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  ي حلب پشه

براي اولين بار در  تازهدر غوغاي جنگ داخلي سوريه كه از دل يك قيام اصيل مردمي برخاست، يك بيماري  
تلخي اين ماجرا در  انقالب. ضد رفتنِگ ارتجاع و قدرت زمان با افول انقالب و برآمدن درست هم شايع شد.سوريه 

شدن بيشتر مردگان جان  نشست، اين بيماري مسري كه از قبل انباشته آن است كه هرچه انقالب عقب مي
  شد. تر مي دارتر و گسترده دامنه ،گرفت مي

ي حلب، نام عامي است  ! پشهي حلب پشه وريه تنها يك نام باقي مانده است:امروز از حلب، براي مردم سراسر س 
ناقل  ، اند اي كه بر اثر تغذيه و ارتباط گرفتن با اجساد انساني يا حيواني كه آغشته به ويروسي ويژه شده حشرهبراي 

جاي  نساني و يا حيواني بههاي ا از الشه يانبوه ي توده. اصوال در شرايط جنگي كه است  هاي زنده  آن به انسان
خاص از نيست. نكته اما در نام مشخصي است كه اين نوع  ، پديدارشدن اين ناقالن ويروس تعجب برانگيزگذارد مي
براي  »حلب«المللي عمدتا از نام  اي بين هاي خيريه است. در اسناد پزشكي سازمان ي ناقل به آن شهره شده پشه

 ين ناقل را تنها در حلب تصور كرد.نبايد دچار اشتباه شد و حضور ا ختن آن استفاده شده است. هرچندمشخص سا
اي از آن، چه قاميشلو يا كوباني، چه سلوك يا ديرالزور، چه درعا يا دمشق، احتمال ابتال  در سوريه، در هر نقطه امروز

  وجود دارد.  »ي حلب پشه«به اين ويروس از طريق 

هاي انبوه؟  تواند واقعيت نمادين تلخ سوريه باشد؟ آيا همان تاريخ جنگ داخلي نيست؟ جنازه نمي »ي حلب پشه«آيا 
ي شما به  رژيم يا مزدور ايرانيِ جنگ باشيد، پس از مرگ جنازه كه عضو داعش يا سلطان مراد، سربازِ رغ از اينفا

  گيرد. اين حشره قرار مي مورد هجوميكسان 

شدن در مورد خود مفهوم تاريخ  ، به نوعي پيوندي با عميق»ي حلب پشه«شدن در تاريخ پيدايش  در واقع عميق
شويم، اما هميشه بايد به انتظار  خود مواجه مي ي ي زيسته اد تاريخي در طول زندگي و تجربهرخد دارد. ما با يك

ي  پشه«رسد حتي براي داوري در مورد تاريخ  . به نظر ميناميد» تاريخي«پايان يك رخداد نشست تا بتوان آن را 
ي حلب) همچنان در متن يك  اتفاق تاريخي (پشه ، زيراگريزي از انديشيدن در مورد مفهوم تاريخ نيست »حلب

يك چيز را  ي تاريخي در حال تكامل و تداوم است. هابسبام معتقد است كه متاسفانه تجربه ي زيسته و تجربهجريان 
مچنان بايد به رسد كه هيچكس از تاريخ درس گرفته باشد. ما ه به نظر نمي :كه اين به مورخان آموخته است؛

  دهيم.آزمودن ادامه 
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  تلخي يك پايان

، از زمين و هوا، با است م قوا آنچنان كه خود مدعي شدههاي آينده، ارتش تركيه با تما قرار است در روزها و ماه 
د و حدود كن »اكسازيپ«هاي مزدور جهاديِ تحت حمايت آنكارا، نيروهاي ي.پ.گ را از شمال سوريه  حمايت گروه

با الوقوع و  ي قريب حمله آمريكا با تاييد ايند. مناطق كردنشين اسكان ده ري را دري عرب سو ميليون پناهنده ٢
  اعالم خروج نيروهاي خود از روژاوا، اشغال اين منطقه توسط تركيه را تسهيل كرده است. 

از جمله تناقضات جدي دروني  ي بسيار،داليل بهشد  شوك ناشي از سرعت اين حوادث طبيعي است. پيش از اين مي 
هايِ كثيف  گيري منطقه، سياست ي تك حزبي پ.ك.ك در آن منطقه، فشار رژيم اسد براي بازپس روژاوا، سلطه

در عرض  ، به يكباره، اما نابودي آني روژاوا فكر كرد پروژه بودنِ ابدي امپرياليستي منطقه و داليلي ديگر به غيرِ
  ر از انتظار بود. كامال دو ،چند روز و چند ماه

در اين ميان شكست نهايي نه از آنِ حزب سياسي مسلط در منطقه، كه نصيب مردم كرد خواهد شد. مردمي كه 
نابودي اي شدند. رژيم تركيه بر آن است تا با اطمينان از  اي امپرياليستي در دلِ يك جنگ فرامنطقه قرباني دسيسه

ي  ي اسكان پناهندگان عربِ سوري)، سوداي بازگشت دوباره بهانهي كردي در شمال سوريه (به  فرهنگ و جامعه
  . كندرويايِ ملت كردي در سوريه را براي هميشه نابود 

  روژاوا: دريغِ يك رويا

ساختار سياسي/اجتماعي در ميان مردم مدتي پس از قيام مردم سوريه و چرخش قيام به جنگ مسلحانه، شكلي از  
اي از اميد و  يِ جبهه طور عيني واقعي باشد گشاينده كه به جذابيت رويايي آن بيش از آنكرد سوريه ايجاد شد كه 

ي جهاني شد. پ.ك.ك به عنوان مجري اين طرح با اقبالي  هاي گونان چپ در عرصه المللي در طيف بين همبستگيِ
ط اين حزب تا چه اندازه كه ادعاهاي طرح شده توس هاي مترقي چپ مواجه شد. گذشته از آن گسترده در ميان بخش

 سرابيهمچون هرچند  ،با واقعيات جاري زندگي مردم شمال سوريه (روژاوا) انطباق داشت، درخششِ يك رويا
 اي چهره و جلوهبه  ،ي فعالين چپ تزريق كرد. روژاوا به يك اعتبار هاي خسته ، انگيزه و نيرويي به رگكوچك

كنترل امور را به  براي نخستين بار در اين منطقه شوراهاي مردمي شد: پاي چياپاس بدل شد. گفته مي جهاني هم
شد:  گفته مي ركان سياسي و اجتماعي برخوردارند؛شد: زنان از قدرتي برابر با مردان در ا گفته مي اند؛ دست گرفته

از  ايي ديگره گفتهو  ؛داري در جريان است مبارزه براي ايجاد بديلي سوسياليستي در قبال توحش ارتجاعي سرمايه
  .اين دست
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 آورد پديد نميدر اين واقعيت  تغييريمدت) يك بديل، چندان  كه روژاوا يك سراب بود يا تحقق عينيِ (اما كوتاه اين 
يم اسد بردند. مردمي كه رژ كه براي مدتي كوتاه، مردم كرد شمال سوريه به زبان خود امور زندگي خود را پيش مي

شهرونداني درجه دو عادي محروم و به  ها را از حق زيست با سياستي نژادپرستانه آن هبراي بيش از نيم قرن عامدان
  مثابه يك انسان شرمي نداشته باشند.  خود به هويتاز  توانستند بدل كرده بود، حاال بي محابا مي

اپوزيسيون سوريه ي  چندان تفاوتي در داوري در مورد جبههكه روژاوا يك سراب بود يا يك بديلِ ناقص،  اين 
ه انتهاي و تا ب ي كرد داشت ژادپرستانه به مسالهنخواهد كرد. متاسفانه جريان غالب اين اپوزيسيون نگاهي شديدا ن

  . ماجرا از آن تبري نجست

هاي فعال در جنگ سوريه،  شمول، فرقي در ماهيت ديگر بديل كه روژاوا سراب بود يا حقيقت غايي و جهان اين 
ي ارتجاعي جهاديون تحت حمايت تركيه (و ديگر كشورهاي منطقه) نخواهد  خصوصا با دست باال گرفتن جبهه

حريرالشام حكم شرع را در خيابان اجرا النصره و ت جبههكشيد،  اي كه داعش مردم را به صليب مي كرد. در منطقه
  كردند. زندگي مي ها جهنماز اين  متفاوتكردند، مردم كرد شمال سوريه در جهاني  مي

  از حلب تا قاميشلو

هاي منطقه از زير  در زماني كه حلب به تسليم نيروهاي رژيم اسد درآمد، يك درس بزرگ براي تمامي ديكتاتوري 
 و بر مبناي موفقيتبياموزد تواند  . درسي كه حاال هر رژيم مسلطي در خاورميانه ميشد تل خاكستر آن مخابره مي

حتي بمباران شهرهاي خود هستيد.  ، مجاز به هر جنايتي؛براي سركوب قيام مردمي :كه ايني آن عمل كند؛   تجربه
براي نخستين بار بود كه در چنين ابعادي نه يك دشمن خارجي، كه رژيمِ حاكم بر يك كشور براي كشتار مردم 

تفاوت جهانيان با  كه در مقابل چشمان بي تر آن كرد. و عجيب خود بي هيچ محدوديتي از جت جنگي استفاده مي
توانند از آن بياموزند؟ آيا  د. آيا اين همان درس بزرگي نيست كه ديگران نيز ميش اي مواجه نمي پيامد سياسيهيچ 

اي دامن رژيم تركيه را  اين همان اتفاقي نيست كه به زودي در شمال سوريه خواهد افتاد و هيچ پيامد سياسي
  نخواهد گرفت؟ 

 پيش توانستند داد، چه بديلي را مي اهنداما مردمي كه در زير بمباران جان خود را از دست دادند و يا از دست خو 
مردم منطقه  هاي آنان محدود بود و شايد اجتناب ناپذير. هرچه بود و هرچه بر آنان رفت، احتماال به انتخاب؟ بگيرند

تا زماني كه دشمن بزرگ در  :كه اين .، درسي كه در هر قيامي به زودي به كار خواهد آمديك درس بزرگ را داد
ي شكست تلخ  اين درس بزرگ نتيجه ي چشمپوشي از مبارزه با او باشد. تواند بهانه مين، هيچ اولويتي است خانه
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ها رژيم اسد را دشمن بزرگ نپنداشتند. هرچند كه هيچ تضميني براي  مردم سوريه است. مردمي كه بخشي از آن
اي نصيب  ان بقاي آن هيچ پيروزياستقالل و خودمختاري كردستان سوريه، پس از اسد وجود نداشت، اما تا زم

  كسي نشد.

  ي حلب بازگشت پشه

با بازگشت  ،سريكاني و دربسبيه و ديگر شهرهاي روژاوا و هاي قاميشلو به زودي با كشيده شدن جنگ به خيابان 
در  ،هايشان نبود خواستند و مرگ در ميان انتخاب هاي مردمي كه زندگي را مي ي حلب مواجه خواهيم شد. جنازه پشه

كند و ارتش تركيه و  اي به ديگري پرواز مي ي حلب از جنازه پشه .شود ميانباشته گوشه و كنار شهر و زير تل آوار 
  ها رژه خواهند رفت. جهادي

ي.پ.گ صريحا اعالم كرده است كه با تمام قوا مقاومت خواهد كرد. مقاومتي شريف و ست؟ آيا راهي هم ه
تواند ايجاد كند؟ تنها  بخش. اما مقاومتي محتوم به پايان، چه فرقي در جنگ با يورش همه جانبه مي شهامتي الهام

يد پيروزيِ پس از مقاومت، ايمان يِ ام اند سرخوشانه به روزنه ي هوايي و صداي جنگنده را نشنيده كساني كه حمله
اين  شهرهاي روژاوا است. تمام برنامه آن است كه كردنِدارند. جنگي كه ارتش ناتو در تدارك آن است، خاكستر 

   . ندگان عرب سوري بار ديگر بسازندو با پناه شهرها را از كردها خالي كنند

ناپذير مردم است.  ي سرزنده و خلل يست. وداع با خاطرهخاك ن تلخي وداع با روژاوا، تلخي وداع با خاك و تقديسِ 
سراب يا  د.ينزيبرويايي را  تاتالش كردند  درخشان بودند و مردمي كه محصول مستقيم يك وضعيت تاريخي

هاي  جسارت و سينه ي تكرار نشدنيِ ، خاطرهكند وداع را تلخ مي چه دنش ديگر موضوعيت ندارد. آنآرماني بو بهشت
  .، جنگيدن و جنگيدنكردن بدل به مقاومتبود. زندگي را  »شهامت رويا داشتن« ترديدناپذيرِ

اي  لحظه هايي است كه بي ي جان سازد، وداع با خاطره ناپذير مي ي اين رويايِ تلخ را سخت تحمل خاطره چه آن 
توان به  انگيز و الهام بخش بودند. چه معنايي را مي گفتجهاني بهتر، ش روياي مشترك ترديد، در راه عملي ساختنِ

توان از شكست اين خاطره آموخت؟ آيا اين شكست بود؟  اند بخشيد؟ چه مي هاي زيبايي كه هنوز زنده ي روح خاطره
   نبينيم.به چشم خود آن را  شوند، هرچندسرانجام زنجيرها پاره كه روزي  خوشا آيا ما در شكست هم پيروزيم؟

ديدند، اما  دالنه تحقق بديل را در پيش چشمان خود مي ن كه به دفاع از روياي روژاوا پيمان بستند، شايد سادهآنا
كه حمايت آنان اهميتي  كه صادق بودند يا نه، اين باور داشتند از مرزهاي خود گذشتند. اين چه كم بابت آن دست

  اي در اين راه تا پاي جان رفتند. كند. هرچه هست عده د نميايجا تفاوتيداشت يا نه، چندان در پايان ماجراي روژاوا 
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مان است. سازي آن و سپري شدن ز داوري تاريخي در مورد ماهيت و عملكرد جنبش روژاوا تنها منوط به تاريخي 
هاي زيبايي كه ايستاده بر خاك  اي تلخ خواند. براي جان به زودي از دست خواهد رفت مرثيه چه توان بر آن اما مي
  .و بازهم خواهند افتاد افتادند


