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هستيم. اين ها در قبال امپرياليسم هاي سياسي مسلط آپوئيستي در روژاوا و موضع آندنبال بررسي گرايشدر اين نوشتار به
توان مدعي شد كه امروز روژاوا يك اي در ساختارهاي سياسي و اجتماعي روژاوا دارند؟ آيا ميهاي سياسي چه نمود عينيگرايش

گراي خاورميانه و جهان تواند نقشي مانند جنبش فلسطين براي نيروهاي مترقي و چپپايگاه انقالبي در خاورميانه است؟ آيا روژاوا مي
  رو است؟فراواني روبهي هاي واقعيا اين انتظاري دور از دسترس است و روژاوا براي احراز چنين موقعيتي با محدوديت ايفا كند؟

  هاي مدافع جمهوري اسالمي ايرانكمونيست

ز در سوريه را ترتيب داد. يكي ا ي نظاميباران چند منطقهتظاهراتي عليه موشك ، 2018در آوريل زب كمونيست بريتانياي كبير ح 
ها را نيروهايي ناسيوناليست دهد و آنعلل عدم حمايت از نيروهاي كرد در شمال سوريه پاسخ مياي بهاعضاي اين حزب در مصاحبه

هيچ «يابد: نهايتا اين مصاحبه با شعار آشناي اين حزب در مورد جنگ داخلي سوريه پايان مي شمارد.ي امپرياليسم بر ميو مهره
! جنگي در سوريه! مرگ بر امپرياليسم! پيروز باد ارتش عربي سوريه! پيروزي براي رئيس جمهور بشار اسد و جمهوري عربي سوريه

  »ت و ضد امپرياليست!اهللا، سوريه و نيروهاي مقاومپيروزي براي روسيه، ايران، حزب

گراي حَرَم، بايد در نظر داشت كه اين حزب كمونيست تنها گيري با ادبيات مدافعين ايرانِي چپگذشته از لحن آشناِي اين موضع 
گيرد. بخش قابل توجهي از چپ جهاني گروهي نيست كه در جنگ سوريه جانب رژيم جنايتكار اسد و جمهوري اسالمي ايران را مي

آلودي كه سقوط شوروي را نپذيرفته است، به جهان دوقطبي و بلوك شرق و ان بنا به وفاداري به استالينيسم و تِب هذيانچنكه هم
هاي دارند، جانب ارتجاع مسلط اين منطقه يعني رژيم» امپرياليسم«اي كه از ي سوريه، بابت قرائت ويژهغرب معتقدند. در منازعه

داري از رژيم سوريه و ايران گيرند. اين گرايش چپ، بنا به جانب... را مياهللا لبنان وته به آن مثل حزبسوريه و ايران و تبهكاران وابس
از آنها كند. استدالل اين است كه حسوب ميي امپرياليستي و دشمن پرولتارياي خاورميانه مجنبش روژاوا را يك مهره ،و روسيه

دن كارگران ايراني و اعدام و ترور صدها و هزاران فعال ماركسيست در منطقه شوند. هرچند كه شالق زطريق آمريكا حمايت مي
  گيرند.توسط اين دو رژيم (ايران و سوريه) را مطلقا در نظر نمي

گذارند، هيچ نيازي به پوشاندن تمايالت گران وابسته به رژيم سوريه نقاب چپ يا كمونيستي خود را كنار ميكه تحليلزماني 
شوند و سرآخر به آغاز مي »ضد امپرياليستي«، عموما با موضعي هايي از اين جنستحليلبينند. ي خود نميشووينيستي و نژادپرستانه

طور نژادي جنايتكارند، در طول اين است كه كردها به هاييچنين تحليلِي شوند. عصارهرف ختم ميو نژادپرستي صِ» كرد ستيزي«
اند و اكنون در حال اجرايِ طرحِ نيروهاي امپرياليستي (آمريكا و اسرائيل) هستند، به كشي كردهها پيش در خاورميانه نسلتاريخ از سده

تبليغات رسمي رژيم ايران و سوريه، كردها خائنين به ميهن و ماموران دشمن  اين اميد كه خاورميانه را بالكانيزه كنند. از منظر دستگاه
  بزرگ يعني آمريكا هستند. 

