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  مدآپيش در

حزب اتحاد « شود. در تاريخ رسمیِ شناخته می »پ.ی.د«جنبش روژاوا در خارج از سوريه عمدتا با نام  
حزب «لحاظ ايدئولوژيک با تأسيس شده و به 2003 سال دراين حزب است که هآمد (پ.ی.د)» يکتدمکرا

رهبر معنوی خود را (همانند پ.ک.ک) عبدهللا زيرا  ؛ريشه استهم ، پ.ک.ک، »کردستان گرانکار
است. بدل شدهمو نهايتا تماميت جنبش روژاوا  .ی.دپ عملیِ  یاند. نظريات اوجاالن به برنامهداوجاالن می

. کرداوجاالن مراجعه  هایکتاببهتوان میماهيت نظرِی مستقل اين جنبش  برای درکاين ترتيب به
 زبان فارسیاست که کمابيش تفاسيری از آن (به» کنفدراليسم دموکراتيک«اوجاالن  ین نظريهتريشاخص

مبتنی بر تأسيس دموکراتيک جوامعی است که » کنفدراليسم دموکراتيک«ی ) موجود است. نظريهنيز
قرار د و نهايتا ننقشی ندار هاآنی ها در ادارهشوند، دولتدگردان و از پائين به باال اداره میشکلی خوبه

  .باشدملت -بديلی برای شکل غالب دولتاست 

تحقق اين نظريه و به مثابه مقاومتی محلی، روژاوا را  هاینتقادِی جنبش روژاوا، کانتونمدافعاِن غيرا 
توانند نمی اين رويکرد چه موافقانِ . آنکنندتلقی میگر دولت داری و اشکال سرکوببديلی برای سرمايه

اين شمال سوريه با  ی واقعيت زندگی سياسی و اجتماعی درطور عينی و آشکار نشان دهند، رابطهبه
طور تحقِق نعل به نعل همان نظريه است؟ يا برعکس، به اين واقعيت آيا است.» تيککنفدراليسم دموکرا«

» کنفدراليسم دموکراتيک«ِی نسبتا مترقی به نظريهربطی ساختار سياسِی روژاوا را شکل داده  چهعينی آن
  ؟ آن عينیتحقق است يا  از نظريهانحرافی آيا روژاوا ندارد؟ 

ِی جنبش روژاوا واسطهبیشناخت ها از جهاتی بسيار پيچيده است. پرسشبه يک علت ساده پاسخ به اين  
، نه استناد به حدسيات و يا استاز درون و زيستن در ميان مردِم واقعی شمال سوريه مستلزم نگاهی 

به موضوع پژوهش ممکن نزديک  منطقه. تا زمانی که دسترسی نهادهای رسمی در های رسمی بيانيه
  ناممکن است. ها دست کم بسيار دشوار، بسابه اين نوع پرسش، پاسخی قطعی نيست

کيست؟ آن تحقق عامل و حامل اين است که » کنفدراليسم دموکراتيک«ی يک سوأل اساسی در مورد نظريه 
ی اند؟ کارگران؟ دهقانان؟ طبقهعامالن تغيير شدهچه گروهی است؟ مردمی متحد که بنا به شرايطی تاريخی 

ی تر اين است که سوژهديده؟ پرسش دقيقتوسط شهری؟ يک گروه سياسی با کادرهای زبده و آموزشم
ای را دهد و چه سوژهتغيير به طور عملی کيست؟ در حقيقت بايد پرسيد چه گروهی اين تغيير را انجام می

ظاری از جامعه دارد و که اين گروه سياسی يا اجتماعی خاص چه انتکند؟ نهايتا اينبرای تغيير معرفی می
  را در جامعه تحقق ببخشد؟» کنفدراليسم دموکراتيک«خواهد شکلی میچه  به

طور عملی چه کسانی قدرت سياسی دارند؟ در بهدر آنجا اين موضوع است که شناخت  ، شايدنخستين گام
  روژاوا چه گروهی کنترل سياسی و اجتماعی را بر عهده دارد؟

  

  پ.ک.ک يا پ.ی.د؟
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برای مبارزه با داعش و حمايت از انقالب روژاوا وارد شمال سوريه  از نقاط ديگر جهان که یداوطلبان 
به مدت يک ماه  ی.پ.گ آکادمی يک شوند، پيش از اعزام به خِط مقدم جبهه يا واحدهای ی.پ.گ، درمی

با جنبش روژاوا را  عينی یِ ههمواجامکان ، نخستين بينند. اين آکادمیآموزش نظامی و ايدئولوژيک می
 یِ ها و داليل متفاوت آنان برای پيوستن به جبههتوان انگيزهکند. در خيِل کثيِر اين داوطلبان میفراهم می

هاِی مؤمن از چپ افراطی تا کاتوليکدر ميان اين داوطلبان، مقاومت عليه ارتجاع داعش را مشاهده کرد. 
توان با قطعيت گفت که تعداد شوند. نمیاروپايی ديده می هاینئونازیها و در مواردی فاشيستی و حت

گرا و يا ) از تعداد داوطلباِن راستانده شدهشناختالمللِی سياسی نام داوطلبان بينگرا (که بهداوطلباِن چپ
خودِی خود برای روژاوا به و انقالب آيندمیها هايی که تنها برای کشتِن داعشیغيرسياسی (مثل کاتوليک

های مختلف سياسی در آن توان تأييد کرد که از ِقبَِل حضوِر انديشه) بيشتر است. اما میردآنان اهميتی ندا
  است. های متفاوت طيف سياسی چِپ جهانی پديد آمدهمنطقه، فرصتی جالب برای شناخت و درک ايده

 يی ديگر،سو داعش از ترهایسو و توحِش گانگسای از يکهای رسانهی بحثواسطهاکثر اين داوطلبان به 
های شخصِی بسياری از اين در پِس پشِت انگيزه اند.اند و خود را به روژاوا رساندهمرگ را پذيرفته خطرِ 

توحش در برابر سوسياليستی  یآرماِن تحقق بديل :وجود داردبرانگيز های تحسينآرمان اغلب داوطلبان
ميان که تمايزی با ها با انقالب روژاوا عمدتا از طريق فضای مجازی است و يقينا آشنايِی آن داری.سرمايه

، وجود دارد  ـسازند را می روژاوا »اخبار«ی که -رويداد خواندِن چند خبر اينترنتی و زيستن در متِن 
   آگاه نيستند.

