و برابری عمومی
رسید قحقق یابد" (اوجتاالن  .)2013کادرهتای پ.ک.ک در ستمینارهای
متعددی بترای درافتتادن بتا پدرستاالری و دفتاع از برابتری جنستیتی در
راستای دگرگونی احساس مزیتت و ذیحقتی متردان شترکت متیکننتد.
اوجاالن رابطهی میان نهادهای مختلف قدرت را روشن میستازد "قمتا

ایدئولوژیهای قدرت و دولت از رفتار و نگرههتای جنستیتگترا ناشتی
میشوند [ .]...بدون بردهگتی زنتان هتیچ یت از انتواع دیگتر بتردهگتی
نمیقواند وجود داشته باشد چه رسد به این که قلامم یابد .سترمایهداری
و دولت-ملت حاکی از نهادینهشدهقرین مردانهگی مسلط است .بته بیتان
جسورانهقتر و روشتنقتر سترمایهداری و دولتت-ملتت ،انحصتارگرایی
مردانهگی مستبدانه و استثمارگر است( ".اوجاالن  .)2011جنبش زنان بته
طور مستقم قئوریها و انتقادهای خبرهای مطرح میکند امتا بستیار قابتم
قوجه است کته یت رهبتر مترد مبتارزهی رهتاییبختش در خاورمیانته،
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آزادسازی زنان را معیاری بنیادین برای آزادی قرار میدهتد .فقتط زمتانی
که موضع این جنبش و کنشهای متعاقد آن مورد مطالعته و فهتم واقتع
شود ،درک بسیج قودهای زنان در کوبانی مملن میشود .ایتن جنتبش از
هیچ به وجود نیامد بلله بر مبنای ی سنت ریشهدار قرار دارد همتراه بتا
مجموعهای اصول محلم.
حزب کارگران کوردستان به واسطهی اصم ریاست مشترک ،مدیریت
خود را از رؤسای حزب قا خود شوراهای محلی به طتور مستاوی میتان
ی زن و ی مرد ققسیم میکنتد .مفهتو ریاستت مشتترک ،گرشتته از
ارائهی قدرت قصمیمگیری مساوی به زنان و مردان ،در پی قمرکززدایتی
از قدرت ،جلوگیری از انحصارگرایی و ققویت وفا،یابی استت .جنتبش
زنان از نقطهنظر اجتماعی ،سیاسی و نظامی به طتور خودمختتار ستازمان
مییابد .در حالی که این اصول سازمانی در پی قضمین نمایندهگتی زنتان
میباشد ،بسیج سیاسی و اجتماعی گسترده در پی ارققای آگتاهی جامعته
است قا آن اصول دفاعشده را درونی سازد .زیر قتأریر موضتع فمینیستتی
پ.ک.ک ،اکثریت زنان در مدیریتهای شهری و پارلمان قرکیته را زنتان
کورد قشلیم میدهند .یگانهای پ.ک.ک در کنار ی.پ.گ/ی.پ.ژ کلید
راهگشای ی کریدور ایمن برای نجات ایزدیها در کوهستان شنگال در متاه
آگوست بود .برخی زنان پ.ک.ک در کنار رزمندهگان مرد پیشمرگه بتا دفتاع
از منطقهی مخمور 1در کوردستان عرا ،جان خود را از دست دادند.
کانتونهای روژاوا با الها از همتین اصتول ،ریاستتهتای مشتترک و
سهمیهها را به اجرا در آوردند و یگانهای مدافع زنان ،کمونهتای زنتان،
دانشگاهها ،دادگاهها و قعاونیهتای زنتان را ایجتاد کردنتد .جنتبش زنتان
ستارهی یلیتی 2در قما پیشههای جامعه از دفاع قا اقتصتاد و آمتوزش و
1 . Makhmour
2 . Yekitiya Star
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بهداشت به طور خودمختار سازمان یافته است .شوراهای خودمختار زنان
به موازات شوراهای مردمی برقرارند و میقوانند قصمیمهای متورد اخیتر
را وقو کنند .قوانین در راستای برچیدن قبعیگ جنسیتی است .مردانی که
مرقلد خشونت علیه زنان میشوند جایی در مدیریت نخواهنتد داشتت.
در بحبوحهی جنگ ،یلی از اولین اقدا های حلومت عبارت بود از جر
دانستن ازدواجهتای اجبتاری ،خشتونت خانتهگتی ،قتتمهتای ناموستی،
چندهمسری ،ازدواج کودک و شیربها .بسیاری زنان غیرکتورد ،بته ویتژه
عربها و سوریها ،به صفوف مسلح و مدیریت در روژاوا میپیوندنتد و
در عین حال برای سازماندهی خودمختارانه بته شتدت شتو ،دارنتد .در
قما عرصههای زنتدهگتی ،از جملته نیروهتای امنیتت داخلتی (آستایش)،
ی.پ.ژ و ی.پ.گ برابری جنسیتی بخش مرکزی آموزش و قربیت است.
نظر به این که برخی مقالهنوی هتا گستتاخانه ادعتا کردنتد زنتان در
کوبانی "برای ارزشهای غربی" پیلار متیکننتد ،آکتادمیهتای زنتان در
روژاوا به انتقاد از این مفهو پرداختند که زنان در غترب آزادقتر از آنهتا
هستند یا این که غرب دارای ی انحصار بتر ارزشهتایی ماننتد برابتری
جنسیتی است" .اگر کم جامعه در بردهگی باشد ،هیچ گونه آزادی فتردی
وجود ندارد" .در سمینارهای عمومی ،زنتان انتقادهتای ختود را از علتو
اجتماعی مطرح میکنند و راه و روشهای دانش آزادیبختش از قتدرت
را پیشنهاد میدهند .با این حال ،این انق ب اجتماعی فمینیستی مردمی و
صریح به طور کامم از سوی جریان اصلی رسانهها نادیده گرفته میشود.
ژیان عفرین ،1فرماندهی ی.پ.ژ قوضیح میدهتد "مبتارزهی متا فقتط
دفاع از زمینمان نیست .ما زنان ،در قما عرصههای زنتدهگتی مشتارکت
داریم ،چه مبارزه بر ضد داعش چه مبارزه بر ضد قبعتیگ و خشتونت علیته
زنان .ق ش میکنیم خود را بسیج سازیم و نگارندهگان آزادی خود باشیم".
1 . Jiyan Afrin
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کدام آزادی؟
قجربهی جنبش زنان کورد به وضوح نشتان متیدهتد کته بترای انقت ب
اجتماعی معنادار ،مفاهیم آزادی باید از قید پارامترهای وضع موجتود آزاد
شود .برای نمونه ،ناسیونالیسم ی مفهو پدرساالرانهی جنستیتی استت.
مفروضات آن ،مبارزه برای عدالت را محدود میستازد .بته همتین ستان،
اندیشهی ی دولت-ملت ،سیستم سلطهمدار سرکوبگر حتاکم را ابتدی
میسازد .به جای قن دادن به این مفتاهیم ،آزادی را بایتد یت مبتارزهی
بیپایان در نظر گرفت ،ی جویش در راه برپایی ی جامعهی اخ قتی،
همبستهگی میان جوامع ،و عدالت اجتماعی .به این قرقید ،آزادی زنان و
برابری قما جنسیتها به جای آن که ی موضوع فرعتی حقتو،محتور
باشد که فشار را بر زنان انتقال میدهد ،به موضوع مسئولیت کتم جامعته
قبدیم میشود زیرا آنها بته معیارهتای قعریتف اصتول اخت  ،و آزادی
جامعه قبدیم خواهند شتد .بترای یت مبتارزهی آزادیبختش انق بتی و
رادیلال ،آزادی زنان باید ی هدف مرکزی در عین حال ی متتد فعتال
در این فرآیند باشد .مشارکت سیاسی بایتد قتا ورای ر یدهتی و حقتو،
پیش رود و باید به طور رادیلال از سوی مرد باز پ گرفته شود.
در عصری که طی آن سیاستگراران مثنث با البهکردن برای "نجتات
زنان ستمدیدهی بیچاره" به جنگهتای ناعادالنته در کشتورهای جهتان
سو خوراک میرسانند ،در کنار گروههای نژادپرست شووینیستی کته بتا
اقدا های خودبینانهی پر زر ،و برقی که رادیلال میپندارند پتیش ختود
خیال میکنند به قیا زنان خاورمیانه خدمت میرسانند ،عصری که در آن
مصرفگرایی و فردگرایی شتدید چیتزی چتون رستتگاری و قوانمنتدی
قرویج میشود ،زنان مبارز در کوبانی ضمن رد سازش با مفروضات نظا
دولت-ملت سرمایهداری پدرساالر ،با برپایی دفاع مشروع از ختود ،قطتع
انحصار قدرت از دولت ،و با جنگ علیه یت نیتروی درنتدهختو نته بته
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نیابت از امپریالیستها بلله برای ایجتاد انگتارههتای ختود از آزادی ،بته
بازگویی فمینیسم رادیلال همت گماشتند.
آمارا جودی 1رزمندهی ی.پ.ژ ،در داخم کوبانی از طریق اینترنت بته
من میگوید "ی بار دیگر کوردها در صحنهی جهانی ظاهر شتدند .امتا
این بار با ی سیستم خودمدافع و خودحلومتی ،به ویژه برای زنانی کته
شاید حاال پت از یت هتزار ستال بترای نخستتین بتار قتاریخ ختود را
مینگارند .این نگاههای فلسفی ماستت کته متا زنتان را نستبت بته ایتن
واقعیت آگاه میسازد که فقط میقوانیم با مقاومتت زنتدهگتی کنتیم .اگتر
نتوانیم از خود دفاع کنیم و خویش را آزاد سازیم ،نمیقتوانیم از دیگتران
دفاع کنیم یا آزادشان سازیم .انق ب ما فرستنگهتا فراقتر از ایتن جنتگ
است .برای موفقیت ،الز است بدانی برای چه میجنگی".
بدون این ق ش جمعی برای ارققای آگاهی جامعته ،بترای دگرگتونی
مرد سابقاً خاموش به فاع ن سیاسی ،کوبانی نمیقوانست برای این همه
مدت مقاومت کند .به همین خاطر است که بسیج ایدئولوژی و سیاستی
مرد روژاوا را نمیقوان در انزوای پیروزیهای ایشان برابر داعتش متورد
بررسی قرار داد  -انق ب راستین باید ابتتدا ذهنیتت ختود جامعته را بته
چالش بگیرد .به این قرقید ،مبارزهی زنان علیه داعتش نته فقتط نظتامی
بلله در عین حال مبارزهای فلسفی و وجودی است .آنها نته فقتط علیته
داعش بنیادگرا بلله در عین حال علیه فرهنگ قجاوز و پدرساالری شایع
در خود جامعه مقاومت میکنند .هر چه باشد ،داعش از مفهو "ناموس"
در منطقه بهرهبرداری میکند ،مفهومی که پیرامون بتدن و جنستیت زنتان
ساخته شده .در نتیجه ،ی پرچم بتزرگ در مرکتز شتهر قمیشتلو اعت
میکنتد "حملتههتای داعتش را بتا قضتمین آزادی زنتان در خاورمیانته
شلست خواهیم داد".
1 . Amara Cudi
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الز نیست کسی دوستدار پ.ک.ک باشد اما همان ک نمتیقوانتد
در عین رد قفلری که پشت کوبانی نهفته است مقاومت کوبتانی را از آن
خود سازد و با زنان نترسی که علیه داعش میجنگند ادعای همبستتهگتی
کند .نمیقوانید سرودهای حماسی کوبانی را به رشتهی قحریتر درآوریتد
بیآن که زندهگی سلینه جانسیز ،1از بنیتانگتراران پ.ک.ک ،را خوانتده
باشید ،همان که یت شتورش زنتدانیان در قرکیته بته راه انتداخت و بته
صورت شلنجهگر خود قف انتداخت ،و بعتدها گفتت "متن بته عنتوان
رزمندهی ی قیتا عتدالتخواهانته متیقرستید بگتویم ʼآه ."ʻاو در 9
ژانویهی  2013همراه با فیدن دوغان 2و لی سویلمز 3در قلد پاری بته
قتم رسید .زنانی مانند او رهسپار مبارزه با داعش شدند  -زنانی که پتیش
از اعت ی داعتش ،فقتط بته ایتن ختاطر کته علیته قرکیتهی عضتو نتاقو
می جنگیدند ،به ایشان انگ فاحشه ،قروریستت و جتادوگران شترور زده
شد .امروز زنان روژاوا اقا،های خود را با قصاویر رفقای ختود ،ستلینه،
فیدن و لی مزین میکنند.
سیاستتتزدایتتی از مبتتارزه در کوبتتانی موجتتد از بتتین رفتتتن عاملیتتت
رزمندهگان میشود و بسیج جمعی را ،به نفع ائت ف ،از بستر واقعتی ختود
جدا میسازد ،ائت فی که شامم دولتهایی است که مقاومت روژاوا را علیه
داعش دو سال قما نادیده گرفتند و به حاشیه راندند و در گرشتته نیتز بته
همانهایی که حاال این گروه آد کش را میسازند قسلیحات میدادند.
همبستهگی با زنان کوبانی به معنای قوجه جدی به سیاستهای ایشان
است .به معنای زیر سوآل بردن ملم متحد ،نتاقو ،جنتگهتای ناعادالنته،
پدرستتاالری ،ستترمایهداری ،دیتتن سیاستتی ،قجتتارت جهتتانی استتلحه،
1 . Sakine Cansiz
2 . Fidan Dogan
3 . Leyla Saylemez
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ناسیونالیسم ،سلتاریسم ،الگووارهی دولت و نابودی زیستمحیطی است
 یعنی ارکان سیستمی که این وضعیت را به وجود آورده .اجتازه ندهیتدآنها که سایههای شو و خشتونت را بتر ستر خاورمیانته انداختنتد ،کته
بسترساز اوجگیری داعتش شتدند ،ختود را آد هتای ختوب جتا بزننتد.
حمایت از زنان در کوبانی به معنای خیزش و قوسعهی انق ب است.

منابع:
Öcalan, Abdullah, 2011, Democratic Confederalism
)(Cologne: Transmedia Publishing Ltd.
Öcalan, Abdullah, 2013, Liberating Life: Woman’s
)Revolution (Cologne: Transmedia Publishing Ltd.

با حمایت ضمنی حزب دمکرات کوردستان عراق،
خندقهای مرزی در مرز میان کوردستان عراق و روژاوا
حفر شد .مطلب زیر یک بیانیه است از روژاوا دربارهی
این موضوع ،که خواهان همبستهگی بهتر از طرف
کوردستان عراق میشود .این بیانیه از سوی ریاست
مشترک کنگرهی جوامع کورد در اکتبر  2014انتشار
یافت.

از انقالب روژاوای متحد دفاع کنید
انق ب روژاوا ی منبع الها و انگیزه برای قما کوردهاست .خیزش
بخشی از کوردستان و استقرار ی زنتدهگتی دملراقیت و آزاد در ایتن
بخش ،ی قلامم بسیار ارزشمند به حساب میآید .بنتابراین ،مشتل ت
احتمالی باید از طریق گفتوگو و قفاهم حم و فصم شوند .خنتد،هتای
حفرشده ی رشد منفی برای کوردهاست در حالی که دشتمنان کوردهتا
را شادمان میسازد زیترا آنهتا همیشته از قفرقته و مشتلمقراشتی میتان
کوردها نفع بردهاند .به این کیفیت ،مشل ت باید از طریق سیاسی بتدون
راه دادن به هرگونه قنش و قفرقه مرقفع شوند .هیچ راه حلتی بته غیتر از
گفتوگو و ابزار سیاسی نباید اولویت داشته باشد .در دنیای مدرن امروز،
جایی که جوامع و دولتهای گوناگون اختت فهتای ختود را از طریتق
گفتوگو و ابزار سیاسی حم و فصم میکننتد ،کوردهتا نیتز بایتد بترای
قرفیع مشل ت خود از چنین متدهایی پیروی کنند.
کلیهی خلق کورد ،گروههتای سیاستی و احتزاب سیاستی نستبت بته
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انق ب روژاوا قعهدات و مسئولیتهایی دارند .این همان چیزی است که
از حزب دملرات کوردستتان و دولتت منطقتهای کوردستتان نیتز انتظتار
میرود .قما کوردها از دستگاه دولت منطقهای کوردستتان انتظتار دارنتد
خود را نسبت به روژاوا مسئول بداند و اختت فهتای ختود را بته طتور
سیاسی ،مبتنی بر گفتوگو و قفاهم ،از میان بتردارد .بته ایتن قرقیتد ،در
زمانهای که هر ک چشم به سوی برچیدن ستیمخاردارهتا و دیوارهتای
جداییافلن در کوردستان دوخته ،حفتر خنتد،هتا در مترز روژاوا یت
حرکت به کلی اعجابآور قلقی میشود .قما کوردها از حزب دملترات
کوردستان انتظار دارند دست از چنین اقدا هایی بلشد زیرا مترد روژاوا
به طور منفی متأرر از قنشهای سیاسی اخیر هستند .در زمانی که بستیاری
از نویسندهگان ،سیاستمداران و روشنفلران شناختهشدهی جهانی خواهان
همبستهگی با انق ب روژاوا میشوند ،از حزب دملرات کوردستتان نیتز
انتظار میرود به حمایت سیاسی از انق ب روژاوا بپردازد.
در حالی که بستیاری از شخصتیتهتای برجستتهی بتینالمللتی وارد
همبستهگی با انق ب روژاوا شدهاند ،مرد و نیروهای سیاسی ما در قمتا
بخشهای کوردستان باید از این انق ب دفاع کنند .وقت دفاع و حمایتت
از انق ب روژاوا همین حاالست .دار و دستههای قروریستی ،با حمایتت
بسیاری از نیروهای بینالمللتی و منطقتهای ،در حتال حملته بته انقت ب
روژاوا هستند؛ این انق ب نبایتد قنهتا بمانتد .حمایتت از انقت ب روژاوا
نباید فقط به حمایت مادی یا معنوی محدود شود ،همه بایتد در دفتاع از
آن یاری برسانند .نه فقتط مترد کتورد بللته قمتا خلتقهتای جهتان و
نیروهای انق بی و دملراقی باید دوشادوش انق ب روژاوا بایستند.
مرد روژاوا دست به کار ی چنان حرکت انق بی شتدهانتد کته نته
فقط سرنوشت سوریه را قغییر خواهد داد بلله سرنوشت کتم خاورمیانته
را قعیین خواهد کترد .همتان طتور کته کوردهتا در حتال استتقرار یت
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جامعهی دملراقی و آزاد برای خویش هستند ،همزمان گا های بزرگتی
به سوی دگرگونی سوریه به ی کشتور دملراقیت و آزاد برداشتتهانتد.
چنان که قا کنون نیز مشاهده شده ،ایتن انقت ب بتر کتم خاورمیانته ارتر
خواهد گراشت.
همننان که بر حمایت خود از انق ب روژاوا قأکید میکنتیم ،انق بتی
که مقاومت چندگانهی بزرگی را در روزهای اخیر به نمتایش درآورده ،از
کلیهی خلق کتورد ،احتزاب سیاستی و نیروهتای دملراقیت کتورد نیتز
خواهان حمایت و ایستادن در کنار انق ب روژاوا هستیم.

مطلب زیر ترجمهای است از " Rojava Direnişi ulus-üstü

 "bir direniştirکه از سوی علی حیدر کایتان ،1یکی از
اعضای بنیانگذار پ.ک.ک ،به رشتهی تحریر درآمد .این
مطلب ابتدا در اکتبر  2014در روزنامهی اوزگور گوندم،2
یک هفتهنامهی ترکیزبان که چندین بار به اتهام حمایت
از پ.ک.ک توقیف شده ،انتشار یافت.

مقاومت در روژاوا ،یک مقاومت فراملی
نیازی به غیدگویی نیست .سرنوشت منطقهی ما ،گهوارهی بشریت و
قمدن ،در کوبانی رقم زده میشود .آیتا درنتدهگتان وحشتی زنجیتر پتاره
میکنند یا ی بشریت عالیقر در کار خود چیره متیشتود ایتن امتر در
نبرد شریف کوبانی روشن خواهد شد.
در جنگ میان آزادهگی و بردهگی که ی هتزار ستال جریتان داشتته،
یلی از این دو گرایش قضتادآمیز متحمتم شلستت ستنگینی بته دستت
دیگری خواهد شد .یا شرافت بشریت چیتره خواهتد شتد و دروازههتای
آزادی و دملراسی را خواهد گشود ،که در این صورت قما هویتهتا و
فرهنگها در این جغرافیای باستانی ما فرصت بیتان آزادانتهی ختویش و
زندهگی برادرانه در کنار هم خواهند داشت ،و زنان ،که کهنقرین جن ،
طبقه و ملت ستمدیدهی قاریخ هستند به برپایی دنیتایی آزاد و سرشتار از
1 . Ali Haydar Kaytan
2 . Özgür Gündem
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صلح مبادرت خواهند ورزید .یا آن که درندهگان وحشی دست بتاال را از
آن خود خواهند کرد و آزادی و دملراسی بار دیگتر بته رؤیاهتا خواهتد
پیوست .حتا اگر معلو نباشد قحوالت روز به کدامین سمت در حرکتت
است ،چیزی از این واقعیت مسلم کم نمیشود.
همه چیز گواه آن است که نه فقط کوردستان بللته کتم منطقتهی متا
رهگرار ی دورهی فو،العاده شده .ق ش برای مواجهه با ایتن روزگتار
فو،العاده با متدهای معمولی مبارزه ،سپردن خویش بته شلستت استت.
متدهای مبارزاقی ما برای مناسد شدن با مشخصههتای زمانته ،نیتز بایتد
فو،العاده باشند .ما میقتوانیم بتا یتافتن و اجترای بتارآورقرین متتدهای
مبارزه ،قحوالت قاریخی چنین جنگی را به نفع خود برگتردانیم .آن چته
در این بین اهمیت دارد ،سازماندهی ی مقاومت خستهگیناپریر در کنار
سازماندهی مقاومت فرابشری در کوبانی است .موفقیتت در ایتن کتارزار
بسته است به اقخاذ نوعی عمم متلی بر اجتماعهای آگاه و ستازمانیافتته
به عنوان ی اصم اساسی به جای فورانهای موقت و گررای خشم.
کنشها به سازماندهی نیاز دارد و سازماندهی به کنشها .در این که قا
همین حاال قصورهایی در این ناحیه وجود داشته شتلی نیستت .بتا ایتن
وجود ،واقعیت مردمی کته در همبستتهگتی بتا کوبتانی بته پتا خواستتند
فرصتهای بزرگی برای ایجاد اقحاد عمم از طریق سازماندهی بترای متا
پدید آورده است.
1
همتته ختتوب متتیداننتتد آ.ک.پ (حتتزب عتتدالت و قوستتعه ،حتتزب
ارقجاعی حاکم بر قرکیه) چه خوابی دیده و چه آشتی قترار استت بپتزد.
دولت داووداغلو 2قبم از هر چیز قصتد دارد بتا همتهگونته قتأمین دار و
دستهی داعش اسباب سقوط کوبانی را فراهم کند .با ایتن حتال ،ستقوط
)1 . Justice and Development Party (AKP
2 . Ahmet Davutoĝlu
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کوبانی فقط قسمت آغازین این طرح است .قرار این است که با استتفاده
از داعش کم روژاوا در هم کوبیده شود .در واقع رئتی جمهتور جدیتد
اردوغان 1آشلارا ایتن خواستتهی ختود را بیتان کترده .وی اعت کترده
ب فاصله پ از کوبانی نوبت عفرین ،سرهکانی و حسله استت .بته ایتن
قرقید اردوغان ی نقشهی راه برای آنهتا کشتیده .ایتن طتور صتحبت
کردن برای اردوغان کام ً طبیعی است زیرا این افسران قترک متعلتق بته
دپارقمان ویژهی جنگ هستند که ایتن جنتگ نفترتانگیتز را در کوبتانی
مدیریت میکنند .برای ع قمندان به روژاوا کام ً روشن است که داعتش
ادامهی همان آ.ک.پ است .این که آ.ک.پ به جای مقابله با رژیم استد -
که اع کرده قصد سرنگونی او را دارد  -به کوردها حمله میکند ،خود
بدجور گواهی از همین مطلد است.
الز است مصرانه قلرار کنیم دغدغهی آ.ک.پ حم مستئلهی کتورد
نیست بلله انح ل جنبش آزادیخواهی کورد و برچیدن واقعیتت کتورد
است .طید اردوغان ،هم با ریاست جمهوری و هم با رهبری عملتی بتر
آ.ک.پ ،هیچ قغییتری نلترده استت .آدمتی کته زمتانی متیگفتت "اگتر
دربارهاش فلر نلنی ،هیچ مسئلهی کوردی در میان نخواهتد بتود" هنتوز
همتان آد استتت .بتته ایتتن مفهتتو  ،هتیچ گتتاه چیتتزی بتته استتم "فرآینتتد
چارهسازی" در بین نبوده .حزب عدالت و قوسعه و رهبری آن ،بته قتول
معروف ی رقص و آهنگ را اجرا میکردند و وارد فرآیندی متیشتدند
که دورهی آمادهسازی آنها برای رسیدن به اهتداف شتو ختود بتود .در
عوض ،اوجاالن ق ش بزرگی کرد قا آنها را به ی راه حتم دملراقیت
واقعی بلشاند .او میدانست چطور شلیبایی خود را حفتظ کنتد حتتا در
آن جاهایی کته شتلیبایی بته قته متیرستید ،و هرگتز از موضتع متدافع
دملراسی و صلح عقد نلشید .خ صه ،متا بته ختاطر دورهای عتاری از
1 . Recep Tayyip Erdoĝan
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درگیری در کوردستان و قرکیه که قا امروز بته طتول انجامیتد ،بته رهبتر
خود ،اوجاالن ،مدیون هستیم.
اکنون خلق کورد سرنوشت خود را به دست خود میگیترد .همننتان
که مرد شمال کوردستان ماللیت کوبانی را به دست میگیرنتد ،ضترورقاً
صاحد ماللیت بر سرنوشت خود میشوند .آنتان ختود قصتد قوستعهی
ی راه حم دارند و به همین خاطر به شهادت میرسند .در همتین حتال
که این سطور به رشتهی قحریر درمیآید چهتارده نفتر از خلتق متا جتان
خود را در مقاومت از دست دادهاند .همه چیتز بته قمتامی روشتن شتده
است پاسخ دولت آ.ک.پ بته کوردهتایی کته در حمایتت از بترادران و
خواهران خود در روژاوا به خیابانها میریزند ،خون و خونریتزی بتوده
است .داعش و شرکای محلی آن موضتعی یلستان بتا پلتی آ.ک.پ اقختاذ
کردهاند و بر مردمی که در سرهلدان 1مشارکت داشتهانتد آقتش گشتودند .در
این اوضاع و احوال ،روی آوردن مرد به اقدا های مثرر برای دفتاع از ختود
اجتنابناپتریر استت .پایتهریتزی دفتاع از خلتق یت ستازماندهی استت و
مسئولیت بنیادین پاسخدهی در بحبوحهی حمله ،به جوانان واگرار میشود.
دولت آ.ک.پ که ادعا کترده بتود از دوران کودقاهتای قرکیته فاصتله
گرفته ،در حال حاضر سعی میکند اقداماقی را به کتار گیترد کته یتادآور
عصر کودقا در کوردستان است .پلی به منظور پراکندن مترد از میتادین
در هملاری با سربازان وارد عمم میشود ،حضور مرد در خیابتانهتا را
غیرقانونی میداند و دست به اقداماقی متیزنتد کته بتا حلومتت نظتامی
مقاربت دارد .آنها ،برای حفظ هژمونی خود ،از هیچ قتانونشتلنی شتانه
خالی نمیکنند .نمیخواهند هیچ چیزی شبیه به اپوزیسیون اساساً وجتود
داشته باشد .به هر صدای مخالف ،به هر مطالبهی مرد  ،به هتر مختالفتی
 . 1سرهلدان ( – )Serhildanخیزشهای عمومی خلق کورد.
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علیه دزدیها و استبداد خود چونان ی ق ش برای کودقا مینگرند و به
آن حملهور میشوند .حاال زمان آن است که بگتوییم دیگتر بت استت.
میادین ،کوچهها و خیابانها  -اینها نه ارث پدر پلی آ.ک.پ استت نته
متعلق به شرکای داعش و نه سربازان ،بلله از آن مرد است .آنهتا بایتد
خیابانها را قخلیه کنند نه مرد  .زندهگی باالقرین ارزش استت و مفهتو
آن در میم به انجا هر نوع ایثاری نهفته است.
قما نیروهایی که در قرکیه جانبدار آزادی ،دملراستی و کتار هستتند
باید در این مسیر در همبستهگی با مقاومت خلتق کتورد قترار بگیرنتد و
ضرورقاً نسبت به انق ب روژاوا متقبم مسئولیت شوند .قنها مسیر رسیدن
به ی راه حم برای نیروهای انق بی-دملراقی عبارت استت از دستت
زدن به عمم با روحیهی همبستهگی فراملی یا به عبارقی غلبه بتر جتدایی
ملیتها؛ محدودسازی هژمتونی آ.ک.پ بته واستطهی وحتدت نیروهتا و
افزایش مبارزهی دملراقی ؛ و استقرار صلح پایدار برای قرکیته .بته ویتژه
نیروهای چپ باید مراقد باشند خصلت فرآینتدی را کته در میانتهی آن
قرار داریم به خوبی دریابند و وظیفهی رهبری خود را با قما وجتود بته
انجا رسانند .اگر مسئولیت این وظیفه را به دستت نگیرنتد و در موضتع
ی قماشاچی بتاقی بماننتد ،ستر ختوردن قرکیته بته عصتر جدیتدی از
کودقاهای نظامی اجتنابناپریر است .الز استت مترد ختود را از قترار
گرفتن در موقعیت انتخاب میان کودقاها و هژمونی آ.ک.پ برهانیم .نه به
هژمونی فاشیستی آ.ک.پ قید و بندی داریم نه به یت کودقتای نظتامی-
فاشیستی .قنهتا چیتزی کته بته آن پایبنتدیم ،کتار بترای مترد استت قتا
دوشادوش هم در آزادی و بر مبانی برابر ،زندهگی کنند.

مطلب زیر بیانیهی کارزار صلح در کوردستان 1است،
یک سازمان مستقر در پادشاهی متحده که در پی یک
راه حل سیاسی برای مسئلهی کورد میباشد .بیانیه در
تاریخ  16اکتبر  2014انتشار یافت.

مقاومت کوبانی بر استبداد غلبه خواهد کرد
مترد کتورد کوبتانی شتجاعت و قابلیتت بزرگتی در مقاومتت علیته
حملهی وحشیانهی داعش از خود نشان دادهاند .عتز متردان و زنتان بته
پیلار برای دفاع از قلمروی که در آن خودفرمتانی دملراقیت را مستتقر
کردهاند الها بخش مرد سراسر جهان بوده.
کوردها در کوبانی در کار دفتاع از ارزشهتای دملراستی ،جامعیتت،
احترا به قفاوت ،و برابتری جنستیتی هستتند علیته نیتروی بتیرحمانته
متعصبی که فقط برگزارندهی ضیافت کشتار ،خونریزی ،اعدا های علنی،
بدرفتاریهای جنسی زننده نسبت به زنان و ققبیح حق آموزش ،یادگیری
و قفلر مستقم است .مقاومت کوردهتا ،و بته ویتژه زنتان و متردان دلیتر
رزمندهی یگانهای مدافع خلق (ی.پ.گ/ی.پ.ژ) نمایندهی امیدی است
دائر بر این که ارزشهای انسانی موصوف بر استبداد غلبته خواهتد کترد،
استبدادی که قصد بازگردانی بشریت به اعصتار قاریت را دارد .بته ایتن
کیفیت ،کوردها احترامی فراگیر یافتهاند.
قرکیه ،به وضوح هر چه قما قتر در نقطتهی مقابتم ،بته عنتوان یت
1 . Peace in Kurdistan
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همپیمان دورو و به کلی بیاعتبار در ائت ف علیه قهدید داعش افشا شتده
است .رهبتران قرکیته از اردوغتان گرفتته قتا پتایین قترجیح دادهانتد بتر
اردوگاههای کورد بمد بریزند ،چنان که در  14اکتبر ریختنتد ،قتا آن کته
عملیاقی مثرر و سریع علیه جهادیهای آد کش راه بیاندازند.
قرکیه در  6اکتبر  25قان به [شهر مرزی] مورسیتپینار 1در نزدیلتی
کوبانی اعزا کرد اما هیچ ق شی برای مداخله در راستای نجات این شهر
استراقژی مهم انجا نداد .قرکیه قرجیح داده با متحدان خود چانته بزنتد
قا حمایت آنها را برای طرح برقراری ی منطقهی ضربهگیر در ناحیتهی
کتتوردی ستتوریه و واداشتتتن ائتتت ف بتته رهبتتری ایتتاالت متحتتده بتترای
راهاندازی ی حمله به دمشق ،به جای مقابلهی مستقیم با داعش ،جلتد
کند .از ما میخواهند باور کنیم که این "منطقهی ضربهگیر" به عنوان ی
پناه امن برای حمایت از غیرنظامیان است ،و حال آن که کوردها پناه امتن
خود را در روژاوا قضمین کردهاند و کوبانی قسمتی از آن است .به جتای
حمایت از هرگونه ق ش قرکیه بترای برقتراری یت منطقته ضتربهگیتر،
روژاوا را باید به عنوان ی نهاد دملراقی به رسمیت شتناخت .چطتور
میقوان به قرکیه که در بهترین حالت بیمیم نسبت به رویلرد مقابلته بتا
داعش است اعتماد کرد
در حالی که شهر کوبانی زیر محاصره بتود ،قترکهتا نته فقتط ماننتد
ناظران منفعم در کناری ایستاده بودند بلله عامدانه به ایتن بحتران دامتن
میزدند قا مقاومت کوردها را قضعیف کنند .رهبران قرکیته بته ادعاهتای
واهی و دیوانهواری دربارهی کوبانی و انگیزههای کوردها متوسم شدهاند.
سربازان قرک با مسدودسازی راه رسیدن داوطلبان جویای کمت بته
کوبانی ،به رنج مرد غیرنظامی افزودند.
آنها مرز رسیدن قأمینات به کوبانی را بستند و کوردهای قرکیه را کته
1 . Mursitpinar
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ق ش میکردند از مرز رد شوند و به کوبانی برسند و مقاومت را قحلتیم
بخشند مانع شدند .مرد سراسر جهان در غایت بهتت نظتارهگتر اعمتال
حیرتآور قرکیه بودند و نتایج خود را گرفتهاند .بسیاری امتروز قرکیته را
هتتمدستتت داعتتش متتیبیننتتد و در خشتتم کوردهتتا از رفتتتار شتتر آور و
نابخشودنی قرکیه سهیم هستند.
ادعاهای ملرر رئی جمهور اردوغان که پ.ک.ک نیز ماننتد داعتش،
اگر نه بیشتر ،ی قهدید است جز پریشانگویی نیست و با هیچ حقیقتتی
نمیقوان ارباتاش کرد .اما این رویلرد علناً بیخردانه عداوت ریشهداری
را نشان میدهد که بخشهای بزرگ مرد قرکیته علیته کوردهتا دارنتد و
روشن شده که این عداوت درست قا قلد حاکمیت نیتز ادامته متییابتد.
آنلارا با هر نوع موفقیت کوردها در سوریه منافع استراقژی ختود را در
خطر میبیند زیرا موفقیتهایی از این دست الها بخش کوردهتای داختم
قرکیه در احقا ،حقو ،خود خواهتد شتد .قجربتهی خودفرمتانی در سته
کانتون روژاوا در شمال سوریه باید قلد سیاستگراران قرکیه را مملو از
وحشت کرده باشد به طوری که حضور داعتش را چتون فرصتتی بترای
بیرباتسازی روژاوا ،اگر نه سرنگونی آن ،میبینند .سختگیریهایی کته
بر کوبانی رفته به خوبی نمایانگر چنین نیت پلشتی است.
مقاومت کوبانی و همدستیهای واقعی یا خیالی میان قرکیته و داعتش
که ظرف هفتههای گرشته در کانون قوجه جهان قرار گرفته ،دریافتهای
سیاسی را از اساس قغییتر داده استت .ایتن در عتین حتال یت لحظتهی
دگرگونی در سیاستهای جهانی بوده .حاال مردمان به مراقد بیشتتری از
محاسبههای بیرحمانهای که سیاستهای قرکیه را رقتم متیزنتد آگتاهی
کامم دارند .قرجیحی که قرکیه نستبت بته داعتش متیدهتد قتا کوردهتا،
گویای چالشی است حتا برای رابتقد قرین مدافعان قرکیته قتا در بته در
دنبال استداللهای نافی آن بگردند.
در طرف مقابم ،کوردها احترا عظیمتی کستد کتردهانتد و دلیتم آن
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شهامت و عز ایشان در افراشتن مقاومتی موفقیتآمیز و بلند علیه داعش
بود آن هم در شرایطی که موانع بزرگی علیه آنها ایجاد شد .داعش یت
نیروی هولناک است؛ پولهتای ک نتی دارد ،قتا دنتدان مستلح استت ،و
میقواند روی برخی حامیان قدرقمند خود حساب باز کند.
حمایت قابم قوجهی که کوردها در پادشاهی متحده و سرقاسر اروپتا
برای کوبانی نشان دادند ی قأریر عظیم بر قغییر افلتار عمتومی داشتت.
ایستادهگی کوردها در برابر داعش که دشمن بشتریت شتمرده متیشتود،
آهنگ حمایت از کوردها را با ورود بیش و بیشتر افرادی کته زیتر قتأریر
آنها هستند بلند و بلندقر کرده است.
درگیری میان کوردها و دولت قرکیه در ریشهی نگاه قرکیه بته داعتش در
بحران جاری در کوبانی قرار دارد .ی راه حم معتبر برای این درگیری بایتد
متضمن جر زدایی از قنها جناحی باشد که به نحو راستین کوردهای قرکیته را
نمایندهگی میکند و در پیوند نزدی با مقاومت کوردها در سوریه قترار دارد،
و نا آن پ.ک.ک است .ق ش اردوغتان بترای نشتان دادن پ.ک.ک چتون
داعشی دیگر به سادهگی فاقد هر گونه اعتبار است و نباید از ستوی اعضتای
ائت ف برای مبارزه با داعش که بسیاری از آنهتا اعضتای شتری قرکیته در
ناقو هستند صحیح انگاشته شود.
با وجود خصومتی که از سوی اردوغان بته منتافع کوردهتا در روژاوا
نشان داده شد ،در نهایت هیچ آلترناقیو دیگری برای فرآینتد صتلح میتان
قرکیه و کوردها باقی نخواهد ماند .فشار مثرر بیشتری باید بر قرکیته وارد
آید قا فرآیند صلح را از سر بگیرد و گا های مشخصی در جهت متراکره
پیرامون ی راه حم سیاسی برای ایتن درگیتری بتردارد بته طتوری کته
مراکرهها باید شامم خارجسازی پ.ک.ک از فهرست قروریستی و آزادی
عبدا اوجاالن باشد.
کوردها برحقی خود را برای حضور به عنوان ی طرف برابر در هتر
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صلح مراکرهشدهای به دست آوردهاند .این آن درس محتوری استت کته
باید از محاصرهی کوبانی و مقاومت الهتا بختش کوردهتا علیته استتبداد
داعش گرفت.

به مناسبت نوروز ،روز سال جدید کوردها ،عبداهلل
اوجاالن رهبر دربند پ.ک.ک در بیستم مارس 2005
فراخوانی برای "کنفدرالیسم دمکراتیک" انتشار داد.
وی در این فراخوان اندیشهی اساسی آن چه را که از آن
زمان تا کنون مبنای انقالب روژاوا بوده توصیف میکند.