» عامل دست آمريكا«كار بردن تركيب ه مخالف رژيم اسد هستند هم از بهك »ارتش آزاد«از سوي ديگر نيروهاي وابسته به  
ي غربي براي نابودي گرا، مخالفين اسد به يك تئوري توطئهلمللي چپاكنند. خصوصا در برخورد با داوطلبان بينپوشي نميچشم

  سوريه باور دارند.
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هاي نظامي دارند. تا زماني كه عمليات نظامي ي.پ.گ عليه داعش در جريان بود، نيروهاي آمريكايي در روژاوا و شمال سوريه پايگاه
كرد. در مواردي آمريكا نيروهاي خود را در حد فاصل مرز تركيه و مي هواپيماهاي ائتالف به رهبري آمريكا از اين عمليات پشتيباني

ي اما آيا ضرورتا بايد نتيجه گرفت كه جنبش روژاوا يك زائده )1(ي ناگهاني تركيه مستقر كرد.سوريه براي جلوگيري از حمله
نه است؟ سكوت آمريكا در مقابل اشغال عفرين ي بزرگ براي بالكانيزه كردن خاورمياامپرياليستي در خاورميانه و بخشي از يك توطئه

ي روژاوا براي بخش ديگري از چپ ي ضد امپرياليستِي پروژهتوسط تركيه را چگونه بايد ارزيابي كرد؟ اگر چنين است پس جاذبه
  گيرد؟ جهاني از كجا ريشه مي

دست داد. هرچند كه شواهدي هم از وژاوا بهگراي جنبش رطور عام چپتأييد گرايش ضد امپرياليستي و بهتوان شواهدي در مي 
نيروهاي جا حائز اهميت است كه گرايش به راست در اين جنبش وجود دارد. شناخت گرايش چپ يا كمونيستي جنبش روژاوا از آن

  هاي خود لحاظ كنند.را در تحليلبايد آن  براي هرنوع حمايت و ائتالف و پيوند مبارزاتيچپ خاورميانه 

  تصوير: يك انقالب آنارشيستي ديپلماسيِ

دهي افكار عمومي در سطح جهاني بنا به نياز اين جنبش است. ناپذير جنبش روژاوا توان تبليغاتي آن و جهتيكي از نقاط قوِت ترديد 
استثنائي ك مورد هاي سياسي/نظامي ديگري نيز در خاورميانه اعمال شده، اما عمال در يكه شرايط نابرابر جنگي بر گروهدر حالي

هاي ليبرال و غير چپ نيز اي بر چپ جهاني بگذارد كه بر بخش قابل توجهي از رسانهاست كه نه تنها تأثيري رسانهروژاوا موفق شده
  مؤثر باشد.

رسيد، تنها نيروي گرفت و از سويي ديگر توحش داعش به شهرهاي اروپايي ميكه روز به روز جنگ در سوريه اوج ميدر حالي 
كم غير جهاديِ ديگري نيز در جنگ هاي سكوالر و يا دستراند. شايد گروهر نظامي در منطقه، داعش را از روي زمين پس ميسكوال

ها نه توان نظامي جنبش روژاوا را داشتند و نه از توان تبليغاتي مؤثري مثل جنبش روژاوا برخوردار داخلي سوريه وجود داشتند. اما آن
ترين ارتجاع تاريخيِ خاورميانه يعني داعش شمول ليبرال در مقابل هولناكهاي جهانبه شكل برخورد با ارزشجا جنگ بودند. در اين

  درآمد. 

 ناميد. ضرورتا اين ديپلماسِي تصويرشود را بايد است و ميدهي آن موفق شدهكار عمومي و جهتاين توان تبليغي كه به بسيج اف 

معناي اهميت توان تبليغي اين جنبش است كه البته با ت. اين تنها بهده از روژاوا جعلي و فريب اسشبدان معنا نيست كه تبليغات خارج
وير اين تص ي ديپلماسيِهاي اروپايي، پيوند دارد. مشكل عمدهي سياسي با برخي از گروهحضور چند دهه در اروپا و ارتباطات گسترده

 ديپلماسِي تصويرهايي از حقيقت و نه تمام حقيقت است. از خالل انتقال بخش تصوير و الجرم ساختنِ است كه ناگزير از آرماني

هاي انقالبند مردم، هميشه پر شور و وفادار به ارزش توان دست يافت. آنعمدتا به اطالعاتي از زندگي واقعي مردم شمال سوريه نمي
ها برآمده از مسائل خارجي است و است. لذا مشكالت آنهها اعمال شدفضاي انقالب بر آن و تنها مشكالتي دارند كه از خارج از

  مطلقا در داخل با نقصاني روبرو نيستند.
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راهان و مدافعان روژاوا، مشاهدات اي از هماز سوي ديگر مرجع داوري و تحليل در مورد اين جنبِش عيني از سوي بخش عمده 

شناس آنارشيست و انسان )2(ديويد گرابري ي برخي از هواداران بين المللي روژاوا است. براي مثال سفر ده روزهتوريستي چند روزه

بودن يك انقالب آنارشيستي از جنسِ جنبش روژاوا را پذيرخيل كثير ديگري نيز، امكانروژاوا نه تنها به او بلكه بهبه مشهور بريتانيايي 
او پس از دو سفر ده روزه  )3(»كنند.واحدهاي نظامي در روژاوا، افسران خود را انتخاب مي«مدعي شد:  او جا كهتا آن ؛ثابت كرد

كند. متأسفانه محتواي بر مبناي مشاهدات خود تحليلي آنارشيستي از انقالب روژاوا عرضه مي (مجموعا بيست روز) كتابي نوشت كه
ي تحليل گيري و پايههاي غلط است. مسأله اين است كه چنين آثاري به مرجع تصميماطالعاتي كتاب انباشته از سوءتفاهم و داده

  ي ديپلماتيك و آرماني. هاي غلوآميز، يا تصاويرشوند. يا دادهجنبش روژاوا بدل مي

ايم كه گرا مواجههايي مثل گرابر است. از سويي با نهادهايي چپي تصور آنارشيستدر شمال سوريه اما تناقضات فراتر از محدوده 
گر و باند (مثل سنديكاي كارگران روژاوا). يا عليه نهاد صلب، سركوعمال بخشي از مبارزه عليه خرده بورژوازي منطقه را آغاز كرده

در جهت كنترل و  هاي شبه ميليشيايي. از سويي ديگر سازمان)4(ي زنان)كنند (مثل خانهمي ي پدرساالري مبارزهچند هزارساله
  اند (مثل اتحاد جوانان روژاوا يا ي.ج.ر).تحكيم قدرت يا ترويج ايدئولوژي آپوئيستي در جامعه شكل گرفته

ين گرايشات نه تنها گيري نظري ال امپرياليسم تا حد زيادي به درك تمايزات عملي و جهتدرك موضع عمومي جنبش روژاوا در قبا 
توان به داوري طور ذهني) منوط است. با شناخت گرايش چپ جنبش روژاوا ميي آپوئيسم (بهعيني) كه در نظريهطور در جامعه (به

  بهتري در مورد آن رسيد.

  هاي اوجاالن در مورد امپرياليسمآموزه

اند (دفاعيات زندان مشهور شده» كنفدراليسم دموكراتيك«عنوان مبناي تز هايي كه بهاوجاالن، خصوصا نوشتههاي در ميان نوشته 
يافت. بررسي و » ي كرد در خاورميانهمسأله«ي امپرياليسم مشخصا در جهت تحليل هايي در ارتباط با مسالهتوان بخشاوجاالن) مي

ي اين نوشتار است. اما و فراتر از حوصله االن در مورد امپرياليسم از طريق پژوهش در آثارش موضوعي گستردهبندي نظرات اوجدسته
شود را مشاهده و هاي رهبري اين حزب استخراج مياي كه از تحليلهاي پ.ك.ك طرح عمليتوان با مراجعه به يكي از كنگرهمي

هايش را ارائه كند ي رسايي از ايدهترين شكل ممكن چكيدهتواند به كاملماني ميپرداز سياسي زبررسي كرد. در حقيقت يك نظريه
  شوند.ي عملي يك حزب سياسي بدل ميي يك تحليل سياسي، نظرياتش به برنامهكه به واسطه

عنوان ست كه بهامين سالگرد تأسيس حزب ارسال كردهااوجاالن پيامي را از زندان به مناسبت سي )5( ي دهم پ.ك.كدر كنگره 

كه به خط  يهايكند، تحليلهاي خود را ارائه مياي از تحليلاند. اوجاالن فشردهدر اين سند ضبط شده هاي رهبريرهنمون

  آورند.ميان ميمدت صحبت بههاي بلندو از برنامهرسمي حزب بدل خواهند شد، چراكه واجد لحني استراتژيك هستند 

ي كرد عمومي اوجاالن و خط رسمي پ.ك.ك در مورد امپرياليسم را رديابي كنيم. اوجاالن در مورد رابطهتوان فهم در اين نوشته مي
  و آمريكا معتقد است كه:
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 درآمده امريكا كنترل توانيم بهينم است. آشكار امريكا واقعيت است. مطرح اسراييل و امريكا كرد، اتحاد موضوع خاورميانه در اكنون« 

او معتقد است كه  ».نمود برقرار رابطه مساله حل يبرا توانيم باشد.ينم هم امريكا با جنگ يمعن به يول شويم. آن يخط مش تابع و
  )6(شود.ُكردي به آمريكا موجب نابودِي نهايي آن نيرو مي يمحض يك نيرو ياتكا

كند. طور خاص در تركيه بررسي ميخاورميانه و بهي ر عام در منطقهطوي امپرياليسم را از منظر برخورد با موضوع بهاوجاالن مسأله 
هاي جهاني (يا ي قدرتتوان متن را از منظر رابطهاما مي ،كندخودداري مي» امپرياليسم«ي او عمال از كاربرد مشخصِ واژه

جاست كه ، اما مشكل آنلب باشدتواند جاي ديد به موضوع ميهاي خاورميانه قرائت كرد. اين زاويهملت ـ امپرياليسم) با دولت
ها و سازوكارهاي ملت است كه تمامي تحوالت را از منظر تحوالت دولت - اش يعني دولت قدري درگير واحد تحليل مورد عالقهبه

فارس (رژيم جمهوري اسالمي) يا  ها مرادش دولتها يا تركها يا عربگويد فارسكند. بنابراين وقتي ميدولتي ارزيابي مي
اي يعني پيمان قدرتمند منطقهي كرد ضرورتا با يافتن يك هميابي براي مسألهي عرب يا دولت تركيه است. در اين ميان چارههادولت

هاي زي قدرتباها هستند كه گاه تنها عروسك خيمه شباي ميسر است. چراكه تنها بازيگران در اين عرصه دولتيك دولت منطقه
  اند.جهاني يا امپرياليسم

ها شكل يك مثلث بازسازي كرد. سه رأس اين مثلث عبارتند از انگليس، آمريكا و يهوديتوان بهالن از امپرياليسم را مياوجا درك 
ها اصرار بورزد، چراكه در تحليل تاريخي خود دهد به جاي تأكيد بر رژيم اسرائيل بر هويت يهودي آن(اوجاالن عمدتا ترجيح مي

  دهد).د سال پيش از امروز امتداد ميها را تا چند صقدرت يهودي

است. اوجاالن ريزي شدهپيچيده و از قبل برنامهدهد، يك طراحي ي اين مثلث را تشكيل مياي كه زمينهاز نظر اوجاالن منطِق عمده 
يِ اي بسا چند صدسالهمدت و ريزيِ بلندي يك برنامهرا نتيجهافتد و علت وقايعِ امروز دام يك تئوريِ توطئه ميسهوا يا عمدا به

معتقد است كه قدرت اصلي نه در دست بازيگران سياسيِ كنوني كه در اختيار دستاني او داند. تاريخي توسط شماري از نخبگان مي
  پرده است.  پشتِ 

اكنون ها همنتأثيرگذار است. آلما»] حزب عدالت و توسعه[« AKPدر درون  ـ سياست انگليس است دهندهاكنون امريكا ـ كه ادامه«
 نيست. استقالل اين نيستند. نيرومند آنقدر هاآلمان يول ...دهندخود را با يك گروه جلوه مي»] حزب جمهوري مردم[« CHPدر درون 

 اكنون نيست. مستقل تركيه كيست؟ دارحكم كيست، دست در حكم نيست. ها استقاللبوروكرات و متوسط دارانسرمايه ترك بودن

  )7(».ببريم كار به را مستقل اصطالح دنيا يهادولت يك ازهيچ براي توانيمنمي

است و بارها اين تعابير را معتقد» ي آمريكايينقشه«ريكا به باور دارد و در مورد آم» سياست انگليسي«در مورد قدرت انگليس او به  
  )8(كند.تكرار مي

شود كه گاه واحد تحليلي ملي است. نتيجه آن ميشگرايانه و بنا به الملل عمال برآمده از ذهنيتي ملياين نگاه اوجاالن به روابط بين 
باور دارد كه عمال » هاانگليسي«يك قدرت جهاني يابند. اوجاالن بهع بحث تنزل ميشدن موضوگرايي و عاميانهسطحيها بهداللاست

  اند. از حوادث تاريخ را برعهده داشتهطراحي خيلي 
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 درگير چگونه هااند. ملتكرده يدهجهت را جوامع اين، با مطابق و داده انجام خوب را يتشخيص نوع هر جامعه مورد در هايانگليس«

 ياجتماع تشخيص نوع هر انداخت؛ جان هم به يافت، دست صلح به توانمي چگونه كرد، شاندچار يوضعيت چه به توانيم شوند،يم
 داشتند. جا نگهآن در را او كرد،يم يزندگ لندن در نيز ماركس دهند،يم انجام نيز را يجهت ده نوع هر هايدانند. انگليسيم خوب را

 وجودبه را ماركس افكار هاكه آن بگويم خواهمنمي من داد. ترويج دنيا تمام به جاآن از نمود، ايجاد جاآن در را افكارش ماركس

 با و بوده هاآلمان نزد در لنين كردند. تنگ او بر را و عرصه كرده محاصره نيز را لنين بود. ملكه اليزابت دستزير ماركس يول آوردند؛

  ».كرد تحليل  و دانسته را هااين است الزم يول بود، جاسوس لنين كه خواهم بگويمينم من شد. برده به پترسبورگ هاآن قطار

ها هاي يهوديان و نشان از قدرت آنكند و پيدايش اسالم را به مثابه يكي از پروژهدر مورد قدرت يهوديان به پيدايش اسالم اشاره مي 
  داند.ها قبل ميريزي از سدهدر طراحي و برنامه

 روبه باشد.يم قدس محمد قبله ليناو كه دانيديم ند.دآور به وجود را »ييهود اسالم«يا  و »اسالم ژودياك«نام  با چيزي بعدها«

 را يهوديت كردن تورات،رفرميزه با ييعن است. نموده رفرميزه را و آن كرده ايجاد تحول تورات در محمد حضرت خواند.يم قدس نماز

  ».است اعراب با شدهداده تطبيق  توراتِ  قرآن كرد. تبديل قرآن به

گيرد كه دستاني نامرئي ي شطرنج در نظر ميي سياسي در خاورميانه را به شكل يك صفحهبه اين ترتيب اوجاالن عمدتا صحنه 
هاي سياسي خاورميانه توسط مورد قدرت آمريكا و توان تغييردادن مهرهدر جا كنند. مثال هاي پوشالي را جابهتوانند به سادگي مهرهمي

 در را او ،بخواهد امريكا اگر نگاه دارند. سرپا را او كه كننديم  تالش و شده حمايت امريكا طرف از واقع در نژاد ياