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 وجوی بدیل؟ خواهی قومیتی یا جست هویت«: روژآوا»

 آرش اسدی

 

 

 

 

 /بازخوانی یک جنبش /

 برهم زدن ،[1] طور عملی درصدد تغییر ساختارهای مردساالرانه گذرد. جنبشی که به از جنبش روژآوا می سه سالنزدیک به 

بوده  حفاظت از محیط زیستمراتب فرادستی و فرودستی اجتماعی، احترام به طبیعت و پیوند بخشیدن زندگی جمعی به  سلسله

نطقه در برابر توحش داعش، به عنوان نمود ی زنان و مردان این م برانگیز این جنبش، مقاومت دلیرانه های تأمل است. از ویژگی

 .ترین شکل بنیادگرایی است، که همواره با تحسین و ستایش همراه بوده است ارتجاعی

ها پاسخ دهیم: چه جنبشی بستر این تغییر اجتماعی شده است؟ آیا با یک جنبش قومی  در این مقاله درصددیم به این پرسش

اند؟ از سوی دیگر، تضادهایی که از درون این جنبش  گیری این جنبش یاری رسانده یی به شکلایم؟ چه تضادها گرایانه مواجه هویت

ای روشن برای این جنبش متصور شد؟ آیا این جنبش  توان آینده دهند؟ آیا اصوالً می ی مبهم آن شکل می گیرند به آینده ریشه می

http://rudaw.net/english/middleeast/syria/13112013
http://roarmag.org/2014/12/janet-biehl-report-rojava/
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ها و افراد مترقی منطقه در قبال این جنبش چه باید  دیگر جنبشگیری  توان جنبشی مترقی به شمار آورد؟ در نهایت، موضع را می

 باشد؟

ی مختصر به تاریخ این جنبش نیست. پس از آن، نقش هویت قومی در این جنبش بررسی  برای ورود به بحث، گزیری از اشاره

تصور  های قابل ز در پی یافتن صورتدر بخش پایانی نی ،[2شود] برانگیز این جنبش اشاره می شود. در ادامه به نقاط ضعف و بحث می

ای گذرا  روی جنبش روژآوا اشاره ی پیش های احتمالی و آینده گیری در قبال جنبش روژآوا هستیم. در این بخش به مسئولیت موضع

 .خواهیم کرد

 برآمدن روژآوا

خودمختاری خود  2013ر سال تشکیل شده است، در نوامب جزیرهو  کوبانی، عفرین[ یا کردستان غربی، که از سه کانتون 3روژآوا]

آمدِ جنبش روژآوا به دست آورد. انقالبی که مبتنی بر برابری جنسیتی، دموکراسی مستقیم، به رسمیت شناختن  را، در پی

 .[ است4داری] های قومی و مذهبی و البته ضد سرمایه اقلیت

. شورای ملی کردو  (پ.ی.د) حزب اتحاد دموکراتیک، اند اکنون در روژآوا مشترکاً قدرت را در اختیار گرفته دو جریان سیاسی هم

را تشکیل دادند که در آن، شمار  شورای عالی کردی، مسعود بارزانیدر اربیل عراق، با وساطت  2012این دو جریان در ژوییه 

دموکراتیک ی نظامی حزب اتحاد  (، شاخهی.پ.گ) های مدافع خلق یگاناعضا به طور برابر از هر دو جریان تعیین شده است. 

گیری شورای عالی کردی، ی.پ.گ به عنوان بازوی نظامی این شورا مشخص شد، شورایی که حزب  است. پس از شکل )پ.ی.د(

 .اتحاد دموکراتیک )پ.ی.د( بخشی از آن است

با حمایت مالی اقلیم  2011کند، در اکتبر سال  انی برای چندین حزب عمل میعنوان یک چتر سازم، که بهشورای ملی کرد

 15به تشکیالتی با  2012حزب تشکیل شده بود، تا مه  11خودمختار کردستان عراق تشکیل شد. این سازمان که در آن زمان از 

حزب وجود دارد. نزدیکی پ.ی.د به  سویی با اقلیم خودمختار کردستان حزب بدل شد. بی تردید، در کلیت این تشکیالت، هم

[ )پ.ک.ک( یکی از عوامل منازعات ابتدایی برخی از جریانات درونی شورای ملی کردی، با این حزب بود. قرار 5کارگران کردستان]

 .در دست داشته باشد زمان انتخاباتبر این است که این شورا قدرت را، تا 

ترین شریک تجاری اقلیم خودمختار کردستان عراق، ترکیه است. تاثیر این نزدیکی به رژیم ترکیه، در  باید به یاد داشت که بزرگ

)پ.ی.د و های اقلیم خودمختار در قبال جنبش روژآوا بسیار مشهود است. نزاع ابتدایی میان این دو جریان سیاسی  گیری موضع

 .شورای ملی کردی( در حقیقت نزاعی است که ردپای رژیم ترکیه در آن قابل ردگیری است

توان علت این  که به کلیت این اتحاد سیاسی نزدیک باشد، به پ.ی.د نزدیک است. می نباید فراموش کرد، که ی.پ.گ پیش از آن

[ 6بازوی نظامی آن، یعنی ه.پ.گ دانست. برخی از کادرهای]ی اصلی و روابط آشکار تشکیالتی با پ.ک.ک و  ادعا را در بدنه

 .دانند ی.پ.گ تعلق سازمانی خود را به ه.پ.گ منتسب می

تکثرگرایی و »چنین ، هم«برابری اجتماعی، عدالت و آزادی بیان»این حزب، خود را متعهد به  شد. بنا نهاده 2003سال در  پ.ی.د

http://mednuce.com/en/haber/2344/democratic-autonomy-has-declared-in-afrin-canton-in-rojava.html
http://www.nationalia.info/en/news/1748
http://ekurd.net/mismas/articles/misc2014/1/syriakurd1028.htm
http://www.pydrojava.com/
http://ekurd.net/mismas/articles/misc2012/7/syriakurd563.htm
http://ekurd.net/mismas/articles/misc2012/7/syriakurd535.htm
http://www.vice.com/read/meet-the-ypg
http://carnegie-mec.org/publications/?fa=48502
http://carnegie-mec.org/publications/?fa=48502
http://ekurd.net/mismas/articles/misc2012/7/syriakurd554.htm
http://carnegie-mec.org/publications/?fa=48526&reloadFlag=1
http://carnegie-mec.org/publications/?fa=48526&reloadFlag=1
http://www.pydrojava.com/
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و مدعی است که تنها ارتباط  د کرده استارتباط با پ.ک.ک را رمعرفی کرده است. تاکنون، ادعای هر گونه « آزادی احزاب سیاسی

ترین حزب سیاسی در روژآوا است. در  شود. پ.ی.د، قوی محدود می عبداهلل اوجاالنبا پ.ک.ک به نیای ایدئولوژیک مشترک، یعنی 

گیری این حزب در قبال  ی برخورد این حزب با احزاب رقیب، موضع ی سیاسی آن، نحوه کراتیک، گذشتهمورد حزب اتحاد دمو

برانگیزی وجود دارد. یکی از  ی بحث ابهامات، شایعات، در یک کالم اتهامات نه تأیید شده و نه رد شده …جمهوری عربی سوریه و

، یکی از رهبران دگراندیش کردستان مشعل تموی ترور  ادعا شده، مسئلهها  برانگیزی که از سوی برخی خبرگزاری این اتهامات بحث

ین حزب، در شهرهای تحت کنترل [. برخی از رهبران احزاب رقیب، پ.ی.د را متهم به سرکوب اعتراضات مخالفین ا7سوریه است]

[، به موارد متعددی از نقض حقوق بشر توسط 9تهیه کرده است] 2014بان حقوق بشر در سال  [ در گزارشی که دیده8کنند.] می

(؛ نقض حقوق 19-21؛2014بان حقوق بشر؛ های ناموجه مخالفین سیاسی پ.ی.د )دیده این حزب اشاره شده است. از دستگیری

(؛ 34-37های حل نشده )همان؛ (؛ ناپدید شدن و مرگ26-30[ )همان؛10مواردی به مرگ زندانی منجر شده] زندانی که در

( و 44-51که به تیراندازی اعضای ی.پ.گ به تظاهرکنندگان منجر شد )همان؛ 2013ژوئن  28و  27اعتراضات شهر عامودا در 

 .موارد دیگری اشاره شده است

[ معروف 12[ )ک.ج.ک(]11، اوجاالن خواستار تشکیل ساختاری شد که به گروه جوامع کردستان]2005پیام نوروزی سال در 

است. دستورکار ک.ج.ک، اشاعه و تالش « وکراتیککنفدرالیسم دم»شد. احتماالً این یکی از نخستین اشارات رسمی اوجاالن به 

ی اوجاالن بود. باتوجه به زندانی بودن اوجاالن، هیئتی متشکل از چند نفر، رهبری تشکیالت را  اجرا گذاردن ایدئولوژی تازه برای به

نفره، خود سرآغاز ی خلق کردستان، برعهده گرفته است. این تغییر شکل از رهبری یک نفره به رهبری چند با عنوان کنگره

طور عملی بود. در شوراها یا منابع قدرت سیاسی، رهبری دو نفره الزامی شد که یکی از دو  سازی کنفدرالیسم دموکراتیک به پیاده

 .مسئول، الزاماً باید زن باشد

های این  ی نوین کنفدرالیسم دموکراتیک درآمد. کمک خروجی این تشکیالت، به صورت چند حزب و کمک به گسترش ایده

دهی سیاسی نواحی کردنشین در کشورهای مختلف ازجمله ایران، عراق و سوریه تجلی پیدا کرد. ارتباط  [ به سازمان13تشکیالت]

ای تئوریک نیز دارد. با عنایت به روابطی از این دست، اصوال، بررسی پ.ی.د، بدون بررسی  پ.ی.د با پ.ک.ک یا ک.ج.ک، ریشه

 .یا در بهترین حالت ناقص خواهد ماندناپذیر  [ امکان14پ.ک.ک]

ی سوریه برگزار شده  گیری بر سر آینده [ و شورای ملی کرد برای تصمیم15هایی که توسط شورای ملی سوریه] در گردهمایی

 به حاشیه راندن این حزبتوان فشار رژیم ترکیه بر این نهادها را برای  است. می ه عنوان یک عضو دعوت نشدهپ.ی.د باست، 

شورای ملی سوریه در جریان بوده است، این شورا چنین نتیجه گرفت. در مباحثی که پیرامون خودمختاری مناطق کردنشین با 

 .گو بر سر خودمختاری اجتماعی )و نه خودمختاری سیاسی( استوتقاضایی را غیرمنطقی خوانده و در بهترین حالت حاضر به گفت

نونی در جنگ ی کا یک نقطه 2012گیری جنبش روژآوا تأثیری عمیق گذارد. ژوییه  یک اتفاق کلیدی و تبعات آن بر روند شکل

گذاری که توسط اپوزیسیون مسلح در دمشق صورت گرفت، چهار فرد کلیدی جمهوری  [ در پی یک بمب16داخلی سوریه بود.]

شد. دولت سوریه،  ها در سوریه، جنگ به پایتخت کشیده می عربی سوریه کشته شدند. این نخستین بار بود که پس از آغاز ناآرامی

ها در نواحی مرکزی و  خارج ساختن نیروهای نظامی خود از مناطق کردنشین و متمرکز ساختن آنپس از این اتفاق تصمیم به 

http://www.reuters.com/article/2012/08/07/us-syria-kurds-idUSBRE8760HN20120807
http://www.aljazeera.com/news/europe/2013/03/201332114565201776.html
http://www.reuters.com/article/2012/07/24/us-syria-crisis-turkey-kurds-idUSBRE86N12W20120724
http://www.freemedialibrary.com/index.php/Declaration_of_Democratic_Confederalism_in_Kurdistan
http://m.anfpersian.com/tzh-h/slh-mslm-shwry-mly-swryh-mlt-khrd-r-bh-rsmyt-nmy-shnsd
http://www.reuters.com/article/2012/08/07/us-syria-kurds-idUSBRE8760HN20120807
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 .درگیر جنگ، گرفت

به تبع خروج ارتش سوریه از این مناطق، خالء قدرت شکل گرفت، که البته به سرعت توسط پ.ی.د قدرت نوبنیادی در این مناطق 

های بازرسی، کنترل نظامی مناطق آزاد شده را برعهده  ار کردن ایستبا برقر ،[18نیروهای ی.پ.گ] .[17سازمان یافت]

[، این 19های جنبش روژآوا شد. برخی از منتقدین] گرفتند. این تجدید ساختار قدرت، سرآغاز یکی از مناقشه برانگیزترین جنبه می

تیاز سیاسی که جمهوری عربی سوریه به ی یک ام اقدام را تنها حاصل سازش نیروهای کرد با دولت سوریه دانستند، و به مثابه

 .دانست ترکیهبر  عملی هماهنگ در جهت فشار وارد آوردننیروهای کرد داده شده تحلیل کردند. رژیم ترکیه، این اقدام را 

بندی کرد:  توان در یک جمله چنین صورت [ از سوی نیروهای کرد معرفی شده است را می20عنوان استراتژی راه سوم]چه که به آن

 .«نه رژیم دمشق، نه اپوزیسیون»

گذاشت، عمالً به شهروند  [ بر مبنای قوانینی که تصویب و به اجرا می21میالدی، سیاست رسمی دولت سوریه] 60ی  از دهه

ی دوم شدن کردها منتهی شد. به این صورت که حق شهروندی شمار زیادی از کردهای سوریه از آنان گرفته شد. بدون  درجه

 محروم بودند ...اشتن و خروج از کشور وکه تابعیت کشور سوریه را داشته باشند، از استخدام در نهادهای دولتی تا حق گذرنامه د این

کردستان سوریه، با برخورداری از ذخایر نفت و گاز، توانایی تولید محصوالتی چون پنبه یا زیتون، بالقوه از ثروت سرشاری  .[22]

ین با اسکان زدن بافتار اجتماعی مناطق کردنش چنین برهم[، و هم23برخوردار است. اما سیاست لغو تابعیت از شهروندان کرد]

 .شهروندان عرب سوریه، به نابرابری اجتماعی دامن زده است

ای دموکراتیک که در آن موارد  از سویی، اپوزیسیون سوریه نیز، ضرورتا دلیلی برای خوشبین ساختن نیروهای کرد به آینده

ار اپوزیسیون و دولت سوریه در قبال دید. از منظر نیروهای کرد، رفت ای مثل لغو تابعیت بار دیگر صورت نگیرد، نمی ارتجاعی

 .های زیادی دارد های قومی، خصوصاً کردها، شباهت اقلیت

[ به یک اقلیت تحت سرکوب، از 24سو عدم اطمینان دادن اپوزیسیون] گوید، از یک می ینوزیر اقتصاد کانتون عفرچنان که  آن

هنگام در ضعف بودن، موجب احتیاط نیروهای سیاسی کرد در جریان خیزش مردم سوریه  ی تاریخی سرکوب شدن به سویی تجربه

االن سیاسی کرد، موجب استفاده از یک فرصت های سوریه، به ادعای فع گیری نیروهای سیاسی کرد نسبت به ناآرامی شد. موضع

 .تاریخی سیاسی و اتخاذ راه سوم شد

 درگیری با ی.پ.گدر موارد متعددی به  برخی از شهرهای کردنشیناپوزیسیون سوریه، پس از خروج ارتش سوریه، و آزاد شدن 

 .پرداخت

های مراسالتی، امنیت داخلی و خارجی شهرهای  های بازرسی عمال کنترل نظامی راه پس از خروج ارتش، ی.پ.گ با ایجاد ایست

زیسیون مسلح سوریه( خال قدرت را فرصتی برای تصرف این های ارتش آزاد سوریه )اپو کردنشین را برعهده گرفت. برخی از گردان

گرای ارتش آزاد، از  المهای اس ناکام ماند. از سویی جناح مقاومت ی.پ.گها به این مناطق با  مناطق ارزیابی کردند. ورود نابهنگام آن

های  این حمالت به درگیری .[26] اند [ بارها به مناطق تحت کنترل ی.پ.گ حمله کرده25ی اسالمی] النصره و جبهه جمله جبهه

 [27] .ها را شناسایی کرد توان ردپای رژیم ترکیه در برخی از این درگیری شد. می متعددی بین ارتش آزاد و ی.پ.گ منجر می

http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-19021766
http://www.reuters.com/article/2012/07/24/us-syria-crisis-turkey-kurds-idUSBRE86N12W20120724
https://rojavareport.wordpress.com/2014/12/22/efrin-economy-minister-rojava-challenging-norms-of-class-gender-and-power/
http://ekurd.net/mismas/articles/misc2012/7/syriakurd554.htm
http://www.peyamner.com/english/PNAnews.aspx?ID=283053
http://www.al-monitor.com/pulse/politics/2012/06/syrias-kurds-oppose-the-regime-y.html
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ای که بر شرایط ذهنی خود را  های بعد از جنبش روژآوا، و احتماالً به علت شرایط عینی ی ی.پ.گ و ارتش آزاد، در سال اما رابطه

ی.پ.گ و ارتش آزاد اتاق عملیاتی به نام  2014سپتامبر در  .[28کرد، مثل خطر هیوالی داعش، به نزدیکی گرایید] تحمیل می

کاری این همی کوبانی، یکی از لحظات  آتشفشان فرات تشکیل دادند که هدف آن بیرون راندن داعش از استان الرقه بود. محاصره

تصرف شهر تل هایی از ارتش آزاد، در کنار نیروهای ی.پ.گ به نبرد علیه داعش پرداختند.  را فراهم آورد. گردان جریان نظامیدو 

دارد. نیروهای سوتورو،  کاری نزدیک عملیاتیهم ،[29] نیروهای سوتوروچنین، ی.پ.گ با کاری بود. همیکی از نتایج این هم ابیض

اند. در حال حاضر،  دهی و تجهیز شده نظامیان مسیحی آشوری در استان الحسکه هستند که در حقیقت توسط ی.پ.گ سازمان شبه

 .کنند ند و در کنار نیروهای ی.پ.گ از شهر محافظت میهای ارتش آزاد، در شهر کوبانی مستقر چنان برخی از گردانهم

 ی کوبانی محاصره

ترین شهر آن یعنی کوبانی، حمالت خود به این منطقه  نیروهای داعش، به منظور تصرف کانتون کوبانی و مهم 2014سپتامبر در 

رسانی به این  مرزهای روژآوا از سوی رژیم ترکیه و اقلیم خودمختار کردستان بسته است. همین مساله امکان کمک را آغاز کردند.

 .سازد منطقه را با مشکل مواجه می

ی داعش قرار  که در روستاهای اطراف کوبانی، تحت حمله بالغ بر سیصد هزار نفر از شهروندان کرد سوریدر جریان این حمالت، 

متصرفات داشتند، به ترکیه پناهنده شدند. نیروهای ائتالف به رهبری آمریکا، با حمالت هوایی، تالش کردند که مانع از گسترش 

 [30] .داعش شوند

زمان چشم بستن به روی عبور سربازان تازه  ی کوبانی، بستن مرزها و هم گیری رژیم ترکیه در قبال محاصره در این میان اما، موضع

 گیری چندانی برانگیز بود. رژیم ترکیه، به عنوان یک عضو ناتو، سخت شدند، بسیار بحث نفسی که از خارج از سوریه جذب داعش می

 .کرد ی کوبانی را دو چندان می داد. و این فشار بر محاصره آمدند، انجام نمی به داوطلبانی که از اروپا برای پیوستن به داعش می

ی زنان و مردان کوبانی توجهات بسیاری را به خود جلب کرد، توجهاتی که اثراتی عینی بر  در همین زمان، به مرور مقاومت دلیرانه

د. پرسش این بود که این چه ساختار اجتماعی نوپایی است که در برابر توحش داعش در حال مقاومت است؟ و ی نبرد گذار صحنه

ای که زنان را به بردگی  ی جنگ بود. در مقابل ارتجاع فاشیستی ترین بخش مقاومت کوبانی، حضور گریالهای زن در جبهه یا صوری

 .در حال مقاومت است جنسی تنزل داده است، شکل دیگری از زندگی اجتماعی

ای به  ای که بدون اسلحه در حال رزم بود و البته، غیاب آن لطمات جدی شد. جبهه ی دوم کوبانی مربوط می و این همه به جبهه

بستگی با کوبانی بود که در مرز ترکیه و سوریه به فعالیت المللی هم ی دوم، جنبش بین زد. مراد از این جبهه مقاومت کوبانی می

ای کشاند. این توجهات، فشارها را بر رژیم  را به مرکز توجهات رسانه ل بود. در واقع، صدایی شد برای مقاومت کوبانی و آنمشغو

 .های مدعی دشمنی با داعش ایجاد کرد ترکیه افزایش داد و از سویی مسئولیتی جهانی برای قدرت

 .شانلی اورفا، در استان سوروچدر شهر  مرکز فرهنگی آمارااشت، ی کوبانی، یک مرکز استراتژیک د ی دوم یا پشت جبهه این جبهه

 

http://aranews.net/2014/09/ypg-fsa-form-joint-military-chamber-combat-isis-syria/
http://aranews.net/2014/10/kobane-turned-hell-isis-official/
http://aranews.net/2014/10/kobane-turned-hell-isis-official/
https://www.washingtonpost.com/world/kurdish-syrian-force-advances-on-key-border-town-held-by-islamic-state/2015/06/13/07355388-11db-11e5-a0fe-dccfea4653ee_story.html?tid=pm_world_pop_b
https://www.washingtonpost.com/world/kurdish-syrian-force-advances-on-key-border-town-held-by-islamic-state/2015/06/13/07355388-11db-11e5-a0fe-dccfea4653ee_story.html?tid=pm_world_pop_b
https://www.washingtonpost.com/world/kurdish-syrian-force-advances-on-key-border-town-held-by-islamic-state/2015/06/13/07355388-11db-11e5-a0fe-dccfea4653ee_story.html?tid=pm_world_pop_b
https://www.youtube.com/watch?v=Lq3mVbsFuN8
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2013/06/syria-syriacs-assyrians-kurds-pyd.html
http://www.agathocledesyracuse.com/archives/52
http://www.dailystar.com.lb/News/Middle-East/2014/Oct-22/274938-syria-says-giving-military-support-to-kurds-in-koban.ashx#axzz3GNeXxGTV
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 گذاری مرکز فرهنگی آمارا بمب

پیش از اشاره به قرارداد اجتماعی روژآوا، باید یک اتفاق تاریخی دیگر که در وضعیت کنونی روژآوا اثری عمیق گذاشته است را 

 .بررسی کنیم

ترکش از  3000، در حیاط مرکز فرهنگی آمارا، با انفجار بمبی در یک عملیات انتحاری و پرتاب بیش از 2015ی  بیست ژوییهدر 

نفر از اعضای فدراسیون  300دت رسیدند. حدود نفر از جوانان سوسیالیست و مدافع کوبانی )جنبش روژآوا( به شها 33این انفجار، 

رسانده  از استانبول خود را به شهر مرزی سوروچ بازسازی شهر کوبانی، برای کمک به (SGDF) های جوانان سوسیالیست اتحادیه

بود. بخش بزرگی از این « زیست ساختن کوبانی قابل»ی این فعاالن، گذر از مرز و ورود به شهر کوبانی، به منظور  بودند. خواسته

گویای تعلق و « های مقاومت گزی است های کوبانی، همان ارزش ارزش»ان بودند. شعار آن اعضای جنبش پارک گزیفعاالن، از 

 .آنان بود ی مبارزاتی پیشینه

ی خیابان قرار داشت،  ر کنارهی چهار متری از ضلع جنوب شرقی حیاط و د شدت موج انفجار، ترانس برق فشار قوی را که در فاصله

هایی که در سمت دیگر خیابان بودند هم از این انفجار در امان  های ساختمان های پنجره از میان به دو نیم تقسیم کرد. حتا شیشه

گذاری قرار  ی چند درخت که در مجاورت بمب های مرکز فرهنگی آمارا، در شاخه نماندند. در میان شیارهای دیوار و پنجره

سازی است و با  چنان غیر قابل پاکگان با وجود گذشت چند ماه از انفجار، هم باخته های گوشت و استخوان جان اند، تکه رفتهگ

 [31].پذیر است اندکی دقت مشاهده

ه ی یک کیلومتری از سمت شمال ساختمان یک پاسگا ی خیابان اصلی شهر واقع شده است. در فاصله مرکز فرهنگی آمارا، در کناره

متری جنوب این محوطه، یک پادگان ارتش ترکیه قرار گرفته است. با وجود این  600ای کمتر از  پلیس واقع شده است. در فاصله

سطح باالی امنیت نظامی در این خیابان، با توجه به این فرض که ترکیه یکی از اعضای ناتو است، با توجه به حساسیت موضوع، و 

ی  رابطه این عملیات، اصوالً یک عملیات پیچیده و سطح باالی تروریستی نبوده است، ابهامات در مورد که در نهایت با توجه به این

 .شود تر می بیش گذاری رژیم ترکیه و این بمب

کنندگان در آمارا  د این عملیات باید گفت که عامل یا عوامل تروریستی، منتظر جمع شدن و افزوده شدن بر جمعیت شرکتدر مور

 .تر را وارد سازند، منتظر ماندند ای که تلفات بیش اند برای لحظه که فرصت انجام پیش از موعد را داشته اند. و با این مانده

بینیم. در بخش جنوبی این  شکل می L آمارا نگاه کنیم، حیاط این مجموعه را به صورت ی هوایی مرکز فرهنگی اگر به نقشه

که  اند. مختصر آن تر آن است، جمعیت بسیار زیاد و متراکمی از جوانان سوسیالیست جمع شده محوطه، که بخش به نسبت کوچک

تر، یقینا آمار کشته و مجروحین کاهش م کمشد، در میان درختان و با تراک اگر این جمعیت، در ضلع شمالی حیاط جمع می

که اصوالً دشمنِ خود را بسیار  دارد، این ی استراتژیکی این جنبش پرده بر می یافت. عدم توجه به این موارد از یک مسئله می

تر در نظر  از این جریان را اندکی جدی پنهان رژیم ترکیهو  پشتیبانی پیدای امنیت و توحش داعش و  گیرند. اگر مسئله کم می دست

 .یمشد داشتند، احتماالً با این سطح از آسیب به تمامیت جنبش روژآوا مواجه نمی می

هنگی آمارا در کیلومتری کوبانی واقع شده است. مرکز فر 10شهری است که در  سوروچبرانگیز است.  چند نکته در این واقعه، تأمل

http://www.theguardian.com/world/2015/jul/20/explosion-hits-turkish-town-near-syrian-border
http://www.theguardian.com/world/2015/jul/20/explosion-hits-turkish-town-near-syrian-border
https://syria360.wordpress.com/2015/07/21/why-did-isis-attack-suruc/
http://www.internationalviewpoint.org/spip.php?article4143
http://www.theguardian.com/world/2015/jul/23/turkey-syria-border-reinforced-suruc-suicide-attack
http://www.theguardian.com/world/2015/jul/23/turkey-syria-border-reinforced-suruc-suicide-attack
http://www.theguardian.com/world/2015/jul/26/isis-syria-turkey-us
https://www.jacobinmag.com/2015/08/turkey-nato-isis-hdp-kpp-suruc/
https://en.wikipedia.org/wiki/Suru%C3%A7
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ی این مرکز فرهنگی، محلی برای  های فرهنگی بود. در محوطه رسمی محلی برای آموزش موسیقی و کالس طور شهر سوروچ، به

های مردمی ناخواسته شکل گرفته بود. چراکه فضای آرام این محوطه، جایی برای استراحت و دوری از سیاست سرکوب  بستگیهم

های یک شهر کردنشین در ترکیه بود. با پیدایی جنبش روژآوا، این محل به مرور به یک مرکز مقاومت جنبش تغییر  در خیابان

 .ی کوبانی از خود نشان داد ترین شکل کارکردی خود را در جریان محاصره د، که غاییشکل دا

گیری با شهروندان و یا فعاالن سیاسی، نه تنها  اش، مکانی عمومی بودن، امکان ارتباط خاطر اینترنت پرسرعت مرکز فرهنگی آمارا، به

بستگی با روژآوا بدل المللی هم امن و قابل اطمینان برای جنبش بین المللی که به مکانی به یکی از نقاط جذاب برای خبرنگاران بین

المللی برای پیوستن به  شد. در یک کالم، مرکز فرهنگی آمارا، دیگر یک مرکز فرهنگی صرف نبود! مکانی بود که رزمندگان بین

ی مطبوعات و رسانه از سراسر جهان بود، گذاشتند، محل اقامت خبرنگاران و اهال اجرا می جا قرارهای امن خود را به ی.پ.گ در آن

ی  ی مهم و نقطه که، مرکز فرهنگی آمارا، یک پشت جبهه بستگی با کوبانی بود. مختصر آنگیری فعاالن جنبش هم ی ارتباط نقطه

، توان کوبانیبستگی با المللی هم تردید اگر جنبش بین یافت. بی جا عینیت می ای از مقاومت در آن استراتژیکی بود که بخش عمده

المللی بر رژیم ترکیه وارد کند، اگر کوریدورهای  توانست فشاری بین های خود را نداشت، اگر نمی گسترش و پخش فعالیت

توان از پیروزی قطعی جنبش روژآوا بر  شد، نبود، نمی ده میگاهی که بر اثر کوشش این فعاالن در مرز ترکیه و سوریه گشو به گاه

گرفت، توجه  ی هماهنگی و هدایت آن در مرکز فرهنگی آمارا صورت می ها که بخش عمده توحش داعش مطمئن بود. این فعالیت

دوستانه به شهر  انهای انس های جهان را به این نقطه متمرکز ساخت، از سوی دیگر باعث تسهیلی هرچند ناچیز در کمک رسانه

 .کرد دهی می ی نبرد با داعش سازمان المللی را برای رسیدن به جبهه تر، رزمندگان بین کوبانی شد. از همه مهم

ی استراتژیک از جنبش روژآوا گرفته شده است. پس از  پس از عملیات تروریستی در این مرکز، باید اعتراف کرد که یک پشت جبهه

توانست  اصطالح( ضد تروریستی رژیم ترکیه، امکاناتی که شهر سوروچ و جنبش پشتیبانی می می عملیات )بهاین عملیات، و آغاز رس

 .[ نیست32بستگی با کوبانی]المللی هم در اختیار روژآوا قرار دهد از آن گرفته شده است. این روزها دیگر خبری از جنبش بین

کم تا این لحظه، رژیم ترکیه و توحش داعش در  اید اذعان کرد که دستهرچند برای همراهان این جنبش خبری تلخ است، اما ب

 .اند ی روژآوا که نمود آن در عملیات تروریستی شهر سوروچ تجلی یافت، بسیار موفق عمل کرده جبهه شکست پشت

 گرایی هویتی در منشور قرارداد اجتماعی روژآوا کثرت

های مترقی این قرارداد بر  ترین جنبه ای را در آن یافت. مهم های مترقی توان جنبه ، میمنشور قرارداد اجتماعی روژآوابا نگاهی به 

 .گرایی هویتی دموکراسی مستقیم، کثرت ،[33]توان مشخص کرد. زنان محور سه موضوع می

شناسد و خواهان  رسمیت میو دینی ساکنان این کانتون را به ند سوم این قرارداد، با اشاره به کانتون جزیره، تکثر قومیمثال در ب

 .ها است ها، مسلمانان، مسیحیان و یزدی ها، ارمنی ها، چچنی آمیز میان اجتماعات کردها، آشوری یک زندگی مسالمت

 .د که حقوق قومی، فرهنگی، زبانی و جنسیتی خود را بیان کنددر بند بیست و سه آمده است که هرکس حق دار

رسمیت شناخته های جهانی حقوق بشر به کنوانسیونی جهانی حقوق بشر و تمامی  در بند بیست و یک این قرارداد، اعالمیه

https://www.jacobinmag.com/2015/01/the-battle-for-kobane/
http://peaceinkurdistancampaign.com/charter-of-the-social-contract/
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 .شود می

 .تتاکید شده اس ...در بند بیست و هشت بر حق زنان به حضور در جامعه، حضور در قدرت سیاسی و

صراحت، برابری زنان و مردان در چشم قانون را  ترین بندهای این قرارداد، بند بیست و نه است که در آن به و البته یکی از مترقی

 .شود کند. و ضامن برابری حقوق زنان در جامعه می بیان می

ها،  و کوبانی، کنفدراسیونی از کردها، عربما، مردم مناطق خودمختار دموکراتیک عفرین، جزیره »ی این قرارداد آمده:  در دیباچه

طور رسمی، این منشور را که بر مبنای اصول خودمختاری  ها، آزادانه و به ها و چچنی ها، ارمنی ها، ترکمن ها، آرامی ها، کلدانی آشوری

 «.نهیم کنیم و بنا می نویس شده است، اعالم می دموکراتیک پیش

تر از آن، تأکید بر تمامیت ارضی کشور  گرایی این منطقه، و مهم دارد، یکی تأکید بر کثرت ی مهم وجود در این دیباچه، دو نکته

ای به استقالل و  ترین اشاره ای که از سوی مسئوالن روژآوا منتشر شده است، کوچک سوریه. در واقع، تا این لحظه، در هیچ بیانیه

« کنفدرالیسم دموکراتیک»شه در تغییر ایدئولوژی این جنبش دارد. در شود. و این مسئله، قطعا ری جدایی از کشور سوریه دیده نمی

 .مسئله دیگر استقالل و جدایی و تاسیس یک دولت  ـ ملت جدید نیست

بودن مردم کرد، در مقابل مردم دیگر  نوعی ویژه و برجسته ای به برتری یا به کجای این قرارداد اجتماعی، اشاره در حقیقت، در هیچ

آید. این منشور به نحوی تنظیم شده است که تأکید نه بر محتوای هویتی اقوام، که بر امر مشترک  می به چشم نمیهای قو هویت

حل بدیع و زیبایی را بسیار کارآمد و مترقی  های قومی این منطقه، چنین راه آنان یعنی زمین مشترک باشد. پیچیدگی هویت

ناشدنی  های درخشان را با موانعی گاه رفع ساختن ایده و جبر بیرونی عملی جاست که شرایط عینی سازد. متأسفانه مشکل آن می

 .کند مواجه می

های  ای مثل ترکیه از یک سو و دیگران از سوی دیگر، شبیخون های ژئوپلتیک منطقه تر شدن شرایط، نفوذ قدرت در واقع، با پیچیده

گوید،  چنان که مارکس در مورد استعمار بریتانیا می شود. آن تر می گروز پر رن های قومی روزبه ها میان هویت مرزگذاری …داعش و 

های پیش از خود سیاست تفرقه بینداز و حکومت کن را برای سلطه در هند  ها همانند رومی انگلیسی(: »70؛1390)آندرسون؛

 "اصل حیاتی برتری بریتانیا"، "کمانها و حا ها، مرام خصومت میان نژادها، قبایل، کاست"اتخاذ کرده بودند که بنا به آن ایجاد 

های قومی به  های هویت های هویتی بنا کند، از مرزگذاری کوشد تا هژمونی خود را بر گسل هر قدرتی، که می .«شود شمرده می

با سازد. برای نمونه، رژیم ترکیه در تالش است تا  های هویتی را برجسته می کند و تا جای ممکن شکاف برداری می خوبی بهره

       ها را در تباین با دیگران برجسته سازد. و یا،  های مقیم روژآوا و شمال سوریه، هویت قومی ترکمن تشکیل گردانی از ترکمن

های قومی )هرچند  ی کانتون کوبانی به نزاع تبار روژآوا با داعش در جریان محاصره های محدود برخی از شهروندان عرب کاریهم

شود  های هویتی منتج می های تلخ عینی که به شکاف گرایی هویتی، تا واقعیت های انتزاعی کثرت آل محدود( دامن زد. از ایده

 .ی بسیاری وجود دارد فاصله
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 از بوکچین تا اوجاالن

 در کنیا دستگیر، سازمان امنیت ترکیه )میت( به کمک سازمان سیا، عبداهلل اوجاالن رهبر وقت پ.ک.ک را 1999ی  در فوریه

طور اساسی در ایدئولوژی خود تجدید نظر کرد. او مارکسیسم ـ لنینیسم را مورد انتقاد قرار  اوجاالن پس از دستگیری، به .[34]کرد

ها برای او، مورای بوکچین بود، به نوعی سوسیالیسم لیبرتارین دست  ترین آن ه مهمی آثار اندیشمندان غربی، ک داد و با مطالعه

 .یافت

های این دو، اوجاالن خود را شاگرد بوکچین نامید و تمایل  نگاری ی آثار فراتر رفت، در نامه ی اوجاالن و بوکچین از مطالعه رابطه

بعد از مرگ بوکچین، در ارتفاعات قندیل، . [35]ود که این دیدار را پذیرا شودخود برای دیدار او را اعالم کرد. بوکچین پیرتر از آن ب

 .برگزار کرد مراسمی به مناسبت درگذشت اوپ.ک.ک 

[ را از مارکسیسم استالینیستی )و البته 37سم]باشیم، گذار خود به آنارشی  [ بهتر است که در نظر داشته36در مورد بوکچین]

سره با استالینیسم بعدها تروتسکیستی( انجام داد. متأسفانه، بوکچین به نسلی از فعاالن چپ متعلق است که مارکسیسم را یک

 [38] .شد و البته به مارکسیسم عامیانه های مارکس منتهی می انگاشتند. این نگاه به درکی سطحی از آموزه سان مییک

[ بر آثار اوجاالن و به تبع آن بر جنبش روژآوا تأثیری ژرف گذارد. اکولوژی اجتماعی، دموکراسی 39ی اساسی بوکچین] چند ایده

 .نزد اوجاالن، شکل گرفت« کنفدرالیسم دموکراتیک»ی  هایی است که به صورت ایده ی ایده [ مجموعه40گرایی] مستقیم و جماعت

ی عبداهلل  [ نوشته42«]کنفدرالیسم دموکراتیک»مبنای ایدئولوژیک جنبش روژآوا قرار گرفته است،  [ که41هایی] یکی از کتاب

 .[ است43اوجاالن]

چه که او، پارادایم  های تاریخی آن زمینه ای، اوجاالن مسیر استداللی خود را با بررسی پیش صفحه 44ی  ی این جزوه در مقدمه

 (8-9؛2011کنفدرالیسم دموکراتیک؛کند. ) نامد، آغاز می ملت می -دولت 

( تاریخ مورد 9ی  های قومی بیابد. او در یک پاراگراف )صفحه ی هویت ملت برای حل مساله -در تالش است تا راهی به جز دولت 

های دینی، انباشت سرمایه،  ملت با بنیان - های دولت بستگی دهد، سپس به هم نظر خود تا پیش از انقالب صنعتی را شرح می

رساند. سپس در سه صفحه  پردازد. این کار را بدون نیاز به ارجاع به هیچ منبعی، در پنج صفحه به پایان می می …وروکراسی و ب

(. پس از آن 15تا  18)همان؛ گرایی، علوم پوزیتیویستی، سکسیم و مذهب کند: ملی ملت را بیان می -های ایدئولوژیک دولت  بنیان

 .م دموکراتیک را شرح دهدکند تا کنفدرالیس تالش می

انگاشته شده هستند،  های بدیهی فرض هایی که عمالً آغشته به پیش سو غیاب ارجاع به نظرات دیگر، از سویی استدالل از یک

توان جای داد. شتاب در حل تمامی مسائل تاریخ به  را در ذیل متون مقدس مذهبی می خصلتی مونوتونیک به متن بخشیده، که آن

 !شود اری و اغراق منتهی میانگ ساده

ای  توان مدیریت سیاسی یا دموکراسی روایی و حکومت را می ی فرمان این شیوه»جزوه در مورد کنفدرالیسم دموکراتیک:  21در ص 

ند: ک های کنفدرالیسم دمکراتیک را مختصراً در همان صفحه چنین بیان می ترین تعبیر از ویژگی و احتماالً مهم« بدون دولت نامید.

http://www.nytimes.com/1999/02/20/world/us-helped-turkey-find-and-capture-kurd-rebel.html
http://www.biehlonbookchin.com/pkk-salute-bookchin/
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های سیاسی گشوده است. منعطف، چند فرهنگی، ضد انحصارگرایی و  ها و دسته کنفدرالیسم دموکراتیک به سوی دیگر گروه»

( که 22گوید )ص ی دموکراتیک سخن می او از مدرنیته .«محور است. اکولوژی و فمینیسم محورهای کانونی آن هستند اجماع

ی دموکراتیک، بر مبنای کنفدرالیسم دموکراتیک برساخته  ت. معتقد است که مدرنیتهمحور مدرنیته اس بدیلی بر شکل کنونی سلطه

 .شود می

که ناکارآمدی دولت ـ ملت در دموکراتیزه ساختن جامعه برآمده از چه  کند، این در ادامه از چگونگی کاربست این ایده بحث می

که، کنفدرالیسم  مختصر آن…تاریستی دولت ـ ملت کرد و که دفاع از خود را باید جایگزین ساختار میلی عواملی است، این

دموکراتیک تأکیدی ویژه بر تمرکززدایی، پخش ساختن قدرت، ممانعت از جمع شدن قدرت در یک بخش از ساختار اجتماعی، 

 .های اقوام دیگر و نگاهی اکولوژیک به جامعه دارد تسامح و تساهل نسبت به تمامی آیین

گویی  انگارانه مدعای پاسخ گرایی است که به شکلی ساده ی اوجاالن یک ضعف بنیادین دارد و آن نوعی ذات رسد، نظریه به نظر می

 .داری نولیبرال را دارد های غیرقابل عبور سرمایه بست به بن

فراتاریخی ساختن  سازد و اشتباه دوم خود را پس از را به چارچوبی فراتاریخی بدل می او با ذاتی ساختن دولت ـ ملت، ناخواسته آن

دهد که با خلط مبحث، تعارضات کار و سرمایه در جامعه را به تعارضات دولت ـ ملت و اقوام  این مفهوم به این صورت انجام می

العلل  چه که اوجاالن به عنوان علت کند. آن دهد به نحوی که تمامی مشکالت جامعه از میان تضاد با دولت ـ ملت رشد می تقلیل می

داری  های روند تاریخی سرمایه شمارد، یعنی دولت ـ ملت، یکی از نتایج یا معلول شدن دموکراسی در عصر حاضر بر می غیرممکن

های  چه که اوجاالن پایه یقین در آن مند است که به تواند خصلتی ذاتی و فراتاریخی بیابد. دولت ـ ملت مفهومی زمان است که نمی

گرایی، علم پوزیتیویستی، سکسیم و مذهب ممکن است ریشه داشته  ( یعنی، ملی15_18ص خواند ) ایدئولوژیک دولت ـ ملت می

بندد، مثل استداللی که در نفی پوزیتیویسم )ص  اش به کار می ای که در دفاع از استدالل انگارانه ی استدالل ساده باشد، اما شیوه

[ که انتخاب کرده است، ادعاهای 44ای] علت بیان ساده بهسازد.  گیرد، اندکی چارچوب فکری او را متزلزل می ( به کار می17

« کند. اش را به یک کلونی بدل می دولت ـ ملت، با استثمار زنان، جامعه»کنیم. مثال معتقد است که  عجیبی را در متن مشاهده می

ای برای نفی  ین فرض که چارهداری است! او با ا (. اشکال چنین ادعاهایی این است که مبداء استدالل، نفی نظام سرمایه16)ص 

داری  هایی در دل سیستم سرمایه حل هایی که یافته صرفاً راه داری باید جست به این مسائل اندیشیده، که متأسفانه پاسخ سرمایه

های اجتماعی درست مثل  سکسیم با ریشه»شود که:  مدعی می 17و  16صفحات که در  است. پس نباید متعجب شد وقتی

در « خطرتر نیست. داری کم های اجتماعی از سرمایه ک محصول ایدئولوژیک دولت ـ ملت و قدرت است. سکسیم با ریشهگرایی ی ملی

گیرند، هرچند تالشی  ند که از منابع متفاوتی نشات میای متفاوت داری دو مسئله تحلیل نهایی، از نگاه اوجاالن، سکسیم و سرمایه

 .دهد گیرد، به خرج نمی داری نشئت نمی بیین این نظر که سکسیم از سرمایهدالنه( برای ت های ساده )به جز استدالل

شود و در حدود سی الی چهل صفحه به  که از تاریخ و تبیین تاریخی آغاز می ،[45]های سیاسی ی نگارش جزوه این شیوه

که، حتا اگر در بیان  دارد، و آن این ییابد، پرده از یک اشکال اساسی و غیرقابل اغماض جنبش روژآوا بر م های جامع دست می پاسخ

توان، روح رهبر  [، همچنان می46از استالینیسم فاصله گرفته شده، که حقیقتا این اتفاق در شکل ساختاری و سازمانی افتاده است]

ر اساس نظرات او داند و باید ب یا فردی که در جایگاهی فراتر از دیگران ایستاده است را حس کرد. او کسی است که همه چیز را می
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ای مثل این متن،  ای گرفته نشده است. متون سطحی دست به عمل زد. هنوز از کیش شخصیت و رهبران مقدس و آسمانی فاصله

ای که کسی جرات به  شود، که از غیاب جریان جدی نقد در رنج است. در جامعه ای به یک ایدئولوژی مترقی بدل می در بستر جامعه

شود. جنبش روژآوا هنوز تا  ای ازلی ـ ابدی بدل می انگارانه، به آیه ی رهبر را ندارد، هر سطری، هرچند سادهنقد کشیدن مقام قدس

 .ای را باید طی کند فاصله گرفتن از کیش شخصیت مسیر دشوار و طوالنی

که کیش شخصیت  های احتمالی جنبش به سمت راست خالصه کرد. در جنبشی توان در گرایش ایراد اساسی کیش شخصیت را می

شود. در  تر جنبشی مترقی باشد، زائل می ی آن است، توان مقاومت در برابر گرایش به راست آن، حتی اگر پیش بخشی از شاکله

زمانی پ.ک.ک با پذیر است. لذا، اگر  ای که کیش شخصیت ریشه دوانده، تصمیمات رهبر یا هیئت نمایندگی رهبر، توجیه جامعه

کند، بنا به شرایط این نزدیکی به دوری بدل  روابطی نزدیک دارد و دولت حافظ اسد از آن حمایت می جمهوری عربی سوریه،

ها و  گیری گر جهت کند، اما شرایط است که توجیه ای با کیش شخصیت، رهبر نیست که شرایط را انتخاب می شود! در جامعه می

گیرد، اگر شرایط  گرا می شود. اگر شرایط ایجاب کند، رهبر تصمیم به نزدیکی به یک دولت راست به راست یا چپ رهبر می گرایش

های دموکراتیک مردمی چه نقشی دارند؟ تنها  گیرد. پس در این میان، خواست گرا موضع می ایجاب کند، رهبر علیه آن دولت راست

 .دانند داند که مردم نمی شود. چراکه رهبر یا روح رهبری حاکم، چیزی می این تغییر مسیرها محدود مینقش مردم به پذیرش 

 .دهد روی مجال اعوجاج روشی را به هیئت رهبری خود نمی ی مردمی دموکراتیک، به هیچ در مقابل، توده

 ی طبقاتی؟ هویت قومی یا مبارزه

ی جنبش روژآوا، نه  برنده ی پیش که رانه گرای این انقالب دارد، این اره به محتوای قومیتبرخی از نقدهای وارده بر جنبش روژآوا، اش

پیش از تحلیل برخی از نقاط ضعف جنبش روژآوا، باید به این سوال توجه  .[47]ی هویت قومی است ی طبقاتی، که منازعه مبارزه

شود ارزیابی  ای که به انقالب اجتماعی منتهی می نیروی تاریخیعنوان  توان به کرد که آیا یک جنبش مبتنی بر هویت قومی را، می

ی طبقاتی نسبتی وجود دارد؟ پیوند و  کرد؟ اگر چنین است، آیا بالذات، چنینی جنبشی مترقی است؟ آیا میان هویت قومی و مبارزه

 بندی کرد؟ توان صورت گونه می ارتباط میان این دو مفهوم را چه

شود.  گرایی متجلی می خواهی و قوم ها در هیبت هویت داری، یکی از واکنش و ذهنی مدرنیزاسیون سرمایه های عینی در مقابل تالش

و  50ی جهان سومی در دهه  های وابسته صورت نظریات توسعه، دستورکار دولت ایدئولوژی مدرنیزاسیون که شکل کالسیک آن، به

دارانه به یک شکل واحد  ی سرمایه ی توسعه تمامی مناطق و جوامع از شیوهراستایی است. باور به گذار  میالدی بود، عموماً تک 60

