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در اين نوشتار بهدنبال بررسي گرايشهاي سياسي مسلط آپوئيستي در روژاوا و موضع آنها در قبال امپرياليسم هستيم .اين
گرايشهاي سياسي چه نمود عينياي در ساختارهاي سياسي و اجتماعي روژاوا دارند؟ آيا ميتوان مدعي شد كه امروز روژاوا يك
پايگاه انقﻼبي در خاورميانه است؟ آيا روژاوا ميتواند نقشي مانند جنبش فلسطين براي نيروهاي مترقي و چپگراي خاورميانه و جهان
ايفا كند؟ يا اين انتظاري دور از دسترس است و روژاوا براي احراز چنين موقعيتي با محدوديتهاي واقعي فراواني روبهرو است؟
كمونيستهاي مدافع جمهوري اسﻼمي ايران
حزب كمونيست بريتانياي كبير در آوريل  ،2018تظاهراتي عليه موشكباران چند منطقهي نظامي در سوريه را ترتيب داد .يكي از
اعضاي اين حزب در مصاحبهاي بهعلل عدم حمايت از نيروهاي كرد در شمال سوريه پاسخ ميدهد و آنها را نيروهايي ناسيوناليست
و مهرهي امپرياليسم بر ميشمارد .نهايتا اين مصاحبه با شعار آشناي اين حزب در مورد جنگ داخلي سوريه پايان مييابد» :هيچ
جنگي در سوريه! مرگ بر امپرياليسم! پيروز باد ارتش عربي سوريه! پيروزي براي رئيس جمهور بشار اسد و جمهوري عربي سوريه!
پيروزي براي روسيه ،ايران ،حزباﷲ ،سوريه و نيروهاي مقاومت و ضد امپرياليست!«
ي چپگراي حَرَم ،بايد در نظر داشت كه اين حزب كمونيست تنها
ي اين موضعگيري با ادبيات مدافعين ايران ِ
گذشته از لحن آشنا ِ
گروهي نيست كه در جنگ سوريه جانب رژيم جنايتكار اسد و جمهوري اسﻼمي ايران را ميگيرد .بخش قابل توجهي از چپ جهاني
ب هذيانآلودي كه سقوط شوروي را نپذيرفته است ،به جهان دوقطبي و بلوك شرق و
كه همچنان بنا به وفاداري به استالينيسم و ت ِ
غرب معتقدند .در منازعهي سوريه ،بابت قرائت ويژهاي كه از »امپرياليسم« دارند ،جانب ارتجاع مسلط اين منطقه يعني رژيمهاي
سوريه و ايران و تبهكاران وابسته به آن مثل حزباﷲ لبنان و ...را ميگيرند .اين گرايش چپ ،بنا به جانبداري از رژيم سوريه و ايران
و روسيه ،جنبش روژاوا را يك مهرهي امپرياليستي و دشمن پرولتارياي خاورميانه محسوب ميكند .استدﻻل اين است كه آنها از
طريق آمريكا حمايت ميشوند .هرچند كه شﻼق زدن كارگران ايراني و اعدام و ترور صدها و هزاران فعال ماركسيست در منطقه
توسط اين دو رژيم )ايران و سوريه( را مطلقا در نظر نميگيرند.
زمانيكه تحليلگران وابسته به رژيم سوريه نقاب چپ يا كمونيستي خود را كنار ميگذارند ،هيچ نيازي به پوشاندن تمايﻼت
شووينيستي و نژادپرستانهي خود نميبينند .تحليلهايي از اين جنس ،عموما با موضعي »ضد امپرياليستي« آغاز ميشوند و سرآخر به
ي چنين تحليلهايي اين است كه كردها بهطور نژادي جنايتكارند ،در طول
»كرد ستيزي« و نژادپرستي صِرف ختم ميشوند .عصاره ِ
تاريخ از سدهها پيش در خاورميانه نسلكشي كردهاند و اكنون در حال اجرايِ طرحِ نيروهاي امپرياليستي )آمريكا و اسرائيل( هستند ،به
اين اميد كه خاورميانه را بالكانيزه كنند .از منظر دستگاه تبليغات رسمي رژيم ايران و سوريه ،كردها خائنين به ميهن و ماموران دشمن
بزرگ يعني آمريكا هستند.
از سوي ديگر نيروهاي وابسته به »ارتش آزاد« كه مخالف رژيم اسد هستند هم از بهكار بردن تركيب »عامل دست آمريكا«
چشمپوشي نميكنند .خصوصا در برخورد با داوطلبان بينالمللي چپگرا ،مخالفين اسد به يك تئوري توطئهي غربي براي نابودي
سوريه باور دارند.
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نيروهاي آمريكايي در روژاوا و شمال سوريه پايگاههاي نظامي دارند .تا زماني كه عمليات نظامي ي.پ.گ عليه داعش در جريان بود،
هواپيماهاي ائتﻼف به رهبري آمريكا از اين عمليات پشتيباني ميكرد .در مواردي آمريكا نيروهاي خود را در حد فاصل مرز تركيه و
سوريه براي جلوگيري از حملهي ناگهاني تركيه مستقر كرد (1).اما آيا ضرورتا بايد نتيجه گرفت كه جنبش روژاوا يك زائدهي
امپرياليستي در خاورميانه و بخشي از يك توطئهي بزرگ براي بالكانيزه كردن خاورميانه است؟ سكوت آمريكا در مقابل اشغال عفرين
ي پروژهي روژاوا براي بخش ديگري از چپ
توسط تركيه را چگونه بايد ارزيابي كرد؟ اگر چنين است پس جاذبهي ضد امپرياليست ِ
جهاني از كجا ريشه ميگيرد؟
ميتوان شواهدي در تأييد گرايش ضد امپرياليستي و بهطور عام چپگراي جنبش روژاوا بهدست داد .هرچند كه شواهدي هم از
گرايش به راست در اين جنبش وجود دارد .شناخت گرايش چپ يا كمونيستي جنبش روژاوا از آنجا حائز اهميت است كه نيروهاي
چپ خاورميانه براي هرنوع حمايت و ائتﻼف و پيوند مبارزاتي بايد آنرا در تحليلهاي خود لحاظ كنند.
ديپلماسيِ تصوير :يك انقﻼب آنارشيستي
ت ترديدناپذير جنبش روژاوا توان تبليغاتي آن و جهتدهي افكار عمومي در سطح جهاني بنا به نياز اين جنبش است.
يكي از نقاط قو ِ
در حاليكه شرايط نابرابر جنگي بر گروههاي سياسي/نظامي ديگري نيز در خاورميانه اعمال شده ،اما عمﻼ در يك مورد استثنائي
روژاوا موفق شدهاست كه نه تنها تأثيري رسانهاي بر چپ جهاني بگذارد كه بر بخش قابل توجهي از رسانههاي ليبرال و غير چپ نيز
مﺆثر باشد.
در حاليكه روز به روز جنگ در سوريه اوج ميگرفت و از سويي ديگر توحش داعش به شهرهاي اروپايي ميرسيد ،تنها نيروي
سكوﻻر نظامي در منطقه ،داعش را از روي زمين پس ميراند .شايد گروههاي سكوﻻر و يا دستكم غير جهاديِ ديگري نيز در جنگ
داخلي سوريه وجود داشتند .اما آنها نه توان نظامي جنبش روژاوا را داشتند و نه از توان تبليغاتي مﺆثري مثل جنبش روژاوا برخوردار
بودند .در اينجا جنگ به شكل برخورد با ارزشهاي جهانشمول ليبرال در مقابل هولناكترين ارتجاع تاريخيِ خاورميانه يعني داعش
درآمد.
ي تصوير ناميد .ضرورتا اين
اين توان تبليغي كه به بسيج افكار عمومي و جهتدهي آن موفق شدهاست و ميشود را بايد ديپلماس ِ
بدان معنا نيست كه تبليغات خارجشده از روژاوا جعلي و فريب است .اين تنها بهمعناي اهميت توان تبليغي اين جنبش است كه البته با
حضور چند دهه در اروپا و ارتباطات گستردهي سياسي با برخي از گروههاي اروپايي ،پيوند دارد .مشكل عمدهي ديپلماسيِ تصوير اين
ي تصوير
ن تصوير و ﻻجرم انتقال بخشهايي از حقيقت و نه تمام حقيقت است .از خﻼل ديپلماس ِ
است كه ناگزير از آرمانيساخت ِ
عمدتا به اطﻼعاتي از زندگي واقعي مردم شمال سوريه نميتوان دست يافت .آن مردم ،هميشه پر شور و وفادار به ارزشهاي انقﻼبند
و تنها مشكﻼتي دارند كه از خارج از فضاي انقﻼب بر آنها اعمال شدهاست .لذا مشكﻼت آنها برآمده از مسائل خارجي است و
مطلقا در داخل با نقصاني روبرو نيستند.
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ش عيني از سوي بخش عمدهاي از همراهان و مدافعان روژاوا ،مشاهدات
از سوي ديگر مرجع داوري و تحليل در مورد اين جنب ِ
توريستي چند روزهي برخي از هواداران بين المللي روژاوا است .براي مثال سفر ده روزهي ديويد گرابر) (2آنارشيست و انسانشناس
مشهور بريتانيايي به روژاوا نه تنها به او بلكه بهخيل كثير ديگري نيز ،امكانپذيربودن يك انقﻼب آنارشيستي از جنسِ جنبش روژاوا را
ثابت كرد؛ تا آنجا كه او مدعي شد» :واحدهاي نظامي در روژاوا ،افسران خود را انتخاب ميكنند (3)«.او پس از دو سفر ده روزه
)مجموعا بيست روز( كتابي نوشت كه بر مبناي مشاهدات خود تحليلي آنارشيستي از انقﻼب روژاوا عرضه ميكند .متأسفانه محتواي
اطﻼعاتي كتاب انباشته از سوءتفاهم و دادههاي غلط است .مسأله اين است كه چنين آثاري به مرجع تصميمگيري و پايهي تحليل
جنبش روژاوا بدل ميشوند .يا دادههاي غلوآميز ،يا تصاويري ديپلماتيك و آرماني.
در شمال سوريه اما تناقضات فراتر از محدودهي تصور آنارشيستهايي مثل گرابر است .از سويي با نهادهايي چپگرا مواجهايم كه
عمﻼ بخشي از مبارزه عليه خرده بورژوازي منطقه را آغاز كردهاند )مثل سنديكاي كارگران روژاوا( .يا عليه نهاد صلب ،سركوبگر و
چند هزارسالهي پدرساﻻري مبارزه ميكنند )مثل خانهي زنان() .(4از سويي ديگر سازمانهاي شبه ميليشيايي در جهت كنترل و
تحكيم قدرت يا ترويج ايدئولوژي آپوئيستي در جامعه شكل گرفتهاند )مثل اتحاد جوانان روژاوا يا ي.ج.ر(.
درك موضع عمومي جنبش روژاوا در قبال امپرياليسم تا حد زيادي به درك تمايزات عملي و جهتگيري نظري اين گرايشات نه تنها
در جامعه )بهطور عيني( كه در نظريهي آپوئيسم )بهطور ذهني( منوط است .با شناخت گرايش چپ جنبش روژاوا ميتوان به داوري
بهتري در مورد آن رسيد.
آموزههاي اوجاﻻن در مورد امپرياليسم
در ميان نوشتههاي اوجاﻻن ،خصوصا نوشتههايي كه بهعنوان مبناي تز »كنفدراليسم دموكراتيك« مشهور شدهاند )دفاعيات زندان
اوجاﻻن( ميتوان بخشهايي در ارتباط با مسالهي امپرياليسم مشخصا در جهت تحليل »مسألهي كرد در خاورميانه« يافت .بررسي و
دستهبندي نظرات اوجاﻻن در مورد امپرياليسم از طريق پژوهش در آثارش موضوعي گسترده و فراتر از حوصلهي اين نوشتار است .اما
ميتوان با مراجعه به يكي از كنگرههاي پ.ك.ك طرح عملياي كه از تحليلهاي رهبري اين حزب استخراج ميشود را مشاهده و
بررسي كرد .در حقيقت يك نظريهپرداز سياسي زماني ميتواند به كاملترين شكل ممكن چكيدهي رسايي از ايدههايش را ارائه كند
كه به واسطهي يك تحليل سياسي ،نظرياتش به برنامهي عملي يك حزب سياسي بدل ميشوند.
در كنگرهي دهم پ.ك.ك ) (5اوجاﻻن پيامي را از زندان به مناسبت سيامين سالگرد تأسيس حزب ارسال كردهاست كه بهعنوان
رهنمونهاي رهبري در اين سند ضبط شدهاند .اوجاﻻن فشردهاي از تحليلهاي خود را ارائه ميكند ،تحليلهايي كه به خط
رسمي حزب بدل خواهند شد ،چراكه واجد لحني استراتژيك هستند و از برنامههاي بلندمدت صحبت بهميان ميآورند.
در اين نوشته ميتوان فهم عمومي اوجاﻻن و خط رسمي پ.ك.ك در مورد امپرياليسم را رديابي كنيم .اوجاﻻن در مورد رابطهي كرد
و آمريكا معتقد است كه:
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»اكنون در خاورميانه موضوع اتحاد كرد ،امريكا و اسراييل مطرح است .واقعيت امريكا آشكار است .نميتوانيم به كنترل امريكا درآمده
و تابع خط مشي آن شويم .ولي به معني جنگ با امريكا هم نميباشد .ميتوان براي حل مساله رابطه برقرار نمود «.او معتقد است كه
ي نهايي آن نيرو ميشود(6).
اتكاي محض يك نيروي كُردي به آمريكا موجب نابود ِ
اوجاﻻن مسألهي امپرياليسم را از منظر برخورد با موضوع بهطور عام در منطقهي خاورميانه و بهطور خاص در تركيه بررسي ميكند.
او عمﻼ از كاربرد مشخصِ واژهي »امپرياليسم« خودداري ميكند ،اما ميتوان متن را از منظر رابطهي قدرتهاي جهاني )يا
امپرياليسم( با دولت ـ ملتهاي خاورميانه قرائت كرد .اين زاويهي ديد به موضوع ميتواند جالب باشد ،اما مشكل آنجاست كه
بهقدري درگير واحد تحليل مورد عﻼقهاش يعني دولت  -ملت است كه تمامي تحوﻻت را از منظر تحوﻻت دولتها و سازوكارهاي
دولتي ارزيابي ميكند .بنابراين وقتي ميگويد فارسها يا عربها يا تركها مرادش دولت فارس )رژيم جمهوري اسﻼمي( يا
دولتهاي عرب يا دولت تركيه است .در اين ميان چارهيابي براي مسألهي كرد ضرورتا با يافتن يك همپيمان قدرتمند منطقهاي يعني
يك دولت منطقهاي ميسر است .چراكه تنها بازيگران در اين عرصه دولتها هستند كه گاه تنها عروسك خيمه شببازي قدرتهاي
جهاني يا امپرياليسماند.
درك اوجاﻻن از امپرياليسم را ميتوان بهشكل يك مثلث بازسازي كرد .سه رأس اين مثلث عبارتند از انگليس ،آمريكا و يهوديها
)اوجاﻻن عمدتا ترجيح ميدهد به جاي تأكيد بر رژيم اسرائيل بر هويت يهودي آنها اصرار بورزد ،چراكه در تحليل تاريخي خود
قدرت يهوديها را تا چند صد سال پيش از امروز امتداد ميدهد(.
ق عمدهاي كه زمينهي اين مثلث را تشكيل ميدهد ،يك طراحي پيچيده و از قبل برنامهريزي شدهاست .اوجاﻻن
از نظر اوجاﻻن منط ِ
سهوا يا عمدا بهدام يك تئوريِ توطئه ميافتد و علت وقايعِ امروز را نتيجهي يك برنامهريزيِ بلندمدت و اي بسا چند صدسالهيِ
تاريخي توسط شماري از نخبگان ميداند .او معتقد است كه قدرت اصلي نه در دست بازيگران سياسيِ كنوني كه در اختيار دستاني
ت پرده است.
پش ِ
»اكنون امريكا ـ كه ادامهدهنده سياست انگليس است ـ در درون »] AKPحزب عدالت و توسعه«[ تأثيرگذار است .آلمانها هماكنون
در درون »] CHPحزب جمهوري مردم«[ خود را با يك گروه جلوه ميدهند ...ولي آلمانها آنقدر نيرومند نيستند .اين استقﻼل نيست.
ترك بودن سرمايهداران متوسط و بوروكراتها استقﻼل نيست .حكم در دست كيست ،حكمدار كيست؟ تركيه مستقل نيست .اكنون
نميتوانيم براي هيچيك از دولتهاي دنيا اصطﻼح مستقل را به كار ببريم(7)«.
در مورد قدرت انگليس او به »سياست انگليسي« باور دارد و در مورد آمريكا به »نقشهي آمريكايي« معتقداست و بارها اين تعابير را
تكرار ميكند(8).
اين نگاه اوجاﻻن به روابط بينالملل عمﻼ برآمده از ذهنيتي مليگرايانه و بنا به شواحد تحليلي ملي است .نتيجه آن ميشود كه گاه
استدﻻلها بهسطحيگرايي و عاميانهشدن موضوع بحث تنزل مييابند .اوجاﻻن بهيك قدرت جهاني »انگليسيها« باور دارد كه عمﻼ
طراحي خيلي از حوادث تاريخ را برعهده داشتهاند.
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»انگليسيها در مورد جامعه هر نوع تشخيصي را خوب انجام داده و مطابق با اين ،جوامع را جهتدهي كردهاند .ملتها چگونه درگير
ميشوند ،ميتوان به چه وضعيتي دچارشان كرد ،چگونه ميتوان به صلح دست يافت ،به جان هم انداخت؛ هر نوع تشخيص اجتماعي
را خوب ميدانند .انگليسيها هر نوع جهت دهي را نيز انجام ميدهند ،ماركس نيز در لندن زندگي ميكرد ،او را در آنجا نگه داشتند.
ماركس افكارش را در آنجا ايجاد نمود ،از آنجا به تمام دنيا ترويج داد .من نميخواهم بگويم كه آنها افكار ماركس را بهوجود
آوردند؛ ولي ماركس زيردست ملكه اليزابت بود .لنين را نيز محاصره كرده و عرصه را بر او تنگ كردند .لنين در نزد آلمانها بوده و با
قطار آنها به پترسبورگ برده شد .من نميخواهم بگويم كه لنين جاسوس بود ،ولي ﻻزم است اينها را دانسته و تحليل كرد«.
در مورد قدرت يهوديان به پيدايش اسﻼم اشاره ميكند و پيدايش اسﻼم را به مثابه يكي از پروژههاي يهوديان و نشان از قدرت آنها
در طراحي و برنامهريزي از سدهها قبل ميداند.
»بعدها چيزي با نام »ژودياك اسﻼم« و يا »اسﻼم يهودي« را به وجود آوردند .ميدانيد كه اولين قبله محمد قدس ميباشد .روبه
قدس نماز ميخواند .حضرت محمد در تورات تحول ايجاد كرده و آن را رفرميزه نموده است .يعني با رفرميزهكردن تورات ،يهوديت را
ت تطبيق دادهشده با اعراب است«.
به قرآن تبديل كرد .قرآن تورا ِ
به اين ترتيب اوجاﻻن عمدتا صحنهي سياسي در خاورميانه را به شكل يك صفحهي شطرنج در نظر ميگيرد كه دستاني نامرئي
ميتوانند به سادگي مهرههاي پوشالي را جابهجا كنند .مثﻼ در مورد قدرت آمريكا و توان تغييردادن مهرههاي سياسي خاورميانه توسط
آن ميگويد» :احمدي نژاد در واقع از طرف امريكا حمايت شده و تﻼش ميكنند كه او را سرپا نگاه دارند .اگر امريكا بخواهد ،او را در
دو روز نابود خواهد كرد .به سرنوشت صدام دچار خواهد شد«.
در چنين شرايطي كه قدرت از سوي سهگانهي انگليس ،آمريكا و اسرائيل در منطقه كنترل ميشود (9)،اوجاﻻن راه مقاومت در برابر
آنرا البته »دموكراسي« ميداند» :در خاورميانه در ميان اين همه مشكل چگونه ميتوان در برابر امريكا مقاومت كرد؟ مگر با
دموكراسي بتوان مقاومت كرد .ﻻزم است كه فرهنگ دموكراسي را گسترش داد«.
اوجاﻻن به نقش يهوديان در ادارهي جهان نگاهي افراطي دارد (10).او معتقد است كه رد پاي يهوديان را در پشت هر جنبش
اجتماعي مليگرايانهاي )چه ناسيوناليسم تركي ،چه كردي( ميتوان پيدا كرد ،و حتا طراح اصلي فاشيسم آلمان را خود يهوديان
ميداند .از نظر او مديريت جهاني سرمايهي مالي در دستان آنهاست و به اين نتيجه ميرسد كه پيدايش »هيتلر« كار خود
يهوديهاست (11).او معتقد است كه يهوديان حتا در ايجاد مليگرايي در سطح جهان نقشي پر رنگ داشتهاند .بهعنوان يك پروژهي
مليگرايانه براي آلمان ،منجر به ظهور هيتلر شدند:
»يهوديها با تزريق اين فكر به آلمانها هيتلر را بهوجود آوردند .هيتلر بعد از جنگهاي مشهور ورشكست شد .نتايجي را كه
ميخواستند از اين مليگراييها بهدست نياوردند ،بر عليه خودشان برگشت«.
او ريشهي مسألهي كرد را به يهوديان نسبت ميدهد (12).اوجاﻻن براي شفافساختن موضعاش و دورشدن از اتهام ساميستيزي
توضيح ميدهد كه:
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»هنگامي كه من اينها )غيرقابل قبولها( را به زبان ميآورم ،مقصودم همه يهوديها ،خلق يهود نيست .در درون يهوديها گروهي
وجود دارد ،منظورم آنها ميباشد .چيزهايي كه من ميگويم نه بر عليه خلق يهودي ،بر عليه سياست ،مفهوم و اعمال اين گروه تنگ
ميباشد«.
اوجاﻻن تﻼش ميكند تا نتايج حضور قدرتهاي جهاني در منطقه )امپرياليسم( را در ارتباط با مسألهي كرد جمعبندي كند و نهايتا
سناريوهاي مختلف را ارزيابي كند .او معتقد است كه حكومت اقليم خودمختار كردستان عراق به يك اسرائيل دوم در منطقه بدل
گشتهاست و حمايت جدي آمريكا و اسرائيل را با خود دارد .در اين ميان اما يك احتمال جدي از نظر اوجاﻻن اتحاد »كردـشيعه« و
»كردـعرب« است .اگر آمريكا و اسرائيل از اين دو اتحاد حمايت كنند پ.ك.ك متحد خود را در دولتهاي شيعهي ايران و سوريه و
بلوك شيعي/عربي عراق مييابد.
»اينها همگي بازيهاي امريكا هستند .امريكا تﻼش ميكند كه خاورميانه را به كنترل خود درآورد .هرگز با تركيه دوست نخواهد
بود .اگر تركيه و امريكا واقعاً هم دوست باشند ،در طرف مقابل ،ايران و روسيه وجود دارند و دهها رابطه ديگر و اين بلوك مستقيما از
 PKKحمايت خواهند كرد در اين وضعيت تركيه باز هم بازنده خواهد بود .حال امريكا نابودي  PKKرا نميخواهد .وضعيت و
موجوديت كنونيشان به موجوديت  PKKوابسته است .نيروهاي خاورميانه نميخواهند كه  PKKرا از دست بدهند(13) «.
براي اوجاﻻن مسأله ،مبارزه عليه جاهطلبيهاي امپرياليستي در منطقه نيست ،بلكه شناخت واقعي رئال پولتيك و همپيماني با
قدرتهاي اصلي در جهت تثبيت قدرت  PKKاست .اين قدرت اگر آمريكا باشد يا جمهوري اسﻼمي چندان از نظر اوجاﻻن فرقي با
هم ندارند .مهم اين است كه در كوتاه مدت چه كسي از اين حزب سياسي پشتيباني ميكند.
»خطر اصلي در صورتي آشكار خواهد شد كه امريكا با ايران به توافق برسد .زيرا از پيشآمدن يك اتحاد كردـشيعه بحث كرده بودم.
در صورتي كه اين اتحاد از طرف امريكا مورد حمايت قرار گيرد و تركيه نيز بيراهحلي را تحميل كند .آنگاه در اصل وارد مرحله
تجزيه تركيه خواهيم شد .در صورتي كه اتحاد كردـشيعه ب وقوع پيوسته و تركيه در برابر  PKKجنگ همهجانبه اعﻼم كند،
PKKنيز با در نظر گرفتن شرايط ،وارد چنين رويدادي خواهد شد .اكنون اين توافق درحال بهوقوع پيوستن است .در صورت لزوم حتي
از احمدي نژاد كه مخالف امريكا ديده ميشود نيز گذار خواهد شد .نيروي ايران در منطقه بيشتر ميشود .اگر اين مساله سﻼح اتمي را
حل كنند ،به صورت مهمترين نيروي منطقه درخواهد آمد .اگر توافق كردها با چنين ايراني موضوعيت يابد PKK ،نيز شرايط را در
نظر گرفته و به اينها ملحق خواهد شد .درگيري ميان نيروهاي مسلح ايران و  PJAKبسيار مهم نيست ،ميتوان آنها را پشت سر
گذاشت .من نيز به مدت  ١٥سال با ايران رابطه برقرار كردم .ايران را خوب ميشناسم«.
نظرات اوجاﻻن در مورد قدرتهاي جهاني )امپرياليسم( در منطقه را ميتوان به اين شكل جمعبندي كرد :امپرياليسم يا قدرتهاي
بزرگ جهاني از سه محور انگليس ،آمريكا و يهوديان تشكيل شدهاند .بخشي از اين نيروها قرنهاست )مثل يهوديان( در حال توطئه و
ت اين نيروها ،نقشهي كنوني خاورميانه تغيير خواهد كرد .كردها محور اصلي اين تغييرِ
ي بلندمد ِ
استثمار منطقهاند .در برنامهريز ِ
برنامهريزيشده خواهند بود .بنا به اقتضاي موقعيت ،نيروهاي كرد )مشخصا پ.ك.ك( بايد با آمريكا و عوامل منطقهاي آن مثل
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نيروهاي شيعي )جمهوري اسﻼمي ايران( و نيروهاي عرب ،اتحادي استراتژيك اتخاذ كند .چرا كه مسألهي بقا يا امحاي ملت كرد در
ت آن چشم داشت.
درازمدت مطرح است .آمريكا قابل اعتماد نيست اما ميتوان براي تثبيت قدرت سياسي بهحماي ِ
اوجاﻻن از منظري مليگرايانه و تنها از منفذ يك قدرت دولتي مسألهي تعامل با امپرياليسم را ميسنجد .اين منظري بسيار
عملگرايانه است .هرچند كه ميتواند عواقب ناخوشايندِ طوﻻنيمدتي را در پي داشتهباشد .مسألهي همكاري استراتژيك و يا احيانا
تاكتيكي با آمريكا ممكن است بههمكاري با نيروهاي ارتجاعي منطقه نيز ختم شود .آنچنان كه خود اوجاﻻن با صراحت بيان ميكند،
حتا ميتوان )و بايد( با رژيمي منحط و ض ِد كُرد ،مثل جمهوري اسﻼمي ايران نيز همكاري كرد .البته اين همكاري تنها بهانهاي
خواهد بود براي تثبيت قدرت سياسي پ.ك.ك در مناطق كردنشين ايران .آنهم در صورتي كه اتفاقاتي غيرقابل پيشبيني براي
رژيم ايران ،از قبيل قيام سراسري يا جنگ منطقهاي بيفتد.
بر مبناي اين سند بهتنهايي نميتوان نتيجه گرفت كه ادعاهاي پ.ك.ك در مورد عناد با امپرياليسم و ضد سرمايهداري بودن ،كه در
دستگاه تبليغاتي آن بهوضوح منعكس ميشود ،توخالي است .اما بايد اسنادي از اين دست را بسيار جدي در نظر گرفت ،چراكه اينها
تعيين كنندهي مشي استراتژيك پ.ك.ك در قبال موضوعات كﻼن و اساسي منطقهاي هستند.
در داخل جنبش روژاوا اما ،برخﻼف لحن محافظهكارانهيِ رهبر معنوي آن ،ميتوان شواهدي از يك گرايش مترقيِ چپگرايانه را نيز
ت جنبش روژاوا به يك حركت تنگنظرانهي ناسيوناليستي كﻼسيك تقليل
ش چپ آنجاست كه تمامي ِ
ديد .اهميت وجود اين گراي ِ
نمييابد .وجود عيني اين گرايش چپ در ساخت سياسي و اجتماعي روژاوا ،عينيتيابيِ يك گرايش فكري چپ يا كمونيستي در داخل
خود پ.ك.ك است.
كميتهي زحمتكشان
نبيﻼ محمد مسئول مشترك كميتهي زحمتكشانِ) (14شهر قاميشلو در مورد آغاز به كار و مسئوليتهاي اين كميته ميگويد:
»پس از آغاز انقﻼب ،ههوالها )كادرهاي حزب( مهمترين وظيفه براي سازماندهي جامعه را تأسيس كمونهاي محﻼت ميدانستند.
