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ی استرالیای یجودر بازداشتگاه متقاضیان پناهشش سال که مهاجر کرد ایرانی بهروز بوچانی 

ترین یشروترین و دموکراتیکپروژآوا » گفته استدر مصاحبه با اس بی اس  بودزندانی 

شی به نیست بلکه یور تاریخ خاورمیانه است و حمله به آن تنها یورشی به کردها نظام در

 «.ی دموکراتیک در منطقه استهادموکراسی و ارزش

آن،  به وضوح روشن است. فمینیسم این نکته است و هامبتنی بر کموندموکراسی روژآوا 

نفری  هزار 52کشد چشمگیر است. تشکیل ارتش ای که از پدرسالاری عذاب میمنطقه در

دیگری سابقه  یهیچ دوره دیگر و در یمنطقهفقط دراین منطقه که درهیچ از زنان نه

کوشند می افکنیتفرقهای که نخبگان با ی و مذهبی آن در منطقهقومی یگراندارد. کثرت

 بدیل است.خود در قدرت بمانند، بی

 ینمونه»درستی روژآوا را به اخیرا   ایی،انیوفیلسوف مارکسیست اسلو، اسلاوی ژیژیک

 توصیف کرده است.« کندمی درستی کاری که بهیواقعی و موجود اتوپیا

 

 ها از کردهانفرت ترک -1

چون از  شد ماه زندانی چهاربرای  5102 که در ترکی نویسنده ،عسلی اردوغان اخیرا 

 اوست انتقاد کرده بود و اکنون در تبعید در آلمان زندگی جمهوری که هم نام خودسییر

 ینی که به مدرسهاز زما » :گفته است ریپابلیکایی لاایتالیا یکند درمصاحبه ای با نشریهمی

ه داد و بعد ادام« باشیمدهند که از کردها متنفر می شزآموها ه ما ترکب میرویی میابتدا

ه کردها را ب ستم بر هاشود تا اغلب ترکمی است که موجب وشوی مغزیشستهمین 

نیروهای سیاسی که در پارلمان ترکیه حضور دارند از  یاو گفت همه رسمیت نشناسند.

اچ دی  استثنای حزبهستند به« تروریست»کمالیست  ییجمله حزب اپوزیسیون بورژوا

ناسیونالیسم افراطی  یدوره من درحال حاضر در کشور» حزب دموکراتیک خلق(( پی

 عذاب یکشی عمیقدرصد جمعیت هستند از ستم52ترکیه که کند. کردها در می زندگی
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مدارس عمومی به  آغاز شد. در 0251کشند که از زمان تشکیل این جمهوری در می

گیرد. بخش شرقی کردنشین در واقع نمی ی کرد آموزش به زبان خودشان انجامهابچه

ر از تواتبه کرد منتخباست. شهرداران  شدهداخلی، یک کشور اشغال ییک مستعمره

بعلاوه کردها در واقع پرچمدار مبارزه  شوند.می کار اخراج و با مسئولان ترک جایگزین

 جدی برای یواقع تهدیدها بهآن یبرای دموکراسی واقعی و حقوق زنان هستند. مبارزه

 داری ترکیه است. کش سرمایهگر و بهرهکل نظام سرکوب

 

 ؟روژاوا دست زداشغال به چرا ترکیه  -2

ا مرز بکنید، وجود یک کشور هممی برای کردها یک زندان بزرگ درستوقتی شما 

« دیدته»که آزادی و دموکراسی دارد قابل تحمل نخواهد بود. این  شما با اکثریت کرد

اقع درو« احساس خطر امنیتی» یدرباره هابحث مشروع ترک یتنها یک نمونه است. همه

هرگز به ترکیه حمله نکرده است از آن  این مرز طور کامل مزخرف است. روژآوا درهب

رای تواند خطری بمی گونه یک کشور کوچک تنها با چند میلیون جمعیتهگذشته چ

ترین ارتش در ناتو است، میلیون جمعیت که پس از امریکا دارای بزرگ 01کشوری با 

  ؟باشد

 

 با امریکا ائتلاف -3

 ئتلافیاشده است. این درواقع  گرایانی چپرخروژآوا با امریکا باعث سردرگمی ب ائتلاف

نیاز ی نظامی به نیرونظامی تاکتیکی برای تسهیل کارها بود. امریکا برای مبارزه با داعش 

یسم توانست موفق باشد. به این ترتیب امپریالیی نمی. به خودی خود تنها بمباران هواداشت

ی، از دموکراسی اشتراک امریکا با انقلاب مردمی به توافق رسید. ولی واشنگتن هرگز

درت یقین به قنژادی و مذهبی روژاوا حمایت نکرد. روژآوا به ییگرافمینیسم و کثرت
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شد. می ها پیش مغلوب داعشاز مدت وگرنه ،و امکانات امریکا نیاز داشت یینیروی هوا

ی پیشرفته هاوا سلاحآاسش جمع بود که به نیروهای دفاعی روژوالبته امریکا ح

یه توانست برای ترکمی افکن( ندهد کهبمب ی ضدّ هاتانک، و یا موشکی ضدّهاموشک)

 مشکلات عدیده ای ایجاد کند. 

ظیم واقع عند بهاسال گذشته پرداخته هفتطول  ای که نیروهای دفاعی روژآوا درهزینه

اند. و درنهایت ترامپ طور جدی مجروح شدههنفر ب هزار50نفر کشته شده و  هزار00بود، 

 به توافق پایان ترامپ یممکن به این توافق پایان داد. ولی وقتی به شیوه یه بدترین شیوهب

 ت. اش با ترکیه بازگشته اسامپریالیستی ائتلافدهید، روشن است که امریکا به می

 

 ی دشوار برای همگانهاانتخاب -4

 اس یفرماندهمظلوم عبدی،  ی دشواری روبروست.هابا انتخاب هازمینه یهمه روژآوا در

مجبور شویم بین قتل عام  اگر» گفته است، )نیروهای دموکراتیک سوری( دی اف

«. کنیممی انتخاب یقین زندگی برای مردم راو سازش یکی را انتخاب کنیم، به نمامردم

شغال ولی با توجه به ا معتقدیم بنیادیعنوان یک مفهوم ما به دموکراسی به»  هاو ادامه داد

 و هاتوافقدر ناچاریم  ،ترکیه و تهدیدی که این یورش برای موجودیت مردم ما دارد

اند جان تومی اند کهداده ییها و رژیم سوریه پیشنهادهامان بازنگری کنیم. روسهایائتلاف

ه ما نجات بدهد. البتکنند می زندگی گرکه تحت نیروهای اشغالرا تن از مردم  هامیلیون

رد دشوار ک توان اعتمادمی م این که به کیییاعتماد نداریم. ولی واقعیت را بگو هابه وعده

 است. 

 از شرایط است. یگرایانه و روشناین بررسی واقع
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 توافق روسیه با ترکیه -5

توافق روسیه با ترکیه توافق با رژیم اسد موجب شد که ارتش سوریه وارد مناطق پیش از 

ان حاکمشود. جلسه بین  کوبانیازجمله مناطق حول و حوش  دی اف ستحت کنترل ا

بخش نبود. توافق کثیف آنها سرنوشت روژاوا را ورای منافع و ترک رضایت روس مقتدر

 یت این توافق به چه معناست.واقع مردم رقم زد. بد نیست ببینیم که در

 استثنای آن چه بینواحدهای ارتش سوریه و روسیه درسرتاسر مناطق مرزی به -0

ر نتیجه اند. دشده رقالعین است( مستسأاش رکه نام عربی) کانیتل ابیاد و سره

شده بود(  تر اشغالافرین که پیش یای )یعنی منطقهکنترل ترکیه به باریکه

 محدود شده است.

مطمئن نیستم که آیا این عقب کیلومتر عقب کشیده است ) 11ی اف د سا -5

 شود یا خیر(.می کشیدن شامل شورای نظامی شهرها هم

 اند. درحال حاضر مسئولان شهر در موقعیت خود باقی مانده -1

ی هاقگیرد تا بقیه توافمی گری روسیه صورتمذاکرات رژیم سوریه با میانجی -4

اش چه خواهد آمد روژآوا و نظام حکومتی سرسیاسی مشخص شود، یعنی بر

 شود(.می )از جمله وضع اس دی اف چه

کته این ن جویان هم اشاره شده است.پناه یتوافق بین روسیه و ترکیه به مقوله در -2

جوی عرب را در شود تا چندین میلیون پناهمی است که آیا اردوغان موفق



 دموکراتیک و پیشرو رواژاوا: 6 

اق د تغییرات جمعیتی چشمگیری اتفروژآوا جا بدهد یا خیر و اگر این چنین بشو

 خواهد بود.  ی قومیتصفیهیک  یخواهد افتاد که درواقع نشانه

دی اف  سبسی که قرار بود همراه با عقب کشیدن الازم است اشاره کنیم که توافق آتش

حال طور دائم درهترکیه ب گرایی اسلامهاواهی و خیالی است. گروه انجام بگیرد کاملا 

لنی با نیروهای طور عهگیرند. اینها حتی بمی تری را در کنترلتند و مناطق بیشپیشروی هس

 اند. نظامی سوریه هم درگیر شده

یه، درواقع با توافق ترک یشده است که کل مقوله اشغال تراکنون دیگر ازهمیشه روشن

ند تا مجبورکامریکا صورت گرفته که دروجه اساسی روژاوا را تضعیف و آن را  روسیه و

 ردان، و حذفگبا رژیم اسد به توافق نامطلوبی برسد که موجب برچیدن نظام خود

 و درکل این غول انقلاب کردی را از پا درآورد.شود نیروهای دفاع از خود 

 

   ای از روژآوانمایندهکنفرانس قانون اساسی بدون  -6

این  در ژنو برگزار شود است کنفرانس قانون اساسی که به زعامت سازمان ملل متحد قرار

ران ترکیه و ای و دهد. این کنفرانس که مورد حمایت روسیهمی وضوح نشاننکته را به

نفرشان از وابستگان رژیم بشار  21عضو تشکیل شود که  021است قرار است با شرکت 

ی مخالف سوری هستند که ترکیه و عربستان هانفر هم نمایندگان گروه 21اسد هستند، 

 ند.تنفر بعدی هم نمایندگان عادی شهروندان هس 21د و ننکمی حمایتها از آنسعودی 

روژآوا نیستند. اشاره کنم که روژآوا البته واحدی  یاز این نمایندگان نماینده یکهیچ

اخت شکست داعش را با پرد یسوم کشور را در کنترل دارد و سنگینی عمدهاست که یک

 دارد. ای ناین کنفرانس نماینده بسیار سنگین به گردن داشته است ولی در یهزینه
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 شان چه باقی خواهد ماند؟برای کردها و متحدان -7

اش بر خواهد قدرت را با هیچ قدرت دیگری تقسیم کند و بنیاننمی دیکتاتوری اسد

تگر است ارولیبرالیسم غاستوار است که شووینیسم عربی و نمنعطف وکار کنترل غیرساز

درصد اقتصاد 21 ،اسد رامی مخلوف، پسرداییتا همین اواخر برآورد شده است که ) 

. (تاکنون مثل این که اندکی به حاشیه رفته اس البتهکشور را در کنترل خود داشته است 

شدت تضعیف شده است و باید حداقل درشرایط کنونی به توافقاتی رضایت ولی رژیم به

ولی  ،و فدرالیسم اعتقاد ندارد تمرکززداییرژیم به دموکراسی، بدهد اگرچه بطور کلی 

 شود. یم ترچه رژیم سوریه باید بپذیرد کمتر تضعیف بشوند، آنهرچه کردها بیش

 

 اهمیت حیاتی داردهمبستگی  -8

ز ااش همچنان ناروشن است. و آینده کنندهتردیدی نیست که وضع کلی روژآوا نگران

 ادی غربی حرف زیهای و مهم است. دولتحیاتالمللی بسیار همبستگی بین همین رو،

ها را مجبور به عمل کنیم. مردم باید کنند مگر این که آننمی زنند ولی کار عملیمی

بزنند نه آن چه که به نفع منافع اقتصادی و دست دولت را وادارند که به اقدامات درست 

 شان است. نظامی امپریالیستی

 

 نیروهای چپ در غرب یباره، دراما و -9

 ییایجاد کرد. از سو تفرقه غربانقلاب روژآوا به مدت طولانی درمیان نیروهای چپ 

شدت از آن حمایت کردند و درعین حال ی سوسیالیست و آنارشیست بههابعضی گروه

ا امریکا این نیرو ب ائتلاف برخیی دیگر هم به درجات مختلف منتقد بودند. برای هاگروه

 تیکدموکرامفروض حزب اتحاد  ییدیگر اقتدارگرا خیبربرای ی است و اصل مشکل

 بندی رهبری سیاسی این انقلاب است. کردی که درواقع استخوان
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گروه اصلی سوسیالیستی که از مبارزه برای آزادی و انقلاب در  جا، در استرالیا،این

الیستی سوسی ائتلافگروه  - درواقع تنها گروه – بخش شمالی سوریه حمایت کرده است

ی ی کردهاهمکاری با گروه و در« سبز چپِ» ینامههفته در طور مستمرهاست. درواقع ب

همبستگی عملی شکل  جنبشآمد انجام دادیم تا یک می مان برجا هرچه از دستاین در

 بگیرد. 

با همیشه  - تتر اسکه درمیان نیروهای استرالیا از دیگران بزرگ - بدیل سوسیالیستی

 نگرش انقلاب روژآوا مخالف بود. به گمان من علت این موضع گیری عمدتا 

کتاتوری دی جنبش ضداست و آنها مخالفت خود را با بررسی نادرست از  شانگرایانهفرقه

  اند.اسد توجیه کرده

حول این ت یبارهکرد. اولین مقاله دراکتبر به اشغال روژآوا مبادرت  نهم ترکیه در

 شرمنت« پرچم سرخ»ی نشریهمیک آرمسترانگ در اکتبر  50 است جهانی درعمده در سی

 هاآن« یبدیل سوسیالیست»تظاهرات اعتراضی صورت گرفت ولی د. در این فاصله سه کر

روه نفر ناظر از سوی این گاگر اشتباه نکنم در تظاهرات اول یک یا دو دیده گرفت )ارا ن

 اند(.مشارکت داشته

 بد نیست به تحلیل میک از این تراژدی کردی توجه کنیم.

حل ی سوری، چه عرب و چه کرد، تنها راههان از سوی تودهییبردن انقلاب از پاپیش»

 ای کردگرایانه بود. نیروهیسم ملین، نژادپرستی و شوویییگرافرقهدر برابر عملی 

اید با ب ی کردهاتوده ند...کنایفا را  کنندهرهبریند دراین مبارزه نقش توانستمی

ردها کد در خاورمیانه متحد شوند. حق تعیین سرنوشت خو هاانقلاب درجریان توده

ی هاآن طبقه کارگر، توده که در یانقلابی متحد یتواند در چارچوب مبارزهمی تنها

، به هاایرانی و ها، عربهادها، ترککر - سرتاسر منطقه مشارکت دارنددر خلق 

 « دست آید
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ان نش داوری به بررسی بپردازدنظر من شواهد موجود به وضوح به هرکسی که بدون پیشبه

ا ر« کرد چه عرب و چه هان با مشارکت تودهییانقلاب از پا»خواهد داد که روژآوا درواقع 

فائق آید « گرایانهی و شووینیسم ملیت، نژادپرسییگرافرقه بر»پیش برده است و کوشید تا 

 «.ایفا کرده است کنندهمبارزه نقش رهبری در»و 

، اهد جوامع غیر کردی را هم به خود جلب کند، عربیطور مستمر کوشبهانقلاب 

، ولی این هاسرکاسین ،ها، چچنها، ترکمنهامسیحیان سوری(، ارمنی) هاآسوری

شان متفاوت است و تجربیات متفاوتی دارند و رهنگکردها تفاوت دارند. ف با هاجمعیت

شان هم فرق دارد و جلب آنها به یک نوع زندگی تازه، به کار رهبری سیاسی و تاریخ

ی زیادی از ادغام این هاشاهد موفقیتفراوان نیازمند است. با این همه  یمداوم و حوصله

وانند تمی گونه آنهاهکند و چمی کارگونه این نظام تازه هاند چایم که دیدهبوده هاگروه

 در این نظام تازه جابگیرند. 

 یرتبیشهرچه تعداد  - نیروهای دفاع از خود روژآوا -ه سوری یکنیروهای دموکرات

یک  5104اواخر سال  اند از جمله زنان عرب را. درخود جا داده از واحدهای عربی را در

 تریی هرروزافزونهاو بخش داشت یانواحد کوچک عربی نقش مهمی در دفاع از کوب

 اند.ازآن زمان جذب انقلاب روژآوا شده تشووینیساز اعراب غیر

یدگاه د پذیرد که شووینیسم عربی یک مشکل اساسی است ولی هم چنان برمی میک

کند. اگر میک می انقلاب روژآوا پافشاری ابرخورد ب بدیل سوسیالیستی در یگرایانهفرقه

عید است ولی بکرد ما کمک میبه ،کردندمی که کردها چه باید دادمیضیح ات توییبا جز

 چنین کاری بکند. 

برای رسیدن  رویپیشست و راه هااوج انقلاب سوری یدرواقع انقلاب روژآوا نقطه

یسم ی و فدرالیسم، فمینزدایمرکزتای، دهد، دموکراسی تودهمی نشانرا جدید  یبه سوریه

ژآوا رو»درست است که کامالا  ی و مذهبی. تحلیل بهروز بوچانی قوم ییگراو کثرت

 «. نظام در تاریخ خاورمیانه استترین و دموکراتیکپیشروترین 
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رو شده است هبرهه که موجودیت روژآوا با مخاطره روب در این از همین رو،

 در حمایت از آن انجام بدهند.  توانندها باید هرآن چه میسوسیالیست

 

 

 

 د با منبع اصلی:پیون

The most progressive and democratic system in the 

history of the Middle East 

 

 

https://zcomm.org/znetarticle/the-most-progressive-and-democratic-system-in-the-history-of-the-middle-east/
https://zcomm.org/znetarticle/the-most-progressive-and-democratic-system-in-the-history-of-the-middle-east/