های ژاوا به خودِی خود يکی از جاذبهِی انقالِب روها مسألهطور مشخص آنارشيستگراها و بهچپ برای 
عنوان انقالبی ها از انقالب روژاوا بهچِپ اروپا خصوصا آنارشيست یميان جبهه در زيرااست. اصلی بوده

  شود. ياد میدر مکزيک چياپاس  سرشت با جنبشهمآنارشيستی و 

بسيار آموزنده  سويکاز  گيرد،صورت میهای ايدئولوژيک آکادمی هايی که در کالساز اين جهت بحث 
به شکلی راديکال عيان  ی دواطلبان را با واقعيت روژاواهاتمايز بين شنيده سوی ديگراند و از و جذاب

شود. داوطلباِن گاهی به شناختی کامال جديد از جنبش روژاوا تبديل میواقعيت، ه با هلحظات مواج کنند.می
آموزند چه که اکنون میدانند و آنکردند از اين جنبش میکه تصور میچه آموزند که بايد بين آنالمللی میبين

ی نيست، بلکه الزمه )بد/خوب( گذارانه/اعتباریبينند تمايز قائل شوند. اين تمايز مطلقا واجد بار ارزشو می
اکافی شان از جنبش روژاوا نآموزند که متواضعانه اذعان کنند شناخت قبلیواقعی است. داوطلبان می یدرک
  .است کننده بوده)راهگم بسا،( بوده

که خود معلمين برای  شودجا به شناختی تازه منجر میهای ميان داوطلبان و مدرسين آکادمی آنبحث 
نظرات اوجاالن و ايدئولوژی پ.ک.ک  کنند.پ.ک.ک شروع می یريِح انقالب روژاوا از تاريخچهتش

های اينترنتی دانند، چراکه در سايتها اين بخش از تدريس را ناالزم میبرخی آنارشيست شود.تشريح می
نبايد تاريخ پ.ک.ک و بنابراين است پ.ک.ک در روژاوا وجود ندارد، و بيانات رسمی هميشه تأکيد شده

برای تاريخ  اين که کنند توضيح دهندو مسئولين آموزشی سعی می هاکادربا اين حال  اهميتی داشته باشد.
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تاريخ پ.ی.د با  بايد رااصرار دارند که آموزش ها آنارشيستدر مواردی درک روژاوا اهميت دارد. 
  شروع کرد. 

پ.ک.ک نامی است که و  يابند که پ.ی.د همان پ.ک.ک استها در میپس از مدتی خارجیو به مرور  
زمانی رق بين پ.ی.د و پ.ک.ک فاست. رسمی سياسی در اين منطقه برای خود انتخاب کرده برای فعاليتِ 

ها در خط مقدم شوند. آنشود که عازم واحدهای نظامی ی.پ.گ میکامال مشخص میبرای دواطلبان 
در اطراف يا جنگ در سوريه بود)،  یهاِی عمدهکه داعش يکی از جبههی جنگ با داعش (زمانی جبهه

کادرها همان يا رفيِق کادر.  واِل کادروهه ؛دنشوا میبا يک مفهوم عمده آشن شهرها و مناطق دور از جبهه
شهرها به شمال سوريه اعزام  یبرد عملياِت نظامی و يا ادارهبرای پيشکه کادرهای پ.ک.ک هستند 

های ديگر اند، برخی از پارچهای هستند، برخی کم سنالعادهنظامِی خارقفرماندهان ها اند. برخی از آنشده
  ها همگی کادر حزب هستند. اند، اما هرچه هست آنکردستان آمده

به دو دسته تفکيک کرد: تابورهای کادر (که توان مینظامی) ی.پ.گ را  عموما تابورها (واحدهای
شمال  نيستند و از مناطقحزب کادر  گروه دوم اعضایِ  .کادرهاِی پ.ک.ک هستند) و تابورهاِی َحَرمی

 یکنند، اجازهماهيانه دريافت میحقوق  ، برخالف کادرها،اند. تابورهاِی َحَرمیشده گيریسوريه عضو
توانند تشکيل خانواده بدهند و هر زمانی که بخواهند از ی.پ.گ تر میمرخصِی ماهيانه دارند و از همه مهم

  خارج شوند. 

اند دهی شده) سازمانSDFيا ق.س.د ( ِی دموکراتيکنيروهاِی سوريها تابورهاِی حرمی که در شکل مسلم 
ی تجربهای ناشی از اين تفاوت تا اندازهنظامی کمتری برخوردارند. کارايی در قياس با تابورهاِی کادر از 

دليری و شجاعت  با نبرد یدر صحنه که کادرهاست یقدرِت اراده بيشتر منتج از، اما ها»حرمی«کمتر 
  .کندوه میلج

  شکل حزبی پ.ک.ک

است. در نظر گرفتن اين » فدراليسم دموکراتيکنک«الگوی ی مفقوده ميان نظريه و تحقق پ.ک.ک حلقه 
اين نظريه غيرقابل کتمان است.  اهميت دارد که در پراکسيس اجتماعی تأثيرات مجریِ جهت حلقه از آن

 چيزی جز» کنفدراليسم دموکراتيک«ی تحقِق نظريه ازاگر پ.ک.ک را از نتايج اين روند حذف کنيم، 
در است، اما شده ثبات ساير عوامل مفروض گرفته در اين سطور. ماندباقی نمیهای اوجاالن سطور کتاب

  انند. مزندگِی واقعِی اجتماعی ساير عوامل ثابت نمی

برای مدتی طوالنی، اين حزب آهنگ لنينی. هرچند با تئوری پيشسازگار  است حزبینحوی پ.ک.ک به 
ای باور داشت، اما عمال به شکلی لنينيستی اهداف خود را متأثر از مائوئيسم به نبرد خلق و جنگ توده

از اين لحظه به بعد  ؛شودمی ای بدلآهنگ بر اثر جنگ به يک ارتش تودهنيروی پيش :کنددهی میسازمان
  دهی کند.را سازماندست بگيرد و آنی جامعه را بهبايد حزب بزرگ اداره

رژيم ترکيه کردها از سوی پ.ک.ک به مثابه يک سازمان نظامی/سياسی در پاسخ به سرکوب سيستماتيک  
استالينيستی ابتدايی آن، از شکل  بنا بهمراتبی است و وجود آمد. ساختار نظامی اين حزب کامال سلسلهبه
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نظمی آهنين در شکل تشکيالتی خود برخوردار است. موقعيت هر کادر و ميزان پيشرفت او در تشکيالت 
  از پيش مشخص است.

جزء و کل نيست. در ی استوار بر رابطهبرخالف احزاب بلشويک کالسيک، ساختار حزبی پ.ک.ک  
تواند تشکيالت مختلف و است که می »جزء«، يا مخفیاحزاب کالسيک لنينيستی، حزب يک ساختار 

عضويت در ارتِش حزب ضرورتا  احزاب بلشويک دررا داشته باشد.  ،»کل«خود، يا  های مختلفشاخه
عنوان بهمعنای عضويت در حزب فعاليت در نشريات حزبی بههمجنين به معنای کادِر حزب بودن نيست، 

  ای و کادر نيست.يک انقالبِی حرفه

عموما کار برد. کمونيستی آن بهدر تعريف رايج را » کادر«توان مفهوم در واقع در مورد پ.ک.ک نمی 
ی سياسی (و تجربهدانش يا ، کادر فردی است که نامندمی کمونيستیکه خود را تشکيالت ی يدر ساختارها

و احزاب  هادر سازمانها، ، بنا بر بسياری شواهد و روايتيا نظامی) بيشتری از ديگران دارد. برای مثال
مند به يک گرايش بر بود. افراد عالقهکادر کاری بسيار سخت و زماناحراز جايگاه مارکسيستی ايرانی 

شدند و گذار از هر رده به تقسيم می يا وابستگی به سازمان های مختلف هواداریبه ردهعموما سياسی، 
همين دليل هميشه ريک و عملی فرد وابسته بود. بههای تئوبرد و به آموزشها زمان میمدت ،ديگری
  .های مختلف هواداران کمتر بودرده تر بودند و شمارشان از شمار افراد در نخبهکادرها 

ها نامد. مليسمی مليسدارند، و متعارفی در جامعه  معمول پ.ک.ک هواداران شهری خود را که زندگی 
 ،کنندرا تأمين میديگری  های مختلفپشتيبانی لجستيکی يا حمايتاه گ ،اند که  بنا به نيازهواداران حزب

وچهار ساعته نيستند. در عوض کادرهای پ.ک.ک بنا به تعريف حزب ای يا بيستاما انقالبيونی حرفه
های مختلف بنا به تشخيص حزب در حوزهاند و در خدمت حزبای هستند که تا پای جان انقالبيون حرفه

  کنند.و يا فرهنگی فعاليت می و سياسی نظامی

 اين به معنای غير هيرارشيک .ديگراصال پيچيده نيستهای بسياری سازمانکادر پ.ک.ک شدن برخالف  
در اين حزب » کادر«و کارکرد متفاوت نقش معنای ، بلکه بهنيست حزب يا دموکراتيک بودن آن بودنِ 

ماهه از آن ی دوافراد پس از گذران يک دوره دارد کههای نظامی متفاوتی وجود است. در روژاوا آکادمی
، حزب (آپو) با اجرای مراسم سوگند به خون شهدا و رهبریِ اين دوره،  شوند. در پايانِ التحصيل میفارغ

شان شوند و فعاليتمنتقل می ای حزب به منطقهتصميم بنا به شوند. پس از آن به کادر بدل می کنندگانشرکت
  کنند.می آغاز را در آنجا

کادر  ،ی سياسیهر عضو بدنه يا ی حزبیی نظامی حزب)، هر عضو يک نشريه(شاخه HPGهر عضو  
 ی ازعضو يابه مرکز فرهنگ و هنر، تواند میی نظامی است. بنا به تشخيص حزب، يک کادر از حوزه

چيز است و حزب همه ،معنااين شود. بهديپلماتيک حزب منتقل می ی فعاليتی اقتصادی به حوزهکميته
اند. در چنين شرايطی شکلی از انضباط آهنين حزبی و ی آن منتج شدههای حزبی از ريشهتمامی شاخه

مراتبی، واقعيت جنگ با دومين شود. يک دليل بديهی برای چنين سلسلهمراتب شديدی اعمال میسلسله
ن انضباط آهنين منجر به ضعف در عمليات ارتش بزرگ دنيا به مدت چهل سال است. هر نوع سستی در اي

شود. شايد به نوعی رمز ماندگاری پ.ک.ک پس از چند دهه همين نظم آهنين نظامی و مقابله با دشمن می
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های حزبی شده و اتحاد بزرگ حزب را در مقابل و فراکسيونها استالينيستی است که مانع از ايجاد گرايش
چيز است و خارج از آن خطوط و مرزهای مشخصی ترسيم همهاست. پ.ک.ک دشمن در جنگ حفظ کرده

ای که خط با اجزائی برآمده از آن. بدنههمراه ی بزرگ بدل شده تماميت پ.ک.ک به يک بدنه .استشده
و يا  بوددر پ.ک.ک بايد عنوان کادر يا سمپات، يا برد. بهای به پيش میر هر منطقهرسمی حزب را د

ای وجود ندارد. آپوچی خط خط ميانهجايگاه و يا نيست. است برای پ.ک.ک يا آپوچی عضو  ؛خارج از آن
ی اسازمانی مجموعهطور درونکه پ.ک.ک بهاين کند.رسمی حزب و رهبريت را تا به انتها دنبال می

درک يکپارچگی آهنين اين حزب برای رسيدن  تاکيد بر. نيست اين مقالهموضوع دموکراتيک است يا نه، 
تماميت اين حزب يک چتر بزرگ است که بنا به اقتضای  به اهداف تاکتيکی و استراتژيک خود است.

  کند.های مختلفی را انتخاب میشرايط، نام

  ی روژاواو جامعه »کنفدراليسم دموکراتيک«ی : پروژههی مفقودحلقه

که تاريخ پ.ک.ک ترتيب اين و گسست ايدئولوژيک باور دارد. بهپ.ک.ک به يک تغيير پارادايم نظری  
(سازمان  MITشود. اوجاالن پس از دستگيری توسط به پيش و پس از دستگيری عبدهللا اوجاالن تقسيم می

 »امرالی«نفره در جزيره و با همکاری نيروهای اسرائيلی و غربی در کنيا، به زندانی يک امنيت ترکيه)
ی او سی او به جهان بيرون و کنترل لحظه به لحظههای شديد امنيتی منتقل شد. عدم دسترتحت مراقبت

  حدود نوزده سال است که ادامه دارد. 

ی ملت ُکردی منجر شد. يک ـ پارادايم فکری جديد به رد تزهای سابق اوجاالن مبنی بر تشکيل يک دولت 
 ،نظر پ.ک.کاز اين ترتيب که به. دهدمیاين مسأله را با مثالی از فيزيک توضيح  های پ.ک.ککادر از

است. پارادايم  )1( »فيزيک کوانتوم«به و گذار » فيزيک نيوتونی«نظری شبيه به گسست از  اين گسستِ 
کند، اما همچنان در جستجوی بديلی برای جديد ديگر خود را مشخصا مارکسيست يا کمونيست معرفی نمی

شکيل . تاست »جنسيتی و تبعيِض  دور از ستمای اکولوژيکال، دموکراتيک و بهجامعه«داری است. سرمايه
های تحت ستم (از جمله های ملتاست و در عوض دستيابی به خواستهدولت از دستور کار خارج شده

های موجود، اولويت يافته است. از اين جهت خاک کردستان کردها) در خاک کردستان در چارچوب دولت
های ديگری نيز در آن نيستند و مليت هاکردتنها ساکنين اين منطقه . (و نه تنها ملت ُکرد) اهميت دارد

  کنند.زندگی می

چند اشاره به است، اما نوشتار اين  و هدف خارج از توان» کنفدراليسم دموکراتيک«ی بررسی پروژه 
 KCKدر قالب » کنفدراليسم دموکراتيک«ی ايده 2005. در سال ضروری است ای در مورد آنی پايهنکته

. اين چتر سازمانی جديد، متشکل از پ.ک.ک و )3( شکلی سازمانی يافت )2(مع کردستان)ی جوا(اتحاديه
آن مثل پژاک (فعال در ايران)، پ.ی.د (فعال در سوريه) و پ.چ.د.ک (فعال در عراق)  ایِ های منطقهشاخه

 است. 
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گيری سياسی و استراتژيک در ساختار حزبی پ.ک.ک است. ترين سطح تصميمعالی KCKدر حقيقت  
کنفدراليسم «هدف از تاسيس آن توانمندساختن حزب برای کاربست ايدئولوژی جديد و ترويج عملی و نظری 

  در خاک کردستان است.» دموکراتيک

  اوجاالن معتقد است که: 

های ای اجتماعی و سياسی، اجتماعات مذهبی، يا گرايشهساختن يک سطح عملی که در آن تمامی گروه«
تواند دموکراسی مشارکتی محلی بيان کنند، می گيریِ روشنفکری بتوانند خود را در تمامی روندهای تصميم

  )4( »ناميده شود.