كمونهاي محﻼت نهايتا مجلس هر شهر را تشكيل ميدادند .در آغاز نهادهايي مثل شهرداري نبود و يا از بقاياي رژيم بود .پس از
مدتي كه مسألهي سازماندهي مردم در محﻼت و روستاها سامان يافت ،مسألهي اصلي ،سازماندهيِ اقشار و اصنافي بود كه درون
هيچ نهاد سازمانياي جهت خودـسازماندهي قرار نميگرفتند .در ابتدا نهاد جامعهي مدني)) (15س.ج.س( را تأسيس
كردهبودند .اين نهاد مسئول سازماندهي و رسيدگي به مشكﻼت اقشار مختلف اجتماعي را بر عهده داشت .در حقيقت به شكل يك
اتحاديهي بزرگ بود كه در آن اصناف گوناگون خود را سازماندهي ميكردند .مثﻼ رستورانداران ،آرايشگران ،مهندسان ،صرافان و
ديگر گروهها .حدود چهل صنف مختلف در اين مجموعه سازماندهي ميشد .هر صنف البته براي خود اتحاديهي خود را درون اين
نهاد بزرگ داشت .پس از مدتي كه نهادها و سازمانهاي سياسي و اجتماعي در روژاوا جايگاه ويژهي خود را يافتند ،هر يك از
اتحاديههاي زيرمجموعهي س.ج.س به دسته و واحد خود پيوست .مثﻼ اتحاديهي ورزش كه زيرمجموعهي س.ج.س بود به
ي
دستهي ورزش پيوست .شهرداريها تأسيس شدند .نهادهاي  TEV DEMهريك مستحكمتر شدند و سازمانهاي صنف ِ
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زيرمجموعهي س.ج.س را در خود جاي دادند» (TEV DEM: Tevgera Civaka Demokratik)] «.جنبش جامعهي
دمكراتيك«؛ ائتﻼفي از احزاب مختلف است كه در روژاوا ادارهي امور سياسي را بهطور قانوني برعهده دارد .بهنظر منتقدان ،اين
ائتﻼف تنها يك نمايش ديپلماتيك است و ادارهي سياسي روژاوا بهطور واقعي تنها در دستان  PYDاست[.
نبيﻼ محمد اشاره ميكند كه پس از آنكه تمامي اصناف اجتماعي در واحدها و سازماندهيهاي متبوع خود جاي گرفتند ،بخشي از
اصناف و مشاغل اجتماعي باقي ماندند كه در هيچ اتحاديه يا صنف ديگري جاي نميگرفتند و اين خود به مسألهاي جدي بدل شد.
ي زمينهاي زراعي در هنگام بروز يك مشكل دقيقا از چه طريقي ميتوانستند حق خود را بستانند؟ چه اتحاديهاي
مثﻼ كارگران فصل ِ
از آنها حمايت ميكرد؟ آيا بايد به آسايش )پليس( شكايت كنند يا به كمون محله؟
»پس از آنكه شهرداريها و اتحاديههاي مختلف زير لواي  TEV DEMپا گرفتند ،حدود  11اتحاديه زير نظر س.ج.س باقي
ماندند و كار آنها بسيار كم بود .ههوالها تصميم گرفتند كه س.ج.س را منحل كنند و بنا به نياز جامعه هر نهادي كه ﻻزم بود را
تأسيس كنند .بحثي در ميان ههوالها درگرفت و پس از آن پيشنهادي مطرح شد .پيشنهاد شد كه براي باقي ماندهي اقشار اجتماعي
كه بدون اتحاديه و سازماندهي و بيپناه ماندهاند ،يعني زحمتكشان جامعه يك كميتهي مخصوص تأسيس شود .زحمتكشان
ي زحمتكشان
كساني هستند كه از دسترنج خود ارتزاق ميكنند ،كسي از حقوق آنها دفاع نميكند ،و از اتحاديه بيبهرهاند .كميته ِ
قرار است پاسخي باشد به نياز اجتماعي كارگران و زحمتكشان در روژاوا .زماني كه س.ج.س منحل شد 4 ،نهاد باقي ماند :انجمن
ي رانندگان و سنديكاي كارگران«.
حقوق بشر ،كميتهي مهندسان ،كميته ِ
نبيﻼ محمد توضيح ميدهد كه انجمن حقوق بشر پس از مدتي بهطور مستقيم به زير نظارت  TEV DEMدرآمد .سه نهاد
باقيمانده در يك نهادِ نوپا متشكل شدند و به اين ترتيب كميتهي زحمتكشان روژاوا تأسيس شد.
سنديكاي كارگران خود را در سه بخش سازماندهي ميكند (1 :كارگران موسمي يا فصلي (2 ،كارگران مسلكي )كارگران
كارخانهاي( و  (3كارگران رسمي )مثل كارگران شهرداريها و ديگر نهادهاي رسمي( .كارگران فصلي كارگراني هستند كه بنا به
فصل زراعت بر روي زمين كار ميكنند ،در جمعآوري گندم و حملِ بار فعالاند .براي آموزش و سازماندهي اين كارگران در ماه
جوﻻي سال  2016يك كنفرانس برگزار شد .پس از آن فعالين كارگري و سنديكايي به محل زراعت و فعاليت اين كارگران
ميرفتند و براي آنها و آشنا ساختن آنها با حقوقشان كﻼسهايي آموزشي در محل فعاليتشان )عمدتا در مزارع( برگزار ميكردند.
نكتهي مهم در درك وضعيت نيروي كار در روژاوا و شمال سوريه زنانهشدنِ نيروي كار است .يعني اينكه بخش عمدهي نيروي كار
را زنان تشكيل ميدهند .نبايد اين واقعيت را به يك باور ايدئولوژيك پ.ك.ك مبني بر انقﻼب زنانه در شمال سوريه تقليل داد ،بلكه
مسأله اين است كه با دامنهدارشدن جنگ و افزايش مشكﻼت معيشتي در اين منطقه زنان نيز براي كسب درآمد عمﻼ به بازار كار
)بهطور گسترده( كشانده شدهاند .بخش قابل توجهي از مردان به جبهههاي جنگ رفتهاند ،بخشي ديگر از جمعيت نيروي كار مردان
به خارج از سوريه يعني كردستان عراق ،تركيه يا لبنان و اروپا مهاجرت كردهاند و با كار در آن مناطق معاش خانوادههاي خود را تأمين
ميكنند .در اين ميان يك واقعيت قبيح سازوكار سرمايهداري در مواجهه با زنان كارگر به شكلي عيان روشن ميشود .آنچنان كه نبيﻼ
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محمد اذعان ميكند صاحبان سرمايه ترجيح ميدهند كه زنان را استخدام كنند و اين مسأله به تقاضاي پايين دستمزد از سوي زنان
مربوط ميشود.
در حقيقت در جامعهاي عميقا مردساﻻر ،زنان كارگر از قدرت چانهزني بسيار پاييني در كار برخوردارند .از اين رو مبارزهي سنديكاي
كارگري نه تنها مبارزهاي جهت احقاق حقوق كارگران كه جهت مبارزه با فرهنگ ريشهدار مردساﻻري و عزت نفس پائين زنان منطقه
است.
»عمدهي زنان كارگر موسمي ،زناني از قبايل عرب منطقه هستند و عمﻼ شناختي از حقوق خود ندارند و بههر سطحي از دستمزد
ن كار است ،در حاليكه ميدانند كه حق آنها توسط صاحبان كار زائل ميشود اما
رضايت ميدهند .عمدهي ترس كارگران از صاحبا ِ
بهعلت ترسِ از دستدادنِ كار جرأت اعتراض بهوضعيت را ندارند .هرچند كه گامهاي كوچكي در اين مسير گذاردهايم اما همچنان
بخش قابل توجهي از كارگران اهميت سنديكا و اتحاديه را درك نكردهاند«.
كميتهيِ زحمتكشان براي كارگران فصلي شناسنامه يا كارت عضويت در سنديكاي كارگران را صادر كردهاست .در گام بعدي اين
كميته به سازماندهيِ كارگران صنعتي پرداختهاست .كارگراني كه در كارخانهها يا كارگاهها فعالاند؛ چه كارگاههاي صنعتي و چه
كارگاههاي دوزندگيِ لباس براي ي.پ.گ يا كارگاههاي وابسته به پشتيباني لجستيكِ ي.پ.گ.
بههمت كميتهي زحمتكشان قانوني بهمجلس قانونگذاري كانتون جزيره پيشنهاد شدهاست كه هيچ صاحبكار يا سرمايهداري
)اعم از صاحب كارخانه يا زمين زراعي( حق ندارد كارگراني را كه كارت عضويت سنديكا را ندارند استخدام كند .بهتعبيري عضويت در
سنديكاي كارگران امري اجباري و قانوني تلقي ميشود؛ از جهتي ممكن است اين برخورد در حل مسأله به شكلي استالينيستي و
فرمايشي تلقي شود ،اما اگر شرايط فرهنگي و استثمار پدرساﻻرانهي يك منطقهي عقبافتاده )از لحاظ توسعهي سرمايهداري متداول(
را در نظر بگيريم ،قوانيني از اين جنس در خدمت آموزش و ارتقاي آگاهي طبقاتي كارگران و محافظ قانوني آنهاست .يك خطر
عمده اين است كه در طوﻻنيمدت اين قوانين تنها شكلي بوروكراتيك بيابند ،اما يقينا در كوتاهمدت اين جنس از قوانين در خدمت
دفاع از كارگران در مقابل دستاندازيهاي صاحبان كار در منطقه خواهد بود.
»همچنان در ميان كارگران بهطور عام ناباوري بهلزوم يا كارآيي سنديكا وجود دارد .آنها ميپرسند كه سنديكا چه ميتواند انجام
دهد؟ چه قدرتي دارد؟ هدف ما از تصويب اين قانون اين بود كه نهايتا ذهنيت كارگران را تغيير دهيم .اينكه كارگران به زائل شدن
حقوقشان حساس و معترض شوند .آنها بايد بياموزند كه به تنهايي قادر بهدفاع از حقوق خود نيستند و تنها در يك تشكل
سازمانيافته ميتوانند از حقوق خود دفاع كنند«.