فراخوان به حمایت از کنفدرالیسم دمکراتیک
وقایع جاری در سرقاستر جهتان از جملته خاورمیانته و وضتعیت در
کوردستان بته ایتن نتیجته انجامیتده کته قلامتم و استتقرار کنفدرالیستم
دملراقی ی وظیفهی قاریخی اجتنابناپریر استت .شتروع بته قلامتم،
قحلیم و برپایی کنفدرالیسم دملراقی در ی نوروز جدید از نقطهنظتر
قاریخی گامی مترقی ،شورآفرین و رهاییبخش دیده میشود.
کنفدرالیسم دملراقی کوردستان نه یت سیستتم دولتتی بللته یت
سیستم دملراقی مردمی بدون دولت است .این ،همراه با زنان و جوانان
پیشگا  ،سیستمی است که در آن قما بختشهتای جامعته ستازمانهتای
دملراقی خود را قلامم میدهند .سیستم مزبتور سیاستتی استت کته از
سوی شهروندان آزاد و برابر کنفدرال با انتخاب نمایندهگان منطقهای آزاد
خود به کار بسته میشتود .ایتن سیستتم مبتنتی استت بتر اصتم قتوان و
مهارتهای ویژهی خود ،و قدرت خود را از مترد متیگیترد و در قمتا
زمینهها از جمله اقتصاد در پی رسیدن به خودبسندهگی است.
کنفدرالیسم دملراقی کورد قتدرت ختود را از ریشتههتای قتاریخی
مرد خود و هویت فرهنگی غنی و ریشهدار بینالنهرین دریافت میکنتد.
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این کنفدرالیسم بر ساختار کمونی دملراقی جامعهی طبیعی مبتنی است.
کوردها در سرقاسر قاریخ خود سیستمهای طایفهای و کنفدراستیونهتای
قبیلهای را قرجیح دادهاند و برای مقاومت در برابتر دولتتهتای متمرکتز
مبارزه کردهاند .کنفدرالیسم دملراقی بر واقعیت مرد  ،زنتدهگتی آزاد و
قجربهی گستردهی ساختارها و سازمانهای دملراقیلی استوار استت کته
پ.ک.ک در مدت بیش از  30سال در قما عرصههای مبارزاقی ،به ویتژه
در زندانها و در کوهستانها با هزاران شهید خود ،برای آن پیلار کرده.
کنفدرالیسم دملراقی برای گشایش راه دملراسی و حترف هرگونته
مانع در برابر دملراقی سازی ،اصت حات ریشتهدار را پتیش متیرانتد و
هدف قرار میدهد .از حاال به بعد ،سه قانون در کوردستان به کتار بستته
خواهتتد شتتد قتتانون اقحادیتتهی اروپتتا ،قتتانون حلومتتت ملتتی ،و قتتانون
کنفدرالی دملراقی  .قا زمانی که دولتهای ملی/بینالمللی ایران ،عترا،،
قرکیه و سوریه به قوانین کنفدرالی دملراقی احترا بگرارند ،خلق کورد
هم قوانین آنها را رعایت خواهد کرد و به این قرقید زمینههای مشتترک
دنبال خواهد شد.
کنفدرالیسم دملراقی مبتنی است بر اصم بهرسمیتشناسی و حفتظ
قما هویتهای فرهنگی به ع وهی ارققای حق آزادی بیتان .بترای ایتن
منظور ،کنفدرالیسم دملراقی  ،حم مسئلهی کتورد بتا ابتزار دملراقیت ،
بهرسمیتشناستی هویتت کتورد در قمتا ستطوح و قلامتم و پیشترفت
فرهنگ و زبان کوردی را وظیفهی اصلی خود میداند.
اصم کنفدرالیسم دملراقی یت الگتوی بتو شتناختی از جامعته بته
دست میدهد ،و در نقطهی مقابم قما شلمهای ستم جنسی قرار دارد و
هدف آن برچیدن این ستم از طریق مبتارزهی آزادیبختش زنتان استت.
اصم کنفدرالیسم دملراقی در پی استقرار دملراسی در قما زمینتههتای
زندهگی جامعهی کورد میباشد که مبتنی است بر بتو شناستی و برابتری
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جن ها و مبارزه علیه قما شلمهای ارقجاع و عقدماندهگی ،و حقتو،
و آزادیهای فردی را با قلامم دملراسی پیوند میزند.
کنفدرالیسم دملراقی بیآن که به خشتونت متوستم شتود در صتدد
یافتن چارهی مسائم اجتماعی و به این قرقید بتر سیاستت صتلح مبتنتی
استت .کنفدرالیستم مزبتور علیته هتر گونته قهتاجم بته کشتور ،مترد و
آزادیهای خود و علیه هر گونه نقگ حقو ،خود ،از حق دفاع مشتروع
از خود استفاده خواهد کرد.
کنفدرالیسم دملراقیت عبتارت استت از جنتبش خلتق کتورد بترای
استتتقرار دملراستتی و سیستتتم جامعتتهی ختتود .جلتتوهی ی ت جامعتتهی
دملراقی است و از قما ساختارهای ملی فراقر میرود .مبنتی استت بتر
آزادیهای سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی ،جنسی و حقو ،قتومی.
برای وحدت سازمانهای اشتراکی و بو شناختی مختلف ق ش میکند و
در عین حال نمایندهگی سازمان حاکمه را چونتان یت قجلتی جامعتهی
سازمانیافته عهده دارد .بر این اساس ،قما بخشهتای جامعته بته ویتژه
قما زنان و جوانان را به برپایی سازمانهای دملراقی خود و حلومتت
بر خود فرامیخوانم.
کنفدرالیسم دملراقی بیان وحدت دملراقی کوردهایی است که در
چهار کشور پراکندهاند و در سرقاسر جهتان پختش شتدهانتد .هتدف آن،
چارهسازی مسائم درونی ملت کورد از طریق وحدت دملراقیت استت.
این کنفدرالیسم ،گرایش به ایجاد ی دولت-ملت مبتنی بتر ناسیونالیستم
را چونان ادامهی ی فهم منسوخ از دولتت-ملتت در نظتر متیگیترد .از
آنجا که این الگوها نه چارهساز مسئلهی کورد است و نه به خلتق کتورد
در قوسعهی جامعهی کورد کم میکند ،نیروها را به پریرندهگی نستبت
به دملراقی سازی و پیوستن به کنفدراسیون بر مبنای وحدت دملراقی
فرامیخوانم.
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کنفدرالیسم دملراقی مبتنی است بر ی فهم و احساس دملراقیت
عمیق از آزادی؛ میان مردمان قائم به قفاوت نیست و از برابتری و آزادی
قما خلقها دفاع میکند .دولت-ملتِ مرکزگترای مبتنتی بتر مرزهتا را از
میان برمیدارد .کنفدرالیسم دملراقی مبنای وحدت خلقهتا و نیروهتای
دملراقی در خاورمیانه است .روابط خود را بتا کشتورهای همستایه بتر
مبنتتای برابتتری و آزادی حقتتو ،سیاستتی ،اجتمتتاعی و فرهنگتتی مستتتقر
میسازد .برای این منظور ،قما خلقهای موجود در منطقه را به وحتدت
در درون کنفدراسیون دملراقی فرامیخوانم و کشورهای همسایه را بته
پریرش ی موضع دملراقی دعوت میکنم.
کنفدرالیسم دملراقی در نقطهی مقابم امپریالیسم جهانی قرار دارد و
دملراسی جهانی خلقها را میجوید .این سیستمی است که قما خلقهتا
و قما بشریت در سدهی بیست و یت بایتد در آن زنتدهگتی کننتد .راه
رسیدن به کنفدرالیسم دملراقی جهانی و عصتری نتوین را متیپیمایتد.
بشریت را به ایجاد ی جهان نوین زیر چتر ی کنفدرالیسم دملراقیت
جهانی فرامیخوانم.
1
باور دار با اع قشتلیم کومتا کومتالن کوردستتان چونتان قجلتی
کنفدرالیسم دملراقی و وحدت خلق کورد ،در این نوروز  ،2005فلسفه
و راهی نوین برای زندهگی خلق خود پایهگراری کتردهایتم .قمتا خلتق
خود را به استقرار دملراسی خود ،به اقحاد و حاکمیت خویش زیر پرچم
خود (با پ زمینهای سبزرنگ همراه با خورشیدی زرد و ستارهای سترخ)
فرامیخوانم .این پرچم را با افتختار بلنتد متیکتنم و بته انجتا وظتایف
خویش به عنوان ی رهبتر ادامته ختواهم داد .در ایتن روز بهتار ،روزی
نزدی قر به آزادی قا روزهای بهاران گرشته ،نتوروزی شتاد بترای مترد
خود و مردمان منطقه آرزو دار  .با نهایت احترا .
)1 . Koma Komalen Kurdistan (KKK

مطلب زیر بیانیهای است که از سوی هالکهوی ،1مرکز
اجتماعی ترک و کورد در لندن ،در چهاردهم فوریهی
 2014انتشار یافت.

صلح ،برابری و تعیین سرنوشت خویش:
کوردها رهبری ارائهی یک راه نوین را برای سوریه به
دست میگیرند
قجربهی کوردها از خودمختاری دملراقی در سوریه طی هفتتههتای
گرشته با اع خودفرمانی در منطقهی روژاوا در میان جشنهای مردمتی
گسترده گا های مهمی به جلو برداشته است .کوردهای ستوریه بته رغتم
قحمم سرکوب وحشیانهای که طی سالها به دست اسد انجا میشتد ،از
پیوستن به ق ش برای سرنگونی رژیم با وسایم قهرآمیز خودداری کردند
و در عوض قصمیم گرفتند با اجرای حتق قعیتین سرنوشتت ختویش از
خود در برابر قهدیدهای رژیم و نیروهای شورشی دفاع کنند .کوردها ،در
انجا این کار ،از حقو ،و آزادیهای قما اجتماعهای مقیم در داخم این
منطقهی قحت کنترل خود دفاع کردهاند در عین حتال کته سلتاریستم را
چونان مفهومی به غایتت بیگانته بتا اصتول دملراقیت مترقتی ختود رد
میکنند .این موضع درخشان به صراحت در نقطهی مقابتم هتدفگیتری
1 . Halkevi
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قفرقهآمیز اقلیتها و پتاکستازی قتومی عامدانتهای استت کته از ستوی
گروههایی مانند جبههالنصره 1انجا میگیرد ،گروههتایی کته حملتههتای
وحشیانهشان همننان غیرنظامیان روژاوا و صلح نستبیای را کته از آغتاز
درگیریها حفظ شده قهدید میکند.
صالح مسلم ،2رئی مشترک حزب اقحاد دملراقی  ،اع کترده کته
کوردهای سوری نه از حاکمیت نه از گروههای شورشی حمایت میکنند
بلله فقط در پی دفتاع از ختود در برابتر کشتتارها و پتاکستازی قتومی
هستند .شبهنظامیان اس گرا دست به کار ی پاکسازی قومی وحشتیانه
در روستاهای کوردنشین شدهاند و مسئول قستاوتهتا و کشتتارها علیته
شهروندان غیرنظامی کورد بودهاند .رهبر کوردهای سوریه ادامه متیدهتد
"آنها که به ما و خانههای ما حمله متیکننتد هتیچ نتوع احترامتی بترای
دملراسی و آزادی قائم نیستند؛ آنها هیچ احترامتی سرشتان نمتیشتود.
قما آن چه ما از همان ابتدا گفتهایم و کردهایم حمایت از خودمتان بتوده
هم در برابر رژیم و هم در برابر این نیروها".
درگیریهای خونین در قمتا قابستتان در نزدیلتی مترز قرکیته میتان
کوردهای سوریه به رهبری حتزب اقحتاد دملراقیت و جبهتهی النصتره
ادامه داشت و موجد قهدید بیرباقی منطقه و کشیده شدن درگیریها بته
قرکیه میشد .در واکنش ،وزیر خارجه احمد داووداغلو هشتدار داده بتود
که اگر درگیریها "خطری متوجه امنیتت قرکیته کنتد" بتیکتار نخواهتد
نشست.
4
3
شهرهای کوردی قتمعترن و قتمحاصتم و روستتاهای حلتد زیتر
حملههای وحشیانه قرار داشتند به طوری که صتدها زن و کتودک کتورد
1 . Jabhat al-Nusra
2 . Saleh Muslim
3 . Tal-Aran
4 . Tal-Hasel
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بیگناه و افراد سالخورده به قتم رسیدند و طبق آیین مرهبی ستر بریتده
شتتدند .بتته عت وه ،حستتد اظهتتارات حتتزب اقحتتاد دملراقیت  ،صتتدها
غیرنظامی اسیر شدند و هنوز از سرنوشت آنها خبری نیستت و هتزاران
غیرنظامی در وحشت خشونت این گروههای قروریستی مسلح نتاگزیر از
فرار از خانههای خود بودند.
آن چه اکنون به موشلافی دقیتق نیتاز دارد نقتش قرکیته در شتعلهور
کردن درگیری در بخش کوردی سوریه است .به رغم انلارهتای رستمی
قرکیه در خصوص حمایت از گروههایی ماننتد النصتره ،ادعاهتای قرکیته
مبنی بر عد دخالتِ کامم چندان بیچون و چرا قابم پریرش نیستت .در
عین حال موضتوع قتأمین فرامترزی قستلیحات از ختاک قرکیته بته ایتن
گروههای نظامی نیز در میان است .این مسائم نیاز به بررسی دارد و بایتد
فوراً متوقف شود.
قرکیه آمادهی ورود به مراکره با صالح مسلم بتود امتا از قت شهتای
ختتود بتترای نتتابودی یلپارچتتهگتتی مواضتتع کوردهتتا در ستتوریه دستتت
برنمیداشت ،مواضعی که با اجرای خودفرمانی کوردها در این کشتور از
زمان آغاز جنگ داخلی مایهی قهدید شتده بتود و بتیم آن متیرفتت کته
نمونهی این آزادی و دملراسی به خود قرکیه نیز سرایت کند.
کوردهای سوریه بته رهبتری حتزب اقحتاد دملراقیت بترای قغییتر
دملراقی و صلحآمیز سوریه به طوری که حافظ قنوع قتومی و خصتلت
سلوالر کشور باشد ،طرحهای سازنده و مفصلی مطترح کترده استت .در
نوامبر سال گرشته ،طرحهای مزبور برای استقرار یت دستتگاه متدیریت
داخلی در راستای حاکمیت بر منطقه اع شتد ،و در شتامگاه کنفتران
ژنو  2در قاریخ  21ژانویتهی  2014کوردهتا رستماً اعت خودمختتاری
کردند .سه کانتون مجتزای جزیتره ،کوبتانی و عفترین هتماکنتون قحتت
رهبری ائت فی از کوردها ،آشوریان ،مسیحیان ،ارامنه و مسلمانان استت و
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قانون اساسی جدید روژاوا نیز به قصوید رستیده بته طتوری کته در آن
حقو ،کودکان و زنان به مشارکت کامم در زندهگی سیاسی ،اقتصتادی و
اجتماعی قضمین شده است .از این دستگاه مدیریت جدید باید حمایتت
گستردهقری به عمم آید زیرا نمایندهی ی طرح ناب با رهبری مترد در
راستای آیندهای صلحآمیز بترای ستوریه استت .متا از حقتو ،کوردهتای
سوریه برای اجرای خودفرمانی دملراقی در این منطقه دفاع میکنیم.
ما خواهان آزادی هر اسیر غیرنظامی در دستت گتروههتای شورشتی
هستیم و بر قوقف فوری قأمین قسلیحات بته ایتن دار و دستتههتایی کته
س حهای خود را به سوی غیرنظامیان بیگناه هدف میگیرند و مرقلتد
جنایات جنگی میشوند قأکیتد متیکنتیم .گروهتی از متخصصتان ،بترای
رسیدهگی به گزارش کشتارهای اخیر و جمعآوری مدارکی کته مرقلبتان
این اعمال شنیع را به دست عدالت میستپارد ،بایتد از منطقتهی کوردهتا
دیدن کند.
1
هم شورای ملی سوریه واقع در استانبول و هتم حامیتان بتینالمللتی
آنها به طور مرقد فراخوانها به گنجاندن مسئلهی کورد در مراکرههتای
صلح ژنو  2و مشارکت بلوک کوردهتا بته عنتوان یت گتروه مستتقم را
نادیده گرفتهاند .این خود یلی از دالیم قنزل این مراکرههتا در حتد یت
نمایش خندهآور بوده؛ قنها طرفهایی که به طور راستین مرد ستوریه را
نمایندهگی میکنند خیلی راحتت و بتیدردستر در جمتع مزبتور حاضتر
نیستند در حالی که بازیگران بینالمللی و منطقهای ق ش میکننتد یت
سوریهی جدید را طبق منافع خود از کار درآورنتد .آنهتا قتازه در حتال
متوجه شدن خطر واقعاً بزرگی هستند که گروههایی مانند جبههالنصره بر
کشور قحمیم میکنند ،گروههایی که به طور ضمنی قرغید متیشتدند و
)1 . Syrian National Council (SNC
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در این دو سال گرشته متورد حمایتت متالی و لژستتیلی قترار داشتتند.
واشنگتن و همپیمانهای آن از جمله قرکیته هتر استتراقژیای کته بترای
آیندهی سوریه قعقید میکنند ،به رستمیت شتناختن حقتو ،دملراقیت
کوردها باید به طور حتم در مرکز آن قرار داشته باشد؛ حقو ،کوردها در
کنار حقو ،بسیار اجتماعهای دینی و قومی دیگرِ حاضتر در ایتن کشتورِ
به شدت متنوع که از نظر قاریخی یلی از چنتدفرهنگیقترین کشتورهای
خاورمیانه است باید مورد حمایت قرار گیرد به رسمیت شناخته شود.
شما را به پاسخدهی به این مطالبهی فتوری بترای دفتاع از کوردهتای
سوریه فرامیخوانیم .آنها جانبدار ارزشهای صتلح ،آزادی و دملراستی
برای قما خلتقهتای ستوریه هستتند ،همتان ارزشهتایی کته جامعتهی
بینالمللی خود را مدعی حمایت از آنها میداند .کوردها حمایتت متا را
فرامیخوانند .نباید بگراریم سقوط کنند.

مطلب زیر بیانیهی شاخهی اروپایی حزب اتحاد دمکراتیک
سوریه است که در دهم ژوئن  2013منتشر شد.

کوردستان غربی و دورهی انقالبی
خلق کورد در کوردستان غربی (شمال سوریه) جمعیتی برابتر بتا 3/5
میلیون نفر دارد و حدود  15درصد جمعیت سوریه را قشتلیم متیدهتد.
کوردستان غربی از نقطهنظر جمعیتشناسی کثرتگرا و سرزمین کوردها،
اعتتراب ،کوردهتتای ایتتزدی ،کوردهتتای علتتوی بتته ع ت وهی مستتیحیان،
آشتتوریان ،کلتتدانیان و ارامنتته استتت .بافتتت چنتتدقومیتی و چنتتدفرهنگی
کوردستان غربی همیشه در صلح و همسازی زندهگتی کترده .کوردهتا از
زمان آغاز انق ب بزرگ سوریه مخالف نظامیسازی درگیتریهتا بتوده و
خیلی زود رفتار ددمنشتانهی رژیتم در ستختگیتری بته اعتتراضهتای
صلحآمیز را ققبیح کرده است.
خلق کورد در همبستهگی با انق ب سوریه به پا خاست و شیوههتای
سرکوبگرانهی رژیم را به شدت محلو کرد .معترضان کورد به سرعت
خواهان سرنگونی رژیم شدند ،موضعی که از آن موقع حفظ شده استت.
در عین حال مداخله و درگیری دائمالتزاید نیروهای ختارجی را محلتو
کرد و در راستای استفاده از نهضت بتزرگ انقت ب ستوریه بترای منتافع
محدود خود ق ش داشت و دارد .کوردها از همان آغاز انق ب قا کنتون
بر دفاع از خویش و منطقهی خود در برابتر حملتههتای رژیتم ستوریه و
گروههای مسلح قمرکز کردهاند .این گروههتای مستلح شتمار بزرگتی از
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نیروها از جهادیهای سلفی و خردهجنایتکاران گرفته قتا دستتههتایی از
ارقش آزاد سوریه را نمایندهگی میکنند .اقدا های دفاعی کوردهتا ،قابتم
قوجهقر از همه یگانهای مدافع خلتق (ی.پ.گ) کته قحتت عتالیقترین
هیئت سیاستی کوردستتان غربتی یعنتی شتورای عتالی کوردهتا فعالیتت
میکنند ،قا حد زیتادی کوردهتا را از وحشتت جنتگ داخلی/قفرقتهآمیتز
برکنار داشته است .کوردها ،با کنار گراشتن کارآمد چشمانتداز سیاستی-
اجتماعی سابق حزب بعث ،نهادها و سازمانهای جدیدی به کار بستهاند.
این امر به آنها کم کرد کوردستان غربی را از ستقوط آزاد اقتصتادی-
سیاسی برهانند و ابزار قرفیع نیازهای اساسی جمعیت کلتی را بته دستت
ایشان داد .کوردها با این کار قوانستند مأمن بیشمار راندهشده (چند صد
هزار نفر) شوند و نیازهای ابتدایی آنها را قأمین کنند.
شهرهای کورد بارها بار مورد قهاجم قرارگرفتت .گتروههتای مستلح،
شووینیستها و بینادگرایان که بافت پلورالیستی سوریه را برنمیقابند بته
شهرهای سرهکانیه ،قمقمر 1و همین قازهگی بته عفترین حملتهور شتدند،
شهری که در شتمال غربتی ستوریه واقتع استت .بترای بتیش از ده روز
گروههای مسلح در کنار عناصر سلفی شهر عفرین را در محاصره داشتتند
و قوانستند جریان ورود کاالها را از جمله اجناس پزشلی ،شتیر کتودک،
آرد ،روغن گیاهی و سوخت به شهر قطع کنند .این سیاست قحطتی آرتار
وحشتناکی بر مرد عفرین دارد که پت از جریتان گستتردهی مهتاجران
داخلی اکنون دارای حدود ی میلیون نفر جمعیت استت .بتا ایتن حتال،
آنها نتوانستند از دفاع ی.پ.گ قجاوز کنند.
امید داریم که این وضعیت دشوار در عفرین در مراکرههای صلح ژنو
 2مورد بحث و قأکید قرار گیرد .امید داریم که طرفهای درگیر پیتا متا
1 . Til Temir
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را بشنوند و ما نیز جامعهی بینالمللی و پاسداران حقو ،اساستی بشتر را
به انجا اقدا بترای پایتاندهتی بته ایتن محاصترهی فاجعتهبتار عفترین
فرامیخوانیم .امید صادقانهی ما این است که مستئلهی کوردستتان غربتی
بتواند به شیوهی دملراقی و صلحآمیز حم و فصم شود.

این مصاحبه ابتدا در آژانس خبری کوردیِ فیرات هابر
آژانسی 1انتشار یافت و سپس در آوریل  2014برای
وبسایت روژاوا ریپورت 2ترجمه شد .مصاحبه به همراه
مقدمهی آن بدون هیچ تغییری اینجا آورده شده است.

الگوی اقتصادی روژاوا ،یک الگوی اشتراکی
سید ِاوران 3در یک مصاحبه برای اِی.ان.اف 4با پروفسور دکتر احمد یوسف 5به
گفت و گو نشست .احمد یوسف ریاست کمیتهی اقتصاد و تجارت کانتون خودمختار
عفرین را پس از اعالم خودمختاری این کانتون در ژانویهی گذشته به عهده گرفت.
دکتر یوسف دربارهی الگوی اقتصادی غالب در جهان و تالش در روژاوا برای برپایی
یک اقتصاد آلترناتیو حول یک الگوی اشتراکیِ اجتماعی چنان که عبداهلل اوجاالن
طرح آن را ریخت صحبت میکند .وی در پارهای از صحبتهای خود میگوید "از
آنجا که این الگو همانی است که تاریخ بشریت با کمک آن جانی دوباره خواهد
یافت ،فرصتهای پیروزی ما زیاد است ".برگردان مصاحبهی اوران با دکتر یوسف به
زبان انگلیسی در زیر تقدیم میشود.
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راکتو ( )Racoدر
منطقتهی را کو
عطمانتا( )Atmanaدر منط قه
روستتای عطما نا
 .5دکتر یوسف در سال  1962در رو ستای

ششتم بترای
برای
عفرین متولد شد .مدرسهی مقدماقی را در روستای خود گرراند و پ از کتک س ش شم
پت از
نبتود ،پ
آموزشتی ن بود،
ادامهی قحصیم به راکو نقم ملان کرد .از آنجا که در روژاوا املانات آموز شی
پتدر دو فرز ند
فرزنتد
حتاال پدر
کترد و حاال
گرران ک س دوازدهم به حلد رفت .وی در سال  1991ازدواج کرد
است .دکتر یوسف در دانشگاههای مختلف در روژاوا و سوریه قدری کرده است
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سید اوران :الگوی اجتماعی و اقتصادی عبداهلل اوجاالن ،رهبر کوردهاا،
را چطور ارزیابی میکنید؟
دکتر احمد یوسف چشمانداز ،قفلر و پیشتنهادهای آقتای اوجتاالن
ربطی به "جریان سو " [که در غرب پدیتد آمتد] نتدارد .همننتین فلتر
نمیکنم ارقباط چندانی به سیاست داشته باشد .زمانی که آنها را در کنتار
قفلری که در غرب در جریان قلامم قاریخی اقتصادی پدیتد آمتد متورد
م حظه قرار دهیم متوجه این امر میشویم .اینجا میقوانیم ببینیم حترف
حساب قفلر اوجاالن چیست.
جهان در سال  1492ی انق ب را قجربه کترد .در ستال  1498یت
انق ب دیگر را شاهد بود .نتایج به نتدرت مفیتد بودنتد امتا از هتر دوی
اینها به عنوان انق ب یاد میشود .بیایید آنهتا را بپتریریم و چنتان کته
بودند بررسی کنیم .در ستال  1492کریستتف کلمتد 1آمریلتا را کشتف
کرد .در سال  1498واسلو دو گاما 2در حال کشف آفریقا بود و با عبتور
از پشت آفریقا قوانست هنتد را کشتف کنتد .پت از ایتن دو قصتادف،
دورهی وحشیگری و ستم در جهان آغاز میشتود .رتروت بومیتانی کته
زمتتینهاشتتان "کشتتف" شتتد بتته قستتخیر درآمتتد .مبتتانی دولتتت-ملتتت
سرمایهداری در بحبوحهی جریانهای مرکانتیلیسم گراشته شتد .دولتت-
ملت ،که پایههای آن در این دوره ریخته شد ،طی دورهی ک سی ِ آن در
سدهی نوزدهم قدرقمندقر شد .قوحشی که همراه با این قلامم پدید آمتد
مخلو ،همین قغییر و قحول بود .نا دیگر آن نیز سرمایهداری است .نگاه
سرمایهداری به زنتدهگتی ،اجتماعتات ،جوامتع و طبیعتت فقتط نگتاه از
درینتتهی استتتعمار استتت .ستترمایهداری در ختتارج بتته واستتطهی ستتتم،
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استعمارگرایی و غارت قلامم یافت در حالی که در داخم ،حق زندهگتی
طبقههای فقیر را به رسمیت نمیشناخت .نمایندهگان کلیستا نیتز در ایتن
قحوالت صاحد نقش بودند ،برای مثال ،رابرت مالتوس .1این از جریتان
اول قوسعههای اقتصادی در جهان.
جریان دو با انتشار مانیفست کمونیستتی آغتاز متیشتود کته قحتت
رهبری کارل مارک در دههی  1840به دست داده شد .قتوحش و ستتم
در بازار باید از سرمایهداران گرفته و به دولت انتقتال داده متیشتد .ایتن
جریان دو در ققابم با جریان اول رشد یافت .سدهی بیستم شاهد قلامم
اندکی در این جهت بود اما نتوانست چارهای برای مستائم اجتمتاعی یتا
اقتصادی بشریت ارائه دهد .همننین نتوانستت مستئلهی آزادی جوامتع،
خلقها و فرهنگها را حم و فصم کند .جوامع فقط در رابطته بتا عوامتم
اقتصادی در نظر گرفته میشدند .به همین خاطر ،مسائم آزادی ،برابری و
عدالت نتوانستند حم شتوند .ایتن جریتان [دو ] را مارکسیستم-لنینیستم
شلم بخشتید و ختود در پوشتش اقحتاد شتوروی متجستم شتد .اقحتاد
شوروی شاهد برخی قوسعهها بود ،اما در عین حال به عنوان دیلتتاقوری
پرولتاریا سازمان یافته بود .کشورهای سرمایهداری از وحشت آن ختود را
جمع و جور کردند .قرس گسترش کمونیسم از شر ،به غترب سترقاپای
آنها را فراگرفت .به همین خاطر ،ملاقد اقتصتادی و اجتمتاعی فلتری
معین در غرب طی ی جریان سو پایهریزی شد .این ی جریان جدید
بود که شتلم متیگرفتت .هتدف آن ستنگانتدازی در مستیر قوستعهی
کمونیسم به اروپا بود و جلوگیری از آن .طترحهتایی بترای قلمیتم ایتن
جریان از طریق بازگرداندن برخی حقو ،سلدشتده از فقترا و کتارگران
طی قلامم سرمایهداری به اجرا درآمد .این جریتان ستو طتی دهتههتای
1 . Robert Malthus
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 60 ،1950و  70قدرقمندقر شد .جریان مزبور ی زنتدهگتی زیبتا بترای
کارگران آلمان ،فرانسه و سوئی پدید آورد .کارگران به پیشبرندهگان دیگتر
حقو ،ع وه بر حقو ،کارگری صرف قبدیم شدند .کارگران در کشتورهای
اسلاندیناوی در ی سطح بسیار عالی به اهداف خود دست یافتند.
در سال  1991با سقوط اقحاد شتوروی ،ایتن جریتان [ستو -آ.گ] از
بین رفت .سرمایهداری حقوقی را که از قرس کمونیسم برای کارگران بته
رسمیت شناخته بود یلی پی دیگری پ گرفت.
جریانی که از سوی عبدا اوجاالن رهبر خلق کورد پایهگراری شتده
بود ،پ از این فروپاشی در دههی  1990پدیتد آمتد .همننتان کته ایتن
جریان پیش میرفت قدرقمندقر متیشتد .بته ایتن دلیتم فلتر نمتیکتنم
نا گراری جریان اخیر به عنوان جریتان ستو چنتدان مناستد باشتد .در
واقع ،به نظر میرسد ق شی در کار است قا جریتان مزبتور را بتا جریتان
سو که [در غرب] فروپاشیده و از بتین رفتته قعیتین هویتت کنتد .ایتن
جریان ،که مبانی آن در دهتهی  1990گراشتته شتد ،پت از ستال 1999
عمومیت بیشتری به خود گرفت .جزئیات آن پ از سال  2007روشنقر
شد زیرا در این سالها ی بحران در سرمایهداری در حال ظهور بود .بته
زعم من جریان مزبور ،نظر به اقتصاد ،یت جریتان چهتار استت ،و نته
همان جریان سو  .جریانی است که به جامعه ،قلامم اجتماعی ،زندهگتی
و سازماندهی زنتدهگتی اقلتا دارد .جریتانی کته بته م حظته و بررستی
سرمایهداری ،مارکسیسم و نظرات روزا لوگزامبورگ 1میپردازد .جریتانی
که علیه سرمایهداری انحصاری است ،کته از وجتود اجتمتاعهتا حمایتت
میکند همان قدر که جریانی است که به بو شناسی غایت قوجته را دارد.
جریانی که چارهی مسائم اجتماعی و اقتصادی مترد منطقته و جهتان را
1 . Rosa Luxambourg
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خواهد یافت .البته برای قلامم این جریان باید آن را به طتور شایستتهای
ارائه داد .نمیقوانیم این جریان را نزد خود نگاه داریم .باید دیگتران را از
طریق گا های عملی با آن آشنا سازیم.
اوران :چرا شما به طور ویژهای به اندیشهی اوجاالن عالقمند بودید؟
یوسااف در اقتصتتاد نظراقتتی دربتتارهی ستترمایهداری و مارکسیستتم
میخوانتدیم .اندیشتههتایی را متیخوانتدیم کته دستتپتروردهی افتراد
کشورهای غربی بود .آنها قئوریهای مختلفی به دستت دادنتد و از ایتن
قئوریها رویلردهای مختلفی به منطقهی ما صورت گرفتت امتا قتا ایتن
لحظه هیچ کدا از آنها هیچ نتیجهی مثبتی برای مترد یتا مردمتان [ایتن
منطقه] دربرنداشته.
پ

از فروپاشی سلسلهی عباسیان 1قئوریهتای چنتدان محلمتی در

منطقه به دست داده نشد و قا پایان سدهی بیستم هم وضعیت کمابیش به
نحو سابق باقی ماند .در پایان سدهی بیستم چشمانتداز ،قفلتر ،قئتوری و
اندیشههای آقای اوجاالن به عنوان قفلر آزاد منطقه پدید آمد .ایتن قفلتر
قبدیم به آلترناقیوی شد برای قفلر غربی .پراقی هایی صورت گرفت قتا
مسائم منطقه را هم موافق با قفلر غربی و هم موافق با واقعیت منطقته -
با سرشت ،ویژهگیها ،سنتها ،قاریخ و فرهنگ آن  -حم و فصتم کنتد.
اوجتتاالن آرتتار آکادمیستتینهتتای غربتتی ،استتاقید اقتصتتادی و غیتتره را بتتا
نظرداشت چشماندازها ،قفلرات و اندیشههای آنان در خصتوص منطقته،
با نگاهی که از منطقه برمیخاست قفسیر کرد .و از میان این آرتار چیتزی
را برگزید که به کار منطقه میآید .از این نقطهنظر من شان موفقیتت را
1 . Abbasid dynasty
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میبینم .من قتادر بتودها از دو پنجتره بته اقتصتاد جهتانی نگتاه انتداز .
پنجرهی اول پوزیتیویسم غربی بود و پنجرهی دو پنجرهای است مشرف
به منطقه و اوجاالن آن را به روی من گشود.
اوران :پروژههای کوتااهماد  ،میاانماد
چارهسازی مسائل اقتصادی کانتون چیست؟

و بلندماد

شاما بارای

یوسف این جریان را اصم اساسی خود در عفرین و قما کانتونهای
روژاوا برگزیدهایم و پروژههای اقتصادی ختود را در راستتای ایتن ختط
فلری قوسعه میدهیم .با ورود به ایتن جریتان بته مثابتهی مبنتا ،قت ش
میکنیم اقتصاد خود را سازمان دهیم ،نیرو بخشیم و قوستعه دهتیم .ایتن
جریان عبارت است از جریان اقتصاد اشتراکی اجتماعی.
با مردمی از قما پ زمینههای اجتمتاعی و پیشتههتا طترف هستتیم.
نظرات آنها را دریافت متیکنتیم .خواستتهتا و مطالبتههتای ایشتان را
میشنویم و مطابق با آن ذرهذره پروژههای خود را قلامم میدهیم.
به این قرقید ،اقتصادی که در عفرین خواهان ایجتاد آن هستتیم یت
اقتصاد اجتماعی خواهد بود .به این خاطر ،کار خود را از قعاونیها آغتاز
میکنیم ،از واحدهای کوچ قولید .اقتصادی را قوسعه ختواهیم داد کته
بر کشاورزی ،به عبارت دیگر بر قولید ،مبتنی است .این شیوهی قولیتد را
بر مبنایی قرار میدهیم که قما مترد منطقته در آن قترار گیرنتد و از آن
منتفع شوند .با چنین گامی ،هدف ما قغییتر الگتوی اقتصتادی در ستوریه
است .پروژههایی را قوسعه خواهیم داد که منافع قما مرد سوریه در آن
لحا شود ،در عین حال که الگویی اقتصادی برای خلقهتای منطقته بته
دست داده باشیم .این از برنامههای بلندمدت ما.
پیشبرد آنها چندان دشوار نیست زیرا شالودهی اقتصتادی کتانتون متا
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بسیار قدرقمند است .زمینی ب غنی که بر آن همه گونه فعالیت قولیتدی
قابم انجا است .نیروی انسانی فراوانی نیتز موجتود استت .یت نیتروی
انسانی مولد و سختکوش.
اوران :در حال حاضر اهداف فوری شما کدام است؟
یوسف کار خود را با یافتن چارهای برای بیکتاری شتروع ختواهیم
کرد .چارهی مزبور را در پیشرفت قفلری متیبینتیم کته حتول قولیتد بتا
پشتیبانی زمین باشد ،زیرا الگوی اقتصادی ما الگویی است که قولید مبتنی
بر زمین و دا پروری را مبنای خود میداند .همته را بته کتار روی زمتین
خود مبتنی بر نیازهای جامعه قشتویق متیکنتیم .همننتین دا پتروری را
قوسعه خواهیم داد .در دورهی رژیم بعث دا پروری ققریباً به طور کامتم
رخت بسته بود .محصوالت دامی از خارج به عفرین و مناطق پیرامون آن
وارد میشد .هنوز این وضعیت برقرار است.
ق ش خواهیم کرد سترمایهگتراران منطقتهای را در ایتن فرآینتد وارد
کنیم .اما به آنها اجازه نمیدهیم به استثمار جامعته و مترد بپردازنتد یتا
کسد و کار خود را انحصاری کنند .کانتون عفرین ی کانتون کشاورزی
است .به این خاطر ،مسائم زارعان خود را حم و فصم و به قنوعبخشتی
به قولید آنها کم خواهیم کرد .واحدهای قولیدی کوچ برپا خواهیم
کرد ،برای نمونه اهمیت بیشتری به قولید زیتون منطقه خواهیم داد که قتا
امروز هیچ محم اعتراب نداشتته .بته ستوی صتنعتیستازی کوچت در
منطقهی خود حرکت خواهیم کرد به طوری که در آن قمتا محصتوالت
زیتون بتواند پردازش شود.
اوران :آیا پاروژهای بارای توساعهی روابا اقتصاادی و ترااری باا
همسایهگان خود دارید؟
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یوسف البته که داریم .نظر به املانات ما ،نیتاز بته بتازار بترای ایتن
محصوالت نیز وجود دارد .در عین حال ،چیزهایی هم هست که بایتد از
بازارهای خارجی وارد منطقهی ما شود .ق ش این است که با قجارت به
این مسئله پاسخ داده شود .به این خاطر ،سعی میکنیم رابطتهی ختود را
با کشورهای همسایه قوسعه دهیم.
در حال حاضر دشواریهای معینی را قجربته متیکنتیم کته نتیجتهی
مسائم کلیقری در سوریه است .برای مثال ،کانتون ما صدها هزار پناهنده
دریافت کرده .مشل قی قو با این به وجود میآید .داریم ق ش میکنیم
برای افرادی که قازه به کانتون ما آمتدهانتد شتغم ،قولیتد و فرصتتهتای
کاری ایجاد کنیم .سعی میکنیم به واسطهی واحدهای قولیتدی کتوچلی
که راه انداختهایم فرصتهایی برای کار ارائه دهیم .برای فترارفتن از ایتن
مشلم ،کوشش میکنیم روابط با کشورهای همسایه را قوستعه دهتیم .در
حال ق ش برای قوسعهی روابط با قرکیه هستیم .به آنها نشتان ختواهیم
داد که مردمان روژاوا نه ی مشلم برای قرکیه بلله ی نفع بترای ایتن
کشور هستند .همننین روابط بتا بترادران عترب ختود را کته بتا چنتین
مشل قی دست و پنجه نر متیکننتد قوستعه ختواهیم داد .بترای یتافتن
چاره ،از آنها یت شتری در پتروژههتا و الگتوی اقتصتادی خودمتان
خواهیم ساخت .از قما خلقها و کشورها دعوت متیکنتیم بته ایتنجتا
بیاینتتد و از الگتتویی کتته قصتتد اجتترای آن را داریتتم بیاموزنتتد .الگوهتتای
انگلیسی ،فرانسوی یا آمریلایی نمیخواهیم ،میخواهیم همتان طتور کته
آقای اوجاالن گفت به الگویی بازگردیم که دهها هتزار ستال در منطقتهی متا
جواب داده .در این راه موفق خواهیم شد زیرا هیچ الگوی دیگری در جهتان
باقی نمانده که قجربه نشده باشد .از آنجا که این الگو همانی است که قتاریخ
بشریت به آن بازخواهد گشت ،فرصتهای پیروزی ما باالست.