گيری ، در سطح نظری قائل به برساختن دموکراسی مشارکتی و تصميم»کنفدراليسم دموکراتيک«ی نظريه
  های سياسی، اجتماعی، مذهبی يا جنسيتی در سطح جامعه است.وح پايين با مشارکت تمامی طيفاز سط

کنند. در اين نظريه شوند و از تمرکزگرايی دولتی پرهيز میدهی میطور افقی سازمانشوراهای محالت به 
اکولوژی و فمينيسم که گيری از پايين است و نه از سطوح باال. اين ساختار جديد تأکيد اساسی بر تصميم

داری) ی توليد سرمايهمتضمن ايجاد يک بديل اقتصادی (متفاوت از شيوه ،هستندآن ی محوری دو پايه
ی حق مشروع دفاع از خود است که به باور اوجاالن ی اساسی ديگر در اين جوامعِ بديل، مسألهاست. مسأله

  اند. زوال و نابودیجوامعی که اولويتی برای اين حق قائل نيستند محکوم به 

ملت و سازوکار دولتی  - مدت ساختار دولتطوالنی اندازیبا اين طرح و در چشم اوجاالن معتقد است که 
های آن، مثال تنها در باکور يابد. او اين نظريه را تنها مختص به کردستان يا يکی از پارچهزوال می

تواند در بلندمدت قابليت گسترش به تمامی چهار مدعی است می و  داند(کردستان ترکيه) يا روژاوا نمی
داشته باشد. اوجاالن همچنين اين نظريه را يک بديل جدی برای  را ی کردستان و نهايتا خاورميانهپارچه

  :به نظر اوداند. داری جهانی میداری و سرمايهی توليد سرمايهتماميت شيوه

دهی جهانی کنفدراليسم ليسم دموکراتيک در سطح محلی است، سازمانی کنفدراطور که تاکيد عمدههمان«
عکس، ما بايد يک پالتفرم از جوامع مدنی ملی را برگزينيم، اجتماع براست. از دستور کار حذف نشده

های رل قدرتها) تحت کنتملت-عنوان بديلی در مقابل سازمان ملل (متشکل از دولتای که بهشدهمتصل
اين شيوه شايد ما تصميمات بهتری از منظر صلح، محيط زيست، عدالت و توسعه ود. بهبزرگ، ايجاد ش

  »در سطح جهان بگيريم.

   

انجام طرح تحقق اين ی و شيوهای به  پراتيک مسأله اين است که در نظرات اوجاالن و ديگران، اشاره 
يد مجری اين پروژه باشد. برای بديهی است که يک نيروی سياسی واقعی قدرتمند با یاست. گويا فرضنشده

پاسخ مانده باشد: چه بايد يک سوال عمده همچنان بی ،اندجذاب يافتهو مترقی  را که اين نظريهکسانی 
؟ يا ی اتفاقیياست؟  نيرو» کنفدراليسم دموکراتيک«ی ای مسئول اجرای پروژهنيروی سياسی/اجتماعی

   يک نيروی مشخص سياسی؟
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از قِبَِل اجرای عملی اين پروژه را ای ساير عوامل، آيا تأثيرات ديالکتيکی ماندنِ ابتفرض ثا همچنين، ب 
ی چه رابطهطور عينی به باشد،جريانی که  ياهر گروه ، توان تصور کرد؟ مجری اين پروژهمی

ک حزب يبا عامليت کند؟ آيا تحقق اين نظريه ای در پراکسيس اجتماعی با اين نظريه برقرار میديالکتيکی
های پ.ک.ک نشانکند؟ آيا سرشتبين نظريه و عينيِت اجتماعِی نظريه شکاف ايجاد نمی خاص سياسی 

که بايد در هر تحليل و داوری در مورد تحقق عينی در پراکسيس اجتماعی واجد هيچ اهميتی نيستند يا اين
ای که پ.ک.ک ی سياسیژهها را مد نظر داشت؟ سونشاناين سرشت» کنفدراليسم دموکراتيک«ی پروژه

کند؟ مختصر برقرار می» کنفدراليسم دموکراتيک«ِی سازد چه نسبتی با نظريهدر پراکسيس اجتماعی می
  آورد؟ چه نتايجی به بار می» کنفدراليسم دموکراتيک«که ديالکتيک پ.ک.ک و اين

است. شرايط زندگی  نام پ.ک.کايدئولوژی يک حزب سياسی به» کنفدراليسم دموکراتيک«ی پروژه 
توان با است. میآن يابی و عينيتطرح و برنامه های فاحشی ميان مردم واقعی در جوامع، گويای تفاوت

ها بر آناين طرح و نقشه که را های مردمی توان نگرانیدل بود، اما نمیهم ایيا طرح و برنامه نظريه
های غيرقابل ها در قبال فداکارینمايی و قدرناشناسی آنی تبليغات دشمن يا سياهخيانت، نتيجه  ،اعمال شده

و برآمده نيست، مسأله داوری عينی ارزشگذارانه يا عاطفی  ترديد کادرهای پ.ک.ک دانست. مسأله داوریِ 
  از متن جامعه است.

  )7(  »پ.ک.ک جامعه است و جامعه پ.ک.ک است«

نسبت  مسئولين آموزش ايدئولوژيک)يا  ( هادر کالس آکادمی اينترناسيونال ی.پ.گ، يکی از کادر 
پ.ک.ک جامعه است و جامعه «: دهدمی ای که از آن برآمده را با اين شعار حزبی شرحپ.ک.ک و جامعه

خواهد میجامعه چه امعه تمايزی وجود ندارد. هرآنميان پ.ک.ک و جی او به گفته» پ.ک.ک است
عنوان هدف پ.ک.ک تعيين شده است، هدف جامعه نيز چه به، هر آنخواهد و بالعکسپ.ک.ک نيز می

  هست.

ی رو که خود را يگانه نماينده اهميت اين شعار در نگاهی است که پ.ک.ک به جامعه دارد، نه تنها از آن
و ادغام کند ساختار حزبی  در تماميتِ  راجامعه  خواهدبلکه از اين جهت نيز که می ،کندجامعه معرفی می

پس از پيروزی بر موانع (هر مانعی، اين است که پ.ک.ک هدف استراتژيک . دساز يکسانآن را با حزب 
ای)، از طريق يک انقالب سياسی موفق به بنای های مخالف محلی يا منطقهچه رژيم ترکيه، چه گروه

» کنفدراليسم دموکراتيک«ف با يشود. بخشی از اين تعارل بنابه تعاريف ايدئولوژيک آهای ايدجامعه
  نظريه است. نص ای اما در تضاد ساختاری با خوانی دارد، بخش عمدههم

است. نهادها و مؤسسات تحقق بخشيدهپ.ک.ک اين نگاه به جامعه را تا جای ممکن واقعيت اين است که  
ها تا آموزش و پرورش و کشاورزی های مختلف (از بهداشت و بيمارستانی جامعه را در زمينهحزبی اداره

ی اروپايی نيز يافت، اما  توان چند سازمان خيريهاند. در روژاوا میو فرهنگ و هنر...) برعهده گرفته
ی مؤسسات و ادارات تی قاميشلو و شهر حسکه)، عمدهغير از ادارات و مؤسسات رژيم بعث (در مربع امني

ی کادرهای ها برعهدهساختار و رهبری آنو  هستندپ.ک.ک های حزبی رسمی جنبش روژاوا، زيرمجموعه
شکل  .حزب و يا با نظارت مستقيم حزب است. از نظر پ.ک.ک جامعه بايد به آرامی در حزب ذوب شود
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 شدهذوب یحزب بزرگ، اداره و هدايت اين جامعهبالفعل کارکرد  اما است،مشخصی از دولت طراحی نشده
  است. 

  ی انقالب: گريالسوژه

ی نظامی حزب مشغول است. گريال کادری است که در شاخه گريالنام عمومی اعضای ارتش پ.ک.ک  
بنا به تصميم های ديگر فعاليت کند، بلکه در حوزهتواند نمی گريال نيست کهچنين به فعاليت است. ضرورتا 

طور عام کادرهای . بهشودسطوح باالتر، ممکن است که او برای فعاليت به بخش ديگری از حزب منتقل 
ها زندگی برند. آنهای انقالبی خود نمیای هستند که مطلقا نفعی مادی از فعاليتحزب، انقالبيون حرفه

  ايستند.به آن باور دارند تا پای جان می اند و در راه آرمانی کهشخصی خود را برای هميشه فراموش کرده

پ.ک.ک به جامعه،  ی گريال از اين جهت اهميت دارد که به شناخِت نگاه خاِص های عمدهدرک ويژگی 
خدمت ای دارند که هر لحظه از آن در ای زندگی زاهدانهکند. گريالها به عنوان يک انقالبی حرفهکمک می

است. کادرهای حزب در هنگام عضويت به خون شهيدان کردهان مشترکی است که حزب طراحی آرم
ای از مسير انقالبی خود منحرف نشوند. در پ.ک.ک کنند که لحظهجنبش و نام آپو (اوجاالن) سوگند ياد می

شوند اما عمال درخواست لغو درخواست خروج از حزب ممنوع است. کادرها با ميل خود عضو می
حتی از که قصد خروج داشتند، به اعضايی  واکنشپيش حزب در های عضويت غيرممکن است. سال

بايد ناشی طور عام رهبانيت اوست که ويژگی شخصی گريال به )8(کرد.مینيز چشمپوشی ناعدام  مجازات
زاهدانه بايد گريالها را با ديگر  . برای درک بهتر اين زندگیِ ی او باشدالعادهی خارقنيروی ارادهاز 

ای يک ارتش نيمه حرفهها تنهای بارزانی، امروز ايی منطقه مقايسه کرد. مثال پيشمرگهنيروهای ميليشي
گذرانند. برای گريال چنين تصوری غيرممکن ها ساعات اداری خود را به مثابه يک کارمند میهستند. آن

پذيرش ... ممنوع و غيرقابل جنسی، عشق، ارتباط با خانواده و یاست. مصرف مشروبات الکلی، رابطه
در شرايط غيرجنگی، مثال در شهرهای اروپا همين پرنسيب را رعايت حتی است. کادرهای پ.ک.ک 

رود که او حق برقراری کنند. تا جايی از خودگذشتگی و ايثار و نفی خويشتن در يک گريال پيش میمی
رزمی با اقت و همتنها حق رف در پ.ک.ککادرها ندارد. را هم ی صميمی با رفقای خود ی دوستانهرابطه

  است. ممنوع و نهی شده )9(ی صميمی دوستانهبرقراری رابطه ؛يکديگر را دارند

ای ندارد که از ِقبَِل پيروزی حزب به ی اساسی اين است که يک کادر پ.ک.ک هيچ زندگِی شخصینکته 
و به يک روح بزرگ است های حزب قرار دادهاختيار آرمان منفعتی شخصی دست يابد. او تماما خود را در

را هرچه ها ی تربيتی حزب، پرورش کادرهايی است که اين ويژگیمتعلق است. از سويی ديگر هدف عمده
  باشند.بيشتر در خود عمق بخشيده

خود را متکی های اجتماعی، ای در عمل اجتماعی و برخورد با پديدههر نيروی سياسی/اجتماعیعموما  
برای گذار از موانع و  شالوده و عاملی را به عنوان و آنداند میی سياسی ی تغيير يا سوژهيک سوژهبر 

های ايدئولوژیها و کمونيستبسياری از کند. نهايتا انقالب سياسی/اجتماعی مورد نظر خود معرفی می
بخشی به اين سوژه آگاهیی تغيير است. ی کارگر سوژهکمونيستی مدعی بودند که کارگر و طبقه کالسيکِ 

دهقانان را  ، از جمله در انقالب چين، هاکار است. مائوئيست و عمل از طريق اين سوژه آغاز و پايانِ 



10 
 

حتی شود که جا مشخص میی تغيير آنسوژه دانستند. اهميت تعيينِ ی تغيير در نبرد طوالنی خلق میسوژه
معرفی ی تغيير غييرات مورد نظر خود يک سوژهاحزاب و نيروهای بورژوايی نيز برای رسيدن به ت

ی متوسط طبقهجمهوری اسالمی طلب رژيم اصالح . امروز ديگر کامال بديهی شده است که جناحِ کنندمی
ی تغيير است. سوژهی تغيير معرفی کردهه مثابه سوژهرا ب شهری ايران و يا شهروند مدرن ساکن متروپل

  کند.فروض نيز ارتباط پيدا میبه پايگاه اجتماعی آن نيروی م

ی سوژه ؛شهری یِ زبورژوااند، نه دهقانان، نه خردهدستانکر نه کارگرانِ برای پ.ک.ک ی تغيير سوژه
ی تغيير است که قرار است فيگوِر سوژه از اين رو اند. گريالاندازه بزرگبی کادرهای اين حزبِ  ،تغيير

جامعه باشد. حزب از طريق آموزش ايدئولوژيک و عضوگيری و کنترل سياسی/اجتماعی  مانی و هدفِ رآ
ای، با نفی مطلق بازتوليد کند. يک انقالبی حرفههايش در بسياری از ويژگیقصد دارد اين فيگور را 

خويشتن که از هر نوع آزادی فردی و فرديت دست شسته، زندگی خود را به حزب تقديم کرده، از خود 
دور شدن جامعه از پ.ک.ک در شمال  ماند.کند و تا آخرين نفس در مسير خط حزب باقی میتقاد میان

  به علت انتظار غيرواقعی آن از جامعه است. تا حد زيادیسوريه 

هايی که دهی يک انسان نوين است. در سخنرانیاوجاالن در تفاسير خود از انسان مطلوب، به دنبال شکل
ی ها در حزب به سوژهاند از تغيير افراد پيشين و تحول آنمنتشر شده يد زيست؟چگونه باتحت عنوان 

از ديد او، داند. ِی نوين میگويد. او هنر خود را در خلق اين سوژهانقالبی يا انساِن نويِن مطلوب سخن می
های انسان پوستهکند و از ها را از آغاز تربيت میاند، حزب آنای به حزب ملحق شدهافراد با هرپيشينه

سازد. اين همان کسی است که بايد انقالب را در کردستان بزرگ به سرانجام جديد يک گريال يا کادر را می
  برساند.