نبيﻼ محمد در مورد كارگران صنعتي توضيح ميدهد كه حدود  40يا  50كارخانهي بزرگ در كانتون جزيره وجود دارد و شايد در
تمام روژاوا حدود  200كارگاه يا كارخانه در حال فعاليت باشند) .اين آمار مربوط به سال  2017و پيش از اشغال كانتون عفرين
بهدست ارتش تركيه است(
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منظور او از كارخانهي بزرگ ،كارگاهي با حدود  20يا  25كارگر است .در كانتون جزيره كه عمﻼ شهر قاميشلو پايتخت آن محسوب
ميشود ،بيشترين كارگاهها مربوط به خياطخانههاي ي.پ.گ هستند .در اين كارگاهها لباسهاي ي.پ.گ تهيه ميشود .در ميان
شهرهاي كانتون جزيره ،دو شهر قاميشلو و حسكه بيشترين كارگاهها را دارند» .البته تعداد كارگاههاي شهر قاميشلو از حسكه نيز
ن شهر قاميشلو ،حدود  800كارگر صنعتي )فعال در كارخانه يا
بيشتر است «.بنا به تخمين رئيس مشترك كميتهي زحمتكشا ِ
كارگاههاي كوچك و بزرگ( در تمام روژاوا )هر سه كانتون( فعالاند.
ي پژوهش اين كميته به TEV
يكي ديگر از تﻼشهاي اين كميته آغاز پژوهش در مورد كودكان كار ) 11تا  17سال( است .نتيجه ِ
 DEMارسال شدهاست تا در اين مورد تصميمي قاطع گرفتهشود.
»واقعيت اين است كه ما نميتوانيم يك شبه كار كودكان را ممنوع اعﻼم كنيم .اين كودكان نانآوران خانوادههاي خود هستند و
ممنوعيت ناگهاني فعاليت آنها منجر به ايجاد مشكﻼت ديگري ميشود .بايد راه حلي دقيقتر و همهجانبهتر اتخاذ شود .چرا اين
كودكان مدرسه نميروند؟ چرا به ناگهان به تعميرگاهها يا كارگاهها كشانده شدهاند؟ چه مقدار از هزينهي معاش خانواده را تأمين
ميكنند؟ اينها سﺆاﻻتي بود كه در تحقيق ما بررسي شد و به  TEV DEMارائه شد«.
كميتهي زحمتكشان قصد دارد كه در گام سوم ،به سازماندهي فعاليت كارگران رسمي و شاغل در نهادهاي مختلف از جمله
شهرداري ،بيمارستانها ،ادارات رسمي و ...بپردازد .نتيجهي فعاليت اين كميته در سال  2016و  ،2017افزايش سطح دستمزد
كارگران فصلي و زارعان پيماني بود.
ي كارگري شمال سوريه را بر عهده دارد ،نمود عيني يك گرايش
ي زحمتكشان روژاوا كه مسئوليت سازماندهي سنديكاها ِ
كميته ِ
ي
مترقي چپ يا سوسياليستي در جنبش روژاوا است .درس بزرگ اين كميته تأسيس سنديكاهاي مستقل و قدرتمند كارگري در لحظه ِ
پيروزيِ يك جنبش اجتماعي است .هر تعللي به تضعيف و نهايتا بهحاشيه راندنِ قدرت جمعي كارگران منتهي ميشود .بايد در نظر
ي ريشهدار برخوردار نيست .عمدهي نيروي كار ،به
داشت كه شمال سوريه بنا به مشاهدات موجود از يك طبقهي كارگر صنعت ِ
كشاورزي و حمل و نقل مربوط ميشود و سهم كارگران صنعتي در اين ميان اندك است.
ش چپ آنچنان
در اينجا بهتر است كه نمود ذهني اين گرايش چپ را در خود جنبش آپوئيستي در روژاوا بررسي كنيم .آيا اين گراي ِ
كه اوجاﻻن توصيه ميكند تنها بهدنبال استفادهي تاكتيكي از نزديكي با آمريكا است يا اينكه دركي راديكال از مفهوم امپرياليسم
دارد؟
رستم جودي و گرايش چپ آپوئيستي
رستم جودي يكي از فرماندهان ارشد پ.ك.ك بود كه در سالهاي پس از انقﻼب روژاوا در درگيري با نيروهاي جهادي جان
باخت .او يكي از معماران اوليهي ي.پ.گ و از سازماندهندگان نخست آن بود .به نوعي در روژاوا از رستم جودي بهعنوان كسي كه
ايدهي يگانهاي مدافع خلق را بهطور گسترده عملي ساخت ،ياد ميشود؛ ايدهاي مبتني بر سازماندهي هستههاي پراكنده و انقﻼبي
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براي دفاع از يك تغيير اجتماعي .اينكه نهايتا امروز ي.پ.گ شكل يك ارتش نيمه رسمي را بهخود گرفته چندان از اهميت نخستين
آن به مثابه يك ارتش تودهاي نميكاهد .ايدهي رستم جودي و دوستانش تشكيل ارتشي تودهاي براي دفاع از خود بود.
جودي زادهي شهر سريكاني بود و از نوجواني از طريق عضويت در يكي از سازمانهاي ماركسيستي منطقه با فعاليت سياسي آشنا
شد .بعدها در لبنان به عضويت پ.ك.ك درآمد .رستم جودي در سالهاي بعد بهعنوان يكي از مسئوﻻن آموزش ايدئولوژيك حزب در
آكادميهاي مختلف پ.ك.ك فعال بود .شايد برآمدن و رشد اوليهي فكري و نظري او در يك جنبش ماركسيستي )پيش از پيوستن
به پ.ك.ك( در شكلگيري نگاه چپ او مﺆثر بودهاست.
ميتوان در جنبش روژاوا نمو ِد عيني يك گرايش چپ را در سطح ساختارهاي اجتماعي و سياسي ديد )نمونهي ذكرشده در باﻻ
سنديكاي كارگران بود( .نمود ذهني اين گرايش چپ را در نگاه افرادي مثل رستم جودي ميتوان مشاهده كرد .در واقع رستم جودي
بازنمايي سوبژكتيو يك گرايش چپ در آپوئيسم و در جنبش روژاوا است.
از رستم جودي چند كتاب و تعداد بسياري سخنراني و مقاله بهجاي ماندهاست .او در دو اثر خود به مفهوم ايدئولوژي و از سوي ديگر
تاريخ مبارزات ضد امپرياليستي در خاورميانه ميپردازد .در كتابي كه بهموضوع خاورميانه پرداخته اطﻼعاتي نيز در مورد جنبش چپ
ي غلط آپوئيستي است و نهايتا او را به
ايران و علل شكست آن ،طرح ميشود .اطﻼعاتي كه متأسفانه همراه با پيشفرضهاي تحليل ِ
ي اين منطقه نيست و از
اين نتيجه ميرساند كه علت شكست ماركسيسم در خاورميانه اين است كه ماركسيسم يك انديشهيِ بوم ِ
خارج آمدهاست .در حاليكه بنا به تعريف جودي ،علت پيروزي نهايي آپوئيسم اين است كه ريشهاي پنجهزار ساله دارد و تمدن كُردي،
برآمده از تمدن سومريان است و ضرورتا بوميِ اين منطقه است.
رستم جودي در كتاب ايدئولوژي) (16به بررسي امپرياليسم و تأثيرات ايدئولوژيك آن در منطقه ميپردازد .نميتوان نتيجه گرفت كه
ضرورتا تحليلهاي او از امپرياليسم يا شناخت او از ماركسيسم قابل اعتماد است .دركي كه از ماركسيسم در نوشتههاي اوجاﻻن و
ديگر فعاﻻن آپوئيستي وجود دارد ،دركي برآمده از تجربهي ماركسيسم شوروي است و تقليل انديشهي ماركس به آثار ماركسيسم
روسي .جداي از اين مسأله ،ميتوان مدعي شد كه گرايش ضد امپرياليستي يا چپ پ.ك.ك دستكم در نظريه ،موضعگيري و
خطكشي مشخصي در قبال امپرياليسم دارد و همچنان بهشكلي از يك بديل سوسياليستي معتقد است.
جودي معتقد است كه:
»امپرياليسم مبارزهي ايدئولوژيك را همچون مبارزهاي نُرمال و طبيعي قبول ندارد .امپرياليسم در تﻼش است تا معيارهاي جديدي را
در جهان جايگزين سازد .امپرياليسم بيش از تمامي نظامها سيستمي خودخواه و منفعتطلب است و بيشتر از همهي نظامها ،قدرتگرا
و اتوريتر .نظام مذكور با استفاده از امكانات مادي و تكنولوژيك ،تمامي بخشهاي جامعه را تحت كنترل خود گرفت است .امپرياليسم
داراي چنين ويژگيهايي است .موقعيت خود را ب عنوان سيستم طبقهي حاكم و فرادست پذيرا نيست ،بلكه همچون نظام حقيقت به
خود مينگرد .از اين جهت تمامي نيروهايي كه در برابر آن مبارزه ميكنند را بهعنوان ستيزهجويان با حقيقت معرفي ميكند«.
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از نظر رستم جودي ،نظام سرمايهداري همزيستي و مشاركت اجتماعي در توليد را امري بدوي و مرحلهي بربريت بشر تلقي ميكند.
او معتقد است كه سرمايهداري روايتي حذفگرا نسبت به تاريخ دارد و آرمانهاي زيست اشتراكي را محتوم بهحذف از تاريخ ميداند:
»مطابق نگرش كاپيتاليسم هر اندازه از ارزشهاي جامعهي طبيعي ،برابري ،تعاون و همكاري و خصوصيات انساني دوري گزينيد ،به
همان اندازه به حقيقت نزديك ميشويد .در نظام كاپيتاليستي جامعهي طبيعي وجود ندارد بلكه تمامي جامعه براساس منافع طبقهي
فرادست برساخته شدهاست .به همين سبب امپرياليسم از تمامي سيستمهاي ديگر خطرناكتر است .چونكه خود را همچون سيستمي
مطلق و بيچون و چرا ميانگارد .كاپيتاليسم هيچگاه خود را مورد مواخذه قرار نميدهد .گاهاً كه در تنگا قرار ميگيرد و ناچار بهخود
انتقادي ميشود ،اين عمل را بهسطح اشخاص تقليل ميدهد .به اصطﻼح "نظام نيك و كامل است ،اما مشكل از اشخاص منشاء
ميگيرد .اشخاصي حريص و طمعكار و ...كه سبب شدهاند تا سيستم با مسائلي روبرو شود" براي آ هم با برخي تدابير تكنيكي و گاهاً
بوروكراتيك درصدد حل بحران برميآيند .يعني كليت ساختاري و معنايي خو ِد نظام را مورد مواخذه قرار نميدهند«.
رستم جودي به گرايشي از پ.ك.ك متعلق است كه با ذهنيتي ضد امپرياليستي و متعهد به آرمانهاي سوسياليستي در خاورميانه
رشد كردهاست .عمدتا اين گرايش متعلق به كادرهاي با سابقهي پ.ك.ك است و بهعلت در همتنيدگي آرمانهاي نخستين پ.ك.ك
با آرمانهاي مترقي و سوسياليستي ديگر جنبشهاي خاورميانه )مشخصا جنبش فلسطين( اين گرايش بهطور طبيعي در جبههي ضد
امپرياليستي ،خود را تعريف ميكند و در دفاع از دستاوردهايي حداقلي براي فرودستان و طبقهي كارگر ترديدي ندارد .هرچند كه اين
گرايش هم در مورد مسألهي كُرد نگاهي ملي را اتخاذ ميكند ،اما در راه رسيدن به هدف ،جنبشهاي منطقهاي چپگرا را متحدين
طبيعي خود قلمداد ميكند.
ص جنبش روژاوا بايد تأكيد كرد كه جنبشي يكدست و تماما چپگرا و مترقي نيست .نمودهاي عينياي از گرايشي
در مورد مشخ ِ
ارتجاعي در جنبش روژاوا مشاهده ميشود كه نه تنها موجب نارضايتي مردم منطقه شدهاست كه ادعاهاي ترقيخواهانه يا
سوسياليستي جنبش روژاوا را نيز در درازمدت به زير سﺆال ميبرد.
اتحاد جوانان روژاوا )ي.ج.ر()(17
اتحاد جوانان روژاوا يا ي.ج.ر يكي از نهادهايي است كه با هدف تحكيم ايدئولوژي پ.ك.ك در روژاوا فعاليت ميكند .شايد
نزديكترين نهاد مشابه به ي.ج.ر ،بسيج مستضعفين جمهوري اسﻼمي ايران يا همان ارتش 20ميليوني است .هدف از تأسيس اين
نهاد آموزش ايدئولوژيك و سازماندهي جوانان روژاوا و نهايتا عضوگيري از آنها براي حزب است .عمﻼ در هر يك از شهرهاي
كانتونهاي مختلف روژاوا اين نهاد با تشكيﻼت اداري خود حاضر است و نوجوانان و جوانان محﻼت را عضوگيري ميكند.
ن ي.ج.ر و نهادهاي
اگر بنا به تعاريف مرسوم از مراحل مختلف يك تغيير )يا انقﻼب( اجتماعي قرار باشد ضرورت وجود و ريشهدارشد ِ
افراطي مشابه به آن را بررسي كنيم ،بايد تأسيس اين نهادها را بهضرورت بسيجزدايي از جامعه ارتباط داد .ايدئولوژيِ منادي تغيير در
هر جنبش اجتماعي ،بيش از وقوع تغيير نهايي بههر وسيلهاي قصد بسيج تودهاي جامعه را براي رسيدن به هدف مشخص خود دارد.
ي بديل از راه
ي بسيجزدايي از تودهها و حذف خطر تشكليابي ايده ِ
پس از استقرار نظام سياسي جديد يا تثبيت جنبش انقﻼبي ،مرحله ِ
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ميرسد .از اين منظر سازمانهاي مشابه با اتحاد جوانان روژاوا بهمرحلهي تثبيت و استقرار سيستم سياسي موجود مرتبطاند و به
مثابه بازوي سركوب در جامعه عمل ميكنند.
فعاليت عمدهي اين سازمان عبارتست از ترويج عملي ايدهي »پ.ك.ك جامعه است و جامعه پ.ك.ك« .ميتوان بهليستي از
فعاليتهاي خرد و بزرگ اعضاي اين سازمان اشاره كرد ،فعاليتهايي كه عمدتا نه در رسانهها بازتاب مييابند و نه جايي براي انتقاد
رسمي از آنها باقي ماندهاست.
اعضاي اين سازمان كه نوجوانان و جواناني مسلح به ايدئولوژي آپوئيستي در افراطيترين شكل آن )قرائتي كامﻼ ناسيوناليستي(
هستند ،گاه در كسوت دستههاي امر به معروف و نهي از منكر در سطح شهر قدرتنمايي ميكنند .در نوروز سال  2017مردم شهر
سريكاني بهدعوت حزبي كه عضوي از ائتﻼف  TEV DEMنبود ،در محلي خارج از شهر براي اجراي مراسم نوروز جمع شدهبودند .از
سويي نهادهاي رسمي و  TEV DEMمكاني در مجاورت آن محل را بهعنوان محل برگزاري مراسم اعﻼم كردهبودند .همين مسأله
ي مراسم گرد هم آمده بودند .برخورد اهانتآميز آنان با
موجب شد كه اعضاي ي.ج.ر به ميان جمعيتي وارد شوند كه در محل غيررسم ِ
جمعيت بهمنظور پراكندهساختن مردم با واكنشهايي در صحنه روبرو شد ،اما عمﻼ كسي توان مواجهه با اين نيروي سازمانيافتهي
رسمي حزب را ندارد.
تأكيد افراطي بر جدايي زنان از مردان و مخالفت علني با ارتباط زنان و مردان ،مخالفت با پخش يا توزيع مشروبات الكلي ،پاسداشت
اوجاﻻن به مثابه رهبري آسماني در جامعه از فعاليتهاي روزانهي اين سازمان است.
در نگاه چنين سازماني ،حزب بهعنوان يك دولت ملي كُرد بايد محافظت و حمايت شود .در اين شكل از حمايت ،اهميتي براي
مبارزات سوسياليستي ،ضديت با امپرياليسم يا دفاع از ساير جنبشهاي مترقي ضد استبدادي منطقه وجود ندارد .هر جريان يا دولت يا
نيروي بينالمللياي كه از ثبات وضعيت موجود در شمال سوريه دفاع غيرانتقادي ميكند دوست و همراه جنبش تلقي ميشود.
بنابراين ،از نظر اين گرايش ،اهميتي ندارد كه رژيم اسد بهطور غيرمستقيم به ثبات جنبش كمك ميكند يا نيروهاي آمريكايي در
منطقه.
اتحاد جوانان روژاوا نمود عيني يك گرايش افراطي ناسيوناليستي در جنبش روژاوا است كه عمﻼ با اقدامات روزمرهي خود به
ن فضاي انتقادي در سطح جامعه كمك ميكند .اين گرايش تعاريفي قدسي از مفهوم
بسيجزدايي از جامعه و شكلي از سركوب و بست ِ
»انقﻼبي بودن« دارد كه آنرا به زهد و جاننثاري محض در راه خط رسمي حزب تقليل ميدهد و هر روايت ديگري از »انقﻼبي
بودن« را انحراف و توطئهي دشمن برميشمارد .در اين معنا» ،انقﻼبي بودن« يعني هرچه تنگنظرتر و افراطيتر بودن.
ي آلماني
گرايش راست ناسيوناليستي :ههوال كادرو ِ
ي جنبش وجود دارد» .ههوالهاي آلماني از كردها آپوئيستترند ،از كردها
در روژاوا يك باور عموميتيافته در مورد داوطلبان آلمان ِ
كردترند« .در قياس با مليتهاي ديگر ،آلمانيها پتانسيل بيشتري براي عضويت و كادر حزب شدن دارند .و به نسبت كادرهايِ غير
كر ِد حزب ،عمﻼ آلمانيها تعداد قابل توجهي دارند.
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آنچنان كه يك كادر آلماني توضيح ميدهد» :يك احساس گناه فراگير در مردم آلمان بابت جنايات فاشيسم در اروپا وجود دارد .كه
خود را با پيوستن و حمايت از جنبشهاي ضد فاشيستي نشان ميدهد «.بهجز مسألهي احساس گناه جمعي ،بهطور تاريخي پ.ك.ك
در آلمان ،سالها فعاليت و حضور داشتهاست و بهشكلي از سوي جامعهي مدني آلمان بهعنوان يك جنبش سياسي/اجتماعي شناخته
شدهاست.
كادرهاي آلماني ميتوانند بهترين بازنمايي گرايش ناسيوناليستي و محافظهكار پ.ك.ك باشند .از آنجا كه حتا پس از عضويت
همچنان بهعنوان غير كرد قلمداد ميشوند ،ناخواسته براي ترسيم فيگور ايدئولوژيك كُرد )بنا به تعريف ايدئولوژيك حزب از يك كرد(
تﻼشي بيشتر از عموم كردها بهخرج ميدهند .از اين طريق بنا به تجربه ،كادرهاي آلماني بيشتر از ديگران ايدئولوژي آپوئيسم را
دروني ميكنند ،بيشتر از ديگران بهمقررات و ضوابط اخﻼقي حزب ،از قبيل جدايي ميان زنان و مردان و پرنسيبهاي رفتار روزمرهي
يك گريﻼ ،ارجاع بيشتر به متون اوجاﻻن و ...پايبندند .از اين جهت گاهي افراط كادرهاي آلماني در نمايش »آپوئيست بودن«،
ميتواند حتا براي مردم عادي )مردم غير كادر كردستان( شگفتآور باشد .آنها ديگر هيچ مشخصهاي غير از فيزيك اروپايي خود
ندارند و بنا به باوري كه در روژاوا در موردشان وجود دارد» :از كردها كُردترند«.
كادرهاي آلماني بازنمايي سوبژكتيو گرايش محافظهكاري هستند كه عمﻼ اولويت آن تنها به استقرار و ثبات حزب بههر قيمتي
محدود ميشود .اين گرايش در جنبش روژاوا ،به امپرياليسم بهعنوان مسألهاي كه بايد در قبال آن موضعي صريح و روشن داشت
اهميتي نميدهد و بنا بهمقتضيات موجود ترجيح ميدهد كه با هر قدرتي كه در شرايط واقعي در مقابل دشمنان روژاوا )رژيم تركيه،
نيروهاي جهادي مخالف اسد ،رژيم بارزاني( بايستد ،همكاري تاكتيكي و گاه استراتژيك داشته باشد.
نكتهي مهم در مورد دست باﻻ گرفتن اين جريان در داخل جنبش روژاوا اين است كه متأسفانه شرايط واقعي جنگ و گستردهشدن
پ جنبش روژاوا
جبهههاي جنگ )عمﻼ از هر سوي روژاوا( به استحكام و پايه گرفتن اين جريان ،و تضعيف گرايش سوسياليستي و چ ِ
كمك ميكند .در حاليكه ،رژيم تركيه در سكوت قدرتهاي جهاني در حال پيشروي و اشغال شمال سوريه است ،در حاليكه جريان
وابسته به بارزاني نه تنها مرزهاي رسمي را مسدود ميكند ،بلكه شكلي از تحريم اقتصادي را نيز بهمنطقه تحميل ميكند ،در حاليكه
نيروهاي داعش و حاﻻ ديگر گروههاي جهادي با حمايت رژيم تركيه به مناطق كردنشين وارد ميشوند و جناياتي جنگي را رقم
ميزنند ،اولويت اصليِ جنبش روژاوا ،بيش از پيش حفظ بقا و اتحاد و همكاري تاكتيكي با هر نيرويي براي حفظ بقاي آن است .دقيقا
در اين شرايط جنگي ويژه ،در درون جنبش روژاوا روز به روز ،گرايش راست ناسيوناليستي دست باﻻ را ميگيرد.
ههوال شاهين يكي از فرماندهان ارشد ي.پ.گ در توضيح علت آغاز عمليات آزادسازي رقه و اصرار بر تداوم آن ،چنين توضيح
ميدهد:
»ما نيز بهخوبي از اين امر آگاهيم كه عمليات رقه نه از اولويتهاي جنبش ما ،كه از خواستهاي آمريكاييهاست .آنها هستند كه
مصرانه خواستار تداوم اين عملياتاند .برخي از بيرون ما را بهعنوان مهرههاي آمريكا در زمين سوريه معرفي ميكنند .مثﻼ ميگويند:
در حاليكه اولويت روژاوا بايد اتصال سه كانتون به يكديگر باشد ،آنها مشغول جنگي در يك منطقهي عربنشين شدهاند تا آمريكا
راضي كنند! كساني كه چنين حرفهايي را ميزنند يا تعمدا بهما اتهام ميزنند ،يا از شرايط واقعي منطقه كامﻼ ناآگاهند«.
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مسألهاي كه اين فرمانده ي.پ.گ به آن اشاره ميكند ،بهاحتمال بسيار قوي مزبوط به حملهي ارتش تركيه در زمستان سال 2017
ميشود؛ ارتش تركيه طرحي را آماده كردهبود كه بهموجب آن از طريق شهر تل ابيض راهرويي را بهسمت شهر سلوك و نهايتا رقه
بگشايد و پيش از ي.پ.گ شهر رقه را تصرف كند .اهميت حياتي اين موضوع آنجا بود كه هرگونه تعلل ي.پ.گ در آن مقطع و
پيشافتادن ارتش تركيه در اشغال اين بخش از شمال سوريه ،منجر بهقطع كامل شريانهاي ارتباطي ميان دو كانتون كوباني و جزيره
و به واضحترين شكلِ ممكن محاصرهاي تمام عيار براي روژاوا ميشد .به باور اين فرمانده ،ي.پ.گ در يك اجبار و براي بهتعويق
انداختن محاصرهي روژاوا اقدام به آغاز عمليات آزادسازي رقه كرد تا بهانهاي عملي براي تركيه جهت اشغال باقي نماند .پرسش اين
بود كه در اين موقعيت بهغير از آمريكاييها چه كساني حاضر به كمك بودند؟
حمايتهايي از جنبشهاي ﺿد امپرياليستي منﻄقه )همكاري با چپ ترك در روژاوا(
يكي از نشانههاي ضد امپرياليستي بودن روژاوا بنا به نظر برخي ،همكاري گستردهي جنبش روژاوا در شمال سوريه با جبههي چپ
ترك است .دستكم پنج حزب ماركسيست تركيه در شمال سوريه بهطور علني حضور دارند .تاكنون تعدادي از كادرهاي رهبري اين
احزاب و نيز تعدادي از اعضاي آنها در جريان نبرد با داعش يا نيروهاي جهادي ،جان باختهاند.
از سال  2015و  2016احزاب عمدهي ماركسيست تركيه در يك ائتﻼف عمومي با پ.ك.ك اقدام بهتأسيس جبههاي بهنام
» ،Halklarn Birlesik Devrim Hareketi) HBDHجنبش انقﻼبي خلقهاي متحد«( كردند .اين جبهه به نام مبارزه با
فاشيسم و امپرياليسم در منطقه كار خود را آغاز كرد و منتج به تسهيل همكاريهاي لجستيكي و هماهنگي بيشتر ميان اين احزاب و
پ.ك.ك در روند مبارزهشان عليه رژيم تركيه شد .در حقيقت اين جبههيِ تشكيﻼتي هدفي جز مبارزهاي هماهنگ و مﺆثر عليه آنچه
كه از آن با نام فاشيسم در تركيه ياد ميشود ندارد و اين سطح از همكاري ميان پ.ك.ك و جبههي عمومي چپ تركيه تنها يك
استثنا است و نه يك قاعده.
اين سطح از همكاريهاي عملياتي موجب دامنزدن به اين ايده شده است كه پ.ك.ك اصوﻻ پشتيبان و همرزم تاكتيكي و
استراتژيك هر نيرو يا جنبش مبارزاتي در خارميانه ،عليه فاشيسم و ارتجاعهاي منطقهاي است .در حاليكه تجربهي عملي پ.ك.ك،
ي صحت و دقت اين استدﻻل نيست.
ضرورتا نشاندهنده ِ
در مورد همكاري تشكيﻼتي و پشتيباني لجستيكي پ.ك.ك از احزاب چپ تركيه بايد يك مسأله را روشن ساخت .پ.ك.ك نهايتا
يك حزب فعال در تركيه است و از اينجهت بخشي از جبههي عمومي چپ تركيه محسوب ميشود و ﻻجرم دشمن اصلي آن ،رژيم
تركيه است .از هر نوع اتحادي در راه مبارزه با اين دشمن استقبال ميكند ولي بدان معنا نيست كه الزاما پ.ك.ك دشمن صريح
مابقي رژيمهاي ارتجاعي در منطقه )از جمله رژيم جمهوري اسﻼمي و رژيم اسد( است .دقيقتر اينكه شرايط ژئوپلتيك منطقه
نميتواند به پ.ك.ك اجازه دهد كه با همان شدتي كه دشمن رژيم تركيه است با رژيم ايران نيز مبارزه كند .در واقع پ.ك.ك
ترجيح ميدهد كه بهجاي مبارزهي صريح ،راه گفتگو و تعامل را با ديگر رژيمهاي ارتجاعي پيش بگيرد .از اين منظر بايد روشن كرد
كه ضرورتا احزاب و نيروهايي كه خواهان سرنگوني رژيم جمهوري اسﻼمي هستند ،بهدليل واقعيتهاي ژئوپلتيكي منطقه نميتوانند
از پ.ك.ك انتظار پشتيباني يا حمايت سياسي و نظامي را داشته باشند.
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رابﻄه با آمريكا :آيا روژاوا پايگاه انقﻼب جهاني است؟
جنبش فلسطين )با هر انتقادي كه بدان وارد بود( ،به مثابه يك پايگاه انقﻼبي در منطقه عمل ميكرد .اين پشتيباني تنها محدود به
نيروهاي خاورميانهاي نبود ،بلكه حتا نيروهاي چپ اروپايي نيز از پشتيباني انقﻼبي جنبش فلسطين استفاده ميكردند .جنبش فلسطين
بهروشني در جبههاي ضد امپرياليستي خود را تعريف كرده بود و در راه حمايت از ديگر نيروهاي سوسياليستي منطقه تعارف يا
پردهپوشياي نداشت.
وضعيت خاص جنبش روژاوا اما مطلقا نميتواند شباهتي با وضعيت جنبش فلسطين داشته باشد .جنبش روژاوا تنها نيروي واقعي با
گرايشِ چپ در جنگ داخلي سوريه است .و عجيب اينكه بيشترين حمايت خود را تاكنون )عمﻼ( تنها از آمريكا دريافت كردهاست.
همكاري تاكتيكي پ.ك.ك با آمريكا در خاك سوريه به اين اميد تداوم يافتهاست كه در ميز مذاكرات جنگ داخلي سوريه ،آمريكا از
پروژهي »كنفدراليسم دموكراتيك« حمايت علني كند .حمايتي كه بعيد است در آيندهاي نزديك از سوي آمريكا انجام شود.
بهطور تاريخي آمريكا نشان دادهاست كه تقريبا تمام شركاي تاكتيكي خود را كه از ميان جنبشهاي اجتماعي برگزيدهاست ،نه تنها
فراموش كه در مواردي قلع و قمع كردهاست .اين تجربهي تاريخي از نظر پ.ك.ك پنهان نيست و ميداند كه آمريكا شريك قابل
اعتمادي نيست.
اما بايد بار ديگر واقعيت سياسياي كه اين جنبش اجتماعي از بيرون با آن مواجه است را در نظر بگيريم :محاصرهي ارتش تركيه و
تبهكاران جهادي ،رژيم نامطمئن اسد ،محاصرهي اقتصادي رژيم بارزاني .عمﻼ تنها قدرت جهاني كه از جنبش روژاوا پشتيباني
ميكند اياﻻت متحده است .از نظر پ.ك.ك ،هر مسألهاي كه بهتهديد اين رابطه و حمايت غرب از جنبش روژاوا منجر شود ،غير
واقعبينانه و مخرب است .در تصويري كه روژاوا به غرب ارسال ميكند مطلقا قصد ندارد به مثابه يك پايگاه تروريستي نيروهاي چپ
راديكال و ضد غرب درآيد .حمايت علني از نيروهاي كمونيست يا آنارشيست مسلح به رابطهي پايدار با آمريكا در شرايط پيچيدهي
ژئوپليتيكي منطقه لطمه ميزند.
شايد اعﻼم موجوديت و نهايتا امحاي  (18) IRPGFيك سازمان آنارشيستي در روژاوا نمونهي بسيار روشني از مماشات علني
پ.ك.ك در مورد حمايت از چپ راديكال جهاني باشد.
بهنظر ميرسد انتظار اينكه روژاوا به مثابه يك پايگاه صدور انقﻼب در خاورميانه عمل كند ،نه تنها غيرواقعي است ،بلكه بار سنگيني
بر دوش اين جنبش نيز خواهد بود .شرايط واقعي در شمال سوريه جايي براي اين توهم باقي نميگذارد .واقعبينانه آن است كه انتظار
حمايت از اين جنبش انقﻼبي تحت محاصره را نداشته باشيم و در عوض بهحمايت از گرايش چپ آن بپردازيم .گرايش
سوسياليستياي كه بهحمايت امپرياليسم از تماميت جنبش نگاهي انتقادي دارد ،گرايشي كه مدافع حقوق رنجبران است و ميتواند
متحد منطقي جنبشهاي مترقي منطقه باشد.

يادداشتها:
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 1ـ دست كم در يك مورد اين اتفاق افتادهاست .درست پس از يورش هوايي ناگهاني جنگندههاي تركيه به مركز رسانهاي و فرماندهي ي.پ.گ
در قراچوخ ) ،(Qeracoxنزديك شهر ديريك ،نيروهاي آمريكايي چند واحد نظامي خود را در حد فاصل شهر دربسبيه و سريكاني مستقر كردند.
2 - David Graeber
3 - New World Academy Reader #5: Stateless Democracy, pp, 200-201.

مشخص نيست كه گرابر دقيقا با استناد به چه منابعي چنين ادعايي را عنوان كرده يا از طريق چه كساني به اين اطﻼعات دست
ن واحدهاي نظامي توسط سربازان و از طريق پروسهاي دموكراتيك انتخاب ميشوند .با اندكي
يافتهاست كه مثﻼ در روژاوا فرماندها ِ
گ روژاوا ،بهسادگي ميتوان دريافت كه بهطور سازماني ،انتخاب فرماندهي يك واحد نظامي
تعمق در گزارشهاي شاهدان عيني از جن ِ
يا تابور) (TABURمبتني بر شايستگيهاي راهبري و نظامي و همچنين ميزان پايبندي به ايدئولوژي ،بهشكلي سلسله مراتبي و دقيقا
از سطوح باﻻتر صورت ميگيرد و نه از ميان رزمندگان يك تابور و يا سطوح پايينتر.
 4ـ خانهي زنان در كمون هر منطقه و نهايتا در سطح شهر و كانتون هيئت نمايندگي دارد .هدف از تأسيس خانهي زنان ايجاد نهادي
پشتيبان براي پيگيري حقوق زنان و در درجهي نخست مبارزه با خشونت خانگي از سوي مردان بودهاست.
 5ـ اسناد دهمين كنگره PKK؛ ترجمه :گروه فارسي آكادمي علوم اجتماعي عبداﷲ اوجاﻻن؛ بهار 2009؛ چاپخانه آزادي.
صص  4تا .54
 6ـ چنانكه مثﻼ در مورد دولت اقليم خودمختار كردستان عراق چنين امري را پيشبيني ميكند:
»در عراق يك دولت كردي ايجاد كردهاند .قبﻼ نيز بيان كرده بوديم كه مخالف اين دولت نيستيم .ولي احتمال دارد كه به اسرائيل
دوم تبديل شود .اينگونه ديده ميشود كه اين نقش را به آن دادهاند .دولت جنوب نبايستي به امريكا تكيه كند ،ﻻزم است متكي به
نيروي ذاتي خود باشد .زيرا امريكا روزي از منطقه خواهد رفت .در اين وضعيت فارسها ،عربها و تركها به كردها حمله خواهند كرد«.
 7ـ در مورد قدرت امپرياليستي انگليس معتقد است كه:
»ميخواستند كه بسياري از بازيها را در سالهاي  ١٩٢٦بازي كنند .اينها در واقع ،بازيهاي انگليس هستند .مگر ملكه بيجهت به
اينجا آمد؟ مصطفي كمال اينها را ديده و ميخواست كه مانع از ايجاد آنها شود .او را بيتاثير كردند .بعد از آنكه با قيام شيخ سعيد
كردها را نيز بيتاثير ساختند ،طي سالهاي  ١٩٢٦اولين هژموني قدرت خود را تشكيل دادند .اين قدرت مبتني بر ﻻييسم كنوني بود.
»آوهام گاﻻنتي« نماينده و به اصل يهودي به مصطفي كمال گفته بود كه »بسان موسي با ارزش است «.ميخواستند مصطفي كمال
را بهمانند خدا متعال سازند .پايه قدرت كنوني نيز در سال  ١٩٤٦ايجاد گشت«.
 8ـ » AKPرا تحت كنترل خود درآوردهاند 30 AKP .سال قبل در انگليس پايهريزي شدهاست .اين دانستني است ... .سياستهاي
ن  AKPشد«.
آمريكا و انگليس باعث ظهور و قويترشد ِ
»از قرن  ١٦تاكنون در دنيا چه خواهد شد را در لندن طرح ريزي كرده و به دنيا سرويس ميدهند .به مانند يك سوپ به ما ميدهند.
ولي اين آش بدي است .من اين آش را نخواهم خورد«.
»اينها هر چيز را در لندن طرح ريزي ميكنند .هر چيز را به انحصار ميكشانند .نوبت به تركيه رسيدهاست؛ تركيه را محاصره
كردهاند .از طرفي ارمنستان وجود دارد .عرصه را بر اين كشور نيز تنگ كرده و در يك حوزه كوچك جاي دادهاند .از طرف ديگر
يونان؛ بعد هم يك قبرس كوچك درست كردهاند .همچنين در جنوب يك دولت كوچك كردي درست خواهند كرد .تمام اينها را در
انگلستان طرحريزي ميكنند«.
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 9ـ يكي از ابزارهاي اعمال قدرت امپرياليستي از نظر اوجاﻻن مسألهي سرمايهي مالي است» :با فينانس كاپيتال انسانها را فريب
ميدهند .بدين ترتيب ،انحصارات بر دنيا حكم ميرانند .اين كار را نيز بدون هيچ سازندگي انجام ميدهند؛ آن هم با بهكارگيري
ميلياردها و تريليونها پول«.
او معتقد است كه» :فينانس كاپيتال ،در پي كنترلكردن هر چيز است .اين گفتهام شايد باوركردني نباشد ،ولي اگر خود را صحيح
ن تصفيهگر
تعريف نكني ،نميتواني مبارزه كني .حتي اگر همين قدرت را صحيح تعريف نكرده و درك نكني ،بهوضعيت عثما ِ
دچارخواهي شد .حتي شما را به كار خواهند برد؛ حتي نخواهيد فهميد كه چگونه از شما استفاده كردهاند .خواستند كه مرا نيز بشناسند.
براي آنكه فينانس كاپيتال نتوانست من را به كنترل خود درآورد اكنون در اينجا هستم .خط مشي مزدوري در حال مبارزه با خط
مشي آزاديخواهانه است«.
 10ـ »تاثير يهوديها بر قدرت در آناتولي ده برابر تاثيرشان در اسرائيل است«.
 11ـ »پول در  ٤٠٠سال اخير ،اهميت زيادتري كسب كرده است .يهوديها با به جان همانداختن خلقها دنيا را به كنترل
درميآورند .در ابتدا اين ايدئولوژي خود را به آلمانها تلقيح كردند .يعني هيتلر را نيز يهوديها خلق نمودند؛ پايبندي خوني و اجدادي
را آنها ايجاد كردند؛ هيتلر اثر آنهاست .در راس اولين جنبش ترك گرايي نيز آنها وجود دارند .كساني هستند كه اولين ترك گرايي
را به وجود آوردند .به كردها نيز مشغول شدند .دانستني است كه  ١٥٠سال قبل با خانواده بارزاني رابطه برقرار كردند .تصور ميكنند
كه ميتوان با پول هر كاري را انجام داد .سرمايه جهاني را نيز در دست خود گرفتهاند .مديريت فينانس كاپيتال را برعهده ميگيرند.
بدون فهم تمام اينها نميتوانيم مشكل كرد و رويدادهاي تركيه را درك كنيم .در غير اين صورت ،آنها را به درگيري سوق داده و
ما نيز به وضعيت درگيري دچار خواهيم شد«.
 12ـ او معتقد است كه» :ريشه سياست كرد توسط يهوديها در سالهاي  ١٩٢٠در قاهره طرح ريزي شده است .در اين كنفراس به
شكلي بسيار ماهرانه در مورد اينكه مسئلهي كرد در خاورميانه نبايستي هيچگاه حل شود به توافق رسيدهاند«.
 13ـ در حقيقت اوجاﻻن معتقد است كه بنا به برنامههايي كه آمريكا براي منطقه طراحي كردهاست:
»امروزه مهمترين متفق امريكا در خاورميانه كردها ميباشند .اين اتفاقي است كه پنجاه تا صد سال ادامه خواهد داشت .امريكا در
اين مرحله در خاورميانه به كردها تكيه خواهد كرد؛ با تكيه بر آنها سعي خواهد كرد كه به خاورميانه شكل بدهد .امريكا با تمامي
نيروهاي كرد در خاورميانه رابطه برقرار خواهد كرد .اين موضوع براي  PKKنيز صدق ميكند«.
14 - Komita kedkaren Cizire.
15 - Sazeya Civaka Sivil.
 16ـ ايدئولوژي درسگفتاري از شهيد رستم جودي؛ برگردان از كردي و تأليفِ گروه فارسي آكادمي علوم اجتماعي عبداﷲ اوجاﻻن؛
انتشارات آكادمي علوم اجتماعي عبداﷲ اوجاﻻن  1392ه .ش ،پاييز  2013ميﻼدي.
17- YEKÎTIYA CIWANÊN ROJAVA.
18- International Revolutionary peoples Guerilla forces.
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