 .گرفت گرایانه به خود می گرایانه یا قوم ها به این ایدئولوژی رنگ و بوی ملی دارد. در عمل اما، واکنش

ای متعلق به دوران  چ روی، مسئلهها به هی ی قومیت را دارد، مسئله داری نولیبرال قصد ترویج آن چه که ایدئولوژی سرمایه برخالف آن

ای مربوط به سنت و در  کنند، هویت قومی، مسئله های نولیبرال بیان می طور که ایدئولوگ داری، یا آن گیری سرمایه پیش از شکل

های هویتیِ قومی یا دینی رشد  طور مشخص در خواست های خاص سنت که به تضاد با مدرنیته نیست. دست بر قضا، سنت و شکل

ی جدی و فوری عصر و  ها، مسئله ی قومیت داری است. از این جهت، مسئله ی رشد سرمایه کند، از محصوالت جانبی یا ناخواسته یم

 .ی ماست زمانه

http://fas.org/irp/world/para/docs/studies3.htm
http://fas.org/irp/world/para/docs/studies3.htm
http://fas.org/irp/world/para/docs/studies3.htm
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های  ها و تقاضاهای اجتماعی مبتنی بر هویت قومی را در میان جنبش مانوئل کاستلز، یکی از پژوهشگرانی است که اهمیت خواست

 .ای درخشان تحلیل کرده است اریخ معاصر، به شیوهاجتماعی عینی ت

وجه بارز این جامعه، (: »17؛1389ای است. )کاستلز؛  ای شبکه [ جامعه48ی معاصر] فرض اساسی کاستلز این است که جامعه

و ای شدن سازمان،  های اقتصادی است که اهمیت استراتژیکی قاطعی دارند. شبکه شمول شدن آن دسته از فعالیت جهان

هم پیوسته و متنوع  ای فراگیر، به ثباتی کار و فردی شدن نیروی کار؛ و نیز فرهنگ مَجاز واقعی که از نظام رسانه پذیری و بی انعطاف

 «.ای است ی شبکه ی جامعه از دیگر وجوه مشخصه ... وجود آمده است، به

گیری بازار  شمول شدن یا به تعبیری بهتر، شکل وجوی پاسخی برای این سؤال است که چرا جهان کاستلز در تحلیل خود در جست

های اقتدار سرمایه بر کار منتهی شده است، با  ای که تقسیم محلی نیروی کار را به چالش کشیده و به مرززدایی از گستره جهانی

 (18؛1389رو شده است؟ )کاستلز؛ ی محلی روبه گرایانه های هویتی و قوم واکنش

گراست؛ که این امر را با تحلیل  های هویت ها و یا الگوهای کلی جنبش بندی برخی از ویژگی صورتتالش کاستلز، حرکت به سوی 

 .دهد گرا انجام می های قوم طیف متنوعی از جنبش

برداشت من از اصطالح هویت، »داند. )همان(:  می« ای برای مردم سرچشمه معنا و تجربه» (:22؛1389کاستلز، هویت را )کاستلز؛

ی  ه سخن از کنشگران اجتماعی باشد، عبارت است از فرایند معناسازی براساس یک ویژگی فرهنگی یا مجموعهدر صورتی ک

 «.شود های فرهنگی که بر منابع معنایی دیگر اولویت داده می ای از ویژگی پیوسته هم به

کشی با دیگر  که دقیقاً در ایجاد مرز و خط کند. معنایی او بر این باور است که هویت، معنایی مشخص و یگانه را برای فرد مهیا می

 .کند معانی یا محتواهای هویتی خود را برجسته و نمایان می

تواند از منظر افراط او و رجحان قائل شدن برای هویت فردی در مقابل نقش  ی کاستلز می احتماالً یک نقد مناسب بر این ایده

ورزد که پیشنهاد  اصرار میداری متأخر  به عنوان منبع معنادهی در سرمایهقدری بر مفهوم هویت  فردی، مطرح شود. کاستلز به

برای اکثر کنشگران اجتماعی معنا حول یک هویت اساسی سازمان  …ای، ی شبکه در جامعه(: »23؛1389)کاستلز؛ .کند می

اساسی در طول زمان و مکان قائم  دهد( این هویت هایی قرار می ها و چارچوب ها را در قالب یابد )یعنی هویتی که دیگر هویت می

 «.ذات است به

داری نولیبرال،  های آخرالزمانی سرمایه انگیز بود. چراکه بر مبنای ایده گرایی، در اواخر قرن بیستم، از جهاتی شگفت گرایش به ملی

ی  جانبه پیش از این مرگ سه(: »45؛1389ها وجود نداشت. )کاستلز؛ گرایی ای برای فوران شورانگیز انواع ملی کننده دلیل قانع

شمولی فرهنگ  المللی شدن نهادهای سیاسی؛ مرگ در اثر جهان گرایی اعالن شده بود: مرگ در اثر جهانی شدن اقتصاد و بین ملی

یابد؛ و مرگ در اثر یورش  های الکترونیک، آموزش و پرورش، کتابت، شهری شدن و نوسازی انتشار می مشترکی که از طریق رسانه

های اجتماعی و واقعیات عملی دوران، از این  خوانی میان برخی نظریهکاستلز معتقد است که ناهم .«…ها به خود مفهوم ملت علمی

 .هاست ها حیاتی مختص به خود دارند که مستقل از موقعیت دولت گرایی و ملت گیرد که ملی واقعیت سرچشمه می
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 (46؛1389)کاستلز؛

گرایی  (. مشخصاً ملی47-48؛1389کند، )کاستلز؛ ی تحلیلی تأکید می یی معاصر بر چند نکتهگرا کاستلز، در بحث پیرامون ملی

ها، به لحاظ  تواند منجر به تشکیل دولت ملی شود و یا نه. ملت الزاما به خواست تأسیس دولت ملی منوط نیست، به این معنا که می

 .اند تاریخی و تحلیلی، هستارهایی مستقل از دولت

ی جهانی است.  گرایی و فرهنگ مسلط و پذیرفته شده دهد، به نوعی در ارتباط با نسبت ملی گری که او نشان میی دی نکته

گرایی و نخبگان وجود ندارد،  ای میان ملی گرایی معاصر غالباً واکنشی است علیه نخبگان جهانی. این بدین معنا نیست که رابطه ملی

سازی  سانای که تالشی برای یک گرایی معاصر نسبت به استیالی فرهنگ جهانی ملیتر تأکیدی است بر خصلت واکنشی بلکه بیش

 .کند ها اعمال می و حذف تفاوت

دهند، واکنش یا تمهیدی است، در برابر خطر فردگرایی  های اجتماعی انجام می های محلی یا اصوالً سازمان تالشی که جماعت

مردم در برابر فرایند (: »82؛1389داری نولیبرال شده است. )کاستلز؛ ی سرمایه ههای جامع ترین ویژگی افراطی که یکی از برجسته

ای هستند که در طول زمان،  گونه های اجتماع آمدن در سازمانهمکنند و مایل به گرد عی مقاومت میاجتما  ی شدن و تجزیه فردی

ی من این است که اگر چنین چیزی رخ  کند. فرضیه احساس تعلق و در نهایت، در موارد بسیار، هویتی فرهنگی و همگانی ایجاد

های شهری شوند تا از طریق آن منابع مشترک کشف  دهد، فرایندی از بسیج اجتماعی ضرورت دارد. یعنی مردم باید درگیر نهضت

 «.ای تولید شود و از آن دفاع شود، شکلی از سهیم شدن در زندگی پدید آید، و معنای تازه

ی  (. تقاضاهای شهری درباره82؛1389اعی شهری، بر کانون سه دسته اهداف اصلی متمرکز اند، )کاستلز؛های اجتم این نهضت

 .شرایط زندگی و مصرف جمعی؛ تحکیم هویت محلی و فرهنگی؛ کسب خودمختاری محلی و سیاسی و مشارکت شهروندی

در مواجهه با (: »82؛1389)کاستلز؛ های کارگری، های قدرتمند چپ کارگری و یا به تعبیری شکست نهضت غیاب جنبش

ترین منبع  ی فرهنگی و ستم سیاسی، برای مردن راهی به جز تسلیم یا واکنش برمبنای در دسترس کشی اقتصادی، سلطه بهره

 «... .ها باقی نگذارده خودشناسایی و سازمان خودمختار، یعنی محلیت آن

برای آن دسته از کنشگران اجتماعی که از فردی شدن هویت (: »87؛1389که کاستلز بر این باور است که )کاستلز؛ مختصر آن

گزین برساختن ترین جای کنند، اصلی اند یا در برابر آن مقاومت می  های جهانی قدرت و ثروت طرد شده ناشی از زندگی در شبکه

ها از  ی این جماعت سه ویژگی عمده .«ای هستند های فرهنگی استوار بر بنیادهای دینی، ملی یا منطقه ی ما، جماعت معنا در جامعه

ای هستند که کارکردشان ایجاد انسجام و  های تدافعی اند؛ در بدو امر، هویت هایی به روندهای جاری اجتماعی این قرار است: واکنش

مشخصاً زبان و شوند که  طور فرهنگی برساخته می ها به ی بیرون است؛ و سرآخر، این جماعت تأمین پناهگاه در برابر دنیای خصمانه

 .هاست تاریخ مشترک یکی از منابع اصلی تأمین معنا و ارزش در آن

شود. احتمال  ترین خطری که متوجه یک مقاومت فرهنگی در یک اجتماع هویتی است، به سکون و ایستایی آن مربوط می مهم

که در هر زمان و مکان که  شود و یا این ها محصور بماند. اگر چنین فراوانی وجود دارد که مقاومت فرهنگی در مرزهای جماعت

های خود خواهد بست و بدین  اش را به روی مؤلفه ی بنیادگرایی پنهان گرایی حلقه جماعت(: »89؛1389چنین شود، ) کاستلز؛
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 «.آسا تبدیل کند های بهشت گرایانه را به دوزخ های جماعت سان موجد فرایندی خواهد شد که شاید بهشت

شمار تاریخی، سرانجام تلخ این  های بی ی هویتی وجود ندارد. نمونه گرایانه چ ضمانتی برای بقای بهشت جماعتکه، هی طرفه آن

 .کنند های زمینی را تایید می بهشت

با هدف ایجاد یک پادشاهی اشتراکی »هایی کمونیستی شکل گرفت،  (، که بر مبنای ایده22؛1389قیام تایپینگ تائو )کاستلز؛

این پادشاهی براساس تعلیمات انجیل، بیش از یک دهه دوام آورد و  .«دگرایی نومسیحی در چین به وقوع پیوستمتکی به بنیا

 .درنهایت به قیمت زندگی بیست میلیون چینی، به پایان رسید

فست نسبت به رشد راستایی که در مانی [. مارکس، از نگاه تک49تواند بسیار آموزنده باشد] گرا می نگاه مارکس به این قیام قومیت

گیرد. اگر در زمان نگارش مانیفست بر این باور بود که تأثیرتأثیرات استعمار، در تحلیل نهایی  داری داشت، به مرور فاصله می سرمایه

کند )آندرسون؛  رسد که این فرض را رد می ای می ی فکری شود، به مرحله داری در جوامع تحت استعمار می موجب رشد سرمایه

نوعی، دیگر این فرض کهنه که تمامی  کند. به بندی می ی چندراستایی تکامل تاریخی را صورت (. ازسویی دیگر، فلسفه66؛ 1390

ی تولید  داری را طی خواهند کرد )مثل جوامع غربی، گذار از شیوه جوامع بشری، از جمله جوامع آسیایی همان مراحل رشد سرمایه

 .یابد را قابل اطمینان نمی داری( داری به فئودالی و سرمایه برده

ای که چین در آن قرار گرفته، یعنی به بخشی از بازار جهانی بدل شده است، تبعات  در تحلیل مارکس، بنا به وضعیت اقتصادی

 .(59؛ 1390)آندرسون؛ گذارد کود اروپایی تأثیرتأثیر میورشکستگی اقتصادی یا فروپاشی اجتماعی در چین، مستقیماً بر ر

های  داری جهانی، که دقیقاً با بحران ی اروپایی یا سرمایه ارتباط به جامعه کالم، در چنین وضعیتی، نه با یک اتفاق بی در یک

ی کارگر در اروپا تأثیری مستقیم خواهد  روایم. انقالب اجتماعی در چین، بر وضعیت طبقه داری جهانی روبه احتمالی در سرمایه

شد، حمایت از آن  ( و تاحدی مترقی در قیام تایپینگ مشاهده می57؛ 1390)آندرسون؛ مونیستیهای ک جاکه، ایده گذارد. از آن

 .ی نیروهای مترقی است وظیفه

( این جنبش سابقا 57؛ 1390)آندرسون؛ ی خواهانه که محتوای برابری مانیاما مارکس، در تأیید محتوا هیچ سوءتفاهمی ندارد! از ز

؛ 1390)آندرسون؛ نویسد بیند. او می ایت از آن نمیدهد، هیچ دلیلی برای حم نگستری تغییر شکل میمترقی به جنایات باندهای گا

«. هایی از ساختاری جدید اند، ویرانی بدون هسته انگیز ویرانی به بار آورده شورشیان چینی به نحو نامتناسبی در اشکال نفرت(: »68

انگیز  بخش باشد، خالی از محتوایی مترقی، از نظر مارکس یک ویرانی نفرت بدیلی رهاییکه فاقد  مبارزه با استعمار بریتانیا، در زمانی

گرا مثل تایپینگ نیست. جنبشی که  بیش نیست. صرف مبارزه با امپریالیسم، دال مترقی بودن و یا مترقی ماندن یک جنبش قومیت

ی جهانی علیه سرمایه است. در غیاب یک بدیل مترقی،  بخش، بخشی از مبارزه تردید پیروزی آن در صورت بقای محتوای رهایی بی

 .شود داری گامی روبه جلو محسوب نمی ویران ساختن استعمار سرمایه

ی طبقاتی است. اگر او شورش  خواهانه با مبارزه گرایانه و هویت ی قومیت، گویای ارتباط وثیق مبارزات ملی نگاه مارکس به مسئله

ی جدی و از درون )نه بیرون( با  داری، بلکه بخشی از مبارزه مثابه جدایی از سرمایهکند، نه به ل میهای هند را با دقت دنبا سپوی

داند و یا  می« جویان سپوی هندی را بهترین متحد جنبش انقالبی در غربجنگ»که  کند. تا جایی را ارزیابی می مناسبات سرمایه آن
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 (74؛ 1390درسون؛ )آن «.هند اکنون بهترین متحد ماست»معتقد است که 

های تاریخی پرشمار )از قیام ملی لهستان و  ی طبقاتی، بنا به مثال گرا با مبارزه ی یک جنبش ملی که، رابطه مختصر آن

خواه یا قومی، شرط  های هندی( ارتباطی تنگاتنگ بایکدیگر دارند و بقای یک جنبش هویت خواهان ایرلند تا قیام سپوی جدایی

 .ی کارگر در سطح محلی یا جهانی دارد اش با جنبش طبقه ن، صرفاً به ارتباط عینیپیروزی آن، دوام آ

ی منطقه  خواهانه های کارگری و یا دموکراسی بقای روژآوا، نه تاکید بر هویت قومی، که ارتباط یافتن این مقاومت نوپا با جنبش

پای روژآوا را ببندند، بنا به  های دموکراتیک هم وژآوا و جنبشاست. اگر دشمنان روژآوا، راه ارتباط یافتن و برقراری پیوند میان ر

 .پذیر و بدون آینده بدل خواهد شد ای آسیب ی تاریخی، روژآوا به جزیره تجربه

 غیاب کادر سیاسی

ی در سنت سیاسی چپ، میلیتانت سیاسی یا کادر سیاسی کسی است که واجد چند ویژگی بارز است. او سن باالتری از نیروها

که کادر سیاسی،  تر از همه این تری برخوردار است؛ و مهمی عملیاتی بیش شوند دارد؛ او از تجربه عموماً جوانی که عضو جنبش می

 .روی جنبش را دارد مجهز است که توان تحلیل مسائل پیش  گر است. او به دستگاهی مفهومی یک تحلیل

گیری جنبش است، به معنایی، وجود کادر سیاسی به  شدن ساحت تصمیمحضور کادر سیاسی، به معنای پخش شدن و دموکراتیک 