.

در دسامبر  2014یک هیئت نمایندهگی بینالمللی از
دانشگاهیان برای آموختن دربارهی انقالب روژاوا از
1
کانتون جزیره دیدن کرد .مطلب زیر گزارش بکی
(یکی از نمایندهگان) است.

یک انقالب در زندهگی روزمره:
کانتون جزیره ،روژاوا
رابطهی استثمار به نحوی جهانشمول حاوی رابطهی مستقیم سلطه،
انقیاد ،و کنترل اجتماعی و پلیسی است .اما وقتی یک نفر رابطهی سلطه،
رابطهی انقیاد ،را اعم از رابطهی استثمار میگیرد ،به عبارتی جزء به جای
کل ،آنگاه نگاه به رابطهی استثمار و طبقهها را از دست میدهد .لحظهی
قهر که به مثابهی نقطهی آغاز گرفته شده و اعم از رابطهی میان فرد و
جامعه فرض شده ،ناگزیر به نقطهنظر فرد منزویشده و نقد زندهگی
روزمره کشیده میشود -.تئوری کمونیستی()1

در سرقاسر قلمروهای حلومت در کانتون جزیره ،مرد عمدقاً بر یت
مبنای داوطلبانه درگیر کار هستند قا دگرگونیهای بلندهمتانهی جامعته را
رقم زنند .پزشلان خواهان برپایی ی سیستم مراقبتت بهداشتتی رایگتان
مدرن هستند اما در عین حال به ما میگویند قصتد جمتعآوری و پختش
1 . Becky
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دانشهای محلی سرکوبشده را دربتارهی درمتان و قغییتر شترایط کلتی
زندهگی دارند .میگویند هدفشان برپایی شیوهای از زنتدهگتی عتاری از
جتتداییهاستتت  -میتتان ختتود متترد و میتتان متترد و طبیعتتت  -کتته بتته
بیماریهای جسمی و روحی میانجامد .دانشگاهیان میخواهند آمتوزش
را به سمت مسائم اجتماعی هدایت کنند .میگویند برنامه دارند آزمونها
را قرک کنند و ققسیمبندی میان آموزگاران و دانشجویان و انضباط مستقر
را از میان ببرنتد .اصتم نتوین "ژنولتوژی" (مطالعتهی زنتان) یت نگتاه
آلترناقیو به اسطورهشناسی ،روانشناسی ،علم و قاریخ میافلند .همیشته و
همهجا به ما میگفتند زنان کنشگران اقتصادی اصلی و کسانی هستند که
مسئولیت "اخ  ،و زیباییشناسی"" ،آزادی و زیبایی"" ،محتوا و شلم"
با آنهاست .وقتی که دولت الگویی برای قدرت انگاشتته متیشتود ،ایتن
انق ب در صدد چیرهگی بر محدودیتهایی است که بر ایتن فعالیتتهتا
واقع شده.
بارها بتار بترای متا قلترار متیکردنتد کته هتمزیستتی و همتاهنگی
هویتهای فرعیِ از پیش موجود و قغییریابنده بایتد جتای "یت پترچم،
ی زبان و ی ملت" را بگیرد .دستگاه مدیریت جدیتد از ستهمیههتایی
برای نمایندهگان اجتماعهای کتورد ،عترب و آشتوری قشتلیم شتده بته
طوری که بر اساس فعالیتهای خود نامزد متیشتوند .اگرچته میلیشتیا و
نیروهای امنیتتی از نظتر قتومی درهتمقنیتده استت ،گتروههتای آشتوری
گردانهای خود را دارند .زندهگی هرروزه برای زنان ،کته در گرشتته بته
زنده گی اندرونی محدود شتده بودنتد ،بیشتترین قغییتر را داشتته استت.
اگرچه خیابانها هنوز به طور عمده محم آمد و شد مردان است ،زنان نیز
ساختارهای آموزشی و شتوراهای محلتی ختود را برپتا کتردهانتد .قمتا
هیئتهای سیاسیِ قرکیبی باید دستکتم قتا  40درصتد متشتلم از زنتان
باشند و قما نمایندهگتیهتای مشتترک بایتد شتامم یت زن شتوند .بته
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اینسان ،زنان هم در انق ب و هم در موضتوعهتای اصتلی آن بته طتور
خودمختار سازماندهی میشتوند .قابلوهتای اع نتات در قمیشتلو بیشتتر
نشانگر زنان رزمندهی ی.پ.ژ است قا اعضای مرکر ی.پ.گ و میقتوان
جملهی "ما از شما دفاع میکنیم" را روی آنها خواند.
اعضای ی.پ.ژ دربتارهی ستازماندهی غیرسلستلهمراقبتی موجتود در
میلیشیا با ما سخن گفتند .میگفتند در ایتن ستازمان فرمانتدهان منتختد
وجود دارند اما درست مانند قما اعضتای دیگتر در قمتا فعالیتتهتای
زندهگی اشتراکی مشارکت دارند .با این حال این ربطی به نگترهی هرکته
به هرکه و پساساختارگرایی ندارد .انضباط نیز ی بخش مهم از اخ  ،و
زیباییشناسی زندهگی روزمتره استت .زنتانی کته متیدیتدیم بته عنتوان
نیروهای امنیتی (آستایش) آمتوزش متیبیننتد داختم چنتد صتف متنظم
مینشستند .روز اول سفر کمی بهتزده شدیم زیترا صتفی از کتارآموزان
یونیفر پوش که خیلی دقیق روی ی خط ایستاده بودند و درست ماننتد
سایر ارقشها ی صدا و بلند پاسخ فرمانتدهی ختود را متیدادنتد ،از متا
استقبال کردند .ویدئوهای آموزشی ی.پ.گ ،که موسیقی روی آن قنظتیم
شده ،در هر قلویزیونی پخش میشود .حتا در دانشگاه ،جایی که جوانتان
به طور جمعی زندهگی میکنند ،پخت و پز و قمیزکاری به یت شتیوهی
مافو ،کارآمد روی میدهد وظایف به طور مثرر انجا میشود ،یعنی بتا
ققسیم میان قما افراد به طوری که برابری و افقیت و انضباطِ خودکار بته
طور کامم همپوشانی دارند.
ی ابها اخ قی و زیباییشناختیِ دیگر حول و حوش اهمیت رهبتر
پ.ک.ک ،اوجاالن ،یا آپو (نامی کته مترد بته او دادهانتد و اغلتد روی
دیوارها مینویسند یا روی قفنگهای خود حلاکی میکنند) وجتود دارد.
قصتتویر او ققریب تاً در هتتر اقتتاقی روی دیتتوار آویختتته استتت" .گتتردش
آزادیخواهانهی" پ.ک.ک ،که حزب اقحاد دملراقی روژاوا نیز خود را
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مرقبط با آن میداند  -ضمناً دست کشیدن از ساختار سلستلهمراقبتی  -از
سوی او شروع شد .ذکر این نلته جالد است که ققریبتاً پت از گترران
دورهای در ایتن منطقته ،پتتیش از دستتگیری آپتتو در ستال  ،1999متتوارد
فو،الرکر وجود داشت ،اگرچه او را همیشه طراح این اندیشهها میدانند.
قصاویر دیگری که زینتبخش دیوارها ،داشبوردها و واحتدهای صتنعتی
است متعلق به شهدا میباشد  -چهرههای شهدا با رنگهایی در پ زمینه
که به سازمان ایشان مربوط است .آیا اهمیت دارد که اوجاالن هنتوز قنهتا
شخص زندهای است که این افتخار را نصید میبترد ،رهبتری کته هتیچ
ک نمیقواند به طور مستقیم با او ارقباط برقرار کنتد و از هتیچ قتدرت
عملی برخوردار نیست
تضعیف دولت
خیلیها به ما میگفتند نلتهی این انق ب نه جابهجایی ی حلومت
با حلومتی دیگر بلله پایان سلطهی دولت است .رئی مشترک کنگرهی
ملی کورد مسئله را این گونه مطرح کرد "چگونه بدون قتدرت امتا علیته
قدرت حلمرانی کنیم" .قدرت دولتی به چنتد شتیوه پراکنتده متیشتود.
آموزش مرد به عنوان آسایش ،با این آرزو که هتر کت بهترهمنتد از آن
آموزش خواهد شد ،در حال حاضر به طور گستردهای روی میدهد .ایتن
بخشی از ق ش برای پخش کردن ابزار قهر در میان همهگان است .به متا
میگفتند دفاع مرد از خود "به قدری واجد اهمیت است که نمتیقوانتد
نمایندهگی شود" .رزمندهگانِ مسئول ی مرکز آموزشی به متا متیگفتنتد
هدف آن است که از طریق آموزش (نه فقط آمتوزش استتفاده از استلحه
بلله آموزش میانجیگری ،اخ  ،،قاریخ کوردستتان ،امپریالیستم ،جنتگ
روانی از سوی فرهنگ عامه و اهمیت آموزش و انتقاد از خود) سترانجا
کم دستگاه آسایش برچیده شود.
دستگاه مدیریت جدید (با ی پارلمان و  22وزارتخانه) که در حال
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حاضر از سوی سازمانها و احزاب سیاسی مختلف به کار بسته شتده امتا
در نهایت قرار است انتخابی باشد ،مسئولیت برخی عمللردهای دولتی را
به عهده گرفته است .زمانی که در بهتار  2012داعتش بته روژاوا رستید،
نیروهای کورد با پیشبینی خونریزیهایی که از ققابم میان داعش و اسد
داشتند و نظارهی فرصتی که در این میان بود ،نیروهای دولتتی ستوریه را
در دری  1محاصره و دربارهی خروج آنها (بدون س حهایشان) مراکره
کردند .پ از رایزنی با دیگر نیروهتای اجتمتاعی و سیاستی در منطقته،
همین اقفا ،برای کم روژاوا روی داد .با این حال ،رژیتم استد بته طتور
کامم منطقه را قخلیه نلرده است .در قمیشلو ،بزرگقترین شتهر جزیتره،
هنوز کنترل ناحیهی کوچلی که شامم فرودگاه نیتز متیشتود ،در اختیتار
رژیم است .دولت قدیم نیز به موازات ساختارهای جدید به فعالیت خود
ادامه میدهد .بیمارستانهای جنوبیقر سوریه نیتز هنتوز پتریرای برختی
افراد بسیار بیمار است و رژیم هنوز به بعضی کارمندان دولتتی از جملته
برخی معلمان حقو ،میدهد.
در این بین ،دستتگاه متدیریت جدیتد بته قعتادل عناصتر خودمختتار
چندگانه درآمده است .جدای از این ،کمونها (شوراهای محلی هفتهگتی
با یگانهای دفاعی محلی خود و شوراهای پایینی که ضمناً وقف جوانان،
زنان ،سیاست ،اقتصاد ،ختدمات عمتومی ،آمتوزش و بهداشتت شتده) و
شوراهای شهری و کانتونی متشلم از نمایندهگتان برگزیتدهی آنهتا ،بته
مسائم عملی فوریای میپردازند که فوراً قابم حم هستتند .هتم دستتگاه
مدیریتی و هم کمونهتا از ستوی جنتبش جامعتهی دملراقیت (TEV-
 ،)DEMائت فتی از ستتازمانهتای موجتتود در حتزب اقحتتاد دملراقیت ،
قعاونیها ،آکادمیهتا ،ستازمانهتای زنتان و جوانتان ،و احتزاب سیاستی
1 . Derik
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هوادار ،برپا شده است .این سازمانها هر ی ساختارهای قصتمیمگیتری
خود و گاهی برنامههای آموزشی خود را در "مراکز آموزشی"" ،خانهها"
و "آکادمیهای" خود دارند .نتیجهی قما اینها چنین بتوده کته کلیتهی
نیروهای سیاسی دارای وابستهگیهای پینیده و متقاطع به هتم هستتند و
این که قعداد فراوانی از نشستها و جلسهها را با هم برگزار میکنند.

و کمونیسم؟
در روژاوا ،به رغم خاک غنی و مسطح آن ،قولید کشاورزی و صنعتی
در سطح محدود وجود دارد .عمدهی اراضیِ "سبد نان" سوریه  -روژاوا
 در ماللیت دولت بوده و برای کشت ق محصتولی گنتد و استتخراجنفت مورد استفاده قرار میگرفت .جمعیت کتورد ایتن منطقته اغلتد بته
شهرهای جنوبی مهاجرت میکردند قا ی زیرطبقهی زحمتلش در ازای
دستمزدهای پایینقر را قشلیم دهند .دستتگاه متدیریت جدیتد زمتین را
قصاحد و رمرههای آن را میان قعاونیهای خودسازماندهای پختش کترد
که برای قوسعهی زراعت دامی و افزایش قنتوع محصتوالت آن زحمتت
میکشند .دستگاه مزبور همننان به استخراج نفت میپتردازد و آن را بته
دیزل کمکیفیت میپاالیتد قتا در کتانتونهتا بته فتروش برستاند و میتان
قعاونیها و سایر مثسسهها قوزیع کند .آنچه قعاونیها قولید میکنند ،یتا
به دستگاه مدیریت یا قحت کنترلهای قیمتی بستیار عجیتد بته فتروش
میرسد .مدیریت به هر خانوار یت جیترهی نتان اختصتاص متیدهتد.
قاچا ،فراوان است.
افرادی که مسئول نظارت بر ایتن قغییرهتا هستتند آنهتا را فقتط راه
حمهایی عملی برای مسئلهی شیوهی بازقولید مرد در بستری از جنگ و
قحتریم قوصتتیف متتیکننتتد .ایتتن بستیار متفتتاوت از شتتیوهای استتت کتته
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دگرگونیهای عملی فوری برای حوزهی داخلی قوصتیف شتد .اعضتای
ی.پ.ژ به ما گفتند میلیشیای زنتان "فضتا را بترای آزادی گشتود" "بته
شیوهای نوین در زندهگتی مشتارکت متیکنیتد و ،هنگتامی کته در کنتار
دیگران هستید ،درمییابید که قدرت داریتد" .و ادامته متیدادنتد "مترد
وقتی متا را دیدنتد کته در کنتار متردان متیجنگتیم ،جنتگ متا را علیته
ذهنیتهای مردمحور نیز پریرفتنتد" .هتیچ ستخنی دربتارهی چنتدوچون
ققابم قدرتدهی سازنده با ضرورت روابط اخ لگر استثمار و مبادله در
میان نبود .شاید به این خاطر که مردمی که ما با ایشان صحبت میکتردیم
به طور عمده از طبقهی متوسط بودند ،گرچه خود این واقعیت نیتز مهتم
است.
مخالفت با دولت به نوعی مخالفت با سرمایه در سطح نیروی جهتانی
آن است .مدیریت جدید به دو شتلم بتا نتاقو مخالفتت متیکنتد یلتی
مخالفت با داعش که مورد حمایت قرکیته استت و دیگتری مخالفتت بتا
ایاالت متحتده و سترمایهی بتینالمللتی (مقولتهای کته دولتت منطقتهای
کوردستان  -جایی که در حال حاضر دو خانوادهی حاکم در ی جانتد
بزرگراههای خود کمپهای پناهندهگی و در جاند دیگتر مراکتز فتروش
میسازند – نیز در آن سقوط کرده است) .آنها در عین حال هیچ قوهمی
دربارهی انگیزههای کسانی که به آنها حمایت نظامی میرسانند ،ندارنتد
جنبش جامعهی دملراقی میخندد که "همه ،از جمله ایاالت متحتده در
حتتال حاضتتر ،طتتوری نشتتان متتیدهنتتد کتته گویتتا متتا در ستتمت آنهتتا
ایستادهایم!" .اما علیه ارزشی که همننتان در شتلم روزمتره وجتود دارد
هیچ گونه مخالفتی نیست .آنهتا کته ادعاهتای فعتاالن پرشتور غربتی را
دربارهی ماهیت انق بی آن چه در حال حاضتر در روژاوا روی متیدهتد
مردود میدانند ،حق دارند آن را ،در عوض ،برپایی ی سپر علیته جنتگ
امروز و وحشیانهقرین ستم قوصیف کنند که ع وه بر ی ارقش ،از یت

 / 124کلید کوچک دروازهای بزرگ

نوع جدید ایدئولوژی ،به جای ایدئولوژی رهاییبخش ،بهره میبرد)2(.
این وضعیت در عین حال با منحنی مبارزههایی کته طتی چنتد ستال
اخیر در جهان روی داد اشتتراکهتایی دارد .دولتت ،کته حتاال کتارگزار
سرمایهی جهانی است ،چونان گناهکار از سوی جنتبشهتایی متشتلم از
طبقات متوسط و پرولتاریایی نگریستته متیشتود .در ایتن بتین ،ملتت را
همنون نیرویی در برابر آن میبینند .مبارزهها زیر ایتدئولوژی شتهروندی
(با پیشفرض قراردادن سلسلهمراقد نژادی و جنسیتی) شلم متیگیترد.
قغییری که در روژاوا روی میدهد قا اندازهای اقلا دارد بته یت هویتت
کوردی رادیلال و گروه قابم قوجهی از طبقههای متوستط کته بته رغتم
فصاحت رادیلال خود همیشه نفعی در ادامهی حیتات سترمایه و دولتت
داشتهاند.
اما ،در عین حال ،هویت مزبور از اشتراکهایی نیز با عالیقرین نقتاط
مبتتارزههتتای ایتتن بحتتران برختتوردار استتت یعنتتی شتتورشهتتای آن.
استراقژیهایی که در روژاوا به کار بسته میشود به نحوی زادهی قحلیتم
شورشهای ناکا است در ستال  2004فقتط چنتد متاه پت از قشتلیم
حزب اقحاد دملراقی  ،قیامی از کوردهتا کته خواهتان آزادی سیاستی از
دولت سوریه بود نه فقط قتم ،شلنجه و بازداشتت فتوری را پتیش روی
خود دید بلله وارد دورهای طوالنی از ستم وحشتیانه شتد .آنهتا بتا بته
خاطر آوردن قجربههای مزبور قصمیم دارند دیگر مرقلتد آن اشتتباههتا
نشوند .آن چه در حال حاضر روی میدهد کمونیستیسازی نیستت (،)3
بلله ی جنبش واقعی است علیه قهر و چپاول دولت به طوری کته هتم
در مرزهای خود به شتیوهی نظتامی و هتم در داختم از طریتق پراکنتدن
قدرت در خود ،در حتال جنتگ استت .در ایتن معنتا ،محتدودیتهتای
مبارزات در روژاوا همان محدودیتهای مبارزات در هتر جتای دیگتری
است که رابطهی میان نیروی کار و سرمایه بته موضتوع سترکوب قبتدیم
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شده و مبارزههایی که سرکوب را نقطهی آغاز ختود در نظتر متیگیرنتد.
مبارزههای مزبور در فاصلهی بسیار دوری از سنگرهای بازقولیتد سترمایه
روی میدهند و قرارشان نیز قغییر مناستبات استتثمار نیستت .آن چته در
روژاوا که قا اندازهی زیتادی از دستترس نیتروی سترمایهی جهتانی دور
است شایان قوجه خواهد بود ،این استت کته چته مبتارزههتایی بتر ستر
مناسبات استثمار شلم خواهد گرفتت ...بتر ستر قوزیتع زمتین ،بتر ستر
قخصیص انواع مختلف کار ،قیمتها و دستتمزدها ،واردات و صتادرات،
این که زنان پ از بازگشت از میلیشیا خواستار کدا قغییر در ماللیت و
روابط قولیدی خواهند شد

منابع:
1. Theorie Communiste (2009) The Glass Floor
HTTP://LIBCOM.ORG/LIBRARY/GLASS-FLOORTHEORIE-COMUNISTE
2. II Lato Cattivo (2014) The Kurdish Question
HTTP://ENDNOTES.ORG.UK/EN/IL-LATO-CATTIVOTHE-KURDISH-QUESTION-ISIS-USA-ETC
)3. SIC International Journal for communisation (2011
HTTP://SIC.COMMUNISATION.NET/

این مصاحبه در شمارهی اکتبر  2014میدان ،1ژورنال
آنارشیستی ترکیه ،منتشر شد.

"کاوه هستیم در برابر ضحاکان"
یک مصاحبه با گروه عمل آنارشیستی انقالبی 2درباره کوبانی

مدت دو سال است که نهادهای انقالب اجتماعی در روژاوا ،کوردستان
غربی ،در حال رشد و تکامل است .با مد نظر قرار دادن این مسئله،
دشوار است نادیده گرفتن این واقعیت که مبنای حمالت علیه کوبانی
همان سیاستهای نفعجویانهی دولت ترکیه و سرمایهداری جهانی
است .عبدالمالک یالچین 3و مروه دلبر 4از "عمل آنارشیستی انقالبی"
از نخستین روز مقاومت علیه تالشها برای سد کردن انقالب مردم ،در
همبستهگی با مردم منطقه در سروچ ،5مرز کوبانی ،حضور داشتند .با
ایشان دربارهی مقاومت کوبانی و انقالب روژاوا مصاحبه کردیم.

میدان :از آغاز مقاومت کوباانی ،اعتارا هاای فراوانای ساازماندهی
کردید و اعالمیهها و پوسترهای زیادی انتشار دادید .همچنین در "دیدهباان
مرزی زنریرهی انساانی" مشاارکت داشاتید کاه در روساتاهای سارو ،
نزدیک مرز کوبانی ،سازماندهی شد .هدف شما از رفتن به آنجا چه باود؟
ممکن است دربارهی کارهایی که آنجا انرام دادید به ما بگویید؟
1 . Meydan
)2 . Devrimci Anarsist Faaliyet (DAF
3 . Abdülmakik Yalcin
4 . Merve Dilber
5 . SURUC
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م .د .به دلیم انقت ب روژاوا مرزهتای میتان بختشهتای کوردستتان
متعلق به سوریه و خاک قرکیه از میان رفت .دولت قرکیه حتا ق ش کترد
برای نابودی قأریر انق ب ی دیوار بلشد .در بحبوحهی جنگتی کته بته
نفع سرمایهداری جهانی و دولتهای منطقه بود ،مترد کتورد در ستوریه
گا دیگری در راستای انق ب اجتماعی برداشتند .در ستایهی ایتن گتا ،
ی جبههی واقعی پدید آمد که به سوی آزادی مرد حرکتت متیکنتد و
در کوبانی به دست داعتش ،اوبتاشهتای دستتپتروردهی سترمایهداری
جهانی ،ی حملهی قما و کمتال علیته انقت ب آغتاز شتد .بته عنتوان
آنارشیستهای انق بی زمتانی کته وضتعیت در کوبتانی و کتم روژاوا را
مورد م حظه قرار میدادیم ،غیرمملن بود که خود را کنار بلشتیم و بته
طور مستقیم درگیر آن نشویم .نظر به این که مرزهای میتان دولتتهتا از
بین رفته بود ،همبستهگی با خلقهتای مقتاو در کوبتانی نقشتی حیتاقی
داشت .ما در پانزدهمین ماه انق ب روژاوا قترار داریتم .در ایتن  15متاه
اعتراضهای مشترک فراوانی را سازمان دادیم و اع میهها و اط عیههتای
زیادی منتشر کردیم .طی آخرین موج حملهها علیه انق ب در کوبانی ،به
طور مشابه انبوهی از اع میه نشر دادیم و به اط عیهچسبانی پترداختیم و
در عین حال اعتراضهای خیابانی زیادی سازماندهی کردیم .با این حتال
باید به مرز کوبانی میرفتیم قا درود خود را به مبارزهی آزادیخواهانتهی
مرد کورد علیه حمت ت اوباشتان داعتش بفرستتیم .در شتد بیستت و
چهار سپتامبر از استانبول عاز مرز کوبانی شدیم .رفقای خود را دیتدیم
که کمی زودقر از ما رسیده بودند و دوشادوش هم گارد مرزی زنجیترهی
انسانی را در روستای بویده ،1در غرب کوبانی ،کشیدیم .صدها داوطلتد
مانند متا آنجتا حضتور داشتتند کته از بختشهتای مختلتف آنتاقولی و
1 . Boydê
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بینالنهرین به مرز آمده بودند قا ی زنجیرهی انسانی به طول  25کیلومتر
3
در خط مرزی روستاهای مختلفی مانند بویده ،بته ،1اقمانلته 2و دوشتان
بلشند .یلی از اهداف زنجیرهی انسانی قوقف ارسال نفترات ،قستلیحات
و حمایتهای لژستیلی به داعش از سوی دولت قرکیه بود ،حمایتهایی
که همه از آن خبر دارند .زندهگی در روستاهای مترزی بته رغتم شترایط
جنگی ،خود به ی زندهگی اشتراکی قبدیم شده .هدف دیگتر دیتدهبتان
مرزی ما مداخله [در اجرای مرزی] در همبستهگی با مترد کوبتانی بتود،
که باید از حم قی که به کوبانی میشد میگریختند ،که هفتههتا در مترز
انتظار میکشیدند و حتا از سوی نیروهای پلی ارقش قرکیته (ژانتدارما)4
به آنها حمله میشد .در روزهتای اول فعالیتتهتای دیتدهبتانی مترزی،
سیمکشیها را بریدیم و همراه با کستانی کته از استتانبول متیآمدنتد بته
کوبانی عبور کردیم.
میدان :ممکن است بگویید پس از آن که مرز را باه قصاد کوباانی رد
کردید چه اتفاقی افتاد؟
ع .ی .لحظهای که مرز را رد کردیم ،با شو ،و شتعف بزرگتی از متا
استقبال شد .در روستاهای مرزی کوبتانی ،همته از پیتر قتا جتوان ،قتوی
خیابانها بودند .چری های ی.پ.گ و ی.پ.ژ با شلی های هتوایی بته
ما درود میفرستادند که مرز را از بین بردیم .قوی خیابانهای کوبانی قد
زدیم .بعتد ،بتا مترد کوبتانی و چریت هتای ی.پ.گ و ی.پ.ژ کته از
انق ب دفاع میکردند صحبت کتردیم .خیلتی مهتم استت مرزهتایی کته
1. Bethê
2. Etmankê
3. Dewşan
4. Jandarma
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دولتها میان خلقها به پا کردهاند این طور در هم کوبیده شود .این عمم
که در شرایط جنگ صورت گرفت یت بتار دیگتر نشتان متیدهتد کته
خیزشها و انق بها را نمیقوان با مرزهای دولتها متوقف کرد.
میدان :دربارهی افرادی که در "دیادهباان مارزی زنریارهی انساانی"
مشارکت کردند و جمعیت محلی پیرامون مرز خبرهای زیاادی باه گاو
رسید که از سوی پلیس ارتش و پلیسهاای معماولی ماورد حملاه قارار
گرفتند .دولت ترکیه با این قلدری در مرز سعی داشت چه چیزی به دسات
آورد؟ شما چه فکری در این باره میکنید؟
ع .ی .بله ،صحیح است که سیاست دولت قرکیه حملته بته هرکستی
است که در دیدهبان مترزی حضتور دارد و هرکستی کته در روستتاهای
مرزی زندهگی میکند ،و هرکسی که از کوبانی ق ش میکنتد از مترز رد
شود .گاهی این حملهها بارها روی میدهد و گاهی چندین روز به طتول
میانجامد .روشن است که هر حمله بهانه و هتدف ختود را دارد .دیتدیم
که طی ققریباً هر حملهی نظامی (ژاندارما) ،کامیونها مقتداری قجهیتزات
به آن سوی مرز حمم میکردند .از محتوای دقیق محمولتههتایی کته بته
داعش میرسد اطمینان نداریم .با ایتن حتال ،از قتدرت حملتههتایی کته
صورت میگیرد میشود فهمید که گاهی به افرادی اجتازه داده متیشتود
برای پیوستن به داعش مرز را رد کنند ،گتاهی قستلیحات متیفرستتند و
گتاهی دیگتتر نیازهتای روزانتتهی داعتش را رقتتق و فتتق متتیکننتد .ایتتن
محمولهها گاهی با وسایم نقلیهی دارای شتمارهی پت ک رستمی حمتم
میشوند و گاهی دار و دستههایی آنهتا را حمتم متیکننتد کته مستئول
اجرای "قاچا "،دولتی هستند .به ع وه ،این دار و دستههای زیر پوشش
حمایت دولتی ،مایمل مرد کوبانی را که در مرز انتظار میکشند غصد
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میکنند .از سوی دیگر ،پلی نظامی با دریافت کمیسیون  30درصدی بته
افراد اجازهی عبور از مرز میدهند .این سیاستهتای دولتت علیته مترد
محلی سالهاست که همین گونه است .بته دلیتم شترایط جنگتی ،حتاال
سیاست مزبور بیشتر به چشم میآید .حم ت در مرز بتا هتدف ارعتاب
افراد فعال در دیدهبان مرزی و مرد روستاهای مرزی صورت میگیرد.
میدان :اگرچه دولت ترکیه منکر این مسئله است ،کمابیش میدانای کاه
از داعش حمایت میکند .اما شما گفتید که در حال حاضر حتا افرادی کاه
از مرز رد میشوند تا به داعش بپیوندند به وضوح قابل رؤیت هساتند .باه
این ترتیب در این منطقه حمایت دولات ترکیاه از داعاش چیازی پنناان
نیست .این حمایت در مرز چطور صور میگیرد؟
م .د .دولت قرکیه مصرانه حمایت خود را از داعش انلار میکند .بتا
این حال ،هربار که این انلار را اع میکند ،ی محمولهی جدید بترای
عبتتور از متترز ستتازماندهی متتیشتتود ،خنتتدهدار استتت .بستتیاری از ایتتن
محمولهها آن قدر بزرگ هستند که قابم مشاهده باشند .برای مثال ،انتواع
وسایم نقلیه "بستهبندیهای حمایتی" را وارد مرز میکنند .خود ما شاهد عبتور
دهها "وسیلهی نقلیهی خدماقی" از مرز بودیم که پنجترههتای مشتلی داشتتند.
واقعاً هیچ ک از آن چه داخم این وسایم نقلیه است قعجبی ندارد .همتهی متا
میدانیم که نیازهای داعش از طریق این کانال قأمین میشود.
میدان :ممکن است اهمیت تاریخی و معاصر حمایت آنارشیساتهاای
انقالبی از مقاومت کوبانی و انقالب روژاوا را به ویاژه در زماناهی حاضار
توضیح دهید؟
ع .ی .مقاومت کوبانی و انق ب روژاوا را نباید جدا از قتاریخ دور و
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دراز مبارزهی خلق کتورد بترای آزادی دانستت .در سترزمینی کته در آن
زندهگی میکنیم ،مبارزهی خلق کتورد بترای آزادی را "مستئلهی کتورد"
مینامند .سالها این مسئله را مانند مشللی که ناشی از خود مترد استت
و نه دولت ،بد جلوه میدادند .باز قلرار میکنیم این مبارزهی خلق کورد
است برای آزادی .پ قنها مسئلهی موجود در ایتن بتین ،دولتت استت.
خلق کورد سالها برای موجودیت ختود علیته نتابودی و سیاستتهتای
انلارگرانهی جمهوری قرکیه ،و صدها سال علیه دیگر قدرتهای سیاسی
در این سرزمین میجنگیده .این مبارزه ،همراه با قتدرت ستازمانیافتتهی
مرد  ،علیه دولت و سرمایهداری است .در شعار "پ.ک.ک مترد استت،
مرد اینجایند" کام ً روشن است که این نمایندهی سیاستی کته در هتر
فرد میقوان آن را قشخیص داد چه کسی است و این قدرت سازمانیافته
کیست .از همان زمان کته ادراکهتای ختود را در مبتارزه ،در بستترهای
مختلتتف ،قحلتتیم بخشتتیدیم رابطتتهی متتا بتتا جامعتته و افتتراد کتتورد و
سازمانهای خلق کورد به شلم همبستهگی متقابم بوده .این رابطه را بتر
مبنای چشمانداز مبارزهی خلقها برای آزادی قرار میدهتیم .در مبتارزهی
آزادیخواهانهی مرد  ،جنبشهای آنارشیستی همواره در نقش کاقتالیزور
بودند .در عصری که سوسیالیسم نمیقوانست از اروپا دور شتود ،زمتانی
که هیچ قئوریای به نا "حق ملم در انتخاب سرنوشت ختویش" نبتود،
جنبشهای آنارشیستی همزمتان بتا مبتارزهی آزادیخواهانتهی مترد در
مناطق مختلف جهان شلمهای مختلفی به خود میگرفت .برای فهم ایتن
مطلد کافی است نفوذ آنارشیسم بر مبارزههای مرد در گسترهی وسیعی
از اندونزی قا ملزی را مشتاهده کنتیم .در عتین حتال ،نته انقت ب در
روژاوا با قعریف مبارزههای آزادیخواهانهی ملی ک سی انطبا ،دارد نه
مبارزهی زاپاقیستها در چیاپاس .ملت به عنوان ی لفظ سیاسی به طتور
بدیهی بنا به قعریف خود دارای دولت است .به این کیفیتت ،بتا در نظتر
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گرفتن مبارزهی خلقها برای خودسازماندهیهای بیدولت ،باید از مفهو
"ملت" فاصله بگیتریم .از ستوی دیگتر ،رویلترد متا عبتارت نیستت از
مانندسازی یا شبیه ساختن مقاومت کوبانی با هر نمونهی قتاریخی دیگتر.
این روزها گروههای مختلف به دورههای قاریخی مختلف اشاره میکننتد
و مقاومت کوبانی را به این نمونهها شبیه میستازند .بتا ایتن حتال ،بایتد
دانست که مقاومت کوبانی خودِ مقاومت کوبانی است؛ و انقت ب روژاوا
خودِ انق ب روژاوا .اگر کسی میخواهد انق ب روژاوا را ،که مبنای ی
انق ب اجتماعی را ایجاد کترد ،بته متوردی مربتوط ستازد متیقوانتد آن
انق ب اجتماعی را که در شبهجزیرهی ایبری قحقق یافت بررسی کند.
میدان :اگرچه مقاومت در کوبانی در خارج از مرزهاای دولات ترکیاه
روی میدهد ،تظاهرا های همبستهگی در هر گوشهی جنان به پا میشود.
ارزیابی شما از تأثیرهای مقاومت کوبانی  -البته در عمل ،انقاالب روژاوا -
به ویژه بر آناتولی و همچنین بر خاورمیانه و در عین حاال در یاک ساطح
جنانی چیست؟ پیشبینی شما از این تأثیرا چیست؟
م .د .فراخوانها برای سرهلدان (عبارت کوردی معادل خیتزش) ،در
آناقولی و به ویژه شهرهای کوردستان پاسخ داده شد .از همتان شتد اول
(قظاهراتها) همه در خیابانها برای مقاومتت کوبتانی و انقت ب روژاوا
علیه دار و دستههای داعش و حامیتان آنهتا یعنتی دولتت قرکیته ،درود
فرستادند .به ویژه در شهرهای کوردستان ،دولت با اعمال قانون و مجامع
پارلمانی خود به سرهلدان مترد حملته کترد .دولتت بتا کمت محافتم
حزباللنترا( 1واژهی قرکیبی حزبا و کنترا) کوردستان را بته ورطتهی
قرور کشاند و  43نفتر از بترادران متا را بته قتتم رستاند .ایتن کشتتارها
1 . Hizbulkontra
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نشاندهندهی عمق وحشت دولت قرکیه از انقت ب روژاوا و ایتن املتان
است که چنین انق بی میقواند در محیط آن عمومیت یابد .دولت قرکیته
و سرمایهداری جهانی ،که از روی بیچتارهگتی حاصتم از قترس حملته
میکنند ،وحشت دیگری نیز دارند که به خاورمیانه مربتوط متیشتود .در
خاورمیانه ،به رغم قما طرحها ،غارتها ،و خشتونتهتای ستاختهگتی،
انق ب اجتماعی هنوز در حال پدیداری است .همین مسئله موجد شتده
قما طرحهای سرمایهداری جهانی و دولتهای منطقتهای درهتم بریتزد.
چنان قحولی در کار است که به رغم قما نفتوذ قبتاهکننتدهای کته در آن
میشود ،انق ب اجتمتاعی قوانستت در روژاوا ستربرآورد .ایتن انقت ب
پاسخ به قما قردیدهایی است که آیتا اساستاً انقت ب متیقوانتد در ایتن
منطقه و در ابعاد جهانی روی دهتد یتا خیتر .قحتول مزبتور اطمینتان بته
انق ب را به ویژه برای مرد این منطقته و همننتین در مقیتاس جهتانی
ققویت کرد .هدف قما انق بهای اجتمتاعی در قتاریخ عبتارت بتود از
دستیابی به ی انق ب اجتماعیشدهی جهانی .با این چشتمانتداز ،قمتا
گروههای آنارشیستی بینالمللی را به عمتم در همبستتهگتی بتا مقاومتت
کوبانی و انق ب روژاوا فرامیخوانیم .بتا فراختوان متا بته همبستتهگتی،
آنارشیستهای بخشهای مختلف جهان از آلمان قا آقن ،از بروکستم قتا
آمستردا و از پاری قا نیویورک دست به قظاهرات زدند .ی بار دیگتر
به هر سازمان آنارشیستی که فراخوان ما را دریافت کرد ،قظاهرات بته پتا
کرد و به قما کسانی کته ایتنجتا در کنتار متا در ایتن دیتدهبتان مترزی
زنجیرهی انسانی ایستادند ،درود خود را میفرستیم.
میدان :رسانههای مورد حمایت دولت ترکیه ،از همان روزهای نخسات
حملهی داعش ،انبوهی از خبرها ساخت که ادعاا مایکردناد کوباانی در
آستانهی سقوط است .با این حال ،با گذشت یک مااه از آن زماان آن چاه
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دریافتند این بود :کوبانی سقوط نخواهد کرد! بله ،کوباانی ساقوط نکارد و
نخواهد کرد .ما ،روزنامهی میدان ،به همبساتهگای شاما باا کوباانی درود
میفرستی  .نکتهی دیگری هست که بخواهید اضافه کنید؟
م .د .ما به عنوان آنارشیستهای انق بتی ،حتتا در اوضتاع و احتوال
جنگی منطقهی خود ،شلستتناپتریری ایمتان بته انقت ب را زنتدهگتی
کردهایم و زندهگی میکنیم و شتاهد آن هستتیم .آن چته در روژاوا روی
میدهد ی انق ب اجتماعی استت! ایتن انقت ب اجتمتاعی ،جتایی کته
مرزها برچیده شدهاند ،دولتتهتا قتدرت ختود را از دستت متیدهنتد و
طرحهای سرمایهداری جهانی مختم شده ،در منطقتهی متا نیتز عمومیتت
خواهد یافت .از هر ستمدیدهای دعوت میکنیم با چشمان ی ستتمدیده
بنگتترد .بتتا ایتتن بیتتداری ،همننتتین ایشتتان را بتته حمایتتت از مبتتارزهی
سازمانیافته از انق ب اجتماعی دعوت میکنیم .این قنها راه بارور کتردن
بررهایی است که در روژاوا کاشتته شتد ،همننتین قنهتا راه زنتده نگتاه
داشتن انق ب در مناطق گستردهقر .زندهبتاد مقاومتت کوبتانی! زنتدهبتاد
انق ب روژاوا!