  کيش شخصيت

های کوچک و بزرگ، مدارس و برخی از مغازه ر عمومی، دفاتر رسمی و اداری، حتیدر تمامی معاب 
تصويری از عبدهللا اوجاالن  ای که تحت کنترل حزب است،مؤسسات آموزشی و تقريبا در هر نقطه

هواداران اند. کادرها و ی اوجاالن پر شدهطرز سنگينی از جمالت و انديشههای کودکان بهشود. کتابمیديده
فراانسانی و مقدس جايگاهی نوعی به او اند بهای که برای اوجاالن قائلالعادهعلت احترام فوقحزب، به

خطاب اوجاالن نبايد نام او را احترامی است. برای نام او عمال بی تا جايی که به کار بردنِ  ؛اندبخشيده
 ستفادها رهبر آپويا  سرووک آپو(رهبريت)، يا  َسرووکاتی هايی ماننداز عنوانزبان آورد، بلکه بايد به

 والههای به پيروان خود تذکر داده که او را بايد تنها يک اوجاالن در نوشته شود که شخِص گفته می .کرد
آن است،  . از اين که اوجاالن خود از اين کيش شخصيت آگاه و مشوق يا منتقدِ حساب بياورنديا رفيق به

  اطالعی در دست نيست.

ها به کيش شخصيت در روژاوا برخی از آنارشيست به انتقادآموزش ايدئولوژيک  نمسئوالپاسخ يکی از 
از سوی حزب، دستوری شده و ريزیبرنامه یاو نه امراحترام به سراسری اوجاالن اين است که:و حضور 

نيز  . پيش از اينکنندفرهنگی است. اين خود مردم هستند که او را تا اين حد ستايش می که يک ويژگیِ بل
در اسد (ديکتاتورهای جنايتکار رژيم بعث) در اين منطقه اسد و بشارجاگير حافظی همههاصاوير و نشانت
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فرهنگی ی پديدهاگر کيش شخصيت يک پرسش اما اين است که حتی  است.رايج و بديهی بوده ،مردم دستان 
  ؟کندو با آن مبارزه نمی ايستددر آن منطقه باشد، چرا يک حزب انقالبِی راديکال در مقابل آن نمی

کامال روشن است. نسل جوان ايران همان نسلی است که  مای کيش شخصيت برای اهميت بررسی مسأله 
ی سرکوب و است. تجربهيم جمهوری اسالمی ايران بزرگ شدهاز بدو تولد با تصاوير ديکتاتورهای رژ

ند، از اهها حاکم بودای بر آنی در هر نقطهاست. رهبران جمهوری اسالمستهاجباِر تبعيت از رهبر را زي
اند، آزار و يافتهقدوسی و هر نوع سرپيچی و اعتراض به رهبرانی که شأنی  کتاب درسی تا پارک محله

  است. بودهشکنجه و در مواردی مرگ 

 دِ های سياسی موربه ابزاری برای توليد ايدئولوژی حاکم و نهايتا بازتوليد سوژهعمل کيش شخصيت در 
. اين يک کارکرد عمومی ايدئولوژی در هر سيستمی است. در مورد خاص روژاوا، شودمبدل مینظر خود 

خط رسمی پ.ک.ک ک محک و سنجِش وفادارِی عمومی بهکيش شخصيت و تبعيت از رهبر آپو، نه تنها ي
تمامی «: نويسدغير خودی است. اوجاالن می ازکه معياری برای تشخيص خودی بليا انقالبی بودن، 

خود را بيان » کنفدراليسم دموکراتيک«از طريق » های روشنفکرانهای سياسی و اجتماعی و طيفگروه
کنند. چه کادرها و چه قشر بوروکراتيکی که ها خود را بيان میعمال تنها آپوچیاما در روژاوا کنند، می

پردگی به حزب و رهبريت، ی نشان سرسواسطهاست بهکل گرفتهدر اطراف حزب، در شمال سوريه ش
ها در آن منطقه ترين نابرابریفرصتی بيشتر از ديگران برای به بيان درآمدن دارند. اين يکی از اساسی

  است.

  ساختار نظامی: الگويی برای ساختار سياسی 

اين است که اصوال تا چه حد ساختارهای » ی مسلحانهمبارزه«ها در مورد ترين پرسشيکی از اساسی 
ای که به نيروهای سياسی اصوال،از ساختارهای نظامِی آن متأثرند؟  ،مقاومت برآمده از اين شکلِ  سياسیِ 
ساختار سياسِی خود را دارند؟  ی مسلحانه باور دارند، تا چه حد توان تفکيک ساختار نظامی ازمبارزه

ای روستايی)، ساختارهای نظامی عمدتا با علت طبيعت جنگ (چه جنگ چريکی شهری، چه جنگ تودهبه
که  )10(پردازانیند. هستند نظريهاسازمانی مواجهای در مورد اعمال دموکراسِی درونهای جدیمحدوديت

کم ند در جريان مبارزه خصلتی دموکراتيک بيابند، اما دستتوانبر اين باورند که ساختارهای نظامی نيز می
کند. واقعيت اين است که هرچه شدت سرکوب ای را تأييد نمیی تاريخی در خاورميانه چنين نتيجهتجربه

گروهی برای اين جريانات، به سبب واقعيت مرگ و زندگی تر بوده، امکان رشد دموکراسی درونبيش
  است.اند. اين يک ضرورت بقا بودهکردهتارهايی شديدا متمرکز را اتخاذ تر شده و نهايتا ساخکم

اند، های نظامِی خود فعالای که مجزا از شاخههای سياسیتوان اميدوار بود که سازماندر سطح نظری می
س ی نظامی در قيابه اهميت شاخهمنوط است تری را به کار ببندند. اين مسأله روابط محتوايی دموکراتيک
ای شبيه به ها نظامی بوده، متعاقبا ساختارهای سياسیهايی که وجه غالب آنبا ساختار سياسی. سازمان

  اند. ساختار نظامی برگزيده
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د با نتوانکه می  استپ.ک.ک در ساختارهای نظامی خود برخی روندهای دموکراتيک را تعبيه کرده 
هيچ وجه جايی برای تغيير بهحزب مراتبی دهی سلسلهزماند، اما واقعيت سانراه شواعمال نظر از پايين هم

توانند فرماندهان تيم ی گروهی، افراد میگذارد. در جلسات روزانهگيری از پايين به باال نمیمسير تصميم
يا تابور (متشکل از دو يا سه تاکيم) را  TAKIM(گروهی حدودا پنج نفره)، تاکيم (متشکل از دو يا سه تيم) 

های ی اساسی است. اما اين سازوکار نقد، عمدتا با محدوديتند. انتقاد و خود انتقادگری يک مسألهنقد کن
  شود.های کالن از باال مواجه میگيریتصميم

اهميت بحث در مورد شباهت و تمايز ساختارهای نظامی و سياسی در آن است که مديريت و رهبری،  
ی انقالب، يعنی کادرها است. ی سوژهساختارهای مدنی در روژاوا امروز برعهده گيریِ مسئوليت و تصميم

، تا حدی فاصله بگيرد ذهنيِت نظامی خودتواند از نقش و در شهر تا چه اندازه میکه يک مقام مسئول اين
 باهای مختلف جامعه، از بهداشت تا فرهنگ و هنر بستگی دارد. مسئولين حوزه او به شخصيت فردیِ 

ها بنا اند. ساختار تحت کنترل آناند و حاال در موقعيتی غيرنظامی قرار گرفتهذهنيتی نظامی پرورش يافته
يابد، چراکه گريالها هر بخش از جامعه و از باال به پائين میعمودی به ساختار کلی حزب، عمال شکلی 

توان برخی از میگمان بی .کنند، درک میخوردرا به مثابه يک واحد نظامی که به حزب پيوند می
برانگيز اخالقی/انسانی در ميان کادرها های تحسينهای انقالبی را با ويژگیترين سوسياليستدموکرات

فرمانده نظامی مناطق کوهستانی پذير نيست. يک گريالی سابق که چند دهه در اما اين امری تعميم ،يافت
گيرد. هنگی همان انتظارات معقول نظامی خود را پی میاست، اکنون در جايگاه مديريت يک مرکز فربوده

 هابودن آنگير و دموکراتودن مديران يا سختهای فردی انسانی، بد يا خوب بدر اينجا ويژگی مسأله
را برعهده گرفته همان انتظار ای که اينک مديريت آنخط سياسی حزب است که از جامعهنيست، بلکه 

يا کادرهای حزب را دارد. حزب انتظار دارد که جامعه تماما خصلتی حزبی بيابد. ی انقالب، بازتوليد سوژه
  ی حزب با جامعه را بايد در جای ديگری بررسی کرد.رابطه

  : فقدان نگاهی عينیآکادميک مقاالت

طرح و تحقق آن گذارند و بهمیبررسی آثار اوجاالن  برهای تئوريکی که بنای استدالل را تنها نوشته 
پاسخ بیاساسی را پرسش شوند. آثار اوجاالن يک های استنتاجی می، دچار نارسايیتوجهی ندارندنظريه 

اصطالح بهست. اين آثار وا ینظريهطرح و تحقق ی ظر بر راه و شيوهاپرسش ناست، و آن باقی گذارده
 را پيشاپيش مفروض» کنفدراليسم دموکراتيک«و بيرونی جهت تداوم  اوضاع درونیبرای آل هشرايطی ايد

  .گيرندمی

، در آلهغير ايد طبعاهايی واقعی و با خواست های اجتماعِی متشکل از زيست مردمانی واقعیجنبش 
به تحليل جنبش روژاوا  دالنهبا رويگردی هم هايی که. آکادميسينکنندمیشرايطی غير آزمايشگاهی بروز 

 ای که قرار است تجسد اجتماعی آن جنبش باشند، بههای واقعیزندگی انسان دليل ناآشنايی بااند، بهرداختهپ
جنبش روژاوا محمل يک  اند:فرض داشتهها عمدتا يک پيش. آناندنتايجی بسيار پر کم و کاست رسيده

شده از شمال سوريه متضمن  های رسمی صادردموکراسی راديکال است، چراکه نظريات اوجاالن و بيانيه
   اند.يک دموکراسی راديکال
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مايشی اجتماعی از های يک استاد دانشگاه در کشوری اروپايی، جهت دسترسی به پيتوان محدوديتمی 
برای ايجاد  ناتوانی استداللی ی جنگ را درک کرد. اما ی چند جبههزده در محاصرهی جنگيک منطقه

  پذيرفت.توان نمیی روژاوا را عينيت جامعه فهمِ  ای واسط بهحلقه

و تالش کردها  هيدر سور تيبحران حاکم«ای زير عنوان نوشته محقق ارزشمند ُکرد در ،دکتر عباس ولی 
شرايط ظهور خودگرانی دموکراتيک را با يک فرض  »در روژاوا کيدموکرات یخودگردان سيتأس یبرا

ی خودگرانی دموکراتيک در ی پروژهواسطهراديکال بهدر روژاوا دموکراسی «کند: نانوشته مستدل می
به دريدا، آگامبن، فوکو و...  ارجاع به زندگِی مردِم روژاوا، عمدتا با ارجاع خالء». حال شکوفايی است

» ی راديکالدموکراس«توان طرز سنگينی پر شده است. پرسش اين است که بنا به چه مستندات مستقلی میبه
ِی نويسنده معنايی است که یواجد بار» دموکراسی راديکال«فرض گرفت؟ آيا پيشدر شمال سوريه را 

دموکراسی « همان واقعيت زندگی در روژاوايا  عريفی از آن ارائه نکرده است؟ت اما داردخود مقاله در ذهن 
با ناديده و های اوجاالن تنها بر اساس نوشته است؟منطقه واقعيت عينی يافته اينکه در  است »راديکال

  آنجا استناد کرد.در » دموکراسی راديکال«به تحقق توان و نبايد ی روژاوا نمیگرفتن واقعيت جامعه

ی ملل: نقدی همدالنه از نظريهلاکنفدراليسم دمکراتيک و بين«ای زير عنوان نوشتهدر  ،دکتر کامران متين 
 او باالملل تحليل کند. طالعات روابط بينيه را از منظر مهای اين نظرکوشد کاستیمی »دولت اوجاالن

 کندشده اشاره میی محاصرهی اين منطقهضای خصمانهروی انقالب روژاوا، به فهاِی پيشبرشمردِن چالش
المللی (امپرياليستی) و وضعيت ژئوپولتيکی و اقتصادی برآمده از اين فضا را، تداوم فشار نيروهای بين و

ی نفت) گذار به يک دولت صرفهت و نهايتا (با فرض توان پااليش مقرون بهمستعد گرايش به تمرکز قدر
  داند.ای میرانتير نفتی خاورميانه

های يکی از راه حل، »سوسياليسم در يک کشور«ی با ارجاع به سرنوشت انقالب اکتبر و نظريه متين
ی وژهی روژاواست) گسترش پرجامعهعواملی خارج از که تماما وابسته بهاجتناب از اين سرنوشت را (

داری)، يعنی ترکيه ی سرمايهتِر کردستان (از منظر توسعهيافتهمناطق توسعهبه» کنفدراليسم دموکراتيک«
  .داندمیالت) (باکور) و ايران (روژهه

ی از طريق پروژه» دموکراسی راديکال«در روژاوا  ايم:فرض نانوشته مواجهبا يک پيش جا نيزاين
  کنفدراليسم دموکراتيک در حال شکوفايی است.

ممکن دهد. فضای محدود يک جنبش انقالبی را هشدار می درستیای بهالمللی و منطقهتاکيد بر اوضاع بين
قادر به تأمين نيازهای خود و طی مدتی کوتاه و معين ِی جغرافيايی انقالبی در يک محدوده یجنبشاست 
ی در محاصره شود. يک جنبش انقالبیهای زمانی و مکانی مواجه میبا انواع کاستی ، اما بزودیباشد
جاست که در آنمتين اما نارسايی استدالل   است.گذار به شکلی غيردموکراتيک  طوالنی ناگزير از مادی

ی ِی خاصتأکيد و اشاره» کنفدراليسم دموکراتيک«ی نظريهی طرح و بخشنده تحقق و عامل  به مجری
قرار است متحقق شود و نتايج  کدام نيرو يا عامل اجتماعی. مشخص نيست که نهايتا اين نظريه توسط ندارد

  بالفعل آن چيست؟
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» کنفدراليسم دموکراتيک«ی يک به يک نظريهتحقق يافتن هايی از اين دست، به علت پذيرفتن تحليل 
در مورد کم و کيف و پژوهش زی به ترديد اوجاالن) در واقعيت اجتماعی (روژاوا)، نيا اساس آثاربر(
  ند. بيننمیادعايی » دموکراسی راديکال«

ای ی مفقودهکند، حلقهی کنفدراليسم دموکراتيک را به واقعيت اجتماعی وصل میای که نظريهی مفقودهحلقه 
حزب سياسی نظريه در جامعه را برعهده داشته باشد، يک طرح و بهبخشی ی عينيتکه قرار است وظيفه

هاِی در تحليل انگارند.اهميت میرا ناديده و يا بیها آنالعاده توانمند به نام پ.ک.ک است که اين تحليلفوق
ای، در شمال هيچ کاستیطور عينی و بیاين است که: به گيری مستترمبتنی بر آثار اوجاالن يک نتيجه

اسناد ای که بدون پژوهشی ميدانی و تنها با استناد به نتيجه ؛تحقق يافته است» اديکالدموکراسی ر«سوريه 
  .اپارودر  یدانشگاهکار ی اتاق از پشت پنجرهنگاهی  است:بدست آمدههای اوجاالن، رسمی و کتاب

  ترس يا احترام؟

های پذيرش يک سيستم سياسی/اجتماعی در جامعه، ميزان احترام خودانگيخته به نمادهای يکی از شاخص 
حتی ی اجتماعی نياز دارد. اما آن سيستم است. قطعا سنجش اين مسأله در روژاوا به يک پژوهِش گسترده

 ی کمی قطعی دربارهتوان تشخيص داد که صدور حی فردی هم میهای پراکندهو تجربهمشاهدات براساس 
در ممکن نيست. تماميت روژاوا  در ی عام اجتماعی مردم و نمودهای سيستم تعامل و برخورد ميان پيکره

که امروز کردند. اينی.پ.گ هلهله می ی جنگ منبيج، روستاهای اطراف با ورود واحدهای نظامیِ برهه
شود، ضرورتا نشان از پذيرش شنيده میاز منبيج اخباری مبنی بر تظاهرات مردم عرب در اطراف آن 

ای که در منبيج پس از آزادسازی آن از دست داعش چون و چرای سيستم جديد نيست. اعتراض عمدهبی
سيستم انجام  های محلی است که تنها توسط هواداران آپوچیِ ادامه دارد، مبنی بر شکِل رهبری کمون

که در يک شهر کامال  مربوط باشد ی آزادی زنان به مسأله تواندمیشود. يقينا بخشی از اين اعتراضات می
  . شودارزيابی و احساس میسنتی و بسته مثل منبيج از نظر فرهنگی بيش از حد راديکال 

توان وجود دارد که نمیاحساس عمومی ترس  از کادرها در روژاوا های شاهدان محلی، نوعی بنا به تجربه 
زندگی در کشوری جنگ زده  و های غيرعملیستگی و نااميدی از وعدهخ دانست. احترامآن را دال بر 
شود. جامعه خود را از نمودهای عملِی حزب کنار تفاوتی و نهايتا ترس از سيستم منتهی میهمگی به بی

باختگان کشد. يکی از واقعيات تلخ در روژاوا کم شدن حضور مردم در مراسم خاکسپاری شهدا و جانمی
شهيد در شهر قاميشلو خاکسپاری يا بزرگداشت يک سه يا چهار سال پيش در مراسم تای.پ.گ است. 

که در برخی از گو اين .استشدت کاهش يافتههای بعد اين تعداد بهدر سال ،کردندشرکت میهزاران نفر 
جامعه از  گيریها شواهدی جدی از فاصلهاين ، اماشوندحاضر می تعداد زيادی از کارمندان ادارای مراسم

حزب و سيستم رسمی است. هرچند که در روژاوا شهرهای داخلی آن از امنيِت قابل قبولی برخوردارند، 
ده ی جنگ زدر سوريهدهد که نشان میای روستايی ناگهانی در جاده یيا انفجار سفير گلولهکماکان اما 

، بخشی از جامعه را از آن ابهام آينده زا هاو نگرانی اتاست. همين انتظارامنيت نهايی هنوز تحقق نيافته
ی از اين دست جمالتاست. فاوتی و يا ترس از کادرها کشاندهتشور انقالبی شش سال قبل دور کرده و به بی
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شدن ، حاکی از کاسته»کننددر روژاوا کادرها خدايی می«و يا  » در روژاوا بايد از کادرها ترسيد«که 
   ست.هاگيری از کادرها بابت اشتباهات آناصلهجامعه و ف شور انقالبی پيشينِ 

  گيرینتيجه

 ،ميان نظريه و پراتيک صلِ ِی وااهميت حلقه، تالش شد»نگاهی از درون به روژاوا«بخش از در اين  
ی تغيير از سوژهحقق کند، تمرا » کنفدراليسم دموکراتيک«ی که چه جريانی نهايتا قرار است پروژهاين

چه » کنفدراليسم دموکراتيک«ی مجريان نظريه و نهايتا هايی داردکيست و چه ويژگینگاه اين جريان 
   شود.، نشان دادهانتظاری از جامعه دارند

ای که پ.ک.ک را در سطح جامعه عينيت های عملیکه آيا اصوال گرايش پرسش کليدی ديگر اين است
ها تحت سرکوب اقتصادی و بيش از آن ه دههای کای هستند؟ در منطقههای مترقیبخشند، واجد ويژگیمی

س با مناطق ديگر سوريه در قيا داری، حتیل سرمايهوای متدتوسعه فاسد بعث بوده و تعمدا از سياسی رژيمِ 
توان وجود نهادهای مدافع حقوق کارگران يا زنان را تحليل کرد؟ از منظری چگونه می ،استعقب مانده

در چه نسبتی است؟ آيا » امپرياليسم«مختلف عملِی جنبش روژاوا با های شی گرايديگر بايد پرسيد رابطه
 ،کنندچنان که مدافعان ارتش آزاد و رژيم ترکيه تبليغ میو يا آن اندبه يکسان ضد امپرياليستی و تماماها آن

  مسائل پرداخت.اين بهبايد های بعدی ؟ در فرصتقرار دارندکامال تحت کنترل امپرياليسم (مشخصا آمريکا) 

  

  :هايادداشت

های اوجاالن يافت و هم از زبان کادرهای پ.ک.ک در جلسات توان در نوشتهارجاع به کوانتوم و فيزيک مدرن را هم میـ 1

) شنيد. اصوال هواداران پ.ک.ک برای اوجاالن، نقشی مانند نقش فيزيکدانان مدرن بابت گسست PERWERDEآموزشی (

  اند.ی علوم اجتماعی قائلعرصه از فيزيک کالسيک، در

2- Koma Civakên Kurdistan  
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 The Kurdish National Movement in Turkey: From the PKK to the KCK,  Submitted by Seevan 
Saeed to the University of Exeter as a thesis for the degree of Doctor of Philosophy in 
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Transmedia, 2011), p.26. 
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متأخر در قياس با الگوهای  شهریِ  های چريکیِ بر اين باورند که سازمان انبوِه خلقبرای مثال نگری و هارت در کتاب ـ 10
ظاهر دموکراتيک ضرورتا به معنای محتوايی به اند. شکلِ تر اتخاذ کردهاشکالی دموکراتيک ،ِی مسلحانهپيشين مبارزه
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