 .شود تمرکز زدایی از اقتدار سیاسی حاکم بر جنبش منتهی می

اما نباید کادر سیاسی را با کمیسر سیاسی اشتباه گرفت. کادر سیاسی واجد فردیتی سوبژکتیو است، در مقابل کمیسر سیاسی تنها 

پردازد. پویایی و دموکراتیک بودن یک جنبش  های پیشین می حل از میان آموزه ود و جستن راهبه تشریح نظرات از پیش موج

پذیری بحث در آن است. کمیسر سیاسی، که تنها به بازگویی نظر رسمی در جنبش و  سیاسی، وابسته به تعدد نظرات و امکان

کند. در یک  گیری اقتدار سیاسی در جنبش کمک می کلپردازد، به ش تقلیل دادن مسائل به مواردی تکراری و از پیش موجود می

بینی نشده ندارد،  ای از رویارویی با مسائل جدید و کشف راه جدید و تفکر پیرامون مسائل اتفاقی و پیش کالم، کادر سیاسی، واهمه

بش دارد. تمایز این دو ای که برعهده گرفته، گرایشی روشن به انزوا کشاندن کلیت جن اما کمیسر سیاسی بنا به نقش ساختاری

 .سازی و اقتدارگراسازی جنبش است نقش )کادر سیاسی و کمیسر سیاسی( در دموکراتیک

ترین نقاط  کند. عدم نیاز به کادر سیاسی، یکی از مهم کیش شخصیت، فضای چندانی برای رشد و بالیدن کادر سیاسی ایجاد نمی

های رو  ی سیاسی( پذیرفتن تالطمات و گرایش علت غیاب کادر ورزیده روی این جنبش )به ضعف جنبش روژآوا است. آسیب پیش

 .به راست در این جنبش است

ی جالبی را در آن  توان نکته شود دقیق شویم، می ای که در روژآوا توسط ی.پ.گ/ژ تشکیل می های آموزش نظامی اگر به دوره

ها، عالوه بر آموزش عمومی  در این دوره .[50]برد ه هفته زمان میهایی که درحال برگزاری است، بین ده الی دوازد بازیافت. دوره

های  گویند و یا در حالت کلی، آموزه شود. مثال، برای زنان از تاریخ زنان می نظامی، آموزش ایدئولوژیک نیز به داوطلبان داده می

 .شود س می[ از جمله، کنفدرالیسم دموکراتیک در این دو یا سه ماه آموزش فشرده، تدری51آپو]
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ی روژآوا باشند، لذا نه تنها باید به لحاظ نظامی آموزش  ی آینده های جامعه در واقع، قرار بر این است که رزمندگان ی.پ.گ/ژ ستون

توان انتظار داشت که در زمان کوتاهی مثل دو یا  جاست که نمی گیرند. نکته این ببینند، که به لحاظ سیاسی نیز تحت تعلیم قرار می

ی کلی این  یافت، با در نظر گرفتن پیشینه چنان که در سنت چپ مارکسیستی تعلیم می ای آن ی سیاسی اه، هیچ کادر ورزیدهسه م

جا این نکته اهمیت دارد که برای اولین بار، زمانی از شرایط  ین داوطلبان روستایی هستند. از آنداوطلبان، تعلیم یابد. اکثر ا

ای دارد. رهایی به قید  یابند. این امر تبعات قابل مالحظه شوند که خود را بخشی از یک سازمان نظامی می فرهنگی سرکوب رها می

ش رسمی متداول که بخشی از شرایط سرکوب ساکنان کرد سوریه بوده ها، عدم آموز نظامی شدن. از سوی دیگر، جوان بودن آن

 .کند های تئوریک آپو را فراهم می همگی شرایط الزم برای پذیرفتن ایدئولوژیک آموزه ...ی اندک،  است، تحصیالت پایین، مطالعه

ن شکل نگیرد، الزام شرایط عینی، در حتی اگر فرم تشکیالتی یک جنبش، دموکراتیک و مرکززدوده باشد، اما محتوایی متناسب با آ

دهد. محتوای دموکراتیک، شرط پابرجا ماندن  شدن گرایش می گذر زمان، فرم دموکراتیک را به سمت سانترالیسم و غیردموکراتیک

تفکر، سازد، چراکه اصوالً نیاز به  فرم دموکراتیک است. غیاب کادر سیاسی، رشد سطح آگاهی اجتماعی را کند و گاهی ناممکن می

کار گرفتن  شود، وضعیتی که اولویت جنبش، به شود. هرچند که در شرایط جنگی، وضعیتی استثنائی ایجاد می با پرسش مواجه می

ی سیاسی نیز ضرورتی تام  ی نظامی برای بقای جنبش حیاتی است، وجود نخبه قدر که یک نخبه نخبگان نظامی است، اما همان

 .دارد

 روژآوا یا چیاپاس؟

که در هر  وضعیت زنان و البته به دموکراسی مستقیمکنند. خصوصاً به  اشاره می چیاپاس های روژآوا و شباهتها، به  از تحلیل برخی

 .ای دارند دو جنبش ویژگی برجسته

شورشیان با (: »107؛1389ی هویت قومی است، )کاستلز؛ ه میان روژآوا و چیاپاس، مسئلهدر سطح نظری، یک شباهت عمد

افتخار بر سرخپوست بودن خود تأکید ورزیدند، و برای به رسمیت شناساندن حقوق سرخپوستان در قانون اساسی مکزیک مبارزه 

در چیاپاس، وجه مشترک « ی در این نهضت باشد.ا رسد که دفاع از هویت قومی عنصر برجسته کردند. با این حال، به نظر نمی

های قومی مختلف را گرد هم آورده و فرصت مبارزه را ایجاد کرده است. درست، در سطح نظری، طبق  سرزمینی است که گروه

یابی به  ی روژآوا، تالش برای دست شود. مبارزه روی به هویت قومی کردی محدود نمی نیز، مسئله به هیچ روژآوا قرارداد اجتماعی

که در سطح عملی، بنا به  شود. اما این را شامل می ...حقوقی سرزمینی است که اقوام مختلفی از جمله کرد، عرب، آشوری، چچنی و

آورند این جنبش، همچنان هویت فراقومی یا هویت سرزمینی خود را  ی وارد میهای ذهن ای که فشارهایی عینی بر ایده شرایط عینی

 .کند بحث دیگری است حفظ و پاسداری می

که جنبش روژآوا، از گشایش نسبی و  گیری آن دو است. درحالی ی شکل شود، ریشه یک تفاوت که بین این دو جنبش مشاهده می

ی نولیبرالی ریشه دارد.  سته است، جنبش چیاپاس، مستقیماً در نفی تبعات توسعهخروج ارتش دولت سوریه در بالیدن خود بهره ج

ی  ی نهایی به اقتصاد شکننده  ضربه(: »103؛1389این جنبش، پاسخی سخت به آزادسازی اقتصادی مکزیک بوده است. )کاستلز؛

های پیوستن به  ، برای تدارک زمینه90دهه های آزادسازی اقتصادی مکزیک در  اجتماعات روستایی آن هنگام وارد آمد که سیاست

http://kurdishquestion.com/index.php/kurdistan/west-kurdistan/exclusive-on-kq-from-chiapas-to-rojava-more-than-just-coincidences/601-exclusive-on-kq-from-chiapas-to-rojava-more-than-just-coincidences.html
http://otherworldsarepossible.org/women-arms-zapatistas-and-rojava-kurds-embrace-new-gender-politics
http://peaceinkurdistancampaign.com/charter-of-the-social-contract/
http://peaceinkurdistancampaign.com/charter-of-the-social-contract/
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در حقیقت، نابود شدن  .«، به محدودیت واردات غالت پایان داد و حمایت دولت از قیمت قهوه را حذف کرد(NAFTA)ا نفت

، که ای که در پس آن دیده شد، کمکی بزرگ کرد. حال آن به طغیان اجتماعی ...اقتصاد محلی متکی بر جنگلداری، احشام و قهوه و

ها در سوریه به دولت دمشق برای  ی ناآرامی شد، اگر دامنه با فرض ثبات سایر عوامل، اگر قیام مردم سوریه چند سال دیرتر آغاز می

آورد، احتماالً جنبش روژآوا اندکی به  خروج ارتش از مناطق شمالی به قصد ورود به مناطق مرکزی و درگیر جنگ فشار وارد نمی

ی جنبش روژآوا، پیش از  که ریشه ی جنبش چیاپاس، یک خواست اجتماعی است، در حالی ک کالم، ریشهافتاد. در ی تأخیر می

که خواستی اجتماعی باشد، خواستی سیاسی است. تمایز دو انقالب، به تمایز در دو سطح انقالب اجتماعی و انقالب سیاسی باز  آن

 [52] .گردد می

ای هر دو  در چیاپاس، در قیاس با روژآوا است. نباید فراموش کرد که پایگاه توده تمایز دیگر اما به حضور پررنگ کادر سیاسی

دهندگان قیام مسلحانه، اکثرا از خود  سازمان(: »105؛1389)کاستلز؛رچهاند. اما در چیاپاس اگ وستاییجنبش دهقانان فرودست ر

ای از پریشانی اقتصادی و مبارزه اجتماعی  ی که در فضای تازهویژه از اقشار مردان و زنان جوان پوستان برخاسته بودند، بهجوامع سرخ

ی اعضای جنبش از  بقیه(: »105؛1389)کاستلز؛دادند، بلکه ا دهقانان تشکیل نمیی اعضای جنبش ر همه« رشد کرده بودند.

شهری مکزیک شکل  ، در نواحی1968دنبال سرکوب جنبش دانشجویی در ، و به1970ی  تی بودند که در دهههای مائوئیس گروه

رسد که پس از چندین شکست در مناطق شهری، تعدادی از زنان و مردان انقالبی از طریق کار صبورانه  به نظر می ...گرفته بودند. 

های  ترین بخش های این مردم، قدم در راه طوالنی کسب وجهه و اعتبار در میان ستمدیده ها و مبارزه و شرکت هر روزه در دشواری

جنبش  .«به این منطقه آمد 1980ی  نظامیان بوده است که در اوایل دهه تند. ظاهراً مارکوس یکی از همین شبهکشور گذاش

ای منطقی برقرار کرده و یکی را به نفع دیگری  ی مبارزاتی خود و بخش دهقانی آن رابطه فکری جبههچیاپاس بین بخش روشن

 .تقلیل نداده است

ی کل وجود  ی رهبری جنبش است. در چیاپاس، رهبر یا فرمانده دو جنبش در برخورد آنان با مسئله ترین تمایز ایناما احتماالً مهم

گوی جنبش چیاپاس، مارکوس است. ترین سخن ایم. مهم گویان جنبش مواجهگو یا سخنندارد. در عوض، با سخن

پوستی دارد. مارکوس، و یی و عمدتاً سرخی روستا باید تأکید کرد که رهبری زاپاتیستاها در اصل ریشه(: »105؛1389)کاستلز؛

گیری به صورت جمعی، شباهت بسیاری میان دو  از جهت تصمیم .«توانند خودسرانه عمل کنند نظامیان شهری نمی دیگر شبه

وا گیرنده، میان چیاپاس و روژآ گیری از سویی، و از دیگر سو فرد تصمیم جنبش وجود دارد، اما از جهت برخورد با جایگاه تصمیم

پوستی داشت در دست هدایت سازمانی نهضتی که ریشه در اجتماعات سرخ(: »109؛1389تفاوتی جدی وجود دارد. )کاستلز؛

ای از اینکه یک استراتژیست بزرگ نظامی باشد بروز نداده است. هرچند که در صدور فرمان  چنین هیچ نشانهمارکوس نبود، او هم

ای در ایجاد پل  العاده درگیری با ارتش همواره عاقالنه رفتار کرده است. اما او توانایی خارقالوقوع بودن  نشینی به هنگام قریب عقب

هایش داشت که تا حدی  آرایی مصاحبه ساخت خود و از طریق ماسک، پیپ و صحنه های خوش ها، از طریق نوشته ارتباطی با رسانه

 «. ...قشی بسیار مهم در محبوبیت تصویر انقالبیون بین مردم ایفا کردماسک که ن  ی دست آمده بود. مثل قضیه اقبالی به نیز با خوش

ی رهبری و هدایت جنبش کامالً غیرفردی و در حقیقت وجهی عمیقا سوبژکتیو  جا این است که، مسئله برانگیز در این ی تأمل نکته

در آن موضع قرار گیرد. لذا، طنزی که تواند  دارد. رهبری تنها یک موضع ساختاری است که به افراد متصل نشده است. هرکسی می

ها مداوما، با خود، در موضع رهبری شوخی  شود قابل فهم است. آن در چیاپاس به عنوان یک سالح استراتژیک از آن استفاده می
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بر این شود. نگری و هارت،  یافتنی بدل می شود و فرم نامتمرکز به محتوایی دموکراتیک و دست زدایی می کنند. رهبری قداست می

اگرچه زاپاتیستاها برداشت سنتی از مدل چریکی (: »120؛1387اند. )نگری و هارت؛  مسئله در جنبش چیاپاس تأکید کرده

ها را زیرپا  مراتب طور مستمر این سلسله اند، در عمل به مراتب نظامی متمرکز را اقتباس کرده امریکای التین، اعم از گرایش به سلسله

اندازند. )درواقع آنان خود طنز را به  شان اقتدار را از مرکزیت می های ظریف و طنز خاص رتوریک سازی نهگذارند و با وارو می

سازی روابط سنتی  دنبال واژگون به« اطاعت از فرمان»کنند.( برای مثال شعار پارادوکسیکال زاپاتیستاها،  استراتژی سیاسی بدل می

رسد در مرکز با خالء  شود و به نظر می صورت چرخشی عوض می های رهبری به مراتب در درون سازمان بوده است. سمت سلسله

[ را دارد تا بر فرودستی 53ای زاپاتیستاها سمت فرماندهی جزء] اسطوره اقتدار مواجه هستیم. مارکوس، سخنگوی اصلی و نماد شبه

 «.نسبی خود تأکید کند

روند که هنوز مشخص نیست مارکوس، دقیقاً کیست؟ نام اصلی او  و میکه، زاپاتیستاها به قدری در اقتدارزدایی جل مختصر آن

چیست؟ چند سال دارد؟ آیا اصوال مرد است یا زن؟! یا شاید باید پرسید آیا واقعاً مارکوس وجود دارد یا خیر؟ هرچند که دولت 

ه کرده، اما مسئله این است که وجود مکزیک اطالعاتی از شخصی که معتقد است با نام مستعار مارکوس در چیاپاس فعال است ارائ

پذیر است  قدر دسترس یا عدم وجود مارکوسِ حقیقی، هیچ تأثیری بر جنبش نخواهد گذارد، مارکوس یک اسم عام است که همان

ی  اند. مارکوس از قداست یک رهبر واقعی کاریزماتیک برخوردار نیست. در یک کالم، مسئله های چیاپاس در دسترس که ماسک

 .شود، نه جایگاه فردی شخص رهبر ی به جایگاه رهبر در چارچوب نمادین جنبش محدود میرهبر

ی نمادین  ای که رهبر به جایگاه رهبری، حتا در عرصه دار بودن کیش شخصیت، هنوز تا رسیدن به نقطه در روژآوا اما، به علت ریشه

دایی نشده است. اما باید بپرسیم، آیا در چیاپاس رزمندگان، ز و ارزشی آن محدود شود فاصله وجود دارد. هنوز از رهبر، قداست

طور رسمی آمادگی خود  )ارتش ترکیه( بههای جهان  ترین ارتش اند؟ آیا یکی از بزرگ مشغول مقاومت در برابر هیوالیی مثل داعش

تواند  ی نمیهیچ رو های رقیب، یک تهدید دایمی خواهند بود؟ البته این مسائل به آن منطقه اعالم کرده است؟ آیا گروه برای نابودی

کند که شرایط عینی در روژآوا، گاهی رسیدن به غایت یک  کم به ما یادآور می گر کیش شخصیت در روژآوا باشد، اما دست توجیه

 .اند جنبش مترقی را سد کرده

 زنان روژآوا: انقالب در انقالب

ترین معیارهای  کند. احتماالً یکی از دقیق ایجاد میترین وجه هر انقالبی، تغییری است که در وضعیت اجتماعی زنان  از جهتی، مهم