گزارشی از ژانت بیهل ،1بومشناس اجتماعی ،یکی از
اعضای هیئت نمایندهگی بینالمللی عازم به کانتون
جزیره .این گزارش ابتدا از سوی مجلهی روآر 2در 16
دسامبر  2014منتشر شد.

برداشتها از روژاوا:
گزارشی از انقالب
از یلتم قتتا نهتتم دستامبر ،بتته عنتتوان عضتوی از هیئتتت نماینتتدهگتتی
آکادمیهای اقریش ،آلمان ،نروژ ،قرکیه ،پادشاهی متحده و ایاالت متحده،
شان دیدار از روژاوا را داشتم .بیست و نهم نوامبر در اربیم عرا ،جمع
شدیم و روز بعد را صرف کسد اط عات دربارهی دولت نفتی حلومت
منطقهای کوردستان کردیم ،مستائلی از قبیتم سیاستتهتای نفتتی آنهتا،
سیاستهای سرپرستیطلبانه ،احزاب درگیر (حزب دملرات کوردستان و
اقحادیهی میهنی کوردستان) و آرزوهای آشلار آنها برای همچشتمی بتا
دوبی .خیلتی زود آن چته را کته متیخواستتیم دریتابیم دریتافتیم و روز
دوشنبه ،با خ صی از آن همه ،به سوی دجله حرکت کردیم جایی که بتا
گرر از مرز وارد سوریه و روژاوا شدیم ،منطقهای خودمختار بتا اکثریتت
کورد در شمال سوریه.
آبراه رودخانهی دجله باریت بتود ،امتا جامعتهای کته در آن ستاحم
1 . Janet Biehl
2 . ROAR

 / 138کلید کوچک دروازهای بزرگ

دوردست دیدیم نمیقوانست چندان قفاوقی با دولت منطقهای کوردستان
داشته باشد روحیهی ی انق ب سیاسی و اجتماعی در هوا موج متیزد.
همین که پیاده شدیم ،افراد آسایش  -نیروهای امنیت غیرنظامی انق ب -
به استقبال ما آمدند .آسایش از برچسد پلی دوری میکند زیترا پلتی
در خدمت دولت است و آنها در خدمت جامعه.
نه روز بعدی را صرف کنلاش در خودفرمانی انق بی روژاوا کتردیم،
آن هم به شیوهای از مد افتاده به طتوری کته ختود را مستتقیماً غتر ،آن
ساختیم (هیچ گونه دسترستی هتم بته اینترنتت نداشتتیم قتا اخت لتی در
کارهایمان به وجتود نیایتد) .دو نفتر از ستازماندهان هیئتت متا  -دیت ر
دیری ( دانشجوی بااستتعداد دکتترا در دانشتگاه کمبتریج )1و دوریتش
چیمن( 2رئی سیواکای آزاد ،3مرکز کوردی اط عات عمومی در آلمتان)
 طی گردشی فشرده ما را به دیدن از نهادهای انق بی متعدد بردند.روژاوا از سه کانتون غیرهمجوار از نظر جغرافیایی قشلیم شده است؛
به دلیم جنگ جاری دولت اس می که به سمت غرب به ویژه در کوبانی
کشیده شده ،فقط از کانتونی که در منتهالیه شرقی استت دیتدن متیکنتیم
یعنی جزیره .اما همه جا به گرمی از ما استقبال شد.

راه سوم روژاوا
در آغاز ،امینه اوسی 4معاون وزیر خارجه ما را با قاریخ انقت ب آشتنا
کرد .رژیم بعث سوریه ،سیستم حلومت ق حزبی ،مدتهای مدید پتای
میفشرد که قما سوریها عرب هستند و ق ش متیکترد چهتار میلیتون
1 . Cambridge University
2 . Devriş Çimen
3 . Civaka Azad
4 . Amine Ossi
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کورد کشور را "عربیزه" کند ،هویت آنها را ستر کوبتد و مخالفتان را از
حق شهروندی محرو سازد.
پ از آن که گروههای اپوزیسیون قون و مصتر در بهتار عترب در
سال  2011دست به شورش زدند ،سوریان شورشی نیز به پتا خاستتند و
جنتتگ داخلتتی شتتروع شتتد .در قابستتتان  2012اقتتتدار رژیتتم در روژاوا
فروپاشید ،جایی که کوردها در متقاعد کردن غیرخشونتآمیز مقامات بته
قرک منطقه مشلم چندانی نداشتند.
روژاواییها (به این دلیم آنها را به این نا میخوانم کته اگرچته بته
طور عمده کورد هستند ،اعراب ،آشوریان ،چننیها و دیگر مردمتان نیتز
در میان آنها حضور دارند) آنگاه با دو گزینه مواجه شدند قرار گترفتن
در صف رژیمی که آنهتا را سترکوب کترده بتود ،یتا ایستتادن در کنتار
گروههای اپوزیسیون نظامی اس گرا.
کوردهای روژاوا که به طور نسبی سلوالر هستند ،هر دو طرف را رد
کردند و در عوض قصمیم گرفتند مبتنی بر اندیشههای عبتدا اوجتاالن،
رهبر دربنتد کوردهتا کته مستئلهی کتورد ،ماهیتت انقت ب و مدرنیتتهی
آلترناقیو در برابر دولت-ملت و سرمایهداری را از نو مورد واکتاوی قترار
داده بود ،راه سومی را در پیش گیرند.
کوردها در ابتدا زیر رهبری او برای ی دولت جنگیتده بودنتد کته بته
دههها پیش مربوط میشد ،بار دیگر زیر رهبری او هدف آنهتا شتروع بته
قغییر کرد کوردها حاال دولت را چونان منبتع ستتم رد و در عتوض بترای
خودفرمانی ،برای دملراسی مردمی ق ش میکنند .اوجاالن بتا بهترهگیتری
التقاطی از قاریخ ،فلسفه ،سیاست و مرد شناسی" ،کنفدرالیسم دملراقیت "
را پیشنهاد داد ،نامی برای برنامهی قما گستردهی دملراسی از پایین به بتاال،
برابری جنسیتی ،بو شناسی و ی اقتصاد قعاونی .اجرای آن اصول نه فقتط
در نهادهای خودفرمتانی دملراقیت بللته در نهادهتای اقتصتاد ،آمتوزش،
بهداشت و جنسیت ،خودفرمانی دملراقی خوانده میشوند.
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یک انقالب زنان
سه کانتون روژاوا ،ذیم راه سو خود ،اعت خودفرمتانی دملراقیت
کردند و به طور رسمی آن را طی یت "قترارداد اجتمتاعی" (بته جتای
"قانون اساسی" از این عبارت غیردولتتگترا استتفاده متیکننتد) مستتقر
ساختند .آنها ،قحت برنامهی مزبتور ،یت سیستتم خودفرمتانی مردمتی
مبتنی بر شوراهای کمونیِ محلی (هر مورد با دربرگیری چندصد خانوار)
ایجاد کردند که هرک میقواند در آنها حضور یابد ،و بتا نماینتدهگتان
منتخد در سطوح شهری و کانتونی ،قدرت از پایین به باال طی میرسد.
زمانی که هیئت ما از یت محلته در قمیشتلو (بتزرگقترین شتهر در
کانتون جزیره) دیدن میکترد ،در یت نشستت شتورای مردمتی محلتی
حضور یافتیم ،جایی که مسئلهی بر ،و مسائم مربوط به زنان ،قطعنامهی
نبرد و خانوادههای شهدا مورد بحث بود .مردان و زنان نشسته بودند و با
هم مشارکت میکردنتد .در هتر جتایی از قمیشتلو متیقوانستتیم شتاهد
شورایی از زنان باشیم که مشل ت ویژهی این جتن را مخاطتد قترار
میداد.
برای این پروژهی رهایی انسان ،جنسیت دارای ی اهمیت ویژه استت.
خیلی زود متوجه شدیم کته انقت ب روژاوا از استاس یت انقت ب زنتان
است .این بخش از جهان که در آن هستیم از نقطهنظر سنتی سرزمین ستتم
مردساالرانهی شدید است مثنث زاده شدن یعنتی پتریرش ستوءرفتارهای
خشن ،ازدواج کودکان ،قتمهای ناموسی ،چندهمسری و غیره.
اما امروز زنان روژاوا آن سنت را به لرزه درآوردهاند و قمتا و کمتال
در زندهگی عمومی  -در هر ستطحی از سیاستت و جامعته  -مشتارکت
دارند .رهبتری ستازمانی شتامم یت مقتا نمتیشتود بللته دو مقتا را
دربرمیگیرد ،ی مرد و ی زن  -دلیم آن برابری جنستیتی و همننتین
دور نگاه داشتن قدرت از قمرکز در دستان ی شخص.
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نمایندهگان ستارهی یلیتی ،سازمانی از گروههای زنان ،قوضیح میداد
که زنان برای دملراسی نقش ضروری دارنتد  -آنهتا حتتا آنتاگونیستت
آزادی زنان را نه پدرساالری بلله به طور قابتم قتوجهی دولتت-ملتت و
مدرنیتهی سترمایهداری قعریتف متیکردنتد .انقت ب زنتان قصتد آزادی
همهگان را دارد .زنان برای این انقت ب همتان نقتش پرولتاریتا را بترای
انق بهای مارکسیستی-لنینیستی سدهی گرشته دارنتد .ایتن انقت ب بته
طور عمیقی نه فقط موقعیت زنان بلله هر جنبتهی دیگتری از جامعته را
دگرگون ساخته است.
حتا بخشهایی از جامعه که به طتور ستنتی قحتت حاکمیتت مردانته
است ،مانند ارقش ،به طور بنیادین دگرگون شده است .یگانهتای متدافع
خلق (ی.پ.گ) مورد همبستهگی ی.پ.ژ  -یا یگانهتای متدافع زنتان -
قرار گرفت که قصاویر آن اکنون شهرت جهانی یافته استت .ایتن هتر دو
با هم با ک شنیلفهای خود در کار دفتاع از جامعته در برابتر نیروهتای
جهادی داعش و النصره هستند ،و شاید هر دو بته یت میتزان قدرقمنتد
دارای یت قعهتد روشتتنفلری و احساستی محلتتم نته فقتتط نستبت بتته
ماندهگاری جامعهی خود بلله به اندیشهها و آرزوهای آن باشند.
زمانی که از ی.پ.ژ دیدن کردیم به ما گفته شد آموزش رزمنتدهگتان
نه فقط شامم قربیت ایشان در موضوعهای عملی ماننتد قستلیحات بللته
شامم خودفرمانی دملراقی نیز میشود .هر بار قأکید میکردند کته "متا
برای اندیشههای خود مبارزه میکنیم" .دو نفر از زنانی که با متا م قتات
کردند در نبرد مجروح شده بودند .به یلی از ایشان کیسهی ستر وصتم
بود و دیگری با عصای دستی میآمد  -هر دو به شدت درد متیکشتیدند
اما با شلیبایی و خویشتنداری در جلسهی ما حضور یافتند.
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تعاون و آموزش
روژاواییها برای حفظ جامعهی خود پیلار میکنند اما همان طور کته
ی.پ.ژ گفت ،اندیشههای آنان باالقرین اهمیت را دارد .آنها حتا به نحتو
موفقیتآمیتزی قوانستتند دملراستی را ورای مستئلهی قومیتت بته اجترا
درآورند .قوافتق اجتمتاعی ایشتان شتمول اقلیتتهتای قتومی (اعتراب،
چننیها ،آشوریان) و مرهبی (مستلمانان ،مستیحیان ،ایزدیتان) را قأییتد
میکنتد و خودفرمتانی دملراقیت گویتا در پراقیت قوانستته بتا قت ش
جانفرسایی اقلیتها را در خود بگنجاند و بیآن که چیزی به ایشتان بته
رغم ارادهشان قحمیم کند ،درها را به روی همه باز گراشته است.
وقتی هیئت ما از گروهی از آشوریان خواست قا از چالشهتای ختود
با خودفرمانی دملراقی بگویند ،گفتند هیچ .در نه روز شتاید نتوانستتیم
قما مشل ت روژاوا را واکتاوی کنتیم ،و هتمستخنان متا بته صتراحت
میگفتند روژاوا عاری از انتقاد نیست ،اما قا آنجا که من قوانستتم ببیتنم،
روژاوا دستکم آرزوی الگودهی به مدارا و پلورالیسم در بخشی از جهان
را دارد که ماالمال از قعصد و سرکوب بوده  -و قا هر اندازهای هتم کته
موفقیت حاصم کند ،الیق ستایش است.
ی مشاور اقتصادی در دری به متا گفتت الگتوی اقتصتادی روژاوا
"درست مانند الگوی سیاسی آن است" ایجاد ی "اقتصتاد اجتمتاعی"،
یعنی برپایی قعاونیها در قما بخشها و آموزش مرد به این اندیشههتا.
مشاور ابراز خرسندی میکرد کته اگرچته  70درصتد منتابع روژاوا بایتد
صرف ق شهای جنگی شود ،اقتصاد هنوز نیازهای اساستی هتر فترد را
رفع میکند.
آنها برای خودبسندهگی قت ش متیکننتد زیترا راه دیگتری ندارنتد
حقیقت قاطع چنین است که روژاوا در قحریم به سر میبرد .نه میقوانتد
از همسایهی ب فصم شمالی خود ،قرکیه ،چیزی وارد کند و نه متیقوانتد
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چیزی به آن صادر کند ،یعنی همتان کشتوری کته خواهتان نتابودی کتم
پروژهی کوردهاست.
حتا دولت منطقهای کوردستان ،خویشاوندان قومی آنهتا امتا مرهتون
اقتصادی قرکیه ،ناظر قحریمهاست اگرچه قجارت فرامرزی میتان دولتت
منطقهای و روژاوا در حال حاضر در سایهی بهبودهای مناسبات اقتصادی
بیشتر شده است .اما این کشور هنوز فاقد منابع است .باری ،این موجتد
قنزل روحیهی آنها نمیشود .مشاور ادامه میداد "اگر قنهتا یت قترص
نان باشد ،آن را ققسیم خواهیم کرد".
از ی آکادمی اقتصاد و قعتاونیهتای اقتصتادی دیتدن کتردیم یت
قعتتاونی پارچتتهبتتافی در دریت کتته لبتتاس فتتر بتترای نیروهتتای متتدافع
میدوخت؛ ی قعاونی گلخانهای که خیار و گوجه قولید متیکترد؛ یت
قعاونی لبنی در ریم ن ،1جایی که ی کارخانه در حال احداث بود.
مناطق کوردنشین غنیقرین بخشهای سوریه هستند ،سرزمین کشتت
گند به شمار میآیند اما رژیم بعتث عامدانته از صتنعتیکتردن منطقتهی
مزبور ،که منبع مواد خا است ،ختودداری کترده بتود .در نتیجته ،گنتد
کشت میشد اما اجازهی آسیاب کردن آن وجود نداشت .از یت آستیاب
دیدن کردیم که از زمان انق ب به قازهگی با مصالح محلتی ستاخته شتده
بود .آسیاب نوقأسی آرد نان مصرفی در جزیتره را فتراهم متیکنتد بته
طوری که هر ی از ساکنان آن روزی سه قرص نان دریافت میکند.
به طریق اولی ،جزیره منبع اصلی نفت سوریه بود با چنتد هتزار ستلوی
حفاری نفت که به طور عمده در ریم ن قرار داشت .اما رژیم بعث قضتمین
کرده بود که روژاوا از پاالیشگاه برخوردار نباشد و در نتیجه نفتت را بته زور
به پاالیشگاههایی در دیگر نقاط سوریه انتقتال متیداد .امتا از زمتان انقت ب،
1 . Rimelan
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روژاواییها دو پاالیشگاه نفتی جدید قأسی کردند که به طتور عمتده بترای
قهیهی سوخت دیزل جهت استفاده در ژنراقورهای قولید نیروی کانتون متورد
استفاده قرار میگیرد .صنعت نفت محلی ،اگر بتوان این نا را بر آن گراشتت،
فقط به قدر نیازهای محلی و نه بیشتر قولید میکند.

یک انقالبِ خودت-انجام-ده
میزان ابتلار عمم در سرقاسر کانتون به نحو درخشتان بتود .هتر چته
بیشتر در روژاوا سفر متیکتردیم از ماهیتت ختود-انجتا -دهی انقت ب،
اقلای آن به ابتلار محلی و مواد و مصالح نادری که در دست بود بیشتتر
شگفتزده میشدیم .اما قا زمانی که از آکتادمیهتای مختلتف  -آکتادمی
زنان در ریمت ن و آکتادمی بتینالنهترین در قمیشتلو  -دیتدن نلتردیم،
نهفمیدیم که این نحوهی رویلرد بخش الینفلی از کم سیستم است.
سیستم آموزشی در روژاوا غیرسنتی است ،اندیشههای سلسلهمراقبتی،
قدرت و هژمونی را رد میکند .به جتای پیتروی از یت سلستلهمراقتد
معلم-شاگردی ،دانشجویان به یلدیگر آموزش متیدهنتد و از قجربیتات
یلدیگر فرامیگیرند .دانشجویان در هر موضوع خاص آن چه مفید است
را یادمیگیرند؛ چنان که به ما گفته شد ،در موضوعهای روشتنفلری "در
جستوجوی معنا" هستند .حفظ نمیکنند؛ راه قفلتر و قصتمیمگیتری را
یاد میگیرند ،قا فاع ن زندهگیهای خود باشند .یاد متیگیرنتد قدرقمنتد
باشند و در خودفرمانی دملراقی مشارکت کنند.
قصاویر عبدا اوجاالن همه جا هست ،که به چشتمان غربتی مملتن
است چیزی اورولی 1را به یاد آورد قلقین عقیده یا فقدان قفلر و قعمتق.
اما قفسیر آن قصاویر به نحو موصوف موجد خواهد شد کم وضعیت از
)1 . Orwellian (George Orwell
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یاد برود .کسی از اوجاالن برای ما نقم میکرد "هیچ ک حقو ،شتما را
به شما نمیدهد .باید خودقان برای به دست آوردن آن مبارزه کنید".
و روژاواییها برای پیشبرد آن مبارزه میدانند که باید هم خود و هتم
جامعه را آمتوزش دهنتد .اوجتاالن کنفدرالیستم دملراقیت را همنتون
مجموعهای اصول به آنهتا آمتوزش داده .نقتش آنهتا بررستی نحتوهی
پیادهسازی آن در خودفرمانی دملراقی است و بته ایتن وستیله نحتوهی
قوانمندسازی خویش.
کوردها در طول قاریخ دوستتان انتدکی داشتتند .آنهتا بته واستطهی
معاهدهی لوزان که خاورمیانه را پ از جنگ جهانی دو ققسیم میکترد
نادیده گرفته شدند .آنهتا در ستدهی گرشتته بته طتور عمتده همنتون
اقلیتهایی در قرکیه ،سوریه ،ایران و عترا ،بته ستر متیبردنتد .زبتان و
فرهنگ آنها سرکوب ،هویتهای ایشان انلار ،و حقو ،انستانیشتان رد
شده است.
آنها مورد غضد ناقو هستند ،جایی که به قرکیه اجازه داده میشتود در
موضوعات کورد حلم براند .مدتهتای مدیتد بیگانته شتمرده متیشتدند.
قجربهای که داشتند موحش بود قو با شتلنجه و قبعیتد و جنتگ .امتا در
عین حال قدرقمند شدند و از نظر ذهنی مستقم .اوجاالن به آنها آموختت
چگونه هستی خود را بار دیگر بلندمرقبه و با عزت نف از نو بنا سازند.
ایتتن انق ت ب ختتودت-انجتتا -ده بتتا قتتودهای فرهیختتته بتته قحتتریم
همسایهگان درمیآید و با چنگ و دندان پتیش متیرود .بتا ایتن وجتود،
ق شی است که چشمانداز انسانی را ی گا به جلو میبترد .در ادامتهی
سدهی بیستم بسیاری از مرد به بدقرین نتایج دربارهی ماهیت انسان نایم
شدند اما در سدهی بیست و یلم ،روژاواییها معیار نوینی بنیان نهادند از
آن چه انسان قوان انجا اش را دارد .در جهانی که در آن امید بته سترعت
رخت برمیبندد ،آنان چون فانوسی میدرخشند.
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هرک با اندک ایمانی به بشریت باید بهترین آرزوها را برای روژاواییها
و انق ب ایشان داشته باشد و برای موفقیت آن از هیچ کوششی دریتغ نلنتد.
باید از دولتتهتای ختود بخواهنتد کته قرکیته را از پیشتبرد یت سیاستت
بینالمللی طردگرایانه نسبت بته کوردهتا و خودفرمتانی دملراقیت متوقتف
کنند .باید خواهان پایاندهی به قحریم علیه روژاوا شوند.

اعضای هیئتی که من در آن حضور داشتتم (گرچته یت دانشتگاهی
نیستم) کار خود را به خوبی انجا داد .با این وجود ،ضتمن هتواداری از
انق ب ،پرسشهای چالشبرانگیزی دربارهی چشمانداز اقتصادی روژاوا،
رسیدهگی به قومیت ،ناسیونالیستم و غیتره مطترح کترد .روژاوایتیهتای
همسخن ما ،که عادت به گ ویتز شتدن بتا پرستشهتای دشتوار دارنتد،
متفلرانه پاسخ دادند و حتا از انتقتاد استتقبال کردنتد .مخاطبتانی کته بته
دانایی بیشتر دربارهی انق ب روژاوا ع قه دارند میقوانند به نوشتتههتای
آیندهی دیگر اعضای هیئت نمایندهگی رجوع کنند والت (اوکتای) آی،1
ربلا کولز ،2آنتونیا داویدوویچ ،3آیری آیگ د ،4دیویتد گرابتر ،5قومتاس
جفری میلهی ،6یوهانا ریها ،7نتازان اوستتونداگ 8و کریستتین زیمتر .9قتا
آنجا که به من مربوط است ،بیش از این مقالهی موجز حترف داشتتم و
1 . Welat (Oktay) Ay
2 . Rebecca Coles
3 . Antonia Davidovic
4 . Eirik Eiglad
5 . David Graeber
6 . Thomas Jeffery Miley
7 . Johanna Riha
8 . Nazan Üstündag
9 . Christian Zimmer
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بنا بود نوشتهی مفصلی از کار درآور  ،چیزی که قما قصاویر من از ایتن
سفر را در خود داشته باشد.
ژانت بیهل نویسنده ،هنرمند و مترجم مستقل ساکن برلینگتون است.
او در گذشته کتاب "مخاطب موری بوکچین" 1را ویرایش کرد و حاال
مؤلف اثر "بومشناسی یا فاجعه :زندهگی موری بوکچین" است که به
زودی از سوی نشریهی دانشگاه آکسفورد منتشر خواهد شد.

1 . Murray Bookchin Reader

مطلب زیر گزارشی است از یک عضو ناشناس کاراکک
آتونوم ،1غیرسازمان آنارشیستیِ ترکی/سوئیسی.

سفرنامهی یک فعال کاراکُک آتونوم
خود را به سروچ رساندها  ،شهری در قرکیه که هتممترز بتا ستوریه
است .جنگ را همه جا میقتوان احستاس کترد .و ارقتش قرکیته نیتز بتا
قسلیحات و مخازن آبپاش خود همه جا حضور دارد .جمعیت در شتهر
کوچلی که من در آن هستم روز به روز از چند صدنفر قا چنتدین هتزار
نفر قغییر میکند؛ خیلیها از اینجا میگریزند ،اما خیلیها نیز خود را بته
این شهر میرسانند و میخواهند با عبور از مرز بته مقاومتت در کوبتانی
بپیوندند ،قا در صفوف ی.پ.گ/ی.پ.ژ پیلار کنند ،مواد غرایی برسانند،
و خ صه هر کملی از دستشان برمیآید انجا دهند.
نوسان دائمی ،قاعدهی اینجاست .ارقش قرکیه به طور مرقتد دستت
به حمله میزند ،از آبپاشها و اش آورهای خود استتفاده متیکنتد قتا
مرد را از مرز بپراکند .قرکیه بیشترین ق ش خود را میکند قا رسیدن هر
نوع حمایت به رزمندهگان کورد مسدود شود.
صدها هزار نفر قا کنون از کوبتانی بته قرکیته گریختتهانتد .مترد در
سروچ خانههای خود را به روی پناهندهگان گشودهانتد .از چنتد نفتر قتا
چندصد نفر در این شهر به طور موقت در هر ساختمانی که در دستترس
باشد زندهگی میکنند .به رغم فقدان کمقرین ملزومتات ،زنتدهگتی ادامته
1 . Karakök Autonome
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دارد .بحثها و گفت و گوها قما روز طول میکشد؛ اط عات دربتارهی
پیشرفتها در کوبانی دائم نقم میشود؛ وضعیت دقیقته بته دقیقته قغییتر
میکند .هیچ ک نمیداند پیش از برآمدن آفتاب چه روی خواهد داد ،یا
فردا آبستن چه حوادری است.
با این همه ،اینجا صدای خنده بیشتر به گوش میآیتد .متراوده میتان
مرد محبتآمیز است؛ همه مراقد هم هستند؛ همه به هم کم میکنند؛
هیچ ک قنها نیست .کمترین چیزی که پیدا شود ،ققسیماش میکنند.
شنید داعش دیروز از طریق مجترای فاضت ب بته مرکتز شتهر کوبتانی
رسیده است .با این حال ،یگانهای مدافع خلق قوانستتند حملتهی جانانتهای
برایشان قرقید دهند ،و جنگجویان داعش به همان فاضت بهتا برگشتتند،
جایی که قما شد از سوی ایاالت متحده و فرانسه بمباران میشد.
هر روز بین ساعت چهار و پنج بعد از ظهتر مبتارزه میتان ی.پ.گ و
داعش شروع میشود .قما طول شد بمدهای آمریلاییهتا و دیگرانتی
که "ائتت ف ضتدداعش" را قشتلیم متیدهنتد فرومتیریتزد .طتی روز،
هواپیماهای ایاالت متحده گرد شهر چرخ میزند .از آنجا کته منطقته بته
نسبت مسطح است ،میقوانم نزدی شو و هوپیماها ،بمتدهتا و دود و
هر چیز دیگر را از اینجا ببینم .اقفا،هایی که روی متیدهتد فقتط چنتد
صد متر آنسوقر است.
قپهی کوچلی را هم میبینم که هفتهی گرشته به دست داعش افتتاد.
قپه در ملانی واقع است که اهمیت استراقژی دارد زیرا کم شهر کوبتانی
را میقوان از آنجا زیر نظر گرفت .هفتهی پیش قصاویری در رسانههتای
داعش پخش شد که پرچمشان را روی آن قپه بلند متیکردنتد .امتا از آن
زمان ی.پ.گ قوانست قپه را پ بگیرد و حتاال در دستت رزمنتدهگتان
است .هنوز هیچ ک روی قپه نیست  -شتاید بته ایتن ختاطر کته فقتط
صدمتر دورقر قپهی دیگری است که قحت اشغال ارقش قرکیه است.
با مردمی که از کوبانی به اینجا به سروچ گریختهاند صحبت میکنم.
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از شوراهای شهروندان ،از ساختارهای خودمدیریتی برایم میگویند .پیش
از این که به اینجا برسم ،از صحت گزارشهتایی کته خوانتده و شتنیده
بود اطمینان نداشتم .آیا املان داشت این داستانها دربارهی روژاوا ،ایتن
منطقهی آزادشده ،مقداری پر و بال داده شتده باشتد آیتا مملتن بتود از
ساکنان گریزندهی سابق روژاوا بشنو که ستاختارهای خودحلتومتی بته
واقع ارر چندانی در زندهگی روزمره ندارد ،که به عل  ،در حاشتیه قترار
دارد و ساختارهای حزبی آشنا حلومت واقعی روژاوا را قشلیم میدهد
اما وقتی با ساکنان اینجا همسخن شد  ،فهمید کته قردیتدهای متن
بیاساس است .به عل  ،همننان که گزارشهای دست اولی از جوانان،
زنتتان و ستتالختتوردهگتتان متتیش تنو  ،احتتترا بتتیش و بیشتتتری بتترای
پیشرفتهایی کته ایتنجتا صتورت گرفتته پیتدا متیکتنم .از شتوراهای
شتتهروندان متتیگفتنتتد ،از ایتتن کتته چطتتور همتته چیتتز متتورد بحتتث و
قصمیمگیری جمعی قرار میگیرد؛ کته هتر چیتزی "از پتایین" متدیریت
میشود .از کمیتههای زنان ،از کمونها برایم میگفتند.
آن چه بیش از همه مرا به شگفتی واداشتت ایتن استت کته ستاختارهای
مزبور برای شهروندان روژاوا چنان که برای ما در هزاران مایم آن ستوقر کتار
کمرشلنی است ،بترای اینتان بخشتی از زنتدهگتی روزمتره استت .آنهتا از
"انق ب" حرف نمیزنند بلله دربارهی چیزی سخن میگویند که برایشتان
روشن و اینجهانی است .هیچ چیز خاصی در این باره وجود ندارد.
ی زن سالخورده دربتارهی ستاختارهای روژاوا بترایم متیگویتد و
قصویری از ی جامعهی آزادیخواه واقعاً موجتود بته دستت متیدهتد،
بیآن که از اصط حات قلمبهسلمبهی قئوری استفاده کنتد یتا د بته د
نتتا هتتای هتتر نتتوع پیشتتوای آزادیختتواه را ختترج کنتتد .شتتاید آنهتتا را
نمی شناسد ،و این کمترین اهمیتی هم ندارد .وقتی واقعیت جلوی چشتم
است ،عبارات و نا ها بیهودهاند.
اما و در عین حال متوجه شد که برخی در دفاع خود از ساختارها و
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اصول روژاوا بسیار آگاه هستند .برخی حتا کم ماجرا را هر چیتزی مگتر
حیرتانگیز قوصیف میکنند .ی خانم گریزان از کوبانی بته متن گفتت
آرزوی استقرار ی دولت در روژاوا دارد .وقتی از او پرسید چرا ،گفت
"در آن صتتورت الز نیستتت هتتر کتتاری را خودمتتان انجتتا دهتتیم.
سیاستمداران میقواننتد مستائم اساستی را قصتمیمگیتری و ستازماندهی
کنند".
او معتقد است دولتت از مترد حمایتت خواهتد کترد" .اگتر دولتت
داشتیم ،از هر طرف مورد حمله قرار نمیگرفتیم .یتا دستتکتم از دیگتر
دولتها حمایت دریافت میکردیم ".او سپ قوضیح میدهد که مجبتور
بوده نود درصد محصول زمین خود را به منتاطق فاقتد کشتاورزی بدهتد
زیتترا در شتتورای شتتهروندان قصتتمیم گرفتتته شتتد کتته اجنتتاس بایتتد بتته
عادالنهقرین نحو مملن قوزیع شود قا نیازهای همهگان رفع شتود؛ نبایتد
در ی ملان فراوانی باشد وقتی در جایی دیگر کمبود وجتود دارد .ایتن
زن که با او صحبت میکرد قرجیح میداد کم محصول خود یا دستکم
سهم بزرگقری از آن را نگاه دارد.
میقوانم ببینم انق ب در روژاوا چه انتدازه زنتده استت ،و همننتین
اخت فها در نظر چه میزان قتپش دارد .در یت دیلتتاقوری ،همته بایتد
مانند هم فلر کنند .اینجا چشماندازهای متنوع وجود دارد  -که در عین
حال آزادانه و آشلارا بیان میشوند.
دربارهی ی نظرسنجی شنید که از سوی کمیتهی قحقیق و آمتار در
روژاوا انجا شده بود .هتدف ،بررستی ایتن بتود کته شتهروندان روژاوا
خواهان کدا سیستم سیاسی هستند .به ققرید  70درصد پشت اندیشهی
فدرالیسم دملراقی بودند .در حدود  30درصد هم خواهان چیزی دیگر
بودند ،برای مثال ی دولت اس می یا ملی ،یا ی سیستم سرمایهداری.
منطقه ،به رغم قما مغایرتها ،وضعیت حاضر را اکنون بیش از یت
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سال است که حفظ کرده ،و رابت میکنتد کته فراقتر از انتظتار قدرقمنتد
است .زمانی که داعش به کوبانی حملهور شد ،همه خیال میکردند شتهر
ظرف چند روز قسلیم خواهد شد .اما مرد در حال مقاومت هستند .همه
خود را مسلح کردهاند ،هرک وظیفهی نگهبانی را انجا میدهد .و حتاال
داعش در حال عقدنشینی است؛ بخشهای بتیش و بیشتتری از کوبتانی
بازپ گرفته میشود.

کتاب حاضر را با یک نوشتهی فرخنده پایان میدهیم،
با مقالهای به قلم دیالر دیریک به تاریخ  27ژانویهی
 ،2015درست همان دم که ی.پ.گ و ی.پ.ژ به نحو
موفقیتآمیزی شهر کوبانی را از نیروهای داعش پاک
کردند.

چرا کوبانی سقوط نکرد
کتانتون اعت

ی سال پیش در همین روز ،کوبانی بته عنتوان یت
خودمختاری کرد.
امروز پ از  135روز مقاومت متهورانه ،مرد کوبانی شتهر را از بته
اصتط ح دولتتت است می آزاد ستاختهانتتد .از ستتپتامبر  2014ی.پ.گ و
ی.پ.ژ در کار ی مقاومت  -واژهای نیست بتوانتد قوصتیفاش کنتد -
حماسی و باورناپریر علیه آخرین موج حمت ت داعتش بودنتد .زنتان و
مردان ،که پیشتاز شلوهمندقرین مقاومتت دوران متا هستتند ،پترچمهتای
خود را بر فراز آخرین قپهها که در اشغال داعش بود به اهتزاز درآوردنتد
و بیفوت وقت ،در هلهلهی سرودها و شعارهای انق بی کوردی قدیمی،
شانه به شانهی هم شروع به رقص و پایلوبی کردند .از آن زمتان ،مترد
سراسر جهان نیز به خیابانها هجو میآوردند و ایتن پیتروزی را جشتن
میگرفتند .پ از قتم عا ها ،زخمهتا و قتراژدیهتای بتیشتمار کته بته
قازهگی بر منطقه قحمیم شد ،دردهتایی کته پشتت ستر مانتدهانتد طعتم
پیروزی را حتا شیرینقر میکنند .به خاطر متردهگتان یت چشتم اشت
میبارد ،و از لرقی شایسته چشم دیگر بر ،شو ،میزند.
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اما بگرارید ی سال به عقتد بتازگردیم .همتین حتول و حتوش در
ژانویهی  2014بود که ایفاگران بینالمللی عمده در به اصط ح کنفتران
ژنو  2دیدار کردند و به بحث دربارهی ی قطعنامه راجتع بته جنتگ در
سوریه پرداختند .کوردها ،که با در دستگیری کنترل بتر روژاوا در ستال
 2012هم در برابر رژیم و هم در برابر افراطگرایانی نظیر جبههی النصتره
و داعش میجنگیدند ،به این کنفران دعوت نشدند .به ع وه ،به منظور
قسلین دولت قرکیه ،جامعهی بینالمللی ی رویلرد خصتمانهی صتریح
نسبت به روژاوا اقخاذ کرد زیرا ایفاگران اصلی ایتن منطقته از نقطتهنظتر
ایدئولوژی بتا حتزب کتارگران کوردستتان (پ.ک.ک) ،دشتمن بتزرگ
قرکیه ،مرقبط هستند که از سوی ایاالت متحده ،اقحادیتهی اروپتا و ختود
قرکیه انگ "قروریست" ختورده استت .در واقتع ،جامعتهی بتینالمللتی
مدتها پیش از آن که جهادیهای سوریه را بته حاشتیه برانتد ،روژاوا را
به حاشیه رانده بود .مقا های دولت قرکیته مرقتد قأکیتد متیکردنتد کته
"قروریستهتا را در مترز قرکیته-ستوریه برنمتیقابنتد" کته منظورشتان
کوردهای روژاوا بود و نه اس گرایان رادیلال.
باری ،بی آن که به قأیید دیگران اقلا شود ،و به رغم قما این خصتومت،
مرد روژاوا همزمان با کنفران ژنو  2سه کانتون را خودمختار اع کردنتد
کوبانی ،عفرین و جزیره .پیا از این قرار بود "خودمختاری ختویش را برپتا
میداریم و به قأیید هیچ ک نیازی نداریم".
در سه سال گرشته ،کوردها که رهسپار "راه سو " شدند و از گتردن
نهادن به اپوزیسیون یا اسد سر باز زدند ،ق ش کردند خطر داعتش را بته
جهان گوشزد کنند اما به کلی نادیده گرفته شدند .صتالح مستلم ،رئتی
مشترک حزب اقحاد دملراقی در روژاوا ،چهار بار با رد گررنامته بترای
سفر به ایاالت متحده مواجه شد .در سال  2013ققریباً ی ستال پتیش از
آن که جهان حتا چیزی دربارهی ایتن گتروه جهتادی بدانتد ،پستر او در
مبارزه علیه داعش جان سپرد.
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آخرین موج حملههای داعش به کوبانی فقط یلی از آن امواج ستابق
بود .قما هشدارهای کوردها چونان قئوریهای قوطئه نادیده گرفته شتد،
فقط به این خاطر که گوش سپردن به ایشان به معنای قأیید این است کته
بلوک ضداسد حامی و پشتیبان مستقیم یا غیرمستقیم آد کشهای جهادی
در سوریه است.
1
امروز ،جو بایدن معاون ریاست جمهوری ایاالت متحده و دیگران به
دقت همانی را میگویند که کوردها سالها میگفتند دولتتهتایی ماننتد
عربستان سعودی ،قطر و قرکیه حامی جهادیهتا هستتند .پت از آن کته
هزاران انسان به قتم رسیدند ،داعش ی شبه به ی "مسئله" قبدیم شتد،
و در همین زمان همین گروه قوانسته بود از مرز عبور کنتد و وارد عترا،
شود  -کشوری شلستخورده که ایاالت متحتده پت از قجتاوز بته آن
میلیاردها دالر پول قزریق کرده بود ،جتایی کته بستیاری از نیروهتا دارای
منافع سیاسی و اقتصادی استراقژی هستند .و سپ همان دولتهایی که
سابق حامی جهادیها بودند بته ناگتاه بخشتی از ائتت ف علیته آنهتا را
قشلیم دادند ،یعنی قطتر و عربستتان ستعودی .پت از آن کته مترد در
کوبانی بیش از ی ماه به قنهایی مقاومت کرده بودند ،ائت ف فرصتت را
غنیمت شمرد قا نشان دهد کته استتراقژیاش علیته داعتش متثرر استت.
ناگهان از همان مردمی دفاع کردند که پیشتر به حاشیهاش رانده بودند .اما
حتا امروز اگرچه هرکسی مقاومت کوبانی را بته ختود نستبت متیدهتد،
همان نیروهایی که این مقاومت را به پیش بردنتد "قروریستت" خوانتده
میشوند و حال آن که هیچ پیامدی متوجته دولتتهتایی نیستت کته بته
اعت ی داعش خدمت رساندند.
اگر در جهانی زندهگی میکردیم که در آن نیروهای حاکمی که ختود
1 . Joe Biden
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را مدافعان حقو ،بشر ،آزادی و دملراسی جا متیزننتد در اصتول متورد
دفاع خود به طور راستین ذینفع بودند ،از قما جهنمتی کته روی زمتین
گسترده است اجتناب میشد .امتا گرشتته از ایتن حقیقتت کته قجتارت
اسلحه و بیرباتسازی منطقه بترای بستیاری از بتازیگران اصتلی جهتان
سودآور است ،حقیقت پلشت دیگر این است کته آنهتایی کته خواهتان
زیرکشیدن اسد بودند برای مدت مدید از حضور جهتادیهتا در ستوریه
نفع میبردند .به همان اندازه این به نفع رژیم اسد نیز بتود قتا بته ادعتای
خود که هیچ اپوزیسیون راستینی در سوریه موجود نیست ادامته دهتد .و
امروز واقعیت هولناک چنین است که اسد آن شرِ کمتر نگریسته میشتود
و به این کیفیت حتا به نظر میرسد ائت ف مواضع خود را نستبت بته او
نر میکند .چه قراژدی کافلامانندی دارند مرد سوریه!
با قوجه به قما این حقایق ،آیا واقعاً از ما انتظار دارند در ازای آزادی
کوبانی برای آقشافروزان این جنگ و ستیز در خاورمیانه هتورا بلشتیم
برای آنهایی که جهادیهای آد کش را بنیان گراشتند یا دستکم چشتم
خود را به روی آن بستند برای آنهایی که این جنگهای ناعادالنه را بته
پا کردند و با سیاستهای خود منطقه را به ویرانی کشاندند آنهایی کته
ستایشگر دولت قرکیته بودنتد ،کته آد کشتان و قجتاوزگران افراطتی را
حمایت کردند
در واقع چه چیز پشت مقاومت کوبانی نهفته است کوبانی در عصتر
انق بهای ناکا و جنگهای بیپایان چه چیز را نمایندهگی میکند
مردمی که در کوبانی مبارزه متیکننتد برختوردار از یت ایتدئولوژی
هستند ،ی جهانبینی ،ی نگاه که ایشان را به حرکت وامیداشتت .آیتا
میقوان گفت حملههای هوایی ائت ف هیچ ارری نداشت البته نمیشتود
گفت .امتا بیاییتد از ختود بپرستیم چترا ائتت ف از موضتع "کوبتانی در
آستانهی سقوط است و نجات آن اولویت ما نیست" به موضتع حمایتت
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قما و کمال از آن قغییر کرد .اگر خیزش مترد ایتن ختاک نبتود کته بتا
ک شنیلوفهای خود برای دفتاع از شتهر ختود بستیج شتدند ،فرصتت
"نجات" کوبانی برای ائت ف در راستای منافع خود به وجتود نمتیآمتد.
هر چه باشد ،شش ماه پیش از بمباران هوایی به رهبتری ایتاالت متحتده
علیه مواضع داعش در گرداگرد کوبانی ،زنان سالخورده در دهتهی هفتتم
زندهگی خود گردانهای خودمدافعِ "مادرانِ" خودفرمانِ ختویش را روی
زمین بنا نهاده بودند .بدون عز راسخ این افراد و شو ،ایشتان بته ایثتار،
هیچ گونه حملهی هوایی قوان نجات شهر را نداشت.
باید دانست که انق ب روژاوا از همان آغاز قتا امتروز یت مبتارزهی
مردمی بوده .برخ ف دیگر خیزشها در دوران اخیر ،خوشبختانه به دلیم
شرایط جغرافیایی از سوی هیچ ک دیگری مورد هملاری قرار نگرفتت
و ،به رغم قما اخت فها ،فقط با اقلا به قوان خود بود کته سترپا مانتد.
موضع دلیرانهی کوبانی در برابر مردانی کته متیخواهنتد رنتگ ستیاه بتر
خاورمیانه بپاشند در مبارزهی مرد سراسر جهان طنینانداز شد .خیلیهتا،
حتا دست راستیها و اس هراسان ،در حتال حاضتر کوبتانی را ستتایش
میکنند و برخی آن را وسیله قرار میدهند زیرا همه میخواهند سهمی از
این کی پیروزی داشته باشند .اما همان قدرتهتایی کته حتاال ستعی در
بهرهبرداری از کوبانی دارنتد ،سیاستتهتای ایتن رزمنتدهگتان نتترس را
قروریستی میخوانند .مقاومت کوبانی بر سنتهای ریشهدار مبتنی استت
و از خأل نیامد .رزمندهگان قأکید میکنند که این فلستفهی پ.ک.ک بتود
که مبارزهی ایشان را برانگیخت .بر لبتان رزمنتدهگتان هنگتا آزادستازی
کوبانی "بژی سروک آپو"  -زندهبتاد آپتو (عبتدا اوجتاالن ،نماینتدهی
ایدئولوژی دربند پ.ک.ک)  -جاری بود.
به سخن دیگر ،قدرقمندقرین دشمنان داعش در سطح بینالمللی انتگ
قروریست متیخورنتد ،چیتزی ماننتد همتان متجتاوزان جنستی ،همتان
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آد کشهای جهادی فاشیست .به طریق اولی ،همه ق ش متیکننتد رنتج
مرد ایزدی شنگال را برای منافع ختود وستیله قترار دهنتد ،امتا هتزاران
پناهجوی ایزدی در روژاوا اع میکنند کته جامعتهی بتینالمللتی هتیچ
کاری برای آنها انجا نمیدهد و ایتن ی.پ.گ/ی.پ.ژ و پ.ک.ک بتود
که ،به رغم قحریم روژاوا و جنگ در کوبانی ،ایشتان را در متاه آگوستت
نجات دادند و از آن زمان قا به حال مراقبت کردهاند.
حقایقی دردناکی برای کسانی که خود را نجاتبخش جا میزنند!
روژاوا آلترناقیو این منطقه است که با قنفر قومی و مرهبی ،جنگهتای
ناعادالنه و استثمار اقتصادی از هم دریده شده .قصد ایجتاد یت دولتت
جدید را ندارد بلله میخواهد با دفاع از خودفرمانیِ منطقهای از رهگترر
رهایی زنان و در هملاری با قما خلقهای منطقته ،چنتان کته اوجتاالن
کنفدرالیسم دملراقی اش خواند ،ی سیستم آلترناقیو بترای الگتووارهی
دولت-ملت مردغالد سرمایهداری جهانی ایجاد کند.
خودداری از پریرش پارامترهای سیستم جهانی همان چیزی است کته
مرد را در منطقهای چنین مصیبتبار در کوران جنگها و قحریمها بسیج
کرده و به دقت همان دلیلتی استت کته چترا کوبتانی ستقوط نلترد .در
بحبوحهی جنتگ ،کتانتونهتای روژاوا یت جنتبش زنتان نیرویابنتدهی
شگفتانگیز را مستقر ساختند ،ی سیستم خودمدیریتی که در شتورهای
محلی به شیوهی پایین به باال فعالیت میکند ،و جامعهای پدید آوردند که
در آن قما اجزای قتومی و مترهبی منطقته دستت در دستت هتم بترای
آیندهای قابناک کار میکنند .این در نقطهی مقابم رادیلتال سیاستتهتای
انحصارگرایانهی "ی مرهد ،ی زبان ،یت ملتت ،یت دولتت ،یت
پرچم" است ،در نقطهی مقابم دیلتاقوریهتا ،پادشتاهیهتا ،استتبدادهای
قفرقهافلن و خشونت پدرساالرانه در منطقه .و چشم دوختتن بته چنتین
زندهگی آزادانهای همان موقور اصلی مقاومت کوبانی است .سیستم حاکم
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وامیداردمان باور کنیم آن اصول و آرمانها مردهاند ،و ای بسا بته همتین
خاطر است که بستیج جمعتی و مقاومتت ایثارگرایانته ماننتد آن چته در
کوبانی روی میدهد برای غالد مرد باورناپریر است .امتا ایتن واقعیتت
که دومین شهر بزرگ عرا ،،موصم ،ظرف چند روز به دست داعش افتاد
گرچه ایاالت متحده میلیاردها دالر خرج آموزش ارقش عرا ،کرده بتود،
و حال آن که شهر کوچ کوبانی که پیرزناناش گردانهتای خودفرمتان
خویش را بنا کردند حاال به سنگر مقاومتت بترای مترد سرقاستر جهتان
قبدیم شده ،زنده بودن املان آیندهای دیگر را به ما اربات میکند!
نمیقوانید بسیج سیاسی مرد روژاوا را از پیروزیها آنان علیه داعتش
جدا کنید .به همین خاطر است کمترین کاری که به افتختار رزمنتدهگتان
کوبانی از ما برمتیآیتد ،احتترا بته آنتان و حمایتت از اهتداف سیاستی
آنهاست! مدتها پیش باید کانتونهای روژاوا را به رسمیت میشناختیم.
اما حتا اگر جهان روژاوا را به رسمیت نشناستد ،روژاوا بتر هستتی ختود
پای خواهد فشرد زیرا رابت کرده به قأیید هیچ کت بترای هستتی ختود
محتاج نیست .دقیقاً همین مقاومت ،اراده و مبارزهی متلی به خود ،همین
امتناع از وادادن به سندر استلهلم 1که خاورمیانه بتا ستر بته آن ستقوط
کرده قا آن حد که اگر خردهنانی به سویاش پرقاب شود آن را شتللی از
"دملراسی" قلقی میکند ،درست قما اینها بود که اجازه نتداد کوبتانی
سقوط کند.
پیروزی و شلوهمندی کوبانی باید بته قمتا خلتقهتای خاورمیانته و
فراقتتر از آن امیتتد دهتتد .متترد خنتتدهروی کوبتتانی ،کتته در محاصتترهی
پرچمهای سیاه داعش و خونقشنهگی رژیم اسد و شترارتهتای دولتت
 . 1ستتندر استتتلهلم ( ،)Stockholm Syndromeپدیتتدهای روانتتی کتته طتتی آن فتترد
قربانیشونده نسبت به قربانیکننده ی نوع احساس همدردی و پشتیبانی پیدا میکنتد.
(آ-گ)
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قرکیتته و قحتتریمهتتای خفتتهکننتتده و سیاستتت ختتارجی ختتونستتردانهی
قدرتهای معظم جهانی و قنشهای قومی و جنگهای نفتا،افلتن قترار
دارند ،به اصول انق بی آزادیخواهانهی خود وفتادار مانتدهانتد و قت ش
میکنند خورشید بینالنهرین را بار دیگر بر قاریلی دوران بدرخشانند.
پیروزی متعلق به کسانی است که زندهگی خود را وقف آن کردهانتد.
بگرار با افشای سیاستها و منافع دولتها و ساختارهایی که ایتن جهتنم
را گستراندند ،شجاعت این انسانهای ازخودگرشته و قربانیان این جنتگ
را بستاییم.
امید که نگاهمان به سوی لحظههای انق بی شتورانگیز بیشتتری ماننتد
امروز باشد و هرگز از یاد نبریم آنهایی را که بر سر این آرمتان از جتان
گرشتند!

بژی کوبانی!

پیوست الف
قانون اساسی کانتونهای روژاوا
قرارداد اجتماعی کانتونهای روژاوای سوریه

سرسخن
ما ،مترد منتاطق خودمختتار دملراقیت عفترین ،جزیتره و کوبتانی،
کنفدراسیونی از کوردها ،اعراب ،آشوریان ،کلدانیان ،آرامیان ،قترکمنهتا،
ارامنه و چننیها آزادانه و به طور رسمی این منشتور را اعت و مستتقر
میکنیم.
منشتتور حاضتتر ،در جستتتوجتتوی آزادی ،عتتدالت ،واالمنشتتی و
دملراسی و قابع اصول برابری و پایداری زیستتمحیطتی ،یت قترارداد
اجتماعی نوین را مبتنی بتر هتمزیستتی صتلحآمیتز و قفتاهم میتان قمتا
بخشهای جامعه اع میکند .این منشور از آزادیها و حقتو ،بنیتادین
بشری دفاع و حق مردمان به قعیین سرنوشت خویش را قأیید میکند.
ما مرد مناطق خودمختار ،ذیم این منشتور ،بتا روحیتهی ستازگاری،
کثرتگرایی و مشارکت دملراقی با هم متحد میشتویم بته طتوری کته
همهگان بتوانند خود را آزادانه در زندهگی عمومی ابراز کننتد .در برپتایی
جامعهای رها از اقتدارگرایی ،نظامیگری ،مرکزگرایی و مداخلتهی اقتتدار
دینی در امور عمومی ،منشور زیر قمامیت ارضی ستوریه را بته رستمیت
میشناسد و آرزوی حفظ صلح داخلی و بینالمللی را دارد.
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در برقراری این منشور ،ی سیستم سیاسی و مدیریت کشوری مبتنی
بر ی قرارداد اجتماعی را اع میکنیم که این پتارهی غنتی ستوریه را
طی ی مرحلهی انتقالی از دیلتاقوری ،جنگ داخلی و نتابودی بته یت
جامعهی دملراقی نوین پیوند میدهتد ،جامعتهای کته در آن زنتدهگتی
مدنی و عدالت اجتماعی حفظ میشوند.
 .Iاصول کلی

بند 1
منشور مناطق خودمختار عفرین ،جزیره و کوبتانی [کته از ایتن پت
"منشور" نامیده میشود] ی قرارداد اجتماعی نوشتده میتان خلتقهتای
مناطق خودمختار است .سرسخن ،بختش الینفلتی از منشتور را قشتلیم
میدهد.

بند 2
الف) اقتدار از مرد مناطق خودمختار برمیخیتزد و بته ختود ایشتان
متعلق است .این اقتتدار قوستط شتوراهای حاکمته و نهادهتای عمتومی
منتخد آرای مردمی به کار بسته میشود.
ب) مرد قنها منبتع مشتروعیت قمتا شتوراهای حاکمته و نهادهتای
عمومیِ مبتنی بر اصول دملراقی ِ الز برای ی جامعهی آزاد را قشلیم
میدهند.
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بند 3
الف) سوریه کشتوری آزاد ،دملراقیت و مستتقم استت کته قحتت
حاکمیت ی سیستم پارلمانی مبتنی بر اصول قمرکززدا و کثرتگرا قترار
دارد.
ب) مناطق خودمختار متشلم از سه کانتون عفرین ،جزیره و کوبتانی
است و ی بخش جداییناپریر از خاک سوریه را قشلیم میدهد .مراکتز
مدیریتی هر کانتون عبارت است از شهر عفترین ،کتانتون عفترین؛ شتهر
قمیشلی ،کانتون جزیره؛ شهر کوبانی ،کانتون کوبانی.
ث) کانتون جزیره از نقطهنظر قومی و دینی کانتونی متنوع همتراه بتا
جوامع کوردها ،اعراب ،آشوریان ،چننیها ،ارامنه ،مسلمانان ،مسیحیان و
ایزدیان است که به طور صلحآمیز و برادرانه در کنار هم زندهگی میکنند.
مجل قانونگتراری منتختد ،قمتا سته کتانتون منتاطق خودمختتار را
نمایندهگی میکند.

ساختار حکومت در مناطق خودمختار

بند 4
 .1مجل قانونگراری
 .2شوراهای اجرایی
 .3کمیسیون عالی انتخابات
 .4دادگاههای اساسی عالی
 .5شوراهای شهری/استانی
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بند 5
مراکز مدیریتی هر کانتون عبارت است از
شهر قمیشلی ،کانتون جزیره؛
شهر عفرین ،کانتون عفرین؛
شهر کوبانی؛ کانتون کوبانی
بند 6
قما افراد و اجتماعات در پیشگاه قانون و در حقو ،و مسئولیتها با
هم برابرند.
بند 7
قما شهرها ،شهرکها و روستاهای سوریه در صتورت پتریرش ایتن
منشور میقوانند ذیم مناطق خودمختار قشلیم کانتون دهند.
بند 8
قما کانتونهای مناطق خودمختار بر اساس اصم خودمدیریتی محلتی
بنیانگراری شدهانتد .کتانتونهتا متیقواننتد نماینتدهگتان و هیئتتهتای
نمایندهگی خود را آزادانه انتخاب کنند و ،قا آنجا که بنتدهای منشتور را
نقگ نلردهاند ،حقو ،خود را قعقید کنند.
بند 9
زبانهای رسمی کانتون جزیره کوردی ،عربی و سریانی استت .قمتا
جوامع حق آموزش و یادگیری به زبان مادری خود را دارند.
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بند 10
مناطق خودمختار حق دخالت در امور داخلی دیگر کشورها را ندارند
و باید ،ضمن حم و فصم صلحآمیز هر نوع درگیری ،از روابتط ختود بتا
دولتهای همسایه مراقبت کنند.
بند 11
مناطق خودمختار حق آن را دارند که با پرچم ،نشتان و سترود ختود
نمایندهگی شوند .چنین نمادهایی باید در قانون قعریف شود.
بند 12
مناطق خودمختتار یت بختش جتداییناپتریر از ستوریه را قشتلیم
میدهند .آنها الگتویی بترای یت سیستتم قمرکززدایتیشتدهی آینتدهی
حلومت فدرال سوریه هستند.
 .IIاصول اساسی
بند 13
قفلی

میان قوای مقننه ،اجرایی و قضایی باید رعایت شود.

بند 14
منتتاطق خودمختتتار بایتتد در صتتدد اجتترای چتتارچوبی از اقتتدا هتتای
دادگسترانهی انتقالی باشد و در راستای جبران میراث سیاستهای دولتتی
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شووینیستی و قبعیگآمیز گا بردارد از جمله پرداخت غرامت به قربانیان
فردی و جمعی در مناطق خودمختار.
بند 15
یگانهای مدافع خلق (ی.پ.گ) قنها نیروی نظامی سه کتانتون استت
که حق دفاع و حمایت از امنیت مناطق خودمختار و خلقهای آن را هتم
در برابتتر قهدیتتدهای داخلتتی و هتتم در برابتتر قهدیتتدهای ختتارجی دارد.
یگانهای مدافع خلق موافق با حق ذاقی شناختهشدهی دفاع از خود عمم
میکند .نیروی فرماندهی در خصوص یگانهتای متدافع خلتق در هیئتت
دفاع از طریتق فرمانتدهی مرکتزی آن واگترار متیشتود .رابطتهی آن بتا
نیروهای مسلح دولت مرکزی باید از سوی مجل قانونگراری طی یت
قانون ویژه قعریف شود.
نیروهتتای آستتایش مستتئول عمللردهتتای نظتتارقی متتدنی در منتتاطق
خودمختار هستند.
بند 16
اگر ی دادگاه یا هر هیئت عمومی دیگر قعارض ی قانون با بنتدی
مندرج در قانون اساسی یتا قتانونِ متعلتق بته هتر قتانون عتالی دیگتر را
م حظه کند ،یا دریابد که رویهی موصوف در هر ی از جنبههتای مهتم
خود ،به واسطهی قصوید قانونی دیگر کنار گراشته شتده ،قتانون مزبتور
باید بیارر شود.
بند 17
منشور ،حقو ،جوانان را برای مشارکت فعال در زندهگتی عمتومی و
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سیاسی قضمین میکند.
بند 18
فعم یا قرک فعم غیرقانونی و جرائم متناسد به موجد قتانون متدنی
و جزایی قعریف میشود.
بند 19
سیستم مالیاقی و دیگر قنظیمهتای متالی بته موجتد قتانون قعریتف
میشود.
بند 20
منشور ،حقو ،و آزادیهای بنیادین قنظیمشده در پیمانها ،معاهدههتا
و اع میههای حقو ،بشری بینالمللی را خدشهناپریر میداند.
 .IIIحقوق و آزادیها
بند 21
منشور ،اع میهی جهانی حقو ،بشر ،میثا ،بینالمللی حقو ،متدنی و
سیاسی ،میثتا ،بتینالمللتی حقتو ،اقتصتادی ،اجتمتاعی و فرهنگتی بته
ع وهی دیگر کنوانسیونهای حقو ،بشری شناختهشتدهی بتینالمللتی را
بخشی از خود اع میکند.
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بند 22
قما حقو ،و مستئولیتهتای بتینالمللتی مترقبط بتا حقتو ،متدنی،
سیاسی ،فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی قضمین میشود.

بند 23
حق بیان حقو ،قومی ،فرهنگی ،زبانی و جنسی ختود

الف) هر ک
را دارد.
ب) هتتر ک ت حتتق زنتتدهگتتی در محیطتتی ستتالم مبتنتتی بتتر قعتتادل
بو شناختی را دارد.

بند 24
هر ک حق آزادی بیان و اندیشه دارد؛ از جملته آزادی برختورداری
از عقیده بدون مزاحمت ،و حق جستوجو ،دریافتت و ستهیم شتدن در
اط عات و اندیشهها از طریق هر رسانهای و صرف نظر از هر مرزی.
نظر به امنیت مناطق خودمختار ،نظم و امنیت عمومی ،قمامیت فردی،
احترا به زندهگی خصوصی یا جلوگیری و قعقیتد جتر  ،آزادی بیتان و
آزادی اط عات میقواند محدود شود.

بند 25
الف) هر ک حق آزادی و امنیت شخصی دارد.
ب) با قما افراد محرو از آزادیهای خود باید به طور انستانی و بتا
رعایت شأن ذاقی فرد انسانی برخورد شود .هیچ کت نبایتد محلتو بته
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شلنجه یا قنبیه یا مجازات ظالمانه ،غیرانسانی یا قحقیرآمیز شود.
ث) زندانیان دارای حق شرایط انسانی حب دارند بته طتوری کته از
شأن ذاقیشان محافظت شود .زندانهتا بایتد در ختدمت هتدف اساستی
اص ح ،آموزش و بازپروری اجتماعی زندانیان قرار گیرد.

بند 26
هر انسانی حق ذاقی زنتدهگتی دارد .هتیچ کت
قضایی مناطق خودمختار به اعدا سپرد.

را نبایتد در سیستتم

بند 27
زنان دارای حق خدشهناپریر مشارکت در زندهگی سیاسی ،اجتمتاعی،
اقتصادی و فرهنگی هستند.

بند 28
مردان و زنان در پیشگاه قانون برابرند .منشور ،قحقق کارآمتد برابتری
زنان را قضمین میکند و قیمومیت نهادهای عمومی برای کار در راستتای
برچیدن قبعیگ جنسی را به عهده میگیرد.

بند 29
منشور ،حقو ،کودکان را قضمین متیکنتد .بته ویتژه کودکتان نبایتد
متحمم استثمار اقتصادی ،کار کودک ،شلنجه یا رفتار یتا قنبیته ظالمانته،
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غیرانسانی و قحقیرکننده قرار بگیرند ،و نباید پیش از رسیدن به سن بلوغ
ازدواج داده شوند.

بند 30
قما افراد در موارد زیر ذیحق هستند
 .1امنیت شخصی در جامعهای صلحآمیز و باربات.
 .2آموزش ابتدایی و متوسطهی رایگان و اجباری.
 .3کار ،امنیت اجتماعی ،بهداشت ،مسلن کافی.
 .4حمایت از مادرانهگی و مراقبت مادرانه و مراقبتهای ویژهی کودکان.
 .5بهداشت کافی و مراقبت اجتماعی برای افراد ناقوان ،سالختورده و
آنهایی که دارای نیازهای ویژه هستند.

بند 31
هر ک حق آزادی پرستش ،اجرای فردی یتا جمعتی مناست دینتی
خود را دارد .هیچ ک را نباید به دلیم باورهتای دینتی او متورد قعقیتد
قرار داد.

بند 32
الف) هر ک حق اجتماع با دیگران را دارد ،از جمله حق استتقرار و
پیوستن آزادانه به هرگونه حزب سیاسی ،انجمن ،اقحادیهی کارگری و/یتا
گردهمایی مدنی.
ب) در اجرای حتق آزادی اجتماعتات ،قظتاهر سیاستی ،اقتصتادی و
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فرهنگی قما اجتماعات محفو است .ایتن امتر در راستتای حمایتت از
میراث غنی و متنوع خلقهای مناطق خودمختار قرار دارد.
ث) دین ایزدی ی دین شناختهشده است و حقو ،پیروان آن بترای
آزادی اجتماعات و بیان به طتور صتریح محفتو متیباشتد .مراقبتت از
زندهگی دینی ،اجتماعی و فرهنگی ایزدیان میقواند با قصوید قتوانین از
سوی مجل قانونگراری قضمین شود.
بند 33
هر ک دارای آزادی دریافت ،قحصیم و گتردش اط عتات و آزادی
ارقباط اندیشهها ،افلار و احساسات است ،چه شفاهی ،چه نوشتاری ،چه
قصویری و چه به هر نحو دیگری.
بند 34
هر ک حق برگزاری اجتماعات صلحآمیز ،از جملته حتق اعتتراض،
قظاهرات و اعتصاب صلحآمیز دارد.
بند 35
هر ک  ،از طریق کنش فردی یا جمعتی ،حتق مشتارکت و قجربتهی
آزادانه در بیان و آفترینش آکادمیت  ،علمتی ،هنتری و فرهنگتی و حتق
دسترسی و حق بهرهمندی و حق پختش بیانتات و آفریتدههتای ختود را
دارد.
بند 36
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هر کت حتق ر ی دادن و انتختاب شتدن در ادارهی عمتومی را ،در
حدود قانونی ،دارد.
بند 37
هر ک حق پناهجویی سیاسی دارد .افراد فقط بته موجتد ر ی یت
هیئت قضایی صالح ،بیطرف و قانونی ،جایی کته قمتا حقتو ،رویتهایِ
الز انجا گیرد ،میقوانند دیپورت شوند.
بند 38
قما افراد در پیشگاه قانون برابرند و از فرصتهای برابر در زندهگتی
عمومی و حرفهای برخوردارند.
بند 39
منابع طبیعی روی زمین و زیر زمتین رتروت عمتومی جامعته استت.
فرآیندهای استخراجی ،مدیریت ،مجتوزدهی و دیگتر موافقتتنامتههتای
قراردادی مرقبط با این قبیم منابع باید به موجد قانون قنظیم شود.
بند 40
قمتا ستاختمانهتتا و اراضتی در منتاطق خودمختتتار قحتت ماللیتتت
مدیریت انتقالی است و دارایی عمومی به شمار میآید .استفاده و قوزیتع
آنها باید به موجد قانون قعیین شود.
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بند 41
هر ک حق استفاده و بهرهمندی از دارایتیهتای خصوصتی ختود را
دارد .هیچ ک را نبایتد از دارایتیهتای ختود محترو ستاخت مگتر بتا
پرداخت غرامت منصفانه ،آن هم برای مقاصد نفع اجتماعی یا استتفادهی
عمومی و در موارد و مطابق با شلمهایی که قانون قعریف کرده است.
بند 42
سیستم اقتصادی در استانها باید در راستای ارائهی رفاه عمومی و بته
ویژه قأمین وجوه برای علم و قلنولوژی باشد .سیستم مزبور بایتد هتدف
قضمین نیازهای روزانهی مرد و قأمین ی زندهگی شایسته را دارا باشد.
انحصار به موجد قانون ممنتوع استت .حقتو ،کتار و قوستعهی پایتدار
قضمین شده است.
بند 43
هر ک حق آزادی جابهجایی و آزادی انتخاب ملان اقامتت ختود را
در مناطق خودمختار دارد.
بند 44
فهرست حقو ،و آزادیهای قنظیمشده در بختش  IIIجتامع و کامتم
نمیباشد.
پروژهی مدیریت خودفرمانی دمکراتیک
 .IVمجلس قانونگذاری
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بند 45
مجل قانونگراری در منتاطق خودمختتار از ستوی مترد طتی ر ی
مستقیم و مخفی و برای دورهی چهار ( )4ساله انتخاب میشود.
بند 46
اولین نشست مجل قانونگراری نباید دیرقر از شانزدهمین روز پ
از اع نتایج نهایی انتخابات در قما منتاطق خودمختتار برگتزار شتود.
نتایج باید از سوی کمیسیون عالی انتخابات قأیید و اع شود.
رئی شورای اجرایی انتقالی ،اولین نشست مجل قتانونگتراری را
قشلیم میدهد .اگر دالیتم متتقن حلتم کنتد کته اولتین نشستت قابتم
برگزاری نیست ،رئی شواری اجرایی انتقالی ی قاریخ دیگتر را ظترف
پانزده روز قعیین خواهد کرد.
حد نصاب برگزاری جلسه عبارت است از پنجاه  +ی درصد (+ %1
 )50کم حضار .پیرقرین عضو مجل قانونگراری ریاست اولین نشستی
را برگزار میکند که در آن رؤسای مشتترک و شتورای اجرایتی انتختاب
میشوند.
جلسههای مجل قانونگراری علنی است مگر بته حلتم ضترورت.
انتقال مجل قانونگراری به جلسهی غیرعلنی قابع قواعد رویه است.

بند 47
باید به ازای هتر پتانزده هتزار ( )15،000ر یدهنتدهی ربتتشتده در
منطقهی خودمختار ،ی عضو در شورای قانونگراری عالی وجود داشته
باشد .مجل قانونگراری ،به موجد قوانین انتخابتاقی ،بایتد دستتکتم
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چهم درصد ( )%40از هر دو جنسیت باشد .نمایندهگی جامعهی سریانی،
به ع وهی نمایندهگی جوانان در فهرستتهتای انتخابتاقی ،قتابع قتوانین
انتخاباقی است.

بند 48
قانونگراری بترای بتیش از دو دورهی

 .1هیچ ی از اعضای مجل
متوالی انتخاب نمیشود.
 .2مدت زمان مجل قانونگراری متیقوانتد در متوارد استتثنایی بته
درخواست ی چهار ( )1/4اعضای آن یا به درخواست ادارهی ریاستت
شورا با موافقتت دوستو ( )2/3اعضتای آن شتورا قمدیتد شتود .چنتین
قمدیدی نباید بیش از شش ( )6ماه به طول انجامد.
بند 49
هر ک که به سن هجده ( )18سال رسیده باشد میقوانتد ر ی دهتد.
نامزدهای مجل قانونگراری باید به سن بیستت و دو ستال ( )22ستال
رسیده باشند .شرایط برای نامزدی و انتخابات به موجتد قتانون مصترح
میشود.
بند 50
اعضای مجل قانونگراری در خصوص فعم یا قترک فعلتی کته در
چارچوب وظایف رسمی خود انجا میدهند مصونیت دارند .هتر گونته
قعقید قانونی ،به استثنای جرایم آشلار ،مستلز اجازهی قتانونی مجلت
قانونگراری است .ادارهی ریاست شورا در اولین فرصتت بایتد از قمتا
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قعقیدهای مشروط مطلع شود.
بند 51
هیچ عضوی ،طی دورهی مقا داری خود ،اجازهی انجا هیچ حرفتهی
عمومی ،خصوصی یا نوع دیگر را نتدارد .بته مجترد آن کته وی ستوگند
قانونی را یاد کرد ،مشاغم دیگر او به حالت قعلیق درمیآید .عضو مزبتور
به مجرد اقما عضویت خود حق دارد ضمن حفظ قما حقو ،و مزایتای
خود به کار خود بازگردد.

بند 52
شتتوراهای محلتتی در هتتر استتتانِ منتتاطق خودمختتتار بایتتد از طریتتق
انتخاباتهای مستقیم برگزیده شود.

بند 53
وظایف مجل قانونگراری عبارتاند از
 برقراری قواعد و رویههای حاکم بر کار مجل قانونگراری. قصوید قوانین و مقتررات پیشتنهادی بترای شتوراهای محلتی و دیگترنهادها ،از جمله کمیتههای دائمی و موردی ،که ذیم ص حیت آن میباشند.
 اعمال کنترل بر هیئتهای مدیریتی و اجرایی ،از جملته استتفاده ازقوای نظارت و بررسی.
 قصوید معاهدهها و موافقتنامههای بینالمللی. محول کردن قدرت خود به شورای اجرایی یا بته یلتی از اعضتایآن و سپ پ گرفتن آن قدرت.
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 اع وضعیت جنگ یا صلح. قأیید انتصاب اعضای دادگاه اساسی عالی. قصوید بودجهی عمومی. برقراری سیاست عمومی و طرحهای قوسعه. قأیید و اعطای عفو. قصوید احلا منتشرهی شورای اجرایی؛ و قصوید قوانین برای حاکمیتت عمتومی شتوراهای استتانی منتاطقخودمختار.
 .Vشورای اجرایی
بند 54
ریاست کانتون
الف) رئی کانتون ،به همراه شورای اجرایی منتاطق خودمختتار ،بته
موجد این منشور دارای اختیار اجرایی است.
ب) نامزد مقا ریاست کانتون باید
 .1دارای بیش از سی و پنج سال سن باشد؛
 .2شهروند سوریه و ساکن کانتون باشد؛ و
 .3فاقد مجرمیت یا اخطاریه باشد.
ث) رویهی حاکم بر نامزدی و انتخاب رئی کانتون
 .1ظرف  30روز از اولین نشست مجل قانونگراری ،رئی آن باید
برای انتخاب رؤسای کانتون فراخوان دهد.
 .2درخواستهای اع نامزدی برای مقا ریاستت کتانتون بایتد بته
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صورت ملتوب به دادگاه عتالی کته وظیفتهی بررستی و پتریرش یتا رد
درخواست مزبور را ظرف ده ( )10روز از زمتان پایتان نتا نویستی دارد،
قحویم داده شود.
 .3مجل قانونگراری باید رئی کانتون را بر حسد اکثریتت ستاده
برگزیند.
 .4اگر هتیچ نتامزدی اکثریتت ستاده را احتراز نلترد ،مرحلتهی دو
انتخابات برگزار میشتود و هتر کت کته بیشتترین قعتداد ر ی را آورد
انتخاب میشود.
 .5مدت زمان ریاستت کتانتون چهتار ( )4ستال از زمتان یتاد کتردن
سوگند است.
 .6رئی کتانتون پتیش از شتروع وظتایف رستمی ختود در پیشتگاه
مجل قانونگراری سوگند یاد میکند.
 .7به قأیید مجل قانونگراری ،رئی کانتون میقواند ی یتا قعتداد
بیشتری معاون انتصاب کند .معاونان در پیشگاه رئی کانتون سوگند یتاد
میکنند و پ از آن وظایف قخصیصی به ایشان محول خواهد شد.
 .8اگر رئی کانتون از انجا وظایف رسمی خود ناقوان باشتد ،یلتی
از معاونان او جایگزین خواهد شد .اگر رئی کانتون و معاونان او به هتر
دلیم ناقوان از انجا وظایف خود باشند ،وظایف رئی کتانتون از ستوی
رئی مجل قانونگراری انجا خواهد شد؛ و
 .9رئی باید هر گونه نامتهی کنتارهگیتری ختود را ققتدیم مجلت
قانونگراری کند.
د) قواناییها و وظایف رئی کانتون
 .1رئی کانتون باید احترا به منشور و دفاع از وحتدت و حاکمیتت
ملی را قضمین کند ،و همواره بیشترین قوانتایی و هوشتیاری ختود را در
انجا وظایف خود به کار گیرد.
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 .2رئی کانتون باید رئی شورای اجرایی را انتصاب کند.
 .3رئی کانتون باید قوانین مصوب مجل قانونگراری را اجرا کند،
و احلا  ،دستورات و آرای موافق با آن قوانین را صادر کند.
 .4رئی کانتون باید مجل قانونگراری قازهمنتخد را ظرف پتانزده
( )15روز از اع نتایج انتخاباقی برای قشلیم جلسه دعوت کند.
 .5رئی کانتون میقواند نشان اعطا کند.
 .6رئی کانتون میقواند به قوصیهی شورای اجرایی دستور عفو دهد.
ی) رئی کانتون از طریق نمایندهگان خود در مجل قتانونگتراری
در قبال مرد مسئولیت دارد .مجل قانونگراری حق دارد او را به دلیتم
ارقلاب به خیانت و قوطئه به دادگاه اساسی عالی احضار کند.
شورای اجرایی:
شتتورای اجرایتتی عتتالیقتترین هیئتتت اجرایتتی و متتدیریتی در منتتاطق
خودمختار است .مسئولیت اجرای قوانین ،قطعنامهها و احلتا صتادرهی
مجل قانونگراری و نهادهتای قضتایی ،بتا آن استت .و بایتد نهادهتای
مناطق خودمختار را هماهنگ سازد.
بند 55
شورای اجرایی از ی
است.

رئی  ،نمایندهگتان و کمیتتههتا قشتلیم شتده

بند 56
حزب یا بلوکی که اکثریتی از کرسیهای مجل

قتانونگتراری را بته
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دستتت آورد بایتتد ،بتتا قأییتتد اکثریتتت ستتادهی ( )%51اعضتتای مجل ت
قانونگراری ،شورای اجرایی را ظرف ی متاه از آغتاز بته کتار قشتلیم
دهد.
بند 57
رئی هیأت اجرایی نباید بیش از دو دورهی متوالی ختدمت کنتد ،و
مدت زمان هر دوره چهار ( )4سال است.
بند 58
رئی هیئت اجرایتی متیقوانتد مشتاوران ختود را از میتان اعضتای
قازهمنتخد شورای قانونگراری انتخاب کند.
بند 59
هر مشاور باید مسئولیت یلی از هیئتهای داخم شتورای اجرایتی را
عهدهدار شود.
بند 60
کار شورای اجرایی ،از جمله دپارقمانها ،و رابطتهی آنهتا بتا دیگتر
نهادها/کمیتهها به موجد قانون قنظیم میشود.
بند 61
شورای اجرایی ،پ

از قشلیم و قأیید ،بایتد برنامتهی چشتمانتدازی
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ختتود را بتترای حلومتتت صتتادر کنتتد .پ ت از قصتتوید آن در مجل ت
قانونگراری ،شورای اجرایی متعهد بته اجترای برنامتهی حلومتت طتی
دورهی قانونی میشود.
بند 62
مستخدمین کشوری ارشتد و نماینتدهگتان دپارقمتانی بایتد از ستوی
شورای اجرایی انتصاب و از سوی شورای قانونگراری قأیید شوند.
شوراهای مدیریتی استانی [شوراهای شهری]
 .1کتتانتونهتتای منتتاطق خودمختتتار از شتتوراهای متتدیریتی استتتانی
[شوراهای شهری] قشلیم شدهاند و از سوی شورای اجرایی مربوطه کته
دارای قدرت قغییر وظایف و مقررات آن است مدیریت میشوند.
 .2قوان و وظایف شوراهای مدیریتی استانی [شوراهای شهری] مبتنی
بر وفتاداری بته یت سیاستت قمرکززدایتی استت .نظتارت کتانتون بتر
ص حیت شوراهای مدیریت استانی [شوراهای شهری] ،از جمله بودجته
و مالیه ،خدمات عمومی و انتخابات شهرداری ،به موجتد قتانون قنظتیم
میشود.
 .3شوراهای مدیریتی استانی [شوراهای شهری] بته طتور مستتقیم از
سوی عمو مرد و با ر ی مستقیم و مخفی انتخاب میشوند.
 .VIشورای قضایی
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بند 63
استق ل قوهی قضایی ی اصم اساستی حلومتت قتانون استت کته
رسیدهگی منصفانه و مثرر دادگاههای صالح و بیطرف را قضمین میکند.

بند 64
هر فرد متهم به جر کیفری قا زمانی که گناه او در ی
و بیطرف اربات نشده باشد ،باید بیگناه فرض شود.

دادگاه صتالح

بند 65
قما نهادهای شورای قضایی باید دارای دستکم چهم درصد ()%40
از هر دو جنسیت را دربرداشته باشد.

بند 66
حق دفاع در قما مراحم بتازجویی و محاکمته ،یت
خدشهناپریر است.

حتق مقتدس و

بند 67
حرف ی

بند 68

قاضی از خدمت مستلز دستور شورای قضایی است.
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احلا و آرای قضایی به نیابت از مرد صادر میشود.

بند 69
قصور در اجرای دستورات و احلا قضایی ،قخطی از قانون است.

بند 70
هیچ شهروندی را نباید در پیشگاه دادگاه نظامی یتا محتاکم ویتژه یتا
موردی ،به محاکمه کشاند.

بند 71
قجس منازل و دیگر مایمل خصوصی باید موافتق بتا یت
قانونی مناسد ،صادره از ی مقا قضایی ،صورت گیرد.

مجتوز

بند 72
هر ک به طور کامم در استماع دادرسی منصفانه و عمومی از ستوی
هر محلمهی مستقم و بیطرف ،در قفهتیم حقتو ،و قعهتدات او و هتر
گونه اقها کیفری علیه او ،ذیحق است.

بند 73
هیچ ک

را نباید خودسرانه دستگیر یا بازداشت کترد .هتیچ کت

را
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نباید از آزادی محرو کرد مگر به دالیم و موافق بتا رویتهای کته قتانون
قعیین کرده است.

بند 74
هر ک که قربتانی دستتگیری یتا بازداشتت غیرقتانونی شتده یتا در
نتیجهی فعم یا قرک فعم مقامات عمتومی متحمتم آستید یتا خستارت
شده ،دارای حق قابم اجرای دریافت خسارت است.

بند 75
شورای قضایی به موجد قانون مستقر میشود.
 .VIIکمیسیون عالی انتخابا

بند 76
کمیسیون عالی انتخابات ی

هیئتت مستتقم صتالح بترای نظتارت و

ادارهی فرآیندهای انتخاباقی است .کمیسیون از  18عضو قشلیم شده که،
ضمن نمایندهگی قما کانتونها ،از سوی مجلت

قتانونگتراری بته کتار

گمارده میشود.
 .1اقخاذ قصمیمات در کمیسیون مستلز اکثریت مشروط یتازده ()11
ر ی است.
 .2عضو کمیسیون عالی انتخابات نمیقواند در مجل

قتانونگتراری
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نیز به کار مشغول باشد.
 .3کمیسیون عالی انتخابات زمان برگزاری انتخابتات ،اعت
دریافت کاندیداقوری نامزدهای واجد شرایط برای مجل

نتتایج و

قتانونگتراری

را قعیین میکند.
 .4همان طور که در پاراگراف  51ذکر شد ،کمیسیون عتالی انتخابتات
شایستهگی نامزدهای خواهان انتخاب برای مجل

قانونگتراری را قأییتد

میکند .کمیسیون عالی انتخابات قنها هیئت صالح برای دریافت ادعاهتای
ققلد انتخاباقی ،ارعاب ر یدهندهگان یا مداخلهی غیرقتانونی در فرآینتد
انتخابات است.
 .5کمیسیون عالی انتخابات از سوی دادگاه عالی متورد نظتارت قترار
میگیرد و میقوانتد قحتت نظتارت نتاظران ملتم متحتد و ستازمانهتای
اجتماعی مدنی به کار خود ادامه دهد.
 .6کمیسیون عالی انتخابات ،همراه با شورای قضایی ،باید نشستتی از
قما نامزدهای خواهان انتخاب در مجل
اسامی نامزدهای واجد شرایط را اع

قانونگراری قشتلیم دهتد قتا
کند.

 .VIIIدادگاه اساسی عالی
بند 77
الف) دادگاه اساسی عالی از هفتت ( )7عضتو قشتلیم شتده کته بته
قمامی از سوی مجل قانونگراری قعیین میشوند .اعضتای آن از میتان
قضات ،حقو،دانان و وک انتخاب میشوند و همهگی باید باالی پتانزده
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( )15سال قجربهی حرفهای داشته باشند.
ب) به موجد قانون ،هیچ ی از اعضای دادگاه اساستی عتالی نبایتد
در شورای اجرایی یا مجل قانونگراری مشغول به کار باشد یا هر نتوع
مقا دفتری یا موقعیت مقرریبگیر دیگری داشته باشد.
ث) دورهی مقا داری ی عضو چهار ( )4سال است .هتیچ عضتوی
بیش از دو دوره انتخاب نمیشود.
وظایف دادگاه اساسی عالی
بند 78
 .1قفسیر بندها و اصول متضمن منشور.
 .2قعیین مشروطیت قوانین مصوب مجل قانونگراری و قصمیمات
اقخاذی شورای اجرایی.
 .3نظارت قضایی بر مواد قانونی و قصمیمات اجرایی بته طتوری کته
قوانین و قصمیمات مزبور با روح و نص منشور و قانون اساسی در قضاد
نباشد.
 .4رؤسای کانتون ،اعضای مجل قانونگراری و شورای اجرایتی را،
در صورت ادعای عمم ناقگ منشور ،میقتوان در دادگتاه اساستی عتالی
احضار کرد.
 .5احلا آن به واسطهی اکثریت سادهی آرا اقخاذ خواهد شد.
بند 79
عضو دادگاه اساسی عالی نباید از مقا خود عزل شود مگتر بته دلیتم
سوءرفتار یا عد ص حیت .مقررات و رویههتای حتاکم بتر کتار دادگتاه
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اساسی عالی باید طی ی

قانون ویژه قنظیم شود.

بند 80
رویهی قعیین مشروطیت قوانین به قرار زیر است
 .1حلم غیرمشروطیت هر قانونی به قرقید زیر است
الف) جایی که ،پیش از قصوید ی قانون ،بتیش از بیستت درصتد
( )%20مجل قانونگراری به مشروطیت قتانون مزبتور اعتتراض کننتد،
دادگاه اساسی عالی موضوع را مورد بررستی قترار متیدهتد و بایتد ر ی
خود را ظرف پانزده ( )15روز صادر کند؛ اگر قانون باید فوراً به قصوید
برسد ،ر ی دادگاه باید ظرف هفت ( )7روز صادر شود.
ب) جایی که ،پ از اع قضاوت دادگتاه اساستی عتالی ،بتیش از
بیست درصد ( )%20مجل قانونگراری هنوز معترض به مشروطیت آن
باشد ،درخواست قجدید نظر میقواند صورت گیرد.
ث) اگتتر دادگتتاه اساستتی عتتالی بنتتا بتته درخواستتت مزبتتورحلم بتته
غیرمشروطی بودن قانون موصوف دهد ،قانون باید باطم و بتیارتر اعت
شود.
 .2اگر در ی دادگاه ،نظر به مشروطیت ی قتانون ،بته قرقیتد زیتر
منازعه صورت گیرد
الف) اگر در هر مورد طرفین و همننین دادگاه در مورد مشتروطیت
ی قانون به اخت ف برسند ،روند رسیدهگی متوقف و موضوع به دادگاه
اساسی عالی ارجاع داده میشود.
ب) دادگاه اساسی عالی باید ر ی خود را ظرف سی ( )30روز ارسال کند.
 .IXقواعد کلی
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بند 81
منشور حاضر در داخم مناطق خودمختار اعتبار دارد و فقتط بتا یت
اکثریت مشروط دوسو ( )2/3مجل قانونگراری میقوان آن را اص ح
کرد.
بند 82
منشور برای بازبینی و قصوید باید به مجلت
ققدیم شود.

قتانونگتراری انتقتالی

بند 83
شهروندان سوری دارای ملیت دوگانه از پریرش مقا های رهبتری در
ادارهی ریاست کانتون ،شورای استانی و دادگاه اساسی عالی منع هستند.
بند 84
منشور ،آغازگر ی چارچوب قانونی است که طی آن قوانین ،احلتا
و وضعیتهای فوری باید به طور رسمی به اجرا درآید.
بند 85
انتخاباتها برای قشلیم مجل قانونگراری باید ظرف چهار ( )4ماه
از زمان قصوید منشور از سوی مجل قانونگراری انتقالی برگزار شود.
مجل قانونگراری انتقتالی ،فقتط در شترایط استتثنایی ،از حتق قمدیتد
دورهی زمانی برخوردار است.
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بند 86
ادای سوگند اعضای مجل قانونگراری برای شروع به کار
"به نا خداوند قوانا ،رسماً سوگند یاد میکنم که از منشتور و قتوانین
مناطق خودمختار اطاعت کنم ،از آزادی و منافع مرد دفتاع کتنم ،امنیتت
مناطق خودمختار را قضمین کنم ،از حقو ،دفاع مشروع از خود حمایتت
کنم و ،در پرقو اصول حاکمیت دملراقی ققدی شده در این سند ،برای
عدالت اجتماعی بلوشم".

بند 87
قما هیئتهای حاکمه ،نهادها و کمیتتههتا بایتد دارای دستتکتم 40
درصد از هر دو جنسیت باشند.

بند 88
مجموعهی قوانین کیفری و مدنی سوریه در مناطق خودمختار کتاربرد
دارد مگر در مواردی که با مقررات این منشور در قضاد باشد.

بند 89
در صورت بروز قضاد میان قوانین مصتوب مجلت قتانونگتراری و
قوانین حلومت مرکزی ،دادگاه اساستی عتالی بتر استاس بهتترین منتافع
مناطق خودمختار ،به قوانین قابم اجرا ر ی خواهد داد.
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بند 90
منشور ،حمایت از محیط زیست را قضمین میکند و قوسعهی پایتدار
اکوسیستمهای طبیعی را چونان ی اصم اخ قی و وظیفهی ملی مقتدس
مورد م حظه قرار میدهد.
بند 91
سیستتتم آموزشتتی منتتاطق خودمختتتار بایتتد بتتر استتاس ارزشهتتای
همسازگری ،واالمنشی و کثرتگرایی بنا شود .ایتن امتر ،نقطتهی افتترا،
مشخص از همان سیاستهای آموزشی پیشین مبتنی بر اصول نژادپرستتی
و شووینیستی است.
آموزش در مناطق خودمختار ،سیاستهای آموزشی پیشین مبتنتی بتر
اصول نژادگرایتی و شووینیستتی را رد متیکنتد .بتر استاس ارزشهتای
همسازگری ،واالمنشی و کثرتگرایی،
الف) برنامهی آموزشی نوین کانتونها باید میراث ،فرهنتگ و قتاریخ
غنی مردمان مناطق خودمختار را به رسمیت بشناسد.
ب) سیستم آموزشی ،کانالهای خدماقی عمومی و نهادهای آکادمی
باید دملراسی و حقو ،بشر را قرویج کنند.
بند 92
الف) منشور ،اصم جدایی دین و دولت را گرامی میدارد.
ب) آزادی ادیان باید حمایت شود .قمتا ادیتان و باورهتا در منتاطق
خودمختار باید مورد احترا قرار گیرد .حتق اجترای باورهتای دینتی ،قتا
آنجا که بر نفع عمومی قأریر منفی نداشته باشد ،باید قضمین شود.
بند 93
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الف) یاری بته پیشترفت فرهنگتی ،اجتمتاعی و اقتصتادی از ستوی
نهادهای مدیریتی ،پایتداری بهتتر و رفتاه عمتومی منتاطق خودمختتار را
قضمین میکند.
ب) مرجعی که با این منشور در قضاد باشد ،فاقد مشروعیت است.
بند 94
حلومت نظامی میقواند به واسطهی اکثریت مشتروط دوستو ()2/3
شورای اجرایی ،در ی نشست ویژه به ریاست رئتی کتانتون ،متثرر و
بیارر شود .قص میم مزبور به همراه مقررات متضمن در ی قتانون ویتژه،
آنگاه باید به مجل قانونگراری ققدیم شود و با اقفا ،آرا بته قصتوید
برسد.
هیئتهای شورای اجرایی
بند 95
 .1هیئت روابط خارجی
 .2هیئت دفاع
 .3هیئت امور داخلی
 .4هیئت دادگستری
 .5هیئتتت شتتوراهای کتتانتونی و شتتهری و کمیتتتهی برنامتتهریتتزی و
سرشماری وابسته به آن
 .6هیئت امور مالی ،و وابستهگان آن
الف) کمیتهی قنظیمات بانلی
ب) کمیتهی گمرکات و مالیات
 .7هیئت امور اجتماعی
 .8هیئت آموزش
 .9هیئت کشاورزی
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 .10هیئت انرژی
 .11هیئت بهداشت
 .12هیئت هملاری اقتصادی و قجاری
 .13هیئت امور شهدا و کهنهسربازان
 .14هیئت فرهنگ
 .15هیئت حمم و نقم
 .16هیئت جوانان و ورزش
 .17هیئت محیط زیست ،گردشگری و آرار قاریخی
 .18هیئت امور دینی
 .19هیئت خانواده و برابری جنسیتی
 .20هیئت حقو ،بشر
 .21هیئت ارقباطات
 .22هیئت امنیت مواد غرایی
بند 96
این منشور باید در رسانهها و مطبوعات منتشر شود.

پیوست ب
خط زمانی مقاومت کوردها
1847-1880
خیزشهای کوردها در امپراطوری عثمانی .برابر با  30،000کورد طتی
سرکوبهای عثمانیان کشته شدند.
1916-18
پاکسازی قتومیتی ،قبعیتد و اعمتال قحطتی بتر کوردهتای ارزرو و
بتلی به دست "قرکان جوان" 700،000 .نفر اختراج شتدند%30-%50 ،
قلف شدند.
1920
فروپاشی امپراطتوری عثمتانی  -معاهتدهی ِستور بتا وعتدهی دولتت
خودمختار به کوردها.
1922-24
حمایت سازمان ملی بعث از قلمرو کوردستان در شمال عرا.،
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1923
قرکیه به عنوان ی ملت مستقم به رسمیت شتناخته شتد ،معاهتدهی
لوزان جایگزین معاهدهی سور میشود .منتاطق کوردنشتین میتان قرکیته،
عرا ،و سوریه ققسیم شد.

1927
کوردها ،با حمایتت پادشتاهی متحتده ،جمهتوری مستتقم آرارات را
اع میکنند.

1920-27
آقاقورک قما مناطق کوردنشین را زیر حلومت نظتامی کشتید ،دههتا
هزار کورد را دستگیر کرد ،زبان و مطبوعات مختالف و اجتمتاع بتیش از
پانزده نفر (از جمله مراسم قشییع و عروسی) را ممنوع ساخت.

1946
کوردهای ایران با حمایت شوروی جمهوری مهاباد را ایجاد میکنند.
1950-59
سیاستهای یلسانسازی در قرکیه و سوریه .احزاب و ستازمانهتای
سیاسی کورد به رسمیت شناخته شدند.
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1960
کودقا در قرکیه .احزاب کورد به ع وهی دیگر احزاب سیاسی لیبترال
غیرقانونی شدند.
1961
جنگ داخلی در شمال عرا ،میان دولت بعث و کوردها.
1968-71
اعتصابهای عمومی ،کارزارهای بمدگراری و ناآرامی داخلی هم از
سوی راست و هم از سوی چپ در قرکیه.
1970
دولت عرا ،با اعطای خودمختاری محتدود بته کوردهتا ،بته امضتای
معاهدات میپردازد.
1971
دومین کودقای نظامی در قرکیه برای احیای نظم و درهمکوبی چپها.
1975
اقحادیهی میهنی کوردستان قشلیم و وارد ی
حزب دملرات کوردستان در عرا ،میشود.

درگیری درازمتدت بتا
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1978
حزب کتارگران کوردستتان (پ.ک.ک) بته دستت آپتو بنیتانگتراری
میشود .وی عضوی از دانشجویان چپگرای اعتراضهای اواخر دهتهی
 1960و اوایم  1970بود.

1979
پ.ک.ک برای ایجتاد یت دولتت کتورد در داختم قرکیته و شتمال
سوریه ،دست به کار ی "جنگ رهاییبخش" میشود .انقت ب آیتتا
خمینی در ایران ،خیزش کوردها در شمال ایران را برمیانگیزد.

1980
سومین کودقا در قرکیه (با حمایت ایاالت متحده) برای احیتای نظتم،
در زمانی که درگیریهای داخلی میان چپها و راستها فوران متیکنتد.
هزاران نفر دستگیر میشوند .اکثر رهبران پ.ک.ک مخفتی متیشتوند یتا
قرکیه را قرک میکنند.

1980-88
دولت عرا ،،با استفاده از ارقش ،نیروی هوایی و قسلیحات شتیمیایی
به کوردها حملهور میشود ،کته ایتن اقفتا ،در ملتم متحتد نستمکشتی
شناخته شد.
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1984
پ.ک.ک به ی سازمان شتبهنظتامی قبتدیم متیشتود و در قرکیته و
اروپا دست به حم ت میزند.

1988
پ.ک.ک ی "پروژهی آموزش به زنان" به راه میاندازد ،اندیشههای
فمینیستی را وارد مارکسیسم خود متیکنتد و گتردانهتای زنتان را برپتا
میسازد.

1989
اولین مدرسهی زنان پ.ک.ک بتا یت سیاستت فرمانتدهی مشتترک
ایجاد میشود به طوری که فرماندهی ی زن و یت مترد را در منتاطق،
گتردانهتتا و ستتایر ستازمانهتتای داختتم پ.ک.ک ،بته استتتثنای ریاستتت
پ.ک.ک ،الزا میدارد.

1990-99
پ.ک.ک حمایتتت ستتوریه و شتتوروی را از دستتت متتیدهتتد امتتا از
حم ت خود در قرکیه دست نمیکشد.

1990-91
اولین جنگ خلیج علیه عرا.،
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1991
پ.ک.ک رهسپار ی "استراقژی قمرکززدا" میشود ،عمدهی قتدرت
را از کمیتهی مرکزی حرف میکنتد .یت خیتزش (بتا حمایتت ایتاالت
متحده) در عرا ،،ارقش عرا ،را پت متیزنتد و دولتت ،یت منطقتهی
خودمختار فدرال به نا کوردستان ایجاد میکند.

1992
اقحادیهی میهنی کوردستان و حزب دملرات کوردستان اولین دولتت
را در کوردستان عرا ،ایجاد میکنند .قرکیته یت عملیتات نظتامی علیته
منطقهی امن کوردها در عرا ،قرقید میدهد.

1993
آلمان پ.ک.ک را به عنتوان یت
میکند.

ستازمان قروریستتی ممنتوع اعت

1993-96
اعتراضهای بزرگ در حمایت از کوردها و پ.ک.ک به طتور مرقتد
در اروپا و قرکیه روی میدهد.

1995
سوریه حمایت از پ.ک.ک را قطع میکند و بته قبعیتد قمتا رهبتران
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پ.ک.ک میپردازد .قرکیه ی عملیات نظامی گسترده را علیه پایگاههتای
کوردها در عرا ،رهبری میکند.

1998
حزب دملرات کوردستان و اقحادیهی میهنی کوردستان یت
صلح امضا میکنند که به چهار سال خصومت پایان میدهد.

قترارداد

1999
آپو از سوی پلی مخفی قرکیه در نایروبی دستگیر و به مرگ (ستپ
به حب ابد) محلو میشود .دومین آقشبت میتان پ.ک.ک و دولتت
قرکیه.

2002
اقحادیهی اروپا و ایاالت متحده پ.ک.ک را ی ستازمان قروریستتی
اع میکنند و داراییهای بانلی آنهتا را مستدود متیستازند .پارلمتان
کوردها برای اولین بار در عرا ،قشلیم میشود.

2003-11
جنگ عرا،
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2004
پ.ک.ک نتتا ختتود را بتته کتتادک (کنگتترهی آزادی و دملراستتی
کوردستان) قغییر میدهد.

2005
پ.ک.ک به آقشب

پایان میدهد.

2012
جمهوری روژاوا در شمال سوریه از سوی شورای ملی کوردستتان و
حزب اقحاد دملراقی اع میشتود .نخستتین میلیشتیاهای خودمتدافع
(ی.پ.گ/ی.پ.ژ) برپا میشوند.

2013
سربازان دولت سوریه و انواع شبهنظامیان شورشتی قت ش متیکننتد
جمهوری روژاوا را اشغال کننتد امتا از ستوی ی.پ.گ/ی.پ.ژ متوقتف
میشوند .اصول روژاوا به قصوید میرسد.

آوریل 2014
دولت کوردستان در عرا ،برای برگزاری ی
آیندهای خیلی نزدی " فراخوان میدهد.

رفرانتدو مستتقم "در
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آگوست 2014
داعتتش محاصتترهی کوبتتانی را آغتتاز متتیکنتتد .کوبتتانی از ستتوی
ی.پ.گ/ی.پ.ژ دفاع میشود.

سپتامبر 2014
ی.پ.گ/ی.پ.ژ ایزدیان گریخته در عرا ،را نجات میدهتد .ایتاالت
متحده حملههای هوایی علیه داعش را در داخم و پیرامون کوبتانی آغتاز
میکند.

اکتبر 2014
قرکیه از حمایت از ی.پ.گ/ی.پ.ژ خودداری میکند .آنارشیستهتا
مرز را رد میکنند قا به رزمندهگان بپیوندند .از طریق قرکیه به پیشمرگهها
دسترسی محدود داده میشود قا به حمایت از مدافعان کوبانی بپردازند.

پیوست ث
واژهگان

عبداهلل اوجاالن (آکا آپو) [ :]Abdullah Öcalanبنیانگرار و رئی
 67سالهی کورد حزب کارگران کوردستتان .او از ستال  1999در زنتدان
دولت قرکیه به سر میبرد .اوجتاالن در حتال حاضتر رئتی پ.ک.ک و
مهندس ایدئولوژی اصلی آن میباشد.
آ.ک.پ [ :]AKPمخفف نتا  ،Adalet ve Kalkınma Partisiحتزب
عدالت و قوسعه ،حزب سیاسی حاکم در کشور قرکیه .حتزب عتدالت و
قوسعه از نقطهنظر اجتماعی ی حتزب سیاستی محافظتهکتار بته شتمار
میآید و بته اقتدا هتای بتیرحمانته ماننتد سانستور ،دستتگیری و قهتر
طاقتفرسا علیه قظاهراتهای مخالف در قرکیه دست میزند.
جبنهی النصره [ :]al-Nusra Frontاین گروه شبهنظامی ستوریِ بته
نسبت بزرگ و سازمانیافتته شتاخهای از القاعتده استت کته در قابستتان
 2012کار خود را آغاز کرد.
عملیا انفال [ :]al-Anfal Campaignنسمکشی کوردهتا و دیگتر
اقلیتهای عترا ،در میتان ستالهتای  1986و  1989از ستوی نیروهتای
عراقی وفادار به حزب بعث زیر رهبری صدا حسین.
علویان [ :]Alawiteاقلیت دینی شیعه در لبنتان ،قرکیته و رایتجقتر از
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همه در سوریه .بشار اسد عمدهی حمایت خود را از ایتن گتروه قتومی-
دینی دریافت میکند.
آسایش [ :]Asayishواژهی کوردی برابتر "امنیتت" و نتا نیروهتای
مدافع جامعهی کورد در داخم کانتونهتای روژاوا ،همننتین نتا نیتروی
پلی اصلی دولت منطقهای کوردستان.
حزب بعث [ :]Ba’athist Partyجنبش ناسیونالیستی پانعربتی کته
سپ هم در عرا ،و هم در سوریه ،ذیم دستههای گوناگون ،بته قتدرت
رسید .حزب بعث که سلوالر و در لفظ چپگترا بتود ،گرچته در واقتع
بسیار هم دیلتاقور و نظامیگر به شمار میآمتد ،شتاید عمتدهی شتهرت
خود را از قبدیم شدن به حزب سیاسی صدا حسین میگیرد.
ب.د.پ [ :]BDPمخفف نا کوردی ،Barış ve Demokrasi Partisi
حتتزب صتتلح و دملراستتی .یت حتتزب سیاستتی در قرکیتته کتته پت از
ممنوعیت حزب جامعهی دملراقی (د.ت.پ) در دادگاههتای قرکیته در
سال  2008به دلیم حمایت از پ.ک.ک ،بنیانگراری شد .حزب صتلح و
دملراسی ی حزب سیاسی به شمار میآیتد کته بتیش از همته هتوادار
حقتتو ،کوردهتتا و پ.ک.ک در قرکیتته استتت .هتتماکنتتون مجموعتتهای
قجس ها از سوی مقا های قرکیه علیته ایتن حتزب سیاستی در جریتان
است.
اف.اس.اِی [ :]FSAمخفتتف نتتا  ،Free Syrian Armyارقتتش آزاد
ستتوریه ،کتته ابتتتدا جنتتبش افستتران آزاد ()Free Officers Movement
خوانده میشد .ارقش مزبور ،با افسرانی که ارقش ستوریه را قترک کترده
بودند و حاضر نبودند به معترضان حملهور شوند و علیه هر گونه نیتروی
مسلحی که دست به انجا این کار میزد "اع جنگ کرده بودند" ،کتار
خود را در سال  2011آغاز کرد .رهبری ارقش آزاد سوریه به طور عمتده
از افسران سابق ارقش که عمدقاً سنی هستند قشلیم شده است .آنهتا از
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هر ک که از هر قستمت از نیروهتای امنیتتی (پلتی و ارقتش) دولتت
سوریه خارج میشود استقبال میکنند و ق ش دارند گروههای شبهنظامی
متعدد سوریه را هماهنگ سازند .در حال حاضر برآورد میشود که ارقش
آزاد سوریه دارای ی نیروی حدوداً  40،000نفری است .آنها با شورای
ملی سوریه و ائت ف ملی نیروهای مختالف و انق بتی ستوریه حمایتت
متقابم دارند.
ه.پ.گ [ :]HPGمخفف نا کوردی  ،Hêzên Parastina Gelنیروی
مدافع خلق .این عنوان از نظر فنی نا رستمی شتاخهی نظتامی پ.ک.ک
است اما اغلد به جای نا پ.ک.ک نیز استفاده میشتود .در ستال 1992
نیروی مزبور به ارقش رهاییبخش ملی کوردستان قغییتر کترد امتا هنتوز
عمدقاً همان نا قدیمی ه.پ.گ یا پ.ک.ک مورد استفاده قرار میگیرد.
ه.ر.ک [ :]HRKمخفف نتا کتوردی ،Hêzên Rojhalat Kurdistan
نیروهای مدافع شر ،کوردستان .آنهتا شتاخهی نظتامی پتژاک در ایتران
هستند .نیروهای مدافع شر ،کوردستان از سال  2005بته ایتن ستو علیته
دولت ایران دست به شبیخون ،خرابکاری صنعتی و سترقت زدهانتد .در
نتیجهی این درگیریها چند هزار نفر از دو طرف کشته شدهاند.
داعش [ :]ISISدولت اس می عترا ،و ستوریه ،کته دولتت است می
عرا ،و شا  ،دولت است می عترا ،و ختاور ،و همتین قتازهگتی دولتت
اس می نیز خوانده میشود .داعش ی گروه جهادی ستنی محافظتهکتار
سرسخت است که به عنوان ی شاخهی رادیلال از القاعده قشلیم شتد.
آنها به نحو حیرتآوری وحشی هستند و دست به قصتابی و بتردهداری
جنسی میزنند .داعش بخش بزرگی از ختاک ستوریه و عترا ،را قحتت
کنترل دارد و خود را ی خلیفه اع کرده به همراه پتایتختی در رقتهی
سوریه.
کادک [ :]KADEKمخفف نا کوردی کنگترهی آزادی و دملراستی
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کوردستان ،نامی که پ.ک.ک مدقی در ستال  2002بترای ختود برگزیتد.
یلی از نا های متعدد پ.ک.ک.
ک.ج.ک [ :]KCKمخفف نا کتوردی ،Koma Civakên Kurdistan
کنگرهی جوامع کورد .ی سازمان چتری که از ستوی پ.ک.ک در ستال
 2007آغاز به کار کترد و جتای کومتا کومتالن کوردستتان (ک.ک.ک) را
گرفت قا اندیشههای کنفدرالیسم دملراقی را به اجترا درآورد .کنگترهی
جوامع کورد ی گروه بینالمللی استت و گتروههتای کتورد در قرکیته،
سوریه ،ایران ،عترا ،و منتاطق اقحتاد شتوروی ستابق را دربرمتیگیترد.
عمدهی فعالیتهای ک.ج.ک در جنوب قرکیه بوده است.
کی.اِن.سی [ :]KNCمخفف نا کنگرهی ملی کوردستتان در ستوریه.
این کنگره ی ائت ف سیاسی است که در ادامهی جنگ داخلتی ستوریه
پدیتتد آمتتد .دولتتت منطقتتهای کوردستتتان پشتتتیبان اولتتین نشستتتهتتای
کی.ان.سی در سال  2011بود قتا بته بحتران ستوریه و اهمیتت آن بترای
کوردها رسیدهگی کند .از سال  2011کی.ان.سی قا آن حد رشد کترد کته
پانزده حزب سیاسی کورد در سوریه از جمله حزب اقحاد دملراقیت را
دربرگرفت .کنگرهی ملی کوردستان با کنگرهی ملی سوریه اختت ف دارد
زیرا متورد اول خواهتان قمرکززدایتی (در برابتر اهتداف فدرالیستتی) و
خودمختاری از هر نوع دولت سوریه است.
ک.د.پ [ :]KDPمخفف نا حزب دملرات کوردستان .آنها یلی از
احتزاب سیاستتی اصتلی در کوردستتتان عترا ،هستتتند و متورد مخالفتتت
اقحادیهی میهنی کوردستان قرار دارند .حزب دملرات کوردستان در سال
 1946حین فروپاشی جمهوری کوردستان مهاباد ایران قشلیم شتد .ایتن
حزب کار خود را به عنوان ی ائت ف گسترده از گروههای کمونیستی و
سوسیالیستی آغاز کرد و دههها به کار خود ادامه داد .حزب ،طتی اولتین
جنگ خلیج فارس (جنگ ایران/عرا )،ختود را بیشتتر بته یت ائتت ف
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ناسیونالیستی و پوپولیستی از برخی گروههای سوسیال-دملرات قغییر داد.
کنگرهی خلق کوردستان [ :]Kongra-Gelنا مجل عوا ک.ج.ک
(و پیش از آن ک.ک.ک) .کنگرهی خلتق کوردستتان دارای پتنج قستمت
است اقسا ایدئولوژی سیاسی ،خدمات اجتمتاعی ،سیاستی/بینالمللتی،
نظامی ،و زنان.
کی.آر.جی [ :]KRGمخفف نا دولت منطقهای کوردستان در عترا.،
دولت منطقهای دارای ی سیستم پارلمتانی قت مجلستی استت بته نتا
پارلمان کوردستان عرا ،و ی رئی جمهور و ی نخستت وزیتر دارد
که قوای اجرایی و قانونگراری را ققسیم کردهاند .رئی دولت منطقتهای
همان فرماندهی کم نیروهای پیشمرگه است .شهر اربیم (کته در کتوردی
به آن هولر میگویند) پایتخت دولت منطقهای کوردستتان استت .دولتت
مزبور بر حدود هشت و نیم میلیون انسان در گستردهگی  15هتزار مایتم
مربع در شمال عرا ،حاکمیتت دارد .نظتر بته ایتن کته دولتت منطقتهای
کوردستان پ از سالها نبرد خونبار ابتدا طتی معاهتدهای کته در ستال
 1970به امضای دولت عرا ،رسید ایجاد شد ،معاهده قتا پت از جنتگ
اول خلیج در سال  1992به طور کامم به اجرا درنیامتد .دولتت منطقتهای
کوردستان در سال  2005در قانون اساسی عرا ،به رسمیت شناخته شتد.
هنوز هم منازعههای مرزی میان دولت عرا ،و دولت منطقهای کوردستان
وجود دارد ،به ویژه زمانی که دولت منطقتهای قوانستت میتادین غنتی از
نفت جنوب و شر ،اربیم را به الحا ،خود درآورد.
کوردستان [ :]Kurdistanی منطقهی غیردقیق ،گستترده در قرکیته،
سوریه ،عرا ،و ایتران ،متشتلم از جوامتع عمتدقاً کتورد .کوردستتان از
نقطهنظر بینالمللی به رسمیت شناخته نشده است .کوردستان شتمالی در
قرکیه ،کوردستان شرقی در عرا ،و ایران ،و کوردستان غربتی در ستوریه
واقع است.
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کی.دبلیو .یو [ :]KWUمخفف نا اقحادیهی زنان کتورد .اقحادیتهی
مزبور بخشی از ک.د.پ است و در سال  1952قشلیم شد .این اقحادیته
قأریر قدرقمندی بر ک.د.پ داشتت ،بته ویتژه در موضتوعهتای ختدمات
اجتماعی و مسائم اقتصادی.
جمنوری منابااد [ :]Mahabad Republicجمهتوری مهابتاد یت
دولت کوردی مستقم کوقاهمدت بود که در شمال ایران در سالهای -47
 1946قشلیم شد .جمهوری مورد حمایت اقحاد شوروی قرار گرفتت و
سرانجا هنگامی که شوروی حمایت خود را قطع کرد ،از ستوی دولتت
ایران در هم کوبیده شد.
ام.ای.تای [ :]MITمخفتف نتا قرکتی ،Millî İstihbarat Teşkilatı
سازمان اط عات ملی .ایتن ستازمان در ستال  1965قشتلیم شتد .یت
سازمان دولتی به حساب میآید که بیش از همه مسئول هماهنتگستازی
سرکوب کوردها در قرکیهی امروزی است .مترادف آن در آمریلتا همتان
قرکیتتد اف.بتتی.آی و ستتیا استتت .حتتزب کتتارگران کوردستتتان و دیگتتر
سازمانهای کورد حامی حقو ،و خودفرمانی کوردها از ستوی ا .ای.قتی
هدف قعقید ،سرکوب ،بازداشت و کشتار قرار میگیرند.
نوروز [ :]Newrozروز سال جدید ،مهمقترین روز فراغتت کوردهتا.
این جشن که در اواسط ماه مارس برگزار میشود اغلد بته عنتوان یت
قظاهرات سیاسی علیه سرکوب کوردها مورد استفاده قرار میگیرد.
اِن.سی.اس.آر.اُ.اف [ :]NCSROFمخفف نا ائت ف ملتی نیروهتای
مخالف و انق بی ستوریه .کتار ختود را در ستال  2012بتا جمتع کتردن
گروههای شورشی مسلح زیر ی ائتت ف در کنتار احزاب/ستازمانهتای
سیاسی شدیداً مخالف آغاز کرد .شورای ملی سوریه بزرگقترین شتری
این ائت ف است که کنترل  22عضتو از  63عضتو آن را بته عهتده دارد.
هدف آنها ایجاد ی دولت داخلی ،ی کمیتهی حقیقتتیتاب و آشتتی
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برای رسیدهگی به جرایم جنگی ،و قبدیم شدن به "صدای مخالفان رژیم
اسد" برای باقی جهان است .آنها همننین به وحتدت و قوستیع ارقتش
آزاد سوریه کم کردند.
امپراطوری عثمانی [ :]Ottoman Empireی امپراطوری بزرگ که
بتتیش از شتتش ستتده دوا آورد و ستترزمین ستتنتی کوردهتتا را نیتتز
دربرمیگرفت .ایتن امپراطتوری پت از شلستت در جنتگ جهتانی اول
قجزیه شد و شماری از دولتها از جمله ایران ،عرا ،،سوریه و قرکیته از
دل امپراطوری شلستخورده سربرآوردند.
پارس ( :)Persianواژهای که هم برای ی مرد و هتم بترای زبتان
آنها به کار میرود .پارسها مرد غیرعرب (کته کوردهتا نیتز بته آنهتا
متعلقاند) هستند که به طور عمده در ایران امروزی زنتدهگتی متیکننتد.
زبانها و زیرگروههتای پتارس در ایتن کشتورها حضتور دارنتد ایتران،
قاجیلستان ،افغانستان ،قرکیه ،عمان ،کویت ،آذربایجان و ازبلستان.
پیشمرگه [ :]Peshmargaواژهای کتوردی کته برگتردان ققریبتی آن
اشاره دارد به "کسانی که با مرگ رو در روی میشتوند" .پیشتمرگه نتا
نیروهای رزمندهی جنبشهای کورد از ستال  1921بتوده استت .امتروز،
پیشمرگه نا رسمی نیروهای مسلح دولت منطقهای کوردستان استت .در
حال حاضر بیش از  100،000مرد و زن در نیروهای مسلح پیشتمرگه در
عرا ،حضور دارند (که از آنها نزدی به  35،000نفر در داخم نیروهای
مسلح ملی عرا ،به کار میپردازند).
پااژاک [ :]PJAKمخفتتف نتتا کتتوردی Partiya Jiyana Azad a
 ،Kurdistanêحزب حیات آزاد کوردستتان .پتژاک یت ستازمان سیاستی و
نظامی کوردی بزرگ در ایران است که در سال  2004بنیانگراری شد .پیونتد
محلمتتی بتتا پ.ک.ک دارد .میتتان پ.ک.ک و پتتژاک همتتاهنگی قدرقمنتتد و
قسهیم منابع برقرار است .پژاک عضو کنگرهی جوامع کورد میباشد.
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پ.ک.ک [ :]PKKمخفف نا کتوردی ،Partiya Karkerên Kurdistanê
حزب کارگران کوردستان ،ی سازمان بینالمللی رزمندهی کورد.
پی.یو.کِی [ :]PUKمخفف نا اقحادیهی میهنی کوردستان .آنها یلی
از احزاب سیاسی اصتلی در کوردستتان عترا ،هستتند و در ستال 1975
بنیانگراری شدند .فثاد معصو  ،رئی فعلی دولت منطقهای کوردستتان،
عضوی از پی.یتو.کی استت .اقحادیتهی میهنتی کوردستتان یت ائتت ف
سیاسی سوسیالیستی میانهرو از پنج سازمان چپگرای کوچ قر است.
پ.ی.د [ :]PYDمخفف نا کتوردی ،Partiya Yekîtiya Demokrat
حزب اقحاد دملراقی  .آنها ی حزب سیاستی ستوری هستتند کته در
سال  2003کار خود را آغاز کردند .با پ.ک.ک مرقبط و عضتو کنگترهی
جوامع کورد میباشند.
رجب طیب اردوغان [ :]Recep Tayyip Erdoğanرئتی جمهتور
فعلی قرکیه و بنیانگرار حتزب عتدالت و قوستعه (آ.ک.پ) .او در ستال
 2014به ریاست جمهوری انتخاب شد.
کااانتون روژاوا [ :]Rojava Cantonهتتر یتت از ستته منطقتتهی
شبهخودمختتار در شتمال ستوریه .در اواختر ستال  2012شتورای ملتی
کوردستان و حزب اقحاد دملراقی برای آزادی جمهوری روژاوا از زیتر
کنتتترل دولتتت ستتوریه فراختتوان دادنتتد .قتتا ستتال  2013نیروهتتای
ی.پ.گ/ی.پ.ژ  9شتتهر و روستتتاهای متعتتدد در شتتمال ستتوریه را بتتا
جمعیت کلی نزدی به  3/5میلیون انسان آزاد کردند.
کنفدراسااایون روژاوا [ :]Rojava Confederationدر حتتتال حاضتتتر
کنفدراسیونی مشتمم بر سه کانتون خودمختار روژاوا جزیره ،کوبانی و عفرین.
سلفیگر [ :]Salafistعضوی از جنبش دینی سنی محافظهکتار کته در
صدد رقابت با مسلمانان اولیه است .اغلد مرقبط است با جهاد.
ساواک [ :]SAVAKنا مخفف ستازمان اط عتات و امنیتت کشتور.
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سازمان اط عات و امنیت کشور به نا ساواک که پلی مخفی ایران زیتر
حلومت شاه بود و از سال  1957قا  1979فعالیت میکرد .ساواک بته دو
دلیم رسوا بود قوحش و حمایتی که از غرب میگرفت.
اس.ان.سی [ :]SNCمخفف نا کنگترهی ملتی ستوریه ،کته در ستال
 2011در استانبول قشلیم شد .این کنگره در صدد قبدیم شتدن بته یت
ائت ف از گروهها ،سازمانها و احزاب سیاستی مختالف در ستوریه بتود.
بسیاری از اعضای بنیانگرار را مجامع مستلمان بترادر در قبعیتد قشتلیم
میدادند .فقط ی حزب کورد بسیار کوچ در قبعید (جنتبش آینتدهی
کوردستان که به دو دسته منشعد شده) به اس.ان.سی پیوست .کنگترهی
ملی سوریه در سال  2012به ائتت ف ملتی نیروهتای مختالف و انق بتی
سوریه (ان.سی.اس.آر.اُ.اف) پیوست.
شیعه [ :]Shiaی فرقهی اقلیتت در است  .شتیعهگتران (کته اغلتد
شیعیان خوانده میشوند) معتقدند علتی ،پستر عمتو و دامتاد محمتد ،بته
ع وهی نوادهگان علی (امامان( معصو از گناه هستند.
سنی [ :]Sunniفرقهی اکثریت در اس  .ستنیهتا پیترو آمتوزههتای
چهار خلیفهی اول پ از محمد پیامبر هستند.
تِااو-دِم [ :]TEV-DEMکوقتتاهشتتدهی عبتتارت Tevgera Civaka
 ،Demokratîkجنبش بترای یت جامعتهی دملراقیت  .قتو-د ائتت ف
سیاستتی منطقتتهی روژاوا در ستتوریه استتت .در ستتال  2011پتت از
اعتراضهای گسترده علیه رژیم سوریه ،مجامع و گتروههتای شتهروندی
شلم گرفتند که مورد حمایت حزب اقحتاد دملراقیت و پ.ک.ک قترار
داشتند .این ائت ف گروهها در اواخر ستال  2011بته جنتبش بترای یت
جامعهی دملراقیت قبتدیم شتد .قتو-د در صتدد گتردهمآوری مترد
غیرکورد ستاکن در ایتن منطقته استت و در قرغیتد اعتراب ،مستیحیان،
ایزدیان ،آشوریان و قرکمنها به مشارکت فعال در شوراهای خود برختی
موفقیتها حاصم کرد.
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ایزدی [ :]Yezediی اقلیت دینی قوحیدی کورد که هتدف نتابودی
کامم از سوی داعش قرار گرفته است .ایزدیان هتم در ستوریه و هتم در
عرا ،سلونت دارند.
ی.پ.گ [ :]YPGمخفف نتا کتوردی ،Yekîneyên Parastina Gel
یگتتانهتتای متتدافع خلتتق .آنهتتا در ستتال  2004از ستتوی حتتزب اقحتتاد
دملراقی بنیانگراری شدند و قا سال  2012بته واقتع فعالیتت چنتدانی
نداشتند .یگانهای مدافع خلق ی میلیشتیای مختتلط جنستی استت کته
نیروی رزمندهی اصلی منطقهی روژاوا را قشتلیم متیدهتد .نزدیت بته
 45،000قا  50،000زن و مرد رزمنده در ی.پ.گ حضور دارند.
ی.پ.ژ [ :]YPJمخفتف نتا کتوردی ،Yekîneyên Parastina Jinê
یگانهای مدافع زنان .اندیشهی ی.پ.ژ از اوایم سال  2006شلم گرفتت
اما قا سال  2012عملی نشد .آنهتا یت میلیشتیای قمتا زنانتهی مستلح
متشتلم از  10،000زن هستتتند کتته در کنتتار ی.پ.گ نیتتروی رزمنتتدهی
اصلی روژاوا را رقم میزنند.

آنتتان کتته استتیر عقتتم و قمییتتز شتتدند
در حسرت هست و نیست ناچیز شتدند
رو بتتا خبتترا ،قتتو آب انگتتور گتتزین
کان بتیخبتران بته غتوره میتویز شتدند
خیا

گفتاری از مترجم
زندهگی در هر گا شلم قازهای به ختود متیگیترد .منظترهای در طبیعتت
نیست که امروزش با دیروز آن یلی باشد .هیچ رود و آبشار و اندیشهای ،هتیچ
سرزمین و منظر و جانداری نیست که در لحظه قغییر نلند .هر ختزان زمستتانی
و هر زمستان انق بی در پیش دارد ،قغییری چنان که اربتاتاش بتینیتاز از هتر
استداللیست مگر مشاهدهای از آن دست بیریا .و قغییر ،شتیوهی هستتی هتر
چیز و اصم مشترک میان هر دو جهان داخم و خارج ذهن آدمیست.
پیش چشم ما ،جامعه در مفهو قاریخی و قجربهی روزمرهی خود ،پیوستته
صورت و سازوکاری نو مییابد و اگرچه کمتر مجالی بترای ایستتادن و درنتگ
است ،و چون آدمی نیز همگا با جامعه در قغییر است و گرر ،به ندرت پی بته
قغییر و الزا آن میبرد .و جامعهای که پیش چشمان هر ک قرار دارد ،از ابتتدا
همینی نبود که به امروز رسیده و چتون انگتارههتا و قصتورات آدمتی حستد
قاعده چندین گا عقدقر از روند واقعی زندهگی نقش میبندد ،در عمتر چنتد
دههای خود میم دارد به قدری با مفاهیم دیروزی آرامش ختاطری کستد کنتد
کته ،بتتیآن کته از پتتیش بینتد ،چشتتم متیگشتتاید و خویشتتن را فرستتنگهتتا
عقدماندهقر از واقعیت بازمییابد.
اجتماع انسانها ،درست مانند طبیعت ،از ی شلم بته شتللی دیگتر
در قغییر است و قحول ،و این قغییری ستر بته هتوا نیستت ،گیتر عمتر
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قغییرات اجتماعی را نمیقوان با آهنگ ذوب شدن برفهتای زمستتانی و
جاری شدن آب در معابر سنجید ،یا جانشینشدن گرما و سرمای فصتول
و ایا  ،حتا با جلوهگری شلنندهی امروزی شلوفههای پشت قابهای آهنینِ
پنجرههای میخکوبشده در دیوارهای صلبی و پرپر شدن فردایی آنها.
امتتا درک و دریافتتت همتتین عناصتتر و قعمتتیم جریتتانهتتای طبیعتتی
کافیست قا به ی حقیقت بتاالقر رهنمتون شتویم ،حقیقتتی کته نتوایی
ارکستتتروار دارد و اگتتر بتته درستتتی گتتوش ستتپاری صتتدای هماهنتتگ
هزارپتتارهی جهتتان استتت و طبیعتتت و بیتتان ک متتی نظتتم مزبتتور را
درهمقنیدهگی شو،آور دگرگونیهای کمی و کیفی نامیدهاند.
جامعه نیز که برآمده از دل طبیعت استت ،در ستیر قحتول ختود هتم
شاهد قغییرهای کمیست و هم شاهد قغییرهای کیفی .مواردی از جتن
اول همیشه روی میدهند و مواردی از جن دو گاه نسمها پتی نستم،
با انباشت قغییرهای کمی به قدر کفایت ،ی بار فرصت قبلور مییابند.
اما طبیعت و زندهگی اجتماعی که ی نف در گرر استت ،متیقوانتد
طبق نقشهای از پیش مفروض قحول نیابد ،که این خاصیت زندهگی است
و مفهو مبهم آینده .و آن ک که روح قغییر را درنیافته ،گیر نشسته بتر
برج عاج دانایی و فضیلت ،از قغییرهای کمی واقعیِ د دست بازمیمانتد
و از آنجا که دنیتا را از درینتهی قنتگ قئتوریهتای خشتلیدهی ختود
مینگرد ،چندان جانسختقر از ارقجاع ،برابر هر قغییتری کته بتاب میتم
خود نباشد مقاومتی حیرتآور بروز میدهد.
این میقواند سرنوشت قلخ و رقتانگیتز آنتی باشتد کته هتمگتا بتا
زندهگی زنده و جاری نیست.
باری.
□
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جامعه و پدیدههای طبیعتی جنبشتی را ستراغ نتدارد کته بتیگترر از
قغییرهای کمی ،به ی باره ،سر از قغییرهای کیفی درآورد و هتیچ قغییتر
کیفی را سراغ ندارد که نتیجهی طی زمان معینی قغییرهتای کمتی نباشتد،
حتا اگر آن قغییرهای کمی به چشم قابم دیدن نباشد و به احساس نیاید.
جامعه چون مادهای در حال حرکت و قابع قوانین اجتماعی ختود ،در
ابتدای قاریخ خود در مرحلهی معینی از قلامم ابزار کار و روابتط قولیتد،
به عبارقی با رسیدن به درجهی معینی از رشد کمی و پینیدهگیهای فنی
ابزار قولیدِ الز برای قتأمین حتوائج آن ،متحمتم قغییرهتای کیفتی شتد.
کیفیت کمونیستی (اشتراکی اولیه) را وانهاد و کیفیت طبقاقی یافت .اولین
طبقههای حاکمه ،نظر به درجهی رشد ابتزار قولیتد و انق بتی کته در آن
روابط قولیدی و خانوادهگی بعدی قوانست ظهور یابد ،بردهداران بودند.
چنان که بحثهای عدیدهای و کتتابهتای انبتوهی در ایتن زمینته و
دربارهی شتلمبنتدیهتای اجتمتاعی و اقتصتادی بعتدی نگاشتته شتده،
جامعهی قغییریابنده طی زمانی سخت آزگار ضمن حفظ مناسبات طبقاقی
وارد فرماسیونهای بعدی شد که در کلیقرین نگاه و عا قرین خطکشتی
از آنها زیر عنتاوین فئودالیستم ،سترمایهداری رقابتت آزاد و امپریالیستم
(باالقرین مرحلهی رشتد مناستبات سترمایهداری) یتاد کتردهانتد .ضتمن
یادداشت این قغییرهای غیرقابتم انلتار ،الز بته ذکتر استت هتر نظتم و
قدرت و اقتداری میم دارد خود را ابدی بپندارد و برابر هتر قغییتری کته
چشماندازی نوین به روی بشریت بگشاید مقاومتی طاقتفرسا به نمایش
گرارد ،زیرا اساس قدرت در حفظ وضع موجود است .همیشته هتم ایتن
گونه بوده و در عصر حاضتر نیتز وظیفتهی بتازداری جامعته و انستان از
فراروی به کیفیتی نوین از جامعه ،به عهتدهی ذاقتی سیستتم امپریالیستتی
است .قا امروز در این کار موفق هم بودهاند .در هنتر ،علتم ،روانشناستی
اجتماعی ،زبان و مراودههای کاری و مدیریتی و عمومی ،سیستتم حاضتر
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به قدری پایدرجا و ریشهدار به امروز رسیده کته فلتر کتمقترین املتان
قغییر (کیفی) چیزی در حد شقالقمر است ،اگر چنین فلری از اساس در
میان قودههای ستمدیدهی آن موجود باشد.
اما واقعیت و مضمون واقعی زندهگی همیشه دارای اعتباری بیشتتر از
هتتر ایتتدئولوژی و قئتتوری و قفلتتر استتت .در دوران حاضتتر بتتا افتتول
قابلیتهای نظا سرمایهداران و کارآمدی آنان در مدیریت و پیشبرد همان
مرحلهی قاریخی کته ختود را ستردمدار آن متیدانتد ،و در نتیجتهی آن،
شدتگیری دیلتاقوری سراستری انحصتارهای امپریالیستتی بتر آخترین
شئون بیرونمانده از دایرهی نظارت و دستلاری ،پرسشی خواه ناخواه بته
ذهن ستمدیدهگان و زحمتلشان آن سیستم خطور میکند و برگتردان آن
میقواند جز این نباشد که آیا کیفیت جامعهی معاصر ،در مفهو قتاریخی،
کیفیتی ابدی استت هنگتامی کته هنتوز بترای سیستتم محتضتر وصتف
آیندهای ابدی میرود ،بیهوده نیست اشارهی ملرر به این که بحترانهتای
اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی ،ختانوادهگتی ،زیستتمحیطتی ،مهتاجران و
پناهنتتدهگتتان ،میلیتاریستتم و جنتتگهتتای منطقتتهای پتتی در پتتی و خطتتر
قریدالوقوع جنگ جهتانی ستو  ،و صتدها میلیتون گرستنه و بتیکتار و
نیمهبیکار ،با پیامد نابودی شالودههای واقعی طبیعت و جامعهی کنتونی،
همه و همه گواه از آن است که مناستبات اجتمتاعی و اقتصتادی معاصتر
دیگر قادر نیست جامعهی معاصر را سرپا نگاه دارد و در هتر گتردش در
سیر حوادث بیم انهدا آدمی و جهان میرود.
پاسخ به پرسش فو ،اما سادهقر از همیشه است زیرا خود سیستم ستر
به ناکجاآبادهایی ساییده که فهم این نلته را بتیش از هتر وقتت دیگتری
بینیاز از استدالل میکند که چیزی باید قغییر کند و حصر در چتارچوب
نظا اجتماعی-اقتصادی معاصر ،حلمی ابدی نیست که بر پیشانی انستان
نوشته باشند.
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□
در زمانهی حاضر آن قدر که ق شهای گرشتهی بشتر بترای رهتایی
ققبیح میشود ،گویا قعفن جنایتهای مستقیم و غیرمستقیم سیستم حاکم
بر جهان دماغ کسی را نباید بزند .انتظار دیگتری هتم از دستتگاه فلتری
حاکم و مقاصد و پروژههای آن نمیرود .با این حال ،قما ع یم بحرانی
وضعیت کنونی سیستم جهتانی سترمایهداری بته درستتی متیگویتد کته
همامروز در آستتانهی رستیدن بته نقطتهی اوج مرحلتهی پتنجم بحتران
عمومی 1نظا سرمایهداری جهتانی هستتیم .در عصتری بتیرقیتد بترای
 . 1به طور خ صه ،بحران عمومی سرمایهداری به مرحلهای گفته میشود که طتی آن
قما نیروهای اقتصادی و سیاستی و ایتدئولوژی سیستتم دچتار افتول و ناکارآمتدی
میشود به طوری که سرمایهداری را به احتضار میکشاند .مرحلهی اول بحران عمومی
با جنگ جهانی اول و انق ب اکتبر آغاز میشود که طی آن سوسیالیستم در بخشتی از
جهان به موفقیت قطعی دست یافت ،فاشیسم در اروپا گسترده شتد .مرحلتهی دو بتا
جنتتگ جهتتانی دو آغتتاز متتیشتتود و شتتلمگیتتری اردوگتتاه سوسیالیستتتی و اقحتتاد
امپریالیستها علیه آن .مرحلهی سو با شلست سوسیالیسم در اردوگاه سوسیالیستتی
در سال  1956همراه میشود و آغتاز رقابتت میتان سوستیال-امپریالیستم شتوروی و
امپریالیستهای آمریلایی به طوری که طی این رقابت ،بحران عمومی عمق بیشتری به
خود میگیرد .مرحلهی چهار با اقما دورهی سازندهگی و قوسعهی اقتصادی بیوقفه
پ از جنگ دو در دههی هفتاد می دی آغاز میشود .طی ایتن دوره ،انحصتارها بتا
قمرکز و قراکم شدتیافتهی قولید و صدور سرمایه و "عق نیسازی" سازمان قولیتد،
در پی دسترستی بیشتتر بته بازارهتا و منتابع متواد ختا هستتند .میلرواللترونیت و
اقوماسیون به شالودههای قولید متیپیوندنتد و بحتران ستاختاری پتا متیگیترد .شتاید
بارزقرین ویژهگیهای دیگر این دوره بحران در استعمار نتو بتود ،بته عبتارقی بحتران
بدهی .اما مرحلهی پنجم بتا فروپاشتی اقحتاد شتوروی آغتاز متیشتود و یلتهقتازی
انحصارهای غربی .لیبرالیسم این بار در شللی نو به دستگاه فلری حاکم بر دولتهای
وابسته و کشورهای مشتری امپریالیسم قبدیم میشود .ویژهگی اقتصادی این دوره امتا
دیگر مقدمتاً ققسیم جهان نیست زیرا این ققسیم بر اساس صدور سرمایه در مرحلتهی

←
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سرمایهداری ،که آخرین امیدها و چشماندازهای واقعی رهتایی از آن هتم
در دهههای هفتاد و هشتاد سدهی گرشته دفن یا حرف فیزیلتی شتدند،
در میدانی که قنها جنگجوی آن بیرقید مانده و قترار داشتت مدینتهای
فاضله برپا دارد ،مقد بر هر چیز و سترکوب هتر نیتروی آلترنتاقیو ،نیتاز
داشت فلر ظهور ی رقید جدید را از ریشه برکند.
برای این منظور ،قو با دستدرازیها و عربدهکشیهتای گستتاخانه
در جهان ،نیرویی را به میدان فرستاد که مآالً همان هم موجد شتد بتوی
قعفتتناش دیرقتتر بتته مشتتا آیتتد ،گیتتر بتتا هتتر قت ش دیگتتر در جهتتت
خودگستری ب منازع ،نیروهای بیشتری را در پایین ،در دل جوامع ،بترای
سرنگونی خود آزاد میسازد .در ادامهی همین پروژهی نهایی ،رسانههتای
جمعی حاکم بر جهان با قمتا ظرفیتتهتای متدرن ختود ،دانشتمندان و
آکادمیسینهای خودفروختهی دانشگاهها و نهادهای علمی با قما ست ح
قئوریهای نوشدهی خود ،و سازمانهتای غیردولتتی و مراکتز مطالعتاقی
رنگارنگ که مثم قارچ پ از باران بتاال متیآمدنتد بتا قمتا املانتات و
مالیاتهای سنگینی که از جید همان زحمتلشان قأمین میشتد ،بته ایتن
میدان بیرقید گسیم شدند قا زمینتهی رشتد مجتدد قنهتا یت قفلتر را
سمپاشی کنند .برای مدقی هم موفق بودند .موفق شدند با رواج شیوههای
قفلر و خودانگارههای مسمو و فلجکننده در انواع جنتبشهتای مردمتی
پیشین و جنگهای کوچت و بتزرگ بته طتور نستبی کامتم شتده .در ایتن مرحلته،
انحصارهای چندملیتی پیش از آن که به فلر قجدید ققستیم جهتان از نظتر اقتصتادی
باشند ،به فلر درآوردن سهمهای امپریالیستی ملی از دست یلتدیگر بترای کنتترل بتر
بازار جهانی هستند ،خواه از طریق هملاری ،قصاحد ،ادغا و قشتلیم ائتت فهتای
استراقژی  ،خواه از طریق جنگهتای منطقتهای و از همته مهتمقتر از طریتق ققستیم
ژئوپولیتی قهرآمیز و جنگآورانهی جهتان میتان ختود ،و ای بستا بته همتین ختاطر
خاورمیانه نقشی مهمقر از منطقهای دارندهی نفت و منافع اقتصادی صرف بته حستاب
میآید.

انقالب روژاوا 221 /

بتترای متتدقی از انستتانهتتا موجتتوداقی کتتور و کتتر و ستتردرگم بستتازند.
انسانهایی بیچشمانداز و بیامید که حاال مساعدقرینهتای قتاریخ بترای
چاپیده شدن و اطاعت از فرامین اقتصادی و اجتماعی بودنتد .جنتبشهتا
بیش از پیش به درون خود غلتیدند قا آن که زوال یافتند ،و آنها که هنوز
صداهایی بودند ،با ابزار دگماقیسم به ذرات خود قجزیه شدند .این طتور
بود که دیلتاقوری سراسری انحصارها بر جایجتای جهتان گستترانده و
امپراطوری سرمایه بر قفلر عمومی ،زمینهای قازه یافت.
احتماالً اگر میشد با نشان دادن حسن نیت به آقش از آن برای خن
کردن بهره برد ،آنهتا هتم متیقوانستتند بتا خترج میلیاردهتا دالر بترای
دستلاری افلار عمومی ،ماهیت درندهخو و استثمارگر خود را به واقع به
نیرویتتی ستتعادتبختتش قبتتدیم کننتتد .امتتا خیتتر .چنتتین نبتتود و نیستتت.
سرمایهداری شاید قوانست حسن نیت مرد را بازخرید کند یتا ضتربهای
مهل از آن دست به قفلر ،احساس و کتنش عمتومی وارد کنتد کته قتا
چندین دهه گیجی به بار آورد ،هرگز نمیقوانستت از ایتن طریتق قغییتر
ماهیت دهد ،که خد نه قوان و نه قصدش را داشت.
به این قرقید ،واقعیت یعنی همان که پشت دههها فرید پنهتان شتده
بود ،به حلم قعیینکنندهگی ب منازع خود در برابر هر انگارهی مخالف با
خود ،رفتهرفته پیدا شد و سرانجا اما خیلی قدریجی آدمیتان را بته فلتر
مجدد واداشت .این گوشه و آن گوشه اعتراضهتا پتر و بتال گرفتت ،در
نتیجهی وضعیت قنزلیافتهی زندهگی جدید اینجا و آنجتا مخالفتتهتا
شروع شد و ،با هر گا دیگر نابودی ارادههای ملی و درهمکوبی مرزهای
ملی و اعمال سیاستهای انحصاری بر اقتصادهای ملی ،رنجدیدهگانی که
قازه از خواب رخوت چند دههای برخاسته بودند و همه چیز ختود را از
دست رفته میدیدند و چوب حراج به منابع و منتافعشتان ختورده بتود،
دست به خیزشهای قازه زدند .وراجیهای لیبرالیسم نو دیگر بته نتدرت
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مشتری پیدا میکرد ،مگر بته همتت قجتاوز و سترکوب .نمتایش متعتدد
قوجیهات شفاهی و کتبی ،خندهآورقر شد.
□
برای آن که جنبش و حرکتی جدی بتار دیگتر از پتایین و در جانتد
قودهها شلم بگیرد ،الز بود برخی قغییرهای بنیتادین در ستطح شتیوهی
قفلر ایجاد شود .شوخی نیست ،در جهانی کته لیبرالیستم نتو بته همتت
قابلیتهای مسخکنندهگی قاریخی بینظیرش ،هتر پدیتدهای را از مفهتو
قهی کرده و هر هدف و آرزوی اجتماعی را به فرصتی و روزنهای شتایان
سرمایهگراری قبدیم کرده ،بار دیگر انسانهایی پیدا شدند که مثمنانته بته
قرار قاریخی خود بازگشتند.
مهمقترین قغییرهتای بنیتادین کته زمینتهستاز شتلمگیتری دوبتارهی
حرکتهای جدی و از پایین بود ،نه در دانشگاهها پردازش میشتد و نته
در علم رسمی جامعهی بورژوایی .آنها جز چند اصم ستاده نبودنتد امتا
درک و دریافت همین چنتد اصتم ستاده مستتلز مبتارزهای جتانکتاه و
متعهدانه بود .قو گویی همیشه بازگشت به خود ،به ریشتههتا ،مشتاهدهی
بیواسطهی اصول و پدیدههای ساده کاری ب دشوارقر از حفظ طوطی-
وار صدها قئوری به اصط ح علمی بی سر و قه بوده ،بته ویتژه ایتن کته
پردهای دودآلود میان چشم بیننده و موضوع بینایی کشیده شده باشد.
اولین اصلی که الز بود برقرار شود ،این بود که ی بار برای همیشه
خود را از شر ایدئولوژیهای رنگارنگ عرضهای رها کنتیم .بته چشتمان
خود باور داشته باشیم و بار دیگر حواس سادهی انسانی خود را بته کتار
اندازیم .اعتماد به خود را بازیابیم و سرنوشت رقمخوردهی خویش را نه
از منظر آن که رقم میزند ،که از زاویهی نگاه خودمان ببینیم.
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دومین اصم ،حرکت و باز هم حرکت بود ،این بار اما واقعتی ،هتر چنتد
کوچ  ،اما حرکت به سمت آفرینش .زیرا امروز بزرگی ی مبتارز نته فقتط
در نقد این و آن ،در آن چیزی است که میقواند بسازد و خلق کند.
اصم سو  ،سرسختی در برابر سرنوشت بود و باور همیشه به انسان و
قابلیتهای او .اصم اتکا به توان خود.
همین و فقط همین چند اصم ساده به قنهایی میقوانست زمینتههتای
مساعد را برای اعت ی نوین مبارزه ایجاد کند .هرچند این اصول ،ساده و
بدوی به نظر میآیند ،بیقوجهی به آنها را فقط به یت عامتم متیقتوان
نسبت داد درجتهی بتاالیی کته اندیشتههتای زمتینگیرکننتدهی رستمی
میقوانست در قفلر قودهها نفوذ کند .مقابله با این اندیشتههتا و پتاالیش
شیوهی قفلر از آرار ارقجتاعی آنهتا و بازگردانتدن صتمیمانهی فلتر بته
واقعیت ،به قیمت ایستتادهگتی قتاریخی بتینظیتر هتزاران فعتال ،مبتارز،
روشنفلر ،دگراندیش ،نویسنده و شاعر بود که در سالهای قنهایی ختود،
در هر موقعیت منزوی زیست خود در هر کنتار و گوشتهی ایتن جهتان،
هرگز دست از کار نلشیدند و به هر وسیلهای ق ش کردند انسان را بتار
دیگر به یاد خود اندازند؛ همانهتا کته بته رغتم غربتت و قنهتایی ختود
ایمانشان را هراج نلردند ،سر فرود نیاوردند ،بودند و مردند و مرگشان
به هر چیزی شبیه بود مگر پایان.
□
زد و در این برهوت بیعملی ،در این سوی دنیا ،در قعر این کتورهی
سوزان جنگ ،خلق کورد رهسپار رهایی خود شد انق ب روژاوا.
دربارهی جنبههای مختلف این انق ب ،مقالهها و نوشتهها کم نیستت.
ظرف دو سه سال اخیر هم کم نبودند قلدهایی که به یاد آنان میقپیتد و
چشمهای منتظری که البهالی اخبار رسمی پتی گزارشتی قتازهرستیده از
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روژاوا میگشت .بحثهایی که درمیگرفت و امیدهایی که بسته میشد و
قحقیرها و بیقفاوقیهایی که نشان داده میشد .امروز با گرشتت چنتدین
ماه از آخرین پیروزیهای قاطع رزمندهگان روژاوا علیه درندهگان داعتش
و پشتیباناناش ،به نظر میرسد نظرها مایه و قوت بیشتری یافتهانتد .و بتا
قوجه به ساختههای رزمندهگان روژاوا اختت ف نظرهتای جتدیقتری را
میبینیم که پیرامون ماهیت این انق ب روی میدهد ،و برخی قحلیتمهتا
کتته روژاوا را فاقتتد قجربتتهای بتته دردبختتور بتترای ستتایر مبتتارزههتتای
رهاییبخش میداند .و این مجادالت محدود به متا نیستت ،چنتانکته در
متن کتاب خوانده میشود ،بحث مزبور در میان قما جنبشهتای مترقتی
داغقر از دیروز است.
این کتاب را بهانهی خوبی یافتیم قا ضمن بیان چند نلته در خصوص
خود انق ب روژاوا ،برخی م حظتههتا کته در نتیجتهی انقت ب مزبتور
میقوانست برای سایر جنبشها نیز بااهمیت باشد مطرح شود .نگارنتدهی
این سطور خود باور دارد کارهای بیشتر و جتدیقتری بایتد در انعلتاس
ماهیت و نمودهای انق ب روژاوا در میان دیگر جنبشها صتورت گیترد.
به همین خاطر ،قصور کردیم این کمترین کار شاید آغتازگر یت بحتث
سازنده و جدی دربارهی روژاوا و از آن مهمقر ،ضمن قبادل قجربتههتای
بینالمللی ،خودنگری و بازنگری در بستر اوضاع کنونی باشد.
اما قبم از آن ،بگرارید در چند بند مختصر شنوندهی انتقادهایی باشیم
که رسمی و غیررسمی ،چون بهانهای برای پ زدن قجربتههتای روژاوا،
مطرح میشود .به این خاطر ،انتقادهتایی را کته ایتن روزهتا از قحتوالت
روژاوا میشود در سه محور خ صه میکنیم.
 .1قومیگرایی انق ب روژاوا
 .2صلح با قرکیه ،مدارا با اسد ،استقبال از جنگ ایاالت متحده علیه داعش
 .3چیرهگی دیدگاههای آنارشیستی
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بند ی میگوید انق ب روژاوا مربوط و مختص به خلق کورد استت
و مسئلهی قومیت در ادامهی مبارزه برای سوسیالیسم امریست منتفی .به
این انتقاد در دو سطح میقوان پاسخ داد.
اول این که کوردها ی ملت را قشلیم میدهند ،و مسئلهی خلقها و
قعیین سرنوشت ایشان در دوران امپریالیسم حمنشده بتاقی مانتده .قضتاد
میان خلقهای نومستعمره و امپریالیستها اص ً یلی از وجوه مشخصهی
عصر امپریالیستی است .امپریالیستتهتا در راه گستترش هژمتونی ختود،
خواه با قصد دستدرازی به منابع مواد خا  ،بازارهای ملی و نیروی کتار،
خواه با قصد ققستیمهتای مجتدد ژئوپولیتیت بترای بیترون آوردن متث ً
بخشهای خاورمیانه از چنگ هم ،عروس های خود را در کشورهای در
حال قوسعهای که در مسیر آنها قرار دارند به طور قانونمنتد و نظتا منتد
دستنشان میکنند ،که اگر این هم جواب نداد ،به استفاده از ابزار نظامی،
جنگ و قجاوز روی میآورند.
در ادامهی همین روند ،مبارزهی خلقها برای رهایی از امپریالیسم بته
عبارقی مبارزهی ضدامپریالیستی و مبارزه بترای قعیتین سرنوشتت ختود،
دارای اهمیت استراقژی میشود .خلقها نمیقوانند و قرار هم نیستت -
به طور منزوی و در بیهمبستهگی  -در چارچوب سیستم امپریالیستی به
استق ل اقتصادی کامم از امپریالیسم دست یابند .نلتته عبتارت استت از
حصول استق ل سیاسی و برقراری دملراسی طراز نتوین  -در مجموعته
بلوکهایی از کشورهای قازهرهایی یافته از امپریالیسم اما همبسته با هم -
برای برپتایی مقتدمات در راه رستیدن بته استتراقژی سترنگونی جهتانی
امپریالیسم و استقرار جهانی سوسیالیسم در اقحاد با طبقههای زحمتتلش
خود کشورهای امپریالیستی .مفهو دملراستی طتراز نتوین از نقطتهنظتر
برچیدن استثمار اقتصادی نیست که اهمیت دارد .اهمیتت آن در استتقرار
دیلتاقوری طبقههتای ضدامپریالیستتی و ضتدارقجاعی استت کته در راه
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قوسعه و استق ل بلوکهای متحد خود میکوشند .این که کدا طبقهها و
عناصر در ادامه روی برخواهند قافت یا چه زمانی شترایط بترای پیشتبرد
دملراسی طراز نوین به مرحلهای باالقر فراهم میآید ،موضتوع بحتث متا
نیست .اما ملم قحت ستم امپریالیسم ،هر راهتی کته بترای رهتایی ختود
اختیار کنند ،ضمن وجود اخت فها و قفاوتهای جزئتی ،آن راه چیتزی
جز این شلم کلی نخواهد داشت .شللی که ویتژهگتیهتای بنیتادین آن
عبارت است از برقراری دیلتاقوری علیه نیروهای خواهان بازگشتت بته
ارقجتاع و امپریالیستم ،استتتقرار دملراستی رادیلتال کتته یت هتزار بتتار
دملراقی قر از دملراقی قرین جمهوریهتای بتورژوایی استت ،چته در
زمینهی زنان ،جوانان ،محیط زیست ،و چه در زمینهی حتق مشتارکت در
امور سیاسی و اجتماعی و اقتصادی ،اخت فهای قومی و حق جدایی ،و
گسترش فراگیر شوراها به قما شعد زندهگی عمومی.
فقط از همین نقطهنظر ،حمایت از انق بهای رهاییبختش وظیفتهی
بی چون و چرای هر مبارز آگاه است .به این قرقید بهتر آن بتود رفقتایی
که قومی بودن انق ب روژاوا را بهانهی نقد و عد حمایت قرار میدهند،
موضوع را از نقطهنظر نقشی که این انق ب متیقوانتد یتا نمتیقوانتد در
راستای استراقژیهای مورد قبول ایفا کند طرح میکردند.
گرشته از این ،باید به یاد داشت که در دستگیری سرنوشتت ختود و
حق جدایی ،اگرچه به ظاهر جهتتی خت ف انترناسیونالیستم پرولتاریتایی
دارد ،از نقطهنظر قاریخی گامی الز برای رستیدن بته آن استت زیترا در
شرایط امتروز ،حرکتت سترمایهداری جهتانی بته ستوی وحتدت عینتی
پرولتاریای بینالمللی است و ضروری است ستمهای ملتی قفرقتهآمیتز و
ارقجاعی-فاشیستی میان خلقها هر چته زودقتر از میتان بترود و شترایط
برای وحدت آگاهانه پرولتاریای بینالمللی برقرار شود .بته ایتن قرقیتد،
حق جدایی ،حق قعیین سرنوشت خود ،و حق برچیدن ستم ملی را بایتد

انقالب روژاوا 227 /

گامی مترقی در راه بلوغ خلقهتا بترای ادارهی امتور ختود و قلامتم بته
درجتهی پیشترفتهگتتی آگتاهی اجتمتتاعی ستملشتان دولتتت-ملتتهتتای
سرمایهداری پیشرفتهی معاصر دیتد .بتدیهی استت در صتورت حصتول
چنین قلاملی ،آنگاه کارگران و زحمتلشان خلق ،ملت یا بلوک جداشده
با وضوح و درک بهتری به منافع خود پی خواهند برد و هتمپیمتانهتای
خود را در سطح بینالملم خواهند شناخت .باری ،قمتا ایتنهتا موجتد
نمیشود دسیسههای امپریالیستی در انفلاکهای بتیپایته و استاس میتان
خلقها نادیده گرفته شود.
اما سطح دوم پاسخ اینگونه استت کته انقت ب روژاوا بتا رهبتری و
اکثریت کوردها پیش برده شد .این را میقوان نسبت داد به سابقهی چنتد
سدهای سرکوب و حق مشروع پایمالشدهی ایشتان بته قشتلیم دولتت-
ملت مستقم و همزمان قبدیم شدن این درد قاریخی به ی منبع انفجاری
و در عین حال پختهگی و مشارکت گستردهی آنان در محافتم و مجتامع
روشنفلری و دملراقی اروپتا (بته ویتژه شتمال اروپتا) و نفتوذ متقابتم
قابمقوجهشان در مترقیقرین جنشهای غرب و سترانجا  ،بیتداری ملتی
ایشان و آگاهی آنها از منافع و حقو ،خود .با قمتا ایتنهتا ،کته اقفاقتاً
نقطهی قوت انق ب روژاواست ،انق ب مزبور رنگ و بوی قومی ندارد.
یلی از اهداف اساسی انق بهای رهاییبخش ملی و ضدامپریالیستی
این بود که خلقها ضمن گرفتن حق کامم جتدایی و استتقرار دملراستی
رادیلال ،اصطلاکهای قتومی را از بتین ببرنتد و ،در ادامتهی قوستعهی
حقو ،سیاسی و اقتصادی و در دستگیری سرنوشت خود و رفع آن ستتمِ
اولیه ،آگاهی خود را در قجربهی زنتدهگتی بتینالمللتی قتا حتد بیتداری
سوسیالیستی پیش برانند.
باید گفت همین امروز خلق کورد در پیشبرد این مبارزه قنها نیستت و
در سه کتانتون خودمختتار روژاوا مترد فقتط بته زبتان کتوردی ستخن
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نمیگویند و فقط سنن و رسو اجتماعی و قاریخی خلتق کتورد جریتان
ندارد .گرشته از این که در قانون اساسی روژاوا حتا کلمهای هم در قأکید
بر کورد بودن جامعه نیامده ،هستند خلقها و اقوا با زبانهای دیگری که
ضمن قضمین حق جدایی ،در برابتری و بترادری کامتم دستت بته کتار
زندهگی و مبارزهاند .در عین حال الز به ذکر نیست که روژاوا ،بته رغتم
اع خودمختاری ،به هیچ وجه خواهان جدایی از خاک سوریه نبتوده و
طرح پیشنهادی آنها همان کنفدرالیستم دملراقیت بترای قمتا ستوریه
است.
نلتهی دیگری که در ادامه باید به آن پرداخت ایتن استت کته قوجته
شود روژاواییها با پرچمی وارد مبارزه نشدند که روی آن عبارات صریح
"ضدآمریلایی"" ،ضدامپریالیستی"" ،رهاییبخش ملی" ،یا "گامی در راه
سرنگونی سیستم جهانی امپریالیستی/استعماری" ح شده باشتد .آنهتا
فقط و فقط خواستار قعیین سرنوشت خویش به دستت ختود بودنتد .متا
حق نداریم قوقع بیشتری داشته باشیم ،دلیم آن قنها این است که آن چته
در روژاوا جریان دارد بیشتتر بته متادهای ختا شتباهت دارد کته ضتمن
مبارزهی سهمگین با نیروهای درندهختو و آبدیتده شتدن در پیلارهتای
پیدرپی ،فقط به قازهگی قوانسته کمر راست کند و قا زمانی کته شتلم و
مستتیر واقعتتی ختتود را پیتتدا کنتتد ،بایتتد بتته همتتت قمتتا انتقادهتتا و
همبستهگیهای بینالمللی ،از ایشان حمایت کرد.
قتتودههتتا دستتتگاهی نیستتتند کتته بتتا کنتتترل از راه دور و از روی
"اینستراکشن" شروع به مبارزه کنند.
سه نقد موجود در بند دو انتقادهای مطروحه ،ناظر به قت ش روژاوا
برای صلح با دولت قرکیه ،مدارا با اسد و استقبال از جنگ ایاالت متحتده
با داعش ،اگرچه دارای پایگاههای ایدئولوژی یلسان نیستت ،برآمتده از
نوع نگاهی یلسان به مبارزههای خاورمیانه است ،نگاهی که حاصم بتی-
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عملیست.
همان طور که گفته شد ،کوردها در مبارزههای اخیتر ختود قنهتا یت
پرچم را افراشتند و آن شعار مشروع حق قعیین سرنوشت خود بود.
میدانیم دولت قرکیه و است ف آن ستالهتا بللته یت ستده استت
لجوجانه با این خواست مشروع ملت کورد کنار نمیآید .همین امروز در
داخم قرکیه ،رهبران حزب دملراقی خلقهتا  -حتزب سیاستی قتانونی
فعال و مستقم در قرکیه  -که خواهان جدایی نیستتند یتا قصتد مبتارزهی
مسلحانه با دولت مرکزی را ندارند ،به عل  ،به پشتوانهی آرای مردمتی
خود قوانستند به پارلمان قرکیه راه یابند ،در زندان به سر میبرنتد .همتین
ی مورد قجربهی دست اول کافی بود بار دیگتر رابتت کنتد کته طترف
مقابم همننان دیدگاههای فاشیستی خود را نستبت بته حقتو ،خلتقهتا
حفظ کرده است ،چه رسد به این که در مرز خود با سوریه ،سته کتانتون
عمدقاً کوردنشین خودفرمان را قتاب آورد .البتته روشتن استت کمتترین
قجربهی خودفرمانی کوردها بیخ گوش دار و دستهی اردوغان ،متیقوانتد
ستارهی راهنمایی باشد برای سایر خلقها به ویژه کوردهای قرکیته قتا در
راه احقا ،حقو ،ذاقی خود بیدار شوند .بته ایتن کیفیتت ،دولتت قرکیته
مطلقاً هیچ حرکت مستقم از حاکمیت را از ناحیهی کوردها برنمیقابد.
با این همه ،به ویژه شلست دههها مبارزهی مسلحانهی احزاب کتورد
با دولت قرکیه موجد شده روژاواییها و مهندستان ایتدئولوژی منتاطق
خودمختار یعنی پ.ک.ک اندیشهی قشلیم یت دولتت مستتقم را کنتار
بگرارنتتد و از املانتتات موجتتود ،بیشتتترین بهتترهی انق بتتی را بردارنتتد.
روژاواییها قصد مبارزهی مسلحانه با ارقش قرکیه ندارنتد ،همننتان کته
مدتها از زمان اع صتلح پ.ک.ک بتا دولتت قرکیته متیگتررد .کتم
مبارزهای که امروز از سوی روژاوا ،حتزب اقحتاد دملراقیت و پ.ک.ک
برابر ارقش قرکیه قبلور مییابد ،فقط در همان دایرهی حق مشتروع دفتاع
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از خود خ صه میشود.
رهبران روژاوا حتا قصد برقتراری روابتط اقتصتادی و دیپلماقیت بتا
قرکیه را دارنتد و ایتن نته در درجتهی اول بته ستبد ققویتت نیروهتای
اقتصادی خود بلله برای عادیسازی و قنشزدایی روابط با قرکیه است و
صدالبته حفظ قجربههای الها بخش روژاوا .ص حالدین دمیرقتاش ،رهبتر
حزب دملراقی خلقها نیز از همان ابتدا قما سعی ختود را در راستتای
هدف استراقژی بازگرداندن دولت به مراکرات صلح با پ.ک.ک کترد و
خد ،به طوری که میدانیم همین قازهگی دادستانی قرکیه ضمن بازداشت
او و دیگر رهبران حزب فو،الرکر ،درخواست صتدور حلتم  142ستال
حب برای او کرده است .دمیرقاش امروز در زندان قرکیه به سر میبرد.
با این همه ،اگر روژاواییها قصد مقابله به مثم ،به کیفیت چند دههی
اخیر کوردها در داخم قرکیه ،را داشتند شاید امروز روژاوایتی در منطقته
باقی نمیماند و احتماالً افلار عمومی جهان نیز قبدیم بته نیرویتی قعیتین
کننده در دفاع از حقانیت ایشان و واداشتن دولتهای خود به حمایت از
کوردها نمیشد.
این از رابطه با قرکیه.
با اوجگیری مبارزههای ضد اسد و قضعیف شتدید نیروهتای مرکتزی
سوریه ،کوردها برای اولین بار فرصت اجرای اندیشههتای نتوین ختود و
باالقر از همه قحقق همان حق قاریخی لگدمالشتدهی مشتروع یعنتی بته
دست گرفتن سرنوشت خویش را پیدا کردند.
برای پیشبرد این حق ،الز بود میان مبارزههای ضد استد و آغتاز بته
ساختمان روژاوا ی خط مرز خ قانته کشتیده شتود .اگتر و فقتط اگتر
میشد سه کانتون روژاوا را قو با اندیشههای جدید آن بنا کرد ،احتمتاالً
ارر الها بخش آن در مبارزه با اسد و دولتت مرکتزی او یت هتزار برابتر
بیشتر از هر نوع مشارکت مسلحانه در سرنگونی قهرآمیز استد متیبتود و
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رابت شد که بود! روژاواییها ضمن حفظ منطقهی خود در خاک ستوریه
و عد اقدا به جدایی ،همننین با اع خودمختاری سه کانتون و قأکید
بر این خواستهی مترقی به گونهی کنفدرالیسم دملراقی  ،قت ش کردنتد
مبارزهی خود را با دولت مرکزی سوریه به مبارزهای سازنده قبدیم کنند.
دملراسی رادیلالی که امروز در روژاوا حاکم است ،بارها بار متثررقر
از قما فشنگهایی عمم میکند که میقوانست به دولت مرکتزی شتلی
شود .به این طریق ،در عین حال ی خط صتریح میتان قروریستتهتای
هرجاییِ ولگرد در سوریه و انق بیهای روژاوا کشیده شد ،به طوری کته
روژاوایتتیهتتا بتتا نشتتان دادن ارادهی راستتتین ختتود بتته جنتتگ علیتته
قروریستهای آد خوار ،اقها قروریستی علیه کوردهتای خواهتان آزادی
را ی بار برای همیشه از افلار عمومی جهان شستند.
به همین خاطر حق داریم ادعا کنیم که اندیشهی مدارا بتا استد ،و در
ادامه ،برپایی انق ب روژاوا و سایر قجربههای بدیع و شتلوهنتاک در آن
منطقه ،از ی شیوهی قفلر انق بی برمیآمد.
به رغم این ،به طوری که معلو شده ،دولت اسد بته قتازهگتی اعت
کرده مسئلهی خودمختاری کوردها را پ از فروکش کردن آقتش جنتگ
از نو مورد بررسی قرار خواهد داد ،که میدانتیم آن چته نتوع بررستیای
خواهد بود .نه او و نه برادر قرک او ،اگتر چمتا ،جنتگ از یت ستو ،و
ابتلارهای نوآورانهی رزمندهگان روژاوا نبود ،هرگز به ایتن خودمختتاری
قن نمیدادند .با این همه ،کوردها در بزنگاهی دقیق دست به کتار قحقتق
اندیشههای خود شدند و در ادامه باید خود را برای ققابم با هر دو رژیتم
جاهطلد آماده کنند.
سرانجا  ،نقش امپریالیستهای جهانی و قدرتهای منطقهایِ خواهان
قبدیم شدن به امپریالیستهای منطقهای در خاورمیانته در میتان استت و
چگونتتهگتتی رستتیدهگتتی بتته آنهتتا .کوردهتتا اگرچتته اعتت انقتت ب
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ضدامپریالیستی نلردند ،همان قأکید بر حق قعیتین سرنوشتت ختود ذاقتاً
ی رفتار ضدامپریالیستی است .مدتها بود که کوردهتا از یت ستو بتا
دولت قرکیه در مرز سوریه-قرکیه درگیر بودند ،زیرا قرکیته بتزرگقترین
خدمات لژستیلی را به نیروهای داعش میرستاند .از ستوی دیگتر آنهتا
قنها نیروی رزمندهی واقعی در برابر خود داعش به حساب میآمدند کته،
مجهز به س حهای سنگین و فتو ،پیشترفته ،نته فقتط عترا ،را زیتر پتا
گراشته ،بلله کوبانی کوچ را قحت محاصره داشت و درصد بزرگی از
خاک این کانتون را قبضه کترده بتود .ایتن متاجرا در ستلوت رستانهای
دیوانهکننده و بیاعتنایی قدرتهای جهتانی بته نستمکشتیهتای داعتش
جریان داشت به طوری که اوج این بیاعتنایی عتد راه دادن کوردهتا بته
ائت ف جهانی ضدداعش و مراکرههای ژنو  2بود .ختد .اگتر کوبتانی و
آرمان روژاوا چیزی باب طبع امپریالیسم ایاالت متحده بود ،احتماالً بترای
آغاز بمبارانهای ائت ف علیه مواضع داعش قتا ایتن حتد نتاز و کرشتمه
نمیکرد و به عل  ،با قما ظرفیت مانع از رسیدن داعشیها به کانتونها
میشد .این طور نبود .در همان بحبوحه ،جنتبشهتای مترقتی مردمتی در
اروپا و آمریلا بیکار ننشستند و موجی از همبستهگی بینالمللی در دفتاع
از روژاوا در جهان واقعی و در فضای مجتازی بته متوازات رستانههتای
حاکم به راه افتاد .خود مقاومتت در روژاوا و اخبتاری کته یلتی پت از
دیگری از داخم کوبانی به زحمت به بیرون مخابره متیشتد ،بتیحیثیتتی
ایاالت متحده در هملاری دربست با عربستتان و قطتر و پشتتیبانیهتای
آنها از اردوغان به هر قیمت ،بنبست داعشیها در کوبانی که قترار بتود
ی ت شتتبه فتتتح شتتود و کتتشدار شتتدن ایتتن پیلتتار ،و اعتتتراضهتتا و
راهپیماییهای قودهای در شهرها و پایتختهای اروپا و از همه مهمقر در
خود قرکیه ،به ورود جدی امپریالیستهای ایاالت متحده به کارزار علیته
داعش و حمایت از روژاواییها کم کرد.
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این که امپریالیستهای ایاالت متحده چته م حظتههتای دیگتری در
حمایت از روژاوا داشتند فع ً معلو نیست .شاید قرس عقتد افتتادن از
امپریالیستتتهتتای روستتیه در ستتوریه ،شتتاید فلتتر ستترمایهگتتراری روی
منطقهای در شمال سوریه برای زمانی که این کشور از کف غرب بترود و
لقمهی استراقژی روسیه و همپیمانهتای آن شتود ،شتاید بترای احیتای
حیثیت ازدسترفته در میان کوردهتا و دیگتر خلتقهتای قحتت ستتم...
نمیدانیم .اما ی چیز معلو است اگر روژاواییها در اساس به نیروهای
خود اقلا نمیکردند ،اگر روژاواییها مقاومت از پایین را ادامه نمیدادند،
هیچ حملهی هوایی نمیقوانست به شلست داعش کم متثرر برستاند.
روژاواییها از ابتدا روی قوان خود حساب باز کرده بودنتد و حتتا بترای
اع خودمختاری سه کانتون ،نیازمند چرب کردن سبیم هیچ قتدرقی در
منطقه و جهان نبودند.
باید بیقعارف و به مثکدقرین شلم گفتت ستالهاستت فلتر کستد
آزادی با اقلا به قوان خود از اذهان عمومی رنجدیدهگان خاورمیانه رخت
بسته است .فقط آنجایی املان پیروزی وجود داشت کته اصتم انق بتی
اقلا به خود چیرهگر میشد ،درست همان طور کته در کوردستتان غربتی
شد .فلر فلجکنندهی انتظتار (ختواه در شتلم دعتاخوانی بترای دخالتت
ارقش ایاالت متحده ،خواه در شتلم پیتدا کتردن آن شتر کمتتر در میتان
نیروهای ارقجاعی حاکم و خواه ،این اواخر ،در شتلم و شتمایم ارقتش
روسیه) سالهتای ستال استت کته قتودههتای خاورمیانته را از برداشتتن
کوچ قرین گا های عملی برای رهایی خود بازداشته است.1
 .1باید یادآور شد که جنبشهای واقعی داخل میدان در گرر از پیچ و خمهای مبارزه
گاه ناگزیر از اقحادهای قاکتیلی عمم با ارقشهای بزرگ و احزاب و جریانهای منتقد
قدرت یا وابسته به آن میشوند .قضاوت دربارهی این قبیم اقحادها هرگتز نمتیقوانتد
روی کاغر ،از پیش و به طور ذهنی صادر شود .با این حتال ،بایتد دانستت کته جتای

←
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زمانی که در نیمهی دو دههی  1380خطر حملهی ایاالت متحده بته
ایران باال و باالقر میرفت و قشتت میان نیروها در خصوص حمایتت یتا
عد حمایت از یلی از طرفین این درگیری بیشتر میشد ،ناصر زرافشتان
از وجود ی طرف سوم سخن گفت ،یعنی همان که در قما قحلیمها و
ارزیابیها عموماً غاید است ،و آن مردمانی هستتند کته قتو گتویی هتیچ
نقشی در سرنوشت خود ندارند .1امروز با نگتاهی اجمتالی بته قحتوالت
اخیر سوریه ،بررسی وضعیت طرف سو میقواند جالد باشد .برای پیتدا
کردن طرف سو و فهم آن چه در روژاوا میگررد و اهمیت حرکتها و
جنبشهای از پایین ،روژاوا را از سوریه جدا کنیم و سرنوشت باقی مرد
سوریه را بنگریم .رژیمهای اسد و اردوغتان و قمتا انتواع قتدرتهتای
کوچ و بزرگ محلی و جهانیِ دیگتر انگتار در قعیتین سرنوشتت ایتن
مرد صاحد ادعا و نقش هستند مگر آن که باید ،یعنی متولیان و واررتان
واقعی ی سرزمین  -مرد ساکن و زحمتلش خود آن سرزمین .به ایتن
قرقید ،بیاغرا ،میقوان گفت انگار مردمی در کشتور ستوریه زنتدهگتی
نمیکنند که صدایی داشته باشند .این گونه است کته اهمیتت درسهتای
حاصم از مبارزهی روژاوا بترای در دستت گترفتن سرنوشتت ختود ،نته
محدود به سوریه بلله فراگستر به قما خاورمیانه است.
برای آنهایی که روژاوا را ی پروژهی آمریلایی میدانند نیز کفایتت
میکند میان آن چه در سه کتانتون بته طتور واقعتی در جریتان استت بتا
مضمون و مفهو آن چه طی انق بهای مخملی یلی دو دههی اخیر بته
نمایش درآمد ی مقایسهی د دستی بلنند .دملراسی رادیلتال ،حقتو،
خالی هیچ جنبش واقعی را نیز نمیقوان با هیچ قاکتی

بهانهجویانهای پر کرد.

" .1طرف سومی هم وجود دارد" -در خصوص حملهی احتمالی آمریلا ،دکتر ناناصتر
صر
زرافشان1387 ،
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زنان و برداشتن گا های بدیع و خیرهکننده در این زمینه ،برچیدن ماللیت
خصوصی قا حد املان ،افتادن سرنوشت مرد به دست مرد  ،نگاه جدی
به محیط زیست ،همزیستی زیبای اقوا و خلقهتا ،آمتوزههتای عملتی و
انق بیشدهی ضدسرمایهداری و ضدلیبرالیسم نو در آکادمیها و متدارس
و قأکید ویژه بر مترقی قرین آموزههای قاریخی و بومی منطقه و گسترش
شوراها به قما شعد زندهگی ...اگر قما ایتنهتا بخشتی از پتروژههتای
ایاالت متحده است ،باید به این امپریالیسم درود فرستاد .خیتر امتا چنتین
نیست .روژاواییها از قضاد میان امپریالیستهای آمریلتایی و اروپتایی و
روسی که مثم خر در لجنزاری که از سوریه ساخته بودند گرفتار آمدند،
به نفع خود بهرهبرداری کردند .نمونهی چنین بهرهبرداریهایی در جنبش
کمونیستی کم نیست .اما و در عین حال ،قا آن جا که بته نظتر متیرستد،
این بهرهبرداری به طور کامم منطبق بر متوازین انقت ب روژاوا بتوده در
وهلهی اول عد اجازهی دخالت به هیچ قدرت ختارجی ،چته رستد بته
امپریالیستها ،در امور داخلتی روژاوا .قعبیتر عملتی آن عبتارت بتوده از
ایجاد فرصت برای برپایی درخشانقرین قجربتههتای عملتی کته اگتر در
آینده به شلست هم بیانجامد ،قبدیم به بزرگقرین نیروی معنوی و منبتع
الها برای مبارزههای بعدی خواهد شتد .دو  ،فروکاستتن ایتن دریافتت
حمایت و هملاری به مشخصقرین و انضمامیقرین قاکتی های روز بته
طوری که مآالً در خدمت استراقژی از پیش قعیینشدهی رهایی باشد.
اینها را گفتیم ،نلتهی دیگری هم که نباید از آن غافم شد همتان دا
خطرناک همیشهگی است که اگر چه از دور نخنما به نظر متیرستد ،هتر
بار به دلیم ضعف جنتبشهتا و فقتدان همبستتهگتی بتینالمللتی املتان
گستتتراندن آن هستتت اعتمتتاد بتته امپریالیستتم .بایتتد در ادامتته دیتتد آیتتا
رزمندهگان روژاوا خواهند قوانست همننان به نیروی واقعتی ختود اقلتا
کنند یا خیر ،این که خط قودهای را قا رستیدن بته نقتاط امتن و غیرقابتم
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بازگشت ادامه خواهند داد یتا خیتر ،ایتن کته آیتا منتافع آینتدهنگرانته و
استتتراقژی ختتود را از طریتتق اعتمتتاد و اقلتتا بتته امپریالیستتم فتتدای
پیروزیهای الز امروزی خواهند کرد ،چه در این صتورت ،صتدها بتار
قجربهی اعتماد به امپریالیسم مثم روز روشن اربات میکند هتر جنبشتی،
صرف نظر از میزان پیشرفتهگی خواستها و اهدافاش ،به سادهگی قوان
قبدیم شدن به متضاد خود را داراست.
باری ،قما ایتن م حظتههتای پرنشتاط بته معنتای ختوشخیتالی و
سرگیجهگی از موفقیت نیست .انتقادهای سهگانهی فو ،را باید جدی هم
گرفت اگر به واقع از موضع حمایت و همبستهگی مطرح شوند ،بته بیتان
دیگر ،اگر دارای زمینههای سازنده باشند .در مبارزه قضمینی وجود ندارد
و در هر گا میقواند قاکتیلی که دیروز صحیح بوده امتروز بته قتاکتیلی
غیرصحیح قبدیم شود .درست به همین دلیم ،ضرورت انتقاد و انتقاد از خود
و بحثهای سازنده از هر زمان دیگتری بیشتتر استت .فقتط ایتن ستطح از
هوشیاری میقواند ضرید خطای انق ب روژاوا را قا بیشترین حد بلاهد.
محور سو انتقادهای مطروحه ناظر است بته چیترهگتی اندیشتههتای
ضداقتدارگراییِ آنارشیستی و کنار گراشتتن اندیشتههتای اقتدارگرایانتهی
مارکسیستی-لنینیستی.
مهندسان ایتدئولوژی و دگراندیشتان آنارشیستتِ مترقبط بتا روژاوا
میگویند ی قجربتهی قتاریخی آنارشیستتی دیگتر از برپتایی جامعتهای
بی دولت در حال رقم خوردن است و این را پیروزی بر هتر دو نظریتهی
دولت سرمایهداری و سوسیالیسم دولتی میدانند.
مناظره و مجادله میان مارکسیسم و آنارشیسم قاریخی به قدمت ختود
این دو ایدئولوژی دارد .باز کردن جنبههای مختلف قضتاد میتان ایتن دو
قفلر نیازمند ی یا چند نوشتار جداگانته استت و متا هتم قصتد قلترار
بحثهای قدیم را نداریم.
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با این حتال ،بتا قحقتق عملتی انقت ب روژاوا و استتقرار دملراستی
مشارکتی و پ زدن نقش "دولت" و ادعتای ایتن کته قجربتهی مزبتور
چیزی شبیه به راه سو است ،الز به نظر متیآیتد برختی م حظتههتای
جدی در خصوص داغقرین نقطهی اخت ف این دو اندیشه داشته باشتیم،
یعنی مسئلهی دولت .برای این منظور ابتدا باید ی نظر روشن نسبت بته
خود دولت پیدا کنیم ،این که قحت کتدا شترایطی قتاریخی پدیتد آمتد،
رشد کرد و قحت چه شرایط قاریخی از میان خواهد رفت.
جامعهی اشتراکی اولیته در مرحلتهی معینتی از قلامتم و در ستایهی
پیشرفتهای فنی ابزار قولید ،قوانست عت وه بتر قتأمین حتوائج بنیتادین
خود ،به مازاد قولید دست یابد .همین و فقط همین قلامم متادی کفایتت
میکرد قا راه برای بزرگقرین ققستیم کتار در دل جامعته گشتوده شتود
ققسیم میان کار یدی و کار فلری.
این ققسیم کار ،الز بود و ناگزیر به این سبد کته آنهتا کته از کتار
یدی خ ص شده بودند حاال در ستایهی قتأمین نعتم از ستوی اکثریتت
زحمتلشان فرصت مییافتند به قولید فلری (زبان و خط ،هنتر ،حقتو،،
مرهد ،فلسفه ،علم و گسترش نتواحی زنتدهگتی) و بتاالقر از همته بته
سازماندهی دستگاه قولید جامعه بپردازند .بدیهی است قا دیروزقر ،وقتتی
قما انسانها به نحوی درگیر قولید برای سیر کردن شلم ختود و ایجتاد
سرپناه و مأمن بودند و حتا در قما عمر کوقاه خود نیز در ایتن رابطتهی
قولیدی بیواسطهی بیقرار به سر میبردند ،رشتد فلتری و ایتدئولوژی
مملن نبود .فقط ی پیشرفت جزئی و قولیدِ فق انتدکی ورای نیازهتای
اولیهی معاش کافی بود قا عدهای از کاری یدی رها شوند و اکثریت را به
کار قولید یدی و قولید اضافه برای خود وادارند.
ققسیم کار جدید ،اگرچه شرط الز برای پیشرفت قمتدن بتود ،ستتم
وصفناپریری به زحمتلشان قحمیم میکرد زیرا حاال اکثریت جامعته را
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بردههای کاری قشلیم میدادند .شلم ویژهای از زحمت پدید آمتد کته،
ضتمن دگرگتونیهتتای بعتدی در قتتوانین اقتصتادی صتتورتبنتدیهتتای
اجتماعی-اقتصادی معین ،قا همین امروز حفظ شده است.
برای سرکوب این اکثریت زحمتلش جامعته ،ختواه در شتلم خفته
کردن قضادهای طبقاقی خواه در شلم انقیتاد زحمتلشتان بته حصتر در
چارچوب جامعتهی موجتود و گتردش روان ستازمان قولیتد و استتثمار،
دولت به وجود آمد.
به این کیفیت ،دولت به طور خاص ،شلم معینی از ابتزار الز بترای
هدایت جامعه در مسیر موافق با منافع اقلیت استثمارگران بود و بته طتور
عام ،سرکوب و اقتدار ،محور ذاقی آن را قشلیم میدهد.
جامعه ،در ادامهی سیر قحوالت خود ،انق بهای بورژوایی را از ستر
گرراند و صورتبندیهای اجتماعی-اقتصادی سرمایهداری رقابت آزاد و
سپ سرمایهداری انحصاری-دولتی را یافت .فقط در این مرحله بود کته
ضرورت برای برچیدن طبقهها و در نتیجه بیضرورقی وجود دولت پدید
آمد .برآورد میشود امروز و با املانات قولیدی حاضر ،قما ابنای کتارگر
بشریت با انجا روزی سه الی چهار ساعت کار ،میقوانند به مراقد بیش
از نیاز کم جوامع قولید کنند .این را باید به پیشرفت غولآسای نیروهتای
قولیدی در جامعهی سرمایهداری و تکامال کاار نستبت داد .بته همتین
خاطر ،دیگر نیاز به دانش و فضیلت طبقهی باالدست نیست که با رهتایی
از کار یدی همننان به سازماندهی قولید بپردازد .با یت قغییتر کیفتی در
مناسبات قولید و اجتماعیسازی ماللیت ،کلیهی زحمتلشتان متیقواننتد
هم رشتهی قولید را در دستت گیرنتد و هتم بته ستازماندهی جمعتی آن
بپردازند ،در عین حال که قما نیازهای معنوی خود را مرقفع متیستازند.
به این قرقید ،سرمایهداری خود قوانست با پیشرفتی که به ابتزار قولیتد و
وسایم ارقباطی و ستازماندهی کتار بخشتید ،ضترورت طبقتهبنتدیهتای
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اقتصادی و روی آن ،دولت سرکوبگر طبقههتای پتاییندستت را ستاقط
کند .اما اقفاقاً در مرحلهی کنونی جامعه ،نته فقتط قدرقمنتدقر از همیشته
دولت حفظ میشود ،بلله رابطهی میتان استتثمارگران و دستتگاه دولتت
بیش از پیش برم شده استت .در جامعتهی امپریالیستتی معاصتر ،یعنتی
مرحلهی سرمایهداری انحصاری-دولتی ،که انحصارها دستگاه دولت را به
طور کامم به انقیاد خود درآورده و با آن یلی شدهاند ،دولت بیش از هتر
وقت دیگر در قاریخ ،لخت و عریان است .دولت اص ً قما زوائد ستابقاً
"مردمی" خود را هم زدوده و به ابزار صرف برای صاف کتردن جتادهی
منافع داخلی و خارجی انحصارها قبدیم شده .از این قرار ،پلی داخلتی
و ارقش برای قجاوز به ملم دیگر ،دستگاه قضایی جهت صیانت از منتافع
باالدستیها ،پارلمان برای عرضهی قتوانین ایمتنقتر در راستتای چاپیتدن
زحمتلشتتان ختتودی و ختتارجی ،بتته همتتراه ایتتدئولوگهتتای رنگارنتتگ
دانشگاهی که قه راهلارهایشان مآالً دفاع پلیسی از بتازار ،یعنتی ریتهی
قنفسی جامعهی سرمایهداری ،است ...همه و همه اقسا گونتاگون دولتت
را قشلیم میدهند.
بر این مبنتا ،بترای گترر از جامعتهی سترمایهداری ،قوستم بته ابتزار
سرکوب انحصاری آنها (دولت) و وسیله قرار دادن آن را فقط متیقتوان
معصومانه یا ریاکارانه قوصیف کرد.
قجربهی چندین دههای دولتهای رفتاه و سوستیال-دملراقیت نیتز
همین را به اربات متیرستاند ،بته ایتن قوضتیح کته فرجتا پیوستتن بته
بخشهایی از دولت برای قغییر "عدالتخواهانهی" جامعه ،قبتدیم شتدن
به بخشی از ابزار سرکوب است حتتا اگتر لفتاظیهتا و قوجیتههتا طنتین
چپگرایانه داشته باشد .همان اندیشههای سوسیال-دملراقی هم بودنتد
که بعدها بودجههای نظامی و امنیتی را به قصوید میرستاندند و بتا ارائتهی
انواع راهلارهای ریاکارانهی عامهپسند ،قضادهای طبقاقی را خفه میکردند.
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بگرریم که امروز با به سر رسیدن عمر دولتهای رفتاه و سوستیال-
دملراقی در ارر بیرقیتد شتدن غترب در قجتاوز بته شتر ،،و فتوران
بحرانهای اقتصادی و اجتماعی هزارالیه ،روبنایی شتبهفاشیستتی در دول
امپریالیستی سربرمیآورد که قنها ی خاصیت دارد و در ی نلته موفتق
عمم میکند ،و آن این که دیگر دستکم سعی ندارد سرمایهداری معاصر
را بزک کند ،و بیش از هر زمان دیگری بته ماهیتت واقعتی سترمایهداری
شباهت دارد.
در نتیجه ،و در ادامهی صحبتهای اخیر ،گرر از سرمایهداری قنها بتا
سرنگونی دولت آن و مت شی کردن ابزارهای قهریهاش مملن است ،ی
ک زیرکشیدن اقتدار سرمایه .هرچنتد ،قمتا آن چته گفتته شتد ،متانع
استفاده از دولت برای مقاصد انق بی در شرایط غیرانق بی جامعه نیست.
قا اینجا ،میان مارکسیسم و آنارشیسم اختت ف نظتر جتدی بته نظتر
نمیرسد .هر دو اندیشه موافق نابودی انق بتی اقتتدار سترمایه هستتند و
درهمکوبی قما دستگاه دولتی به عبارقی قهریه.
بحث ایدئولوژی درست از این نقطه به بعتد شتروع متیشتود .آیتا
پرولتاریا و زحمتلشان پ از سرنگونی اقتدار سرمایه ،نیازمند به برپتایی
اقتداری نوین هستند یا خیر ،یعنی ضرورت وجتود دولتتی جدیتد پدیتد
میآید یا خیر.
انق بهای اجتماعی ،گیر با طی سالهای متمادی قغییرهتای کمتی،
وقتی روی میدهند این قتازه اول راه درازی استت کته پتیش رو دارنتد.
انق بهای اجتماعی به طور صرف از یت نقطتهنظتر اهمیتت قتاریخی
دارند و آن گشایش مسیر برای رسیدن بته مرحلتهای عتالیقتر در قتاریخ
است .فلر این که با ی انق ب اجتماعی ،دفعتاً جامعهای از هتر جهتت
نو سربرخواهد آورد بیشتر به ی رؤیا شتبیه استت قتا نگتاهی علمتی و
دیاللتیلی به مضمون واقعی زندهگتی و جامعته .جامعتهای کته ستدههتا
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اوضتتاع و احتتوال طبقتتاقی قتتا عمیتتققتترین نمودهتتای شتتیوهی قفلتتر و
روانشناستتی اجتمتتاعی اعضتتای آن نفتتوذ کتترده و بتته منتتافع ریشتتهدار و
جانسخت در میان الیههای اجتماعی مختلف آن میتدان داده ،نمتیقوانتد
ی شبه و با انجا ی انق ب اجتماعی به مرحلهای عالیقر متعلق شود.
همننان که قغییرهای کیفی در طبیعت نیز ،اگرچه دفعتتاً روی متیدهنتد،
راهی (کوقاه یا دراز) قا قبدیم نهایی و همهجانبه به کیفیت نوین در پتیش
دارند .چه در غیتر ایتن صتورت ،محتگ انقت ب ،هوشتیاری و قت ش
عمومی برای جلوگیری از بازگشت کیفیت نوین به کیفیت قدیم ی بتاره
رنگ میباخت.
انق ب اجتماعی با قما قتوای محرکتهی ختود و نشتاطی کته بترای
قغییرهای همهجانبه به ارمغان میآورد ،قنها در ی متورد قاطعانته عمتم
میکند و آن شلستن نیروهای ایستاده بر مستیر قحتوالت نتاگزیر بعتدی
است .ی دنیا قغییر دیگر که الزمهی جا افتادن کیفیت جدیتد در جامعته
است ،مستلز هوشیاری انق بی و پختهگی شیوهی قفلر اجتمتاعی نتوین
و باالقر از همه ،ممانعت دملراقی از برگشت زدن جامعته بته مرحلتهی
قدیم به عبارقی ممانعت از پیروزی ضدانق ب خواهد بود.
درست به همین خاطر ضرورت ایجاد دستگاهی که هدایتگتر مستیر
نوین جامعه به سوی نهاییشدن کیفیت نوین در قما عرصههای زندهگی
است ،به طور اجتنتابناپتریر ستربرمیآورد و ضترورت مزبتور کمتتر از
ضرورت حضور دولت در حفظ جوامع طبقاقی قتدیم نیستت .اندیشتهی
دولت جدید پ از قغییر کیفی جامعه ،بر خت ف رویلترد آنارشیستتی،
ی مطالبه نیست بلله اشاره دارد به یت ضترورت دیتاللتیلی مستتقم
برآمده از واقعیت.
بنیتانگتتراران سوسیالیستتم علمتی متتیدانستتتند چته متتیگوینتتد و در
قئوریهایشان نیز که جامعتهی بتیطبقته و در نتیجته بتیدولتت محتور
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استراقژی را قشلیم میدهد ،هرگز پاسخگویی به ضرورتهتای قتاریخی
رخت برنبست .باید نیرویی از نو شلم میگرفتت کته هتم سترکوبگتر
ضدانق ب باشد و هم پیشبرندهی جامعه.
فق و فق در این معنا بود کته دولتت بتار دیگتر جایگتاه ختود را
بازیافت ،به عبارقی از حیث برخورداری از نیرویی در برابر مقتاومتی کته
علیه مسیر نوین نشان داده میشود.
اما دولت نوین ،به این دلیم که دولت متعلق به اکثریت جامعته استت
و منافع جامعته را در نظتر دارد ،یت هتزار بتار دملراقیت قتر از انتواع
دولتهای منحصر به اقلیت استثمارگر قعریف متیشتود؛ دولتتی کته بتا
هرگتا بته ستوی امحتای کیفیتتهتای عمتومی قتدیم و نهادینتهستتازی
کیفیتهای جدید در قما عرصههای زندهگی عمومی ،ضترورت هستتی
خود را بیش از پیش از دست میدهد و به این قرقیتد راه را بترای زوال
عمومی خود هموارقر میسازد .و این زوال ادامه دارد قا آنجا کته دیگتر
قما وظایف ادارهی امور عمومی و قعیین سرنوشت ختویش بته نیتروی
جمعی بشر محول شده و بشتریت در کلیتت ختود  -و در مدرستههتای
مستقم مبارزهی طبقاقی  -به درجهای از آگاهی و بینشمندی رشد کترده
که خود به طور جمعی رهسپار آیندهی شایان زندهگی خواهتد شتد و در
مسیر قلاممهای بعدی قرار خواهد گرفت.
آنارشیستهایی که انق ب روژاوا را دستمایهی صحت قئتوریهتای
خود قرار میدهند یا همان اندیشهی جامعهی بیدولت را قوصیه میکننتد
 ضمن ستایش از جدیت آنها در موضتوع و هملتاری و همبستتهگتیبینالمللی ارزشمند ایشتان  -انگتار درک روشتنی از موضتوع متورد بحتث
ندارند .اما برای پاسخ دادن به همان آنارشیستها که اصترار دارنتد در روژاوا
هیچ دولتی وجود ندارد ،کافی است چند پرسش ساده مطرح شود
 .1نقش قانون اساسی روژاوا (قرارداد اجتماعی کانتونهای روژاوا) از
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نقطهنظر اجتماعی کدا است
 .2وظیفتتهی رزمنتتدهگتتان ی.پ.گ/ی.پ.ژ و نیروهتتای آستتایش در
جامعهی نوین روژاوا از نقطهنظر قاریخی چیست
 .3حدود و رغور دملراسی مشارکتی از نقطهنظر سیاسی قا کجاست
جوابها ساده است.
اول  -در جامعهی جدید روژاوا ،مانند هر جامعهی دیگری که پ از
کوران جنگ و انق ب روی پاهای خود میایستد ،به ی قتانون اساستی
نیاز است قا مسئولیتها و حقو ،افراد از نو قعریف شود .متیدانتیم هتر
قانونی متضمن کاربرد اقتدار خواهد بود .قانون بدون اقتدار یت عبتارت
قوخالی است .به این یا آن قانون معتقدیم زیرا آن را الز االجرا متیدانتیم
و قخطی از آن را مستوجد قنبیه .طبیعی است اگر با انق ب روژاوا نیاز بته
قهر و اقتدار در برابر قهر و اقتداری بیگانه از آن چته قجستم قتانونی یافتته
ی باره از میان میرفت ،دیگر به قانون اقتدارآمیز نیازی نبود.
دو  -نیروهای قهریهی ی.پ.گ/ی.پ.ژ وظیفهی سترکوب قهرآمیتز
ضدانق ب مسلح را دارند و دفاع از حدود روژاوا در برابتر متجتاوزین و
متنفرین داخلی و خارجی .وظیفهی ویژهی نیروهای آسایش (نا نیتروی
پلی داخلی روژاوا) نیز مقابلهی انق بی با کیفیتهای به جتای مانتده از
جامعهی قدیم در جامعهی جدید است ،برای نمونه دفاع از حقتو ،زنتان
در برابر سنتهای مردساالرانه که بسیار هم ریشههای قدرقمندی در ایتن
منطقه دارد ،دفاع از امنیت داخلی و غیره ،که یعنی در کیفیتت نتوین هتم
سرکوب الز است ،ولو به شللی دیگر.
سو  -حدود و رغور دملراسی مشارکتی در روژاوا بته طتور طبیعتی
همنون قمتا انقت بهتای نوشتلفتهی دیگتر در جهتان ،وجتود افتراد
سابقهدار یا افراد متعلق به استراقژیهتای فاشیستتی یتا ضتدانق بی را در
مسئولیتهای رهبری به رسمیت نمیشناسد و این ی مسئلهی عامهفهتم
است .پیا ضمنی این حدود و رغور این است کته ایتدئولوژی ارقجتاعی
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قدیم هنوز در جامعهی جدید نفت متیکشتد و گرشتته از رستیدهگتی
روشنگرانهی دملراقی به آنها ،نیاز به کنترل اداری و اعمال اقتدا هتای
الز علیه قبضهشدن مقا های رهبری از سوی ایدئولوژی مزبور به شدت
احساس میشود.
بته کیفیتتتی کتته قابتتم مشتتاهده استت ،حتتتا اگتتر در قفلتتر مهندستتان
ایدئولوژی روژاوا نیز اندیشتههتای اقتدارگرایانتهی مارکسیستتی دیگتر
محلی از اعراب نداشته باشد ،خود واقعیت و پراقیت اجتمتاعی روزانته
ضرورت قوسم به ابزار و اقدا های قهریه را به اربات میرساند.
با این همه ،باید به ی نلتهی مهم دقت شود .شاکل اعمتال قهتر و
سرکوب در همه جای دنیا یلتی نیستت .همننتان کته شتلم انقت ب و
دولت یلی نیست .پیروزی انق ب و دولت جدید در هتر کشتور و زیتر
هر شرایط انضمامی ،مستلز درک عمیق ویژهگیهاای قتاریخی و بتومی
همان منطقه از سوی انق بیون است .چه بسا پت از موفقیتت دولتت و
انق ب همراه با درک شرایط پینیتدهی مزبتور ،یت حرکتت دیگتر بته
قئوری مارکسیستی-لنینیستی دولتت و انقت ب وارد آیتد .روژاوایتیهتا،
صرف نظر از فرجا کارشان ،درست در این مستیر ستازنده قترار دارنتد.
قئوریهای رسمیِ باال ضمن آن که حاوی کلیقرین مستائم و عتا قترین
نگاهها به روند حرکت جامعه است ،هرگز نمیقوانتد جتای قئتوریهتای
خ قانهی پایین را بگیرد .میان آموزههتای عتا و ک ستی مارکسیستم-
لنینیسم و راه و چاههایی که خلقها طی مبارزههای واقعتی و روی زمتین
واقعی پیدا میکنند ،گاه قضادهایی به وجود میآیتد .نلتتهی مهتم ،حتم
غیرآنتاگونیستی این قضادهاست .مارکسیستی که در انتظار اجرای متو بته
موی قئوریهای ک سی است ،روی هوا راه میرود زیرا درکی از زمین
سفت زیر پای ختود نتدارد .بته علت  ،مارکسیستتی کته بتیقوجته بته
آموزههای عا  ،فقط پاسخگوی گرههای واقعی است ،ختود را از معرفتت
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الز برای درک و استنتاج قوانین جامعه و پیشبینی علمتی نتتایج همتان
روندهای انضمامی بیبهره کرده است .برای قرکید صتحیح آمتوزههتای
رسمیِ باال و آموزههای نوینی که در پایین شلم متیبندنتد ،بته انتقااد و
انتقاد از خاود نیتاز استت و آمتادهگتی هترروزه بترای قجدیتد نظتر در
قاکتی های روز و پریرندهگی نسبت به قلامم علمی و غیررویزیونیستتی
قئوریهای مارکسیستی-لنینیستی.
به همین خاطر ،بهتر بود به جای قأکید ویژه بر بتیدولتتی در روژاوا،
نقش دولت در کشورهای سوسیالیستی سابق و بوروکراسی گتردنکلفتتی
را که در همان کشورها شلم گرفت مورد نقادی جدی قترار متیدادنتد.
قدابیر انق بیون روژاوا برای پرهیز از بوروکراسی یا دستکم متور شدن
آن ،قدابیر آنها برای محتول کتردن ادارهی امتور بته شتوراهای مترد و
مشارکت دادن ایشان در قعیین سرنوشت خود ،نقشی که زنان و مستئلهی
خانواده و اهمیت رسیدهگی اجتماعی بته آن در قفلتر روژاوایتیهتا ایفتا
میکند ،از همه مهمقر رسیدهگی دملراقی بته اندیشتههتای ارقجتاعی و
اهمیت دفاع از خود  -هم در زمینهی قئوری و هم در زمینهی پراقیت -
از سوی ذهنیتهتای مستتقم و انتقتادگر و شتلم جدیتدی از سترکوب
ضدانق ب که دارد در همین منطقه اجرا میشود ،آن هم نه با دنبالتهروی
از الگوهای مح خورده و منسوخشتدهی دیتروز بللته بته طتور زنتده،
خ قانه و واقعی و طی ی سازوکار منطبتق بتا ویتژهگتیهتای بتومی و
قاریخی منطقه ،با رنگ و بوی همین منطقه ،به قمامی میقواند قجربههای
شو،انگیزی باشد برای شلمدهتی بته نگتاههتای امتروزیقتر ،کتاراقر و
راهگشاقر ناظر به قئوری مارکسیستی-لنینیستی دولت و انق ب ،چته بستا
قلامم خ قانهی آن.
□
روژاوا اگر همین امروز شلست بخورد ،حاوی قجربههای ناب بترای
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حرکتهای بعدی است  -دستاوردهایی که قحصیمشان چندان هم ستاده
نبود .گفتار حاضر را با فراخواندن مخاطبان به مطالعهی جدی قجربههتای
روژاوا پایان میدهم.
آر گنری
تنران  -زمستان 1395