سنجش مترقی بودن یک جنبش، نماد دموکراتیک بودن یک انقالب، رشد آگاهی اجتماعی زنان و تغییر شرایط زیستی آنان 

 .سوی بهترشدن است به

ود نمود رشد دموکراتیک آن جنبش طور عملی دوشادوش مردان در فرایند انقالبی شرکت کنند، البته در جای خ که زنان، به این

ی ماهیت دموکراتیک نهضت انقالبی است، عموماً به پس از پیروزی جنبش مربوط  کننده ی اصلی که تعیین مفروض است، اما مسئله

 کنند و یا درعوض ی فرضی خود در فرایند انقالب را حفظ می چنان نقش برجستهکه آیا پس از پیروزی نیز، زنان هم شود. این می

طور سیستماتیک از  اند، به ساز در فرایند انقالب داشته های فرودست اجتماعی گوناگون که نقشی سرنوشت همانند دیگر گروه

 شوند؟ های قدرت محروم می یابی به موقعیت دست

http://www.dw.com/fa-ir/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%86%D9%85%DB%8C%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85/a-18544802
http://www.dw.com/fa-ir/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%86%D9%85%DB%8C%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85/a-18544802
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ابتدای  های نظامی چریکی، مشارکت زنان است. برای مثال عجیب نبود که در های ماهیت دموکراتیک سازمان یکی از شاخص» 

های  دادند و همین درصد از سمت های چریکی امریکای التین را تشکیل می درصد از رزمندگان سازمان30قرن بیستم زنان بیش از 

های کارگری، و  های سیاسی و اتحادیه های این جوامع، مثل سازمان عهده داشتند. در مقایسه با دیگر بخش رهبری را هم به

های رهبری بسیار باال بود. در نیکاراگوئه  قاط دیگر، این میزان مشارکت زنان و در دست داشتن سمتهای نظامی دولتی در ن رژیم

های رهبری را در ساختار قدرت پس از انقالب حفظ  که نتوانسته بودند سمت پس از پیروزی ساندنیستا، بسیاری از زنان مبارز از این

های مهمی را در حکومت ساندنیستای پیروز در اختیار داشتند، اما  سمتکردند. شمار قابل توجهی از زنان  کنند، گالیه می

زدایی از  های فرایند دموکراسی هایی که در نیروهای چریکی ساندنیستا داشتند، برابر نبود. این یکی از نشانه وجه با سمت هیچ به

 (110؛1387)نگری و هارت؛« های چریکی است. جنبش

ای است که در موقعیت اجتماعی زنان این منطقه ایجاد کرده است. برخالف  روژآوا، دگرگونیهای مترقی جنبش  یکی از ویژگی

کنند، در روژآوا، زنان در قدرت  یابی به قدرت، جایگاه پیشین زنان مبارز را از آنان دریغ می هایی که پس از دست دیگر جنبش

روژآوا، چندهمسری، خشونت خانگی و ازدواج اجباری و در سن  قرارداد اجتماعیاند. بر مبنای  طور واقعی سهیم شده سیاسی به

ی گذاری برای زنان را در برخ پایین )اتفاقی که در این منطقه شایع بود( ممنوع و با مجازات قانونی همراه است. ارج نهادن و ارزش

 .اند نیز تعبیر کرده «انقالب زنان»[ را گاهی به 55جنبش روژآوا] .[54]توان مشاهده کرد از شعارهای این جنبش می

چه که به  شود. بخشی از آن [ ختم نمی56]ی مسلحانه توسط زنان اما تغییر در شرایط زنان، تنها به ایجاد شرایطی برای مبارزه

قرارداد  28شود، ایجاد شرایطی برای قدرت گرفتن زنان در جامعه است. بر مبنای بند  عنوان کنفدرالیسم دموکراتیک خوانده می

 درصد از قدرت 40کم  تصریح شده است که دست 87و همچنین بند  47اجتماعی زنان و مردان در جامعه برابرند. در بند 

 .سیاسی باید برای زنان محفوظ بماند، به این معنا که چهل درصد از یک جنسیت و شصت درصد از جنسیتی دیگر )زن یا مرد(

های مناطق کردنشین ترکیه و نیز برخی احزاب کردی ترکیه  این تفکیک صریح قدرت، تنها به روژآوا محدود نیست. در شهرداری

از دو رهبر تشکیل شده،  ها )ه.د.پ( حزب دموکراتیک خلقاست. به این معنا که مثالً  نیز سیستم ریاستی مشترک امری متداول

ها و  است، و در انتخابات شهرداری حزب برادر ه.د.پ[ که 57که، حزب صلح و دموکراسی )ب.د.پ(] یکی زن و دیگری مرد. و یا این

کند. در تمامی دفاتر این احزاب، دفتر  صورت ریاست مشترک )با دو مسئول، زن و مرد( عمل می شهرهای کوچک فعال است نیز به

گذاری در راستای ارتقای حقوق زنان انجام  بخشی و سیاست هایی در راستای آگاهی تای به زنان اختصاص دارد که فعالی ویژه

 .دهند می

صوصاً ی امروز تهیه کرده است، نگاهی جالب به وضعیت زنان روژآوا، خ ی روسیه [، که شبکه58]جنگ او: زنان در برابر داعشفیلم 

ای از فیلم، یکی از فرماندهان ی.پ.گ در مورد وضعیت زنان پس از  دهد. در صحنه ای که عضو ی.پ.ژ هستند، ارائه می زنان رزمنده

گوید. او در وصف وضعیت جدید زنان  اند می جنبش روژآوا و سازمان نظامی ی.پ.ژ، از موانعی که زنان پیش از این با آن روبرو بوده

 !ک انقالب، درون انقالب استگوید: این ی می

کنند. اعتماد به نفس، شور انجام کارهای بزرگ،  های خود صحبت می اند، در این فیلم از انگیزه برخی از زنانی که به ی.پ.ژ پیوسته

 .شود در چشمان این گریالها دیده می ...گرفت و ای که زنان را جدی نمی عهامیدهای بزرگ، حس به مبارزه طلبیدن جام

http://peaceinkurdistancampaign.com/charter-of-the-social-contract/
http://roarmag.org/2014/12/janet-biehl-report-rojava/
https://hdpenglish.wordpress.com/
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2013/10/new-kurdish-party-could-impact-turkey-elections.html
https://www.youtube.com/watch?v=uqI0a4VgEs8


 
 20 

هایی که  های مدعایی برخی از آنان است. انگیزه های جدید برای زنان، که انگیزه برانگیز ماجرا، نه گشایش فرصت ا قسمت تأملام

گرفتن است را اندکی مبهم  کند، از سوی دیگر، بدیلی که برای آن ساختار در حال شکل ساختارهای پیش از انقالب را نمایان می

 .سازد می

، علت اصلی پیوستن خود به ی.پ.ژ را، تالش برای دور شدن از فشار خانواده برای ازدواج، و یا فشارهای محیط برخی از زنان گریال

ای که از کردستان ترکیه به جنبش پیوسته، در حین شرح فرار خود از تعقیب  ساله 16دانند. دختر  ی خود می ساالرانه نرینه

 .داند ا، اجبار به ازدواج توسط خانواده میمرزبانان و ارتش ترکیه، علت این انتخاب خود ر

ی مردساالرانه بر زنان، در یک کالم فراروی از موقعیت  ی روژآوا نیست؟ محدود ساختن فشار جامعه آیا این همان علت انقالب زنانه

انسانی شود. در  زن به عنوان کاالیی قابل دادوستد و بخشی از مایملک عشیره، به سوی وضعیتی که زن دارای تشخص و یگانگی

 .قرارداد اجتماعی روژآوا، بندهایی به تصریح، ازدواج زیر سن قانونی و یا چندهمسری را ممنوع کرده است

ی مردساالرانه به چه قیمتی؟ به  روی زنان فکر کرد. گذار از جامعه های پیش اما باید برای لحظاتی به علت و تبعات این انتخاب

. فرار از سلطه و چارچوب مردساالرانه به ساختاری میلیتاریسیتی. هرچند که در ساختار قیمت میلیتاریزه کردن جامعه

کند، اما این خطر همواره چنین ساختاری را  میلیتاریستی جدید، دیگر زن به عنوان کاالیی قابل مبادله موقعیتی را اشغال نمی

ر، ماهیت جنسیتی خود را به عنوان انسان، در شرایط میلیتاریستی زدایی شوند! به بیانی بهت کند که زنان، اصوالً دچار زن تهدید می

بخشی از سنت مبارزاتی این جنبش است، خطر  ،[59]جا که مناسباتی زاهدانه و شبه مذهبی جدید از دست دهند. از آن

 .ها خطری جدی است زدایی از سوژه جنسیت

دست گروه اجتماعی سرکوب شده و یا اقلیت جنسی سرکوب شده، ی مردساالر را نباید با اسلحه دادن به  راه گذار از جامعه

ای است که بار دیگر باید به یاد آوریم، جنبش روژآوا، خصمی چون اهریمن داعش، ارتش  جا همان نقطه وجو کرد. و این جست

رایط، قیود خود را بر های القاعده را دارد. این ش های گاه گانگستری خطرناکی چون شاخه ترکیه، جمهوری عربی سوریه و گروه

ی مردساالرانه، از  بر گذار از جامعه کند. شاید در شرایطی غیرجنگی، راه میان های سوبژکتیو انقالبیون تحمیل می انتخاب

 .کرد ی این منطقه، عبور نمی شدن زنان سرکوب شده نظامی

 شدن ترکیه پا: لبنانی ای تا جنبش هم از جنبش ژله

لحظه، نقش یک کانون مقاومت در برابر سرمایه را بازی کرده است، اما در روژآوا، شرایط عینی و اتفاقاتی که تردید تا این  روژآوا بی

در هر لحظه ممکن است مسیر تاریخ را تغییر دهد، لگام اختیار سوبژکتیو انقالبیون را به دست گرفته است، هرچند که تا این 

فشانی و  های دموکراتیک این جنبش صورت گرفته. تالشی که با جان داقلای برای حفظ ح لحظه، تالش ستودنی و قهرمانانه

 .پایداری زنان و مردان کوبانی در مقابل توحش داعش نمود یافت

ای نامید. جنبشی که اگر تحت قیود شرایط عینی قرار گیرد به سهولت به راست گرایش  در مجموع این جنبش را باید جنبشی ژله

اند!  سال، از پس آن برنیامده ای را در نظر بگیرید که ائتالفی متشکل از چهل کشور جهان نیز، پس از یک گیکند. شرایط جن پیدا می

ای است. حتا اگر کیش شخصیت و  های ژئوپلتیک منطقه چنین قدرتای و هم های فرامنطقه ی زورآزمایی قدرت جنگی که صحنه
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تواند هر جنبش دموکراتیکی را به محاق برد و  د، همین شرایط، بالقوه میجا محل نقد نبو های هضم نشدنی استالینیسم در این رگه

 .پرستانه در آورد هایی با دیوارهای آهنین و اندرونی صنم سر از جزیره

ها سدی نیست،  ها در برابر آن های محدود سوژه تر از این باشد، از سویی بنا به شرایطی که مقاومت تواند دموکراتیک جنبشی که می

 .گیرد های خود را می گرایانه در غلطد، چنین جنبشی، محتوایی است که فرم ظرف نسیل این را دارد که به ارتجاع راستپتا

که در روژآوا با محتوایی  زدن خود به مقاومت علیه سرمایه را دارد، گو این ای، پتانسیل گره گرای ژله یک جنبش قومیت

چه که تاکنون گفته شد، تنها راهی که برای بقای جنبش روژآوا باقی  یم. برمبنای آنروا خواهانه در برابر سرمایه روبه مقاومت

      جاست که چنین پیوندی در جال جوانه زدن  ی امید این های مستقیم علیه سرمایه است. نقطه ماند، پویند آن با مقاومت می

 [60] .است

ی رژیم ترکیه تنها به روژآوا ختم  سئلهکند. اما، م پرده بیان می را بی گیری علنی خود علیه روژآوا موضعهاست که رژیم ترکیه  مدت

 گرا حذف مخالفان چپشود. پس از آغاز عملیات ضدتروریستی در ترکیه، رژیم ترکیه، بارها اعالم کرده است که گام بعدی،  نمی

ی مدنی و  فشاری که به جامعهرا انجام داده است.  های روشنی حرکتتاکنون  ساختن این گام عملیخواهد بود. و البته در راه 

ی  شود را نباید امری جدا از دشمنی با رژوآ تحلیل کرد. این دقیقا بخشی از یک پروژه در ترکیه اعمال می تر ساختن فضا بسته

خود  تسویه حساب با نیروهای مترقیکه تصمیم به  هاست بزرگ است که ابعادی فراملی یافته است. در واقع، رژیم ترکیه مدت

گرفته است که نمود آن در خصومت با روژآوا عیان شده است. پارک گزی، جنبشی را در ترکیه ایجاد کرد که اگرچه سرکوب شد، 

 .را، برای رژیم ترکیه ضروری ساخت ی نیروهای مترقی حل مسئلهاما الزام به 

ایم که جنبش  گرایی مواجه سو با نیروهای مترقی و چپ بندی کرد که از یک توان به این شکل صورت به این ترتیب، مسئله را می

اند، از سویِ دیگر با  نوعی هویت سیاسی خود را در پیوند با این جنبش تعریف کرده اند و به  اسم عام خود برگزیده روژآوا را به عنوان

النصره را به عنوان اسم خاص  ای در هیبت داعش و جبهه روایم که ارتجاع فاشیستی نولیبرالیسم منحصر به فرد رژیم ترکیه روبه

 .خود برگزیده است

        فعال در سوریه، این روزها تردید اندکی باقی مانده های فاشیستی ـ  ت ترکیه( با گروهیت )سازمان امنیکاری مدر مورد هم

 .شان در برابر این فشارها بستگی دارد بقای نیروهای مترقی در ترکیه، به مقاومت .[61]است

خود  حمالت سنگینی که علیه مناطق کردنشین[ رژیم ترکیه علیه مقاومت روژآوا و نیروهای مترقی داخلی، که با 62ابراز خشونت]

که رژیم اسراییل علیه مقاومت فلسطین به کار بسته است. از  تر از خشونتی نیست هیچ روی کم این روزها به اوج رسیده است، به

 .برانگیزی را مشاهده کرد  های تأمل توان شباهت این جهت می

جنگ است، از دست طرفین جنگ خارج شود،  دنبال آن جنگ داخلی که حزب عدالت و توسعه )آ.ک.پ( به[ این 63اگر کنترل]

شباهت خواهد داشت.  80ی  تر به جنگ داخلی لبنان دهه ، از جنس جنگ داخلی سوریه نخواهد بود، بلکه بیشداخلی ترکیه

پای اسرائیل و  پای مقاومت فلسطین در یک جبهه قرار داشتند، ارتجاع کتائب و جنبش فاالنژیستی هم ن همنیروهای مترقی لبنا

پای جنبش روژآوا  ی مقابل. در مورد ترکیه نیز در صورت گسترش منازعات داخلی، نیروهای مترقی ترکیه هم ش در جبهه متحدان

http://www.dw.com/fa-ir/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%86%D9%85%DB%8C%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85/a-18544802
http://www.radiozamaneh.com/229622
http://www.todayszaman.com/anasayfa_police-detain-297-in-anti-terror-operations-across-turkey_394463.html
http://www.dailysabah.com/nation/2015/07/27/detained-suspects-rise-to-1050-in-anti-terror-operations-in-turkey-prime-ministry
http://www.dw.com/fa-ir/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF/a-18688664
http://www.dw.com/fa-ir/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF/a-18688664
http://www.radiozamaneh.com/229622
http://www.bbc.com/persian/world/2015/09/150908_u04_kurdish_party_turkey?ocid=social
http://www.hurriyetdailynews.com/turkish-govt-holds-firm-on-cizre-curfew-deputies-blocked-by-soldiers.aspx?pageID=238&nID=88297&NewsCatID=338
http://www.internationalviewpoint.org/spip.php?article4166
http://www.bbc.com/persian/world/2015/09/150909_l51_demirtas_turkey_akp?ocid
http://www.bbc.com/persian/world/2015/09/150909_l51_demirtas_turkey_akp?ocid
http://www.bbc.com/persian/world/2015/09/150909_l51_demirtas_turkey_akp?ocid
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 .پای رژیم ترکیه قرار خواهند گرفت عش همی مقابل نیز ارتجاع فاشیستی دا در یک جبهه، در جبهه

های طرفین درگیری است. به این معنا که، ایدئولوژی نوعثمانی در  ای که باید بر آن تأکید داشت، افراطی شدن ایدئولوژی نکته

های  کشی عنی، خطیابد. ی ترکیه که همان نولیبرالیسم اسالمی است، به تلفیقی ژرف از ناسیونالیسم ترکی و اسالم افراطی دست می

از سوی دیگر، چنین جنگی، به تمرکز یافتن هویت  .[64]تر خواهد شد دینی و البته قومی از منظر این ایدئولوژی بسیار پر رنگ

 .شود لحاظ نظری در منشور قرارداد اجتماعی قید شده، منجر می ای که به گرایی قومی کردی در روژآوا و دور شدن از کثرت

تر کل منطقه( است که از آن باید با  ماند، همراهی با نیروهای مترقی ترکیه )و به طور عام جنبش روژآوا باقی می روی راهی که پیش

گیری و توان مقاومت در برابر سرکوب  تنها روژآوا، که بقای نیروهای مترقی ترکیه به موضع پا یاد کرد. نه نام جنبش هم

زمان در حال نبرد با دو جبهه است. یکی، نولیبرالیسم  که، جنبش روژآوا، هم صر آنی رژیم ترکیه بستگی دارد. مخت گرایانه راست

 .شمسلکان ارتجاع فاشیستی داعش و همترکیه، دیگری 

 سخن پایانی

جنبش روژآوا، یک جنبش مترقی مارکسیستی نیست، اما یک جنبش مترقی است. در روژآوا، شرایط عینی قیودی را تحمیل 

های موقتی این جنبش با نیروهای دشمن جنبش برای ایستادگی در برابر  دهد. گاهی پیمان را گسترش می کند که تناقضات می

شود. در اطراف شهر حلب، ی.پ.گ برای دفاع از شهروندان کرد و مناطق تحت کنترل خود در  پذیر می تر، توجیه دشمنی بزرگ

ی  با نیروهایی است که اگر امروز دشمن روژآوا نیستند، قطعاً در آینده کاریهای نزدیک به القاعده، مجبور به هم برابر داعش و گروه

چنان در کانتون جزیره، نیروهای جمهوری عربی سوریه بدون داعش، برای سرکوب روژآوا از هیچ کوششی فروگذار نخواهند شد. هم

.پ.گ، در تالش برای فتح الرقه، پایتخت پذیر است. ی ی حضور داعش توجیه حضور دارند، این حضور در این لحظات تنها به واسطه

کم  ی داعش، گویای یک ضعف استراتژیک بود، دست از سوی داعش مواجه شد. این ضدحمله ی دوم به کوبانی حملهداعش، با 

ک، که پیش از تالش برای نابودی پایتخت آن باید دیوارهای دفاعی در نقاط حساس را بنا کرد. سرمست از انگاشتن دشمنی خطرنا

 .بیرون راندن داعش از کوبانی، ی.پ.گ متحمل این ضدحمله شد

ه خواهند کرد؟ ی نفت را چ شود؛ مسئله ی اقتصادی روژآوا را ترسیم کنیم، چند سؤال ابتدایی و ساده مطرح می اگر قرار باشد، آینده

انداز اقتصادی این منطقه را به چه نحوی باید مشخص کرد؟  است؟ اصوالً چشم  ای جدی طراحی شده آیا برای فروش نفت برنامه

 ای وجود دارد؟ داری غربی برنامه تر این است که آیا برای ارتباط با جهان سرمایه سؤال دقیق

ف به رهبری آمریکا، در هماهنگی با نیروهای ی.پ.گ در زمین، به داعش ضرباتی ی کوبانی، ائتال دانیم که در جریان محاصره می

جدی وارد کرد. شاید غیاب ائتالف و پشتیبانی هوایی آن از کوبانی، پیروزی کوبانی بر داعش را با ابهام و ای بسا شکست روبرو 

ای نزدیک طلب نخواهد کرد؟  آیا منطقی است  یندههیچ انتظاری را در آ کاریهمجاست که آیا آمریکا از این  کرد. سؤال این می

 دوستانه به روژآوا کمک کرد؟ بپذیریم که امریکا صرفاً بنا به مصالح انسان

ای نخواهد داشت و دیر یا زود مناطق تحت کنترل خود را تحویل خواهد داد. آیا جانشینان داعش  کم در سوریه آینده داعش، دست

بشار اسد در مصاحبه با تقیم روژآوا را تحمل خواهند کرد؟ نظر جمهوری عربی سوریه چیست؟ ی مس وجود دموکراسی پیشرفته

http://www.bbc.com/persian/world/2015/09/150909_l51_demirtas_turkey_akp?ocid
https://www.youtube.com/watch?v=wELCDCPsw6M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=wELCDCPsw6M&feature=youtu.be
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النصره و  جبهه کند که داعش و مستقیماً بحث پیرامون جنبش روژآوا را به فردای روزی موکول می ی امروز، تلویزیون روسیه

 !ی او تروریست سوریه نباشند. یعنی زمانی که هیچ رقیبی برای دولت باقی نمانده است گفته اپوزیسیون به

چنان تحت ی تنها فرودگاه جزیره بیاندیشیم. در این کانتون، تنها فرودگاه، هم ی روژآوا بهتر است به مسئله برای درک بهتر آینده

ای است، اما اقدامی برای تصرف فرودگاه انجام  سوریه است. تصرف آن برای ی.پ.گ کار ساده کنترل نیروهای جمهوری عربی

که قوانین حاکم بر  تواند یک فرودگاه را اداره کند، در حالی دولت می_گونه یک نا ی آن این است که، چه دهند. یک دلیل عمده نمی

 .فرض این منشورها یک دولت است نه یک ناـدولت پیش المللی است که مطمئنا، یک فرودگاه مبتنی بر منشورهای بین

ای مثل بانک جهانی، صندوق  المللی شود از این دست است که، در آینده، روژآوا با نهادهای بین در واقع پرسشی که مطرح می

تمامی این نهادهای فرض اساسی  دانیم که پیش ای را برقرار خواهد کرد؟! می المللی پول و یا حتا سازمان ملل چه رابطه بین

های مشخصی وجود دارد؟ آیا  تر به آن فکر شده و پاسخ ها مسائلی است که پیش المللی یک دولت است نه یک ناـدولت. آیا این بین

ی ماست که سیالب حوادث به  اصوالً کسی فرصت فکر کردن به این مسائل را در این جنبش دارد؟ تو گویی، این خودویژگی منطقه

ها به وقایع، بعد از عمل کردن در جریان وقایع پیش  و مهلک در جریان است که همیشه فرصت فکر کردن سوژهقدری سریع 

 .آید می

اندازی  گشاید به چشم کند. راهی می هر انقالبی از درون درخشان و شکوهمند است. فرصتی برای نگارش مجدد تاریخ ایجاد می

یابد. اگر در این مسیر  کند، راهی که انسان بودن معنایی اخالقی می ویتی انسانی بدل میانسانی، راهی که زندگی را بار دیگر به اول

(: 143؛1389)کاستلز؛گویند ست که انقالبیون چیاپاس میحتا مرگ باشد، چشیدن طعم درخشان زندگی است. پس عبث نی

های تلخی فراهم  ها محدودیت ایط اما برای انتخابشر« که زنده بمانیم. بار برای آن اکنون دوباره در حال جان دادنیم، اما این»

 .کند می

 «.اند نه در شرایطی که خود برگزیده»اند، اما  این روزها، در روژآوا انقالبیون سخت مشغول ساختن تاریخ

 

 ها نوشت پی

 .مراجعه کنید لینکین ی عملی دموکراسی مستقیم در روژآوا، به ا برای آشنایی با تحوالت این انقالب، روشن ساختن شیوه [1]

 ی او احتماال به ناممکن شدن نقد و داوری ترین جوهرهاست! اشاره گوید: خون، کثیف به درستی می« دجال»نیچه در کتاب [ 2]

ناپذیر و مسلم  شود، خدشه ی امر مقدس وارد می رود، به حوزه ی نقد فراتر می است. راهی که با خون ثبت شده باشد، از حوزه

های غیرقابل بحث زنان و مردان روژآوا، نباید مانع از داوری و یا تالش همراهان این جنبش به  شود. رشادت و دلیری انگاشته می

 .اسی از نقاط ضعف و قوت آن شودیابی به شناختی غیراحس دست

دهد. اطالعات جالبی برای آشنایی با روژآوا فراهم کرده  ی یک خبرنگار از داخل روژآوا را بازتاب می واسطه ، نگاه بیمقالهاین [ 3]

 .است

https://www.youtube.com/watch?v=wELCDCPsw6M&feature=youtu.be
https://robertgraham.wordpress.com/2015/01/04/janet-biehl-further-reflections-on-the-revolution-in-rojava/
http://nnsroj.com/fa/detiles.aspx?id=19174&ID_map=19
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 .انداز اقتصادی روژآوا را ترسیم کند ، یکی از مسئولین روژآوا، قصد دارد که چشممقاله در این[ 4]

 :شود زیر پیشنهاد می برانگیز ی تامل لهمقابرای بررسی تاریخی و ایدئولوژی پ/ک/ک [ 5]

های  ی زنان، براساس نوشته ها و فرماسیون ایدئولوژیک پ/ک/ک و نگاه این حزب به مسئله چنین، یک بررسی منتقدانه از ریشههم

 .بیابید لینکتوانید در این  اوجاالن را می

 .کنیم تر بررسی می ی کادر و کادرسازی و نسبت مفهوم کادر در این جنبش با سنت سیاسی چپ را دقیق در ادامه مسئله[ 6]

نگاه تمو به حوادث سوریه از زندان آزاد شد.  2010مشعل تمو، یکی از رهبران سرشناس کرد است. او پس از سه سال، در [ 7]

ی دموکرات و تکثرگرا  موجب به حاشیه رانده شدن حزب سیاسی او شد. تمو، نه خواهان جدایی کردستان، بلکه خواهان یک سوریه

به جنبش کردستان »شود که  ی مشهور به مشعل تمو نسبت داده می ناپذیر آن است. این جمله بود که کردستان بخش جدایی

مسئولیت مرگ پدرش را متوجه جمهوری عربی  ای مصاحبه، در فارس تمو« ن بخشی از انقالب سوریه هستم.متعلق نیستم، م

، اسنادی را منتشر کرد که گویای ی العربیه شبکه، 2012داند. هرچند که ابهامات فراوانی در این قتل وجود دارد، اما در  سوریه می

 .دخالت مستقیم دولت سوریه بود

این فعال کرد، مدعی  جالب، که با یکی از رهبران شورای ملی کرد انجام شده نگاه کنید. در این مصاحبه، ی مصاحبهبه این [ 8]

 .شوند شود که در عفرین، مخالفینِ پ/ی/د سرکوب می می

 ]9[ این گزارش را می توانید در اینجا بیابید:

Under Kurdish Rule, Abuses in PYD-run Enclaves of Syria, 2014 Human Rights Watch. 

 .جا به آن اشاره شده است، از این منبع اخذ شده ی صفحاتی که در این شماره

برانگیزی که طرح  شود. یکی از موارد بحث در این گزارش، فردی به نام حنان حمدوش توسط نیروی آسایش دستگیر می[ 10]

شود. او روز بعد از  سبت به عبداهلل اوجاالن بوده که موجب خشم ماموران میهنگام دستگیری ن شده، توهین و ناسزای حمدوش به

 .میرد بازداشت در زندان می

[11] Koma Civakên Kurdistan (KCK) (Group of Communities in Kurdistan) 

 .بود Koma Komalen Kurdistan (Peoples of Kurdistan) ر ابتدا نام این تشکیالت خلق کردستان یاد [12]

عنوان مثال، برخی پ.ی.د را محصول جانبی این تشکیالت  ی این گروه. به های خارج از ترکیه سازی یا به تعبیر برخی شاخه[ 13]

 .دانند می

منتشر شده است، از این  مناسبت سومین سالگرد انقالب روژآوابه 2015ه ای که توسط این تشکیالت، در ژویی در بیانیه[ 14]

 .جنبش به عنوان اولین انقالب بزرگ قرن بیست و یکم یاد شده است

http://www.biehlonbookchin.com/rojavas-threefold-economy/
http://www.internationalviewpoint.org/spip.php?article3914
https://libcom.org/library/internationalism-only-response-kurdish-issue-international-communist-current
http://www.nytimes.com/2011/10/09/world/middleeast/killing-of-opposition-leader-in-syria-provokes-kurds.html?pagewanted=1&_r=3
http://www.nytimes.com/2011/10/09/world/middleeast/killing-of-opposition-leader-in-syria-provokes-kurds.html?pagewanted=1&_r=2
http://english.alarabiya.net/articles/2012/10/10/242928.html
http://www.kurdwatch.org/html/en/interview5.html
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/syria0614_kurds_ForUpload.pdf
http://www.kurdishinfo.com/kck-rojava-revolution-is-the-first-major-revolution-of-the-21st-century
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های سوریه،  ، در استانبول، در خالل ناآرامی2011در اوت ، Syrian National Council یا شورای ملی سوریه[ 15]

های مردم سوریه بود.  بشار اسد است. قصد این شورا، نمایندگی خواست تشکیل شد. این شورا خواهان پایان بخشیدن به حکومت

 .بود ی کردستان جنبش آینده، حزب مشعل تمودانست،  ای که از داخل سوریه خود را به این شورا وابسته می تنها حزب کردی

[16] Syrian Kurds and the Democratic Union Party (PYD ) by: John Caves ; Institute for 

the study of war. 

ی شهرها به  ی را پس از تخلیهکنترل نظامبرخی از نیروهای وفادار به دولت سوریه که در این مناطق باقی مانده بودند، [ 17]

 .نیروهای سیاسی/نظامی کرد واگذار کردند

چنین گوی ی.پ.گ از چگونگی تشکیل این سازمان، مسیری که طی شده است و هم، ردور خلیل، سخنمصاحبهدر این [ 18]

 .گوید یون و دولت سوریه میکاری با اپوزیسکاری و یا عدم همهم

دولت دمشق به این فکر مارکسیست سوری، نگرانی خود را از تبعات توافق سیاسی پ/ی/د و ، روشنیاسین الحاج صالح[ 19]

ی این حزب، بخشی از شهروندان عرب ساکن این  گرایانه های ملی گام با سیاست ی این توافق، هم سازد که درنتیجه صورت مطرح می

 .دارند مناطق به سوی داعشی شدن گام برمی

کند که راه ما از راه  گوید، او به صراحت تاکید می ، وزیر اقتصاد عفرین، از علت انتخاب این استراتژی میمصاحبهدر این [ 20]

 .چنین دولت سوریه، در این جنگ داخلی جداستاپوزیسیون مخالف دولت و هم

 .سازی مناطق کردنشین، مشهور است است به سیاست تعریب یا عربیبخشی از این سی[ 21]

بشر مراجعه کنید. در این گزارش، به محرومیت اتباع کرد سوریه از تملک زمین نیز اشاره شده  بان حقوق گزارش دیدهبه [ 22]

 .است

 .سازی منطقه( با جزئیات تشریح شده است ت تعریب )عربیدر این گزارش نیز سیاس

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights; Persecution and 

Discrimination against Kurdish Citizens in Syria. 

ها در سوریه از  ، پس از بروز نخستین اعتراضات و ناآرامیاعطای تابعیت به شهروندان کرد سوریهی  جالب است که مسئله[ 23]

نفر در جریان اعتراضات ضد دولتی  60طرف دولت صورت گرفت. در زمان اعطای تابعیت به این شهروندان، احتماال، فقط در حدود 

 .هزار نفر نیز رسیده است 220قمی که این روزها بنا به روایاتی به باالی کشته شده بودند. ر

گوید.  و عدم حمایت اپوزیسیون سوریه از آن خیزش می 2004یک فعال کرد، از خیزش مردم کرد در سال  مصاحبهدر این [ 24]

شد، عامل امپریالیسم بودن و تالش برای ضعیف ساختن سوریه بوده است.  یکی از اتهاماتی که به فعاالن این خیزش نسبت داده می

 .ی کرد سکوت کند ، ترجیح داد در بهترین حالت، در قبال مسئله2004ای مثل خیزش  اپوزیسیون سوریه، در شرایط تاریخی

http://www.theguardian.com/commentisfree/2012/jul/12/syrian-opposition-doing-the-talking
http://edition.cnn.com/2011/WORLD/meast/08/23/syria.un.resolution/index.html
http://www.dp-news.com/en/detail.aspx?articleid=99065
http://ekurd.net/mismas/articles/misc2012/7/syriakurd541.htm
http://ekurd.net/mismas/articles/misc2012/7/syriakurd541.htm
http://www.radiozamaneh.com/216841
http://en.radiozamaneh.com/articles/syria-iran-isis-and-the-future-of-social-justice-in-dialogue-with-yassin-al-haj-saleh/
https://rojavareport.wordpress.com/2014/12/22/efrin-economy-minister-rojava-challenging-norms-of-class-gender-and-power/
http://www.hrw.org/reports/1996/Syria.htm
http://www.bbc.com/persian/world/2011/04/110407_l31_syira_kurds.shtml
https://syriafreedomforever.wordpress.com/2014/04/07/on-the-syrian-revolution-and-the-kurdish-issue-an-interview-with-syrian-kurdish-activist-and-journalist-shiar-nayo/
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 لینکاین گروه با ی/پ/گ را در این   های وابسته به القاعده در سوریه است. شرح درگیری ی اسالمی یکی از گروه جبهه[ 25]

 .ببینید

 :منتشر شده است مراجعه کنید 2014ی  به گزارش شورای حقوق بشر که در فوریه[ 26]

United Nations General Assembly: Report of the independent international commission 

of inquiry on the Syrian Arab Republic. 

برای مدتی به اسارت ارتش آزاد درآمد.  یکی از فرماندهان ارشد ی.پ.گهای میان ارتش آزاد و ی.پ.گ،  در یکی از درگیری[ 27]

 .دیده شده است (MIT) بازجویی او در طول اسارت توسط بازجویان سازمان امنیت ترکیه پس از آزادی، شواهد قابل اطمینانی از

ارائه داده  2015اد شهدای نبرد روژآوا علیه داعش در جوالی مراجعه کنید که آمار جالبی از تعد لینکبرای نمونه، به این [ 28]

 .اند اند. و دو نفر از ارتش آزاد بوده شهید از نیروهای ی.پ.گ/ژ بوده 64کشته،  71است. از 

[29] Sutoro 

ی هر حمله در روز که بیش از هشت  یابید. از جمله هزینه ، اطالعات جالبی از حمالت هوایی نیروهای ائتالف میلینکدر این [ 30]

 .میلیون دالر بوده است

ا ریخته شده است های آمار فرشی تروریستی بر سنگ های مجروحان و شهدای این حادثه که، هنوز خونی که از بدن طرفه آن[ 31]

ها بر زمین  اند و احتماال تا مدت ها نفوذ کرده ها به درون سنگ وشو، از روی زمین پاک نشده است. این خون بعد از چند ماه شست

زنند و  چنان لبخندزنان گام میهای ناآرام آمارا، که هم روح« جاییم!ما هنوز این»باقی بمانند. طنز تلخ تاریخ است! فریاد رسای 

 .سازند گذری را مجاب به احترام میشوند، هر ره های خونی که از روی زمین پاک نمی رخشش لکهد

 !با شدتی که پیش از این بود، دیگر نیست[ 32]

 .کنیم ها در قرارداد اجتماعی، جلوتر بحث می در مورد زنان و اهمیت آن[ 33]

اعتراضات گسترده به اسرائیل در اروپا اند.  تگیری اوجاالن نقش داشتههای امنیتی اسرائیل نیز در دس به احتمال زیاد، سازمان[ 34]

 .کند کاری را برجسته میهای این هم ، نشانهتوسط کردها

 .گوید های اوجاالن و بوکچین سخن می ی فکری و مکاتبه دم بوکچین، از رابطه ، ژانت بیهل، هممقالهدر این [ 35]

چنین برای یک بررسی منتقدانه از زندگی نگاه کنید. هم مقالهو فضای فکری او، به این  سیر فکری بوکچینبرای آشنایی با [ 36]

 .نگاه کنید مقالهفکری بوکچین، به این 

 .گیرد داند و از این مکتب فکری فاصله می دیگر خود را آنارشیست نمی در اواخر عمربوکچین [ 37]

بازگشتی  ی بی ، بوکچین به علت یکی در نظر گرفتن مارکسیسم استالینیستی مسلط با مارکسیسم، به نقطهمقالهمثال در این [ 38]

http://www.pri.org/stories/2013-11-26/syria-kurds-are-fighting-their-own-war-against-islamists-and-winning
http://m.anfpersian.com/tzh-h/slh-mslm-shwry-mly-swryh-mlt-khrd-r-bh-rsmyt-nmy-shnsd
http://ypgrojava.com/en/index.php/statements/785-july-2015-balance-sheet-of-the-war-in-rojava-syria
http://m.motherjones.com/politics/2015/01/airstrikes-syria-kobani-statistics-operation-inherent-resolve
http://edition.cnn.com/WORLD/europe/9902/17/ocalan.protest.01/
http://edition.cnn.com/WORLD/europe/9902/17/ocalan.protest.01/
http://edition.cnn.com/WORLD/europe/9902/17/ocalan.protest.01/
http://new-compass.net/articles/bookchin-%C3%B6calan-and-dialectics-democracy
http://dwardmac.pitzer.edu/Anarchist_Archives/bookchin/bio1.html
http://theanarchistlibrary.org/library/janet-biehl-bookchin-breaks-with-anarchism.html
http://www.cwmorse.org/being-a-bookchinite/
http://roarmag.org/2014/08/pkk-kurdish-struggle-autonomy/
http://www.nasalam.org/bkchn06.htm
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خواند. خشم  سره انتزاعی و نامربوط میی طبقاتی، پرولتاریا، سوژگی تاریخی و مفاهیمی از این دست را یک رسد که اساسا مبارزه می

های مارکس با ایدئولوژی دیکتاتوری کمونیستی شوروی  سان گرفتن آموزهگر یک توجیهنسل بوکچین از استبداد استالینیستی 

 .ای بود کننده نیست، هرچند که در آن شرایط این خشم دلیل قانع

 مسلما، بررسی آثار بوکچین خارج از توان این مقاله است[ 39]

[40] Communalism 

ی اوجاالن هستند. به غیر از  گیرد. هر سه نوشته رد استناد قرار میاصوال، سه کتاب )جزوه( اساسی در این جنبش مو[ 41]

 :ی دیگر از این قرارند دو جزوه« کنفدرالیسم دموکراتیک»

War and Peace in Kurdistan: Perspectives for a political solution of the Kurdish 

question; by Abdullah Ocalan; second edition 2009; Published by: International Initiative 

Edition. 

Liberating Life: Woman’s Revolution; by Abdullah Ocalan; first edition 2013; Published 

by: International Initiative Edition. 

[42] Democratic Confederalism; by Abdullah Ocalan; first edition 2011; Published by: 

Transmedia Publishing Ltd. noLnoL, Cologne; Translation: International Initiative. 

ی این مقاله  کتاب با نام او منتشر شده است، که بررسی آثار او مورد عالقه 40ی پرکاری است و بیش از  [  اوجاالن، نویسنده43]

بندی تئوریک جنبش روژآوا یاری رسانده و  ئولوژیکی به ساختجا به دنبال آن هستیم که بدانیم مشخصا چه بستر اید نیست. در این

پرداز باشد، یک رهبر کاریزماتیک است.  که یک نظریه گیری آن موثر بوده است. باید در نظر داشت که اوجاالن پیش از آن در شکل

 !شود های تئوریک او چندان با نقد مواجه نمی انگاری لذا، گاهی ساده

نویسی اوجاالن این است که از نگاه ایدئولوژیک چنین ساختاری، مخاطبین او دهقانانی هستند که غیر از  احتماال علت ساده[ 44]

دانند. مخاطبین او در سطحی نویسی او موثرند، اما مخاطبین یک  های او احتماال به منبع دانش دیگری خود را نیازمند نمی کتاب

 .گرایی نیستند اردن بر سطحی اندیشی و تقلیلوجه دلیل مناسبی برای سرپوش گذ نویسنده، به هیچ

اند اشباع شده است. باید  های سیاسی ایران معاصر، با این جزواتی که در وضعیتی اضطراری به نگارش درآمده تاریخ سازمان[ 45]

شود که  انه میگرای ی فکر کردن به همراه دارد به قدری جزم جاست که قداستی که این شیوه نفس فکر کردن را ستود، مشکل آن

 !شود ی یک قدیس، نقدی بر تمامیت آن قدیس محسوب می گذارد. هر نقدی به جزوه راهی برای نقد باقی نمی

 .مشخصا، هیئت رهبری شکل گرفته است. تالش ساختاری برای تمرکز زدایی از قدرت صورت گرفته است[ 46]

که هویت عربی در روژآوا به رسمیت  نگاه کنید. هرچند که برخی از مفروضات آن )ازجمله این مقالهبرای مثال به این [ 47]

 .شود( از اساس نادرست است؛ اما گویای یک نگاه منتقدانه و قابل بحث است شناخته نمی

https://libcom.org/blog/bloodbath-syria-class-war-or-ethnic-war-03112014
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 .شود داری متاخر شناخته می ی دگراندیش با نام سرمایهی اجتماع چه که در اندیشه آن[ 48]

ی  های به حاشیه رانده شده برانگیز انجام داده که نوشته تالشی تحسین قومیت و جوامع غیرغربیکوین آندرسون در کتاب [ 49]

ور مرسوم )یعنی شود که با مارکس در مورد جوامع غیرغربی را به بحث و بررسی بگذارد. از این رو کتاب مهمی محسوب می

( به فارسی برگردانده 1390کشد. این کتاب را حسن مرتضوی، )نشر ژرف،  راستایی( در مورد آثار مارکس را به چالش می تک

 .است

التحصیل داشته است. هم مرد  ، نگاه کنید که سی فارغبه پایان رسیده 2015این دوره که در سپتامبر برای نمونه، به [ 50]

 .)ی.پ.گ( و هم زن )ی.پ.ژ(

شود.  شود. عبداهلل اوجاالن با نام آپو شناخته می آپو، نام عامی است که در کردستان )باکور یا روژآوا( به عبداهلل گفته می[ 51]

 .دهد ، به کردی، آپو معنای عمو میهمچنین

گذاری و ارجحیت قائل شدن به یک جنبش نسبت به دیگری نیست. مراد، درک تمایزات آن  مطمنا، مراد از این قیاس ارزش[ 52]

 .دو است

Subcomandante [53] 

وقعیت زنان در این جنبش داده گویای عمق اهمیتی است که به م« زن، زندگی، آزادی»یا « ژَن، ژیان، آزادی»عار معروف [ ش54]

 .شود می

 .کند وزیر کانتون عفرین زنان را رهبران انقالب روژآوا معرفی می ، نخستمصاحبهدر این [ 55]

اند. از جمله  آن تنها زنان به فعالیت مشغول ی نظامی زنان روژآوا است که در های مدافع خلق زنان، شاخه ی.پ.ژ یا یگان[ 56]

شرایطی که برای عضو ماندن در این سازمان نظامی قید شده است، مجرد ماندن زنان و ازدواج نکردن آنان است. به این معنا که 

باید سازمان را ترک اند، به محض ازدواج  شوند که ازدواج نکرده شوند تا زمانی عضو محسوب می زنان جوانی که عضو این سازمان می

، لینکی کوبانی توسط داعش یقینا استثنائاتی داشته است. در این  ای مثل محاصره کنند. البته این قوانین در شرایط پیچیده

 .مشاهدات ژانت بیهل از ی.پ.ژ را ببینید

کند، درحالی که ه.د.پ در  تر از ه.د.پ عمل می شهری و روستایی کردنشین فعال است و به نوعی محلی این حزب، در مناطق[ 57]

 .مناطق غیرکردنشین نیز فعالیت چشمگیری دارد. حزب ه.د.پ فرزند سیاسی حزب ب.د.پ است

دهد، به شناخت  پ.ژ انجام میهایی که از زنان جوان عضو ی. تهیه شده است، با مصاحبه 2015این فیلم مستند که در سال [ 58]

سال است، در یک کمپ  18کند. این زنان جوان، که سن برخی از آنان کمتر از  کلی از وضعیت زنان روژآوا بسیار کمک می

سازند،  ی نبرد با دولت اسالمی می گیرند و خود را آماده آموزشی ی.پ.ژ به مدت دو ماه تحت تعلیم نظامی و ایدئولوژیک قرار می

 .رود مقابله با همان کسانی که معتقدند هرکس که توسط زنان کشته شود، پس از مرگ به جهنم مییعنی 

http://ypgrojava.com/en/index.php/news/794-ypg-ypj-new-recruits-graduate-qualification-training-sep-10
http://rudaw.net/english/interview/02022014
http://www.biehlonbookchin.com/visit-with-ypj/
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عنوان اموری  طور مشخص، به این مناسبات زاهدانه، در سنت گریالهای پ.ک.ک ریشه دارد. در این سنت، روابط جنسی به[ 59]

دهی به زنان باشد، دارای نوعی  که واجد خصلت ارزش آن یابد. جدایی سازمان نظامی زنان از مردان، پیش از مذموم تجلی می

 .کند سازوکار دفاع روانی است که پیشاپیش امکان هر نوع مناسبات جنسی را نفی می

ین پس قوانین کنفدرالیسم دموکراتیک را از طریق شهرداری به که از ا طور رسمی اعالم شد در شهر شیرناک بهبرای نمونه، [ 60]

هایی گویای  ی شهر توسط ارتش ترکیه منتهی شد، اما نفس وجود چنین مقاومت اجرا خواهند گذارد. این اقدام البته به محاصره

 .ی حزب حاکم است گرایانه ی ترکیه برای فشار آوردن بر ارتجاع راست ی جامعه پتانسیل بالقوه

ی آموزش نیروهای نظامی معتدل توسط آمریکا شده  ای جالب به قضیه جا اشاره رجوع کنید. در این مقالهبرای مثال به این [ 61]

شرط این آموزش  گرا زد که البته پیش ش برای مقابله با داعش، دست به تعلیم برخی از نیروهای اسالماست. آمریکا و غرب در تال

دیدگان درست پس از ورود به  این بود که تنها باید با داعش و نه با جمهوری عربی سوریه وارد نبرد شوند. اولین گروه از این آموزش

ی این نیروها را پیش از  النصره، بخش عمده ی شکست خورد. علت آن بود که جبههطرز تحقیرآمیز خاک سوریه )از طریق ترکیه(، به

ی نیروهای تعلیم دیده توسط  ی این نیروها را. فرار تنها چاره که حتا فرصت جنگ بیابند ربود و یا به قتل رساند. از جمله فرمانده آن

النصره، پیشاپیش، اطالعاتی از ورود و محل دقیق این نیروها  هآمریکا بود! میت )سازمان امنیتی ترکیه( در هماهنگی کامل با جبه

 .النصره گذارده بود در اختیار جبهه

رجوع کنید. استفاده از سالح شیمیایی توسط رژیم ترکیه، از سوی کارشناسان آلمانی تایید شده  مطلببرای نمونه به این [ 62]

 .است

رو،  ترین عامل در این جنگ داخلی پیش ی این جنگ توجه کرد. مثال، مهم با فرض ثبات سایر عوامل باید به آینده[ 63]

 های دیگر قدرتسوریه،  جنگ داخلیی  در صحنه حضور رسمی روسیهاست.  های دخیل در جنگ داخلی سوریه گیری قدرت موضع

در شمال عراق و سوریه، اندکی  تمدید اعتبار عملیات نظامی ترکیهمجاب خواهد ساخت. از سوی دیگر،  گیری تحرک و تصمیمرا به 

 .تر خواهد ساخت ماجرا پیچیده

توان مدعی شد که ایدئولوژی نوعثمانی تا داعشی  نوعی می معنا که، ناسیونالیسم ترکی خصلتی دینی خواهد یافت. بهبدین [ 64]

، پس از آغاز برخوردهای فاشیستی با اقلیت کردرا در  های ایدئولوژیک کشی خطشدن، تنها یک گام فاصله دارد. پر رنگ شدن 

 .توان ردگیری کرد عملیات ضدتروریستی رژیم ترکیه می

 

 قد اقتصاد سیاسینبرگرفته از 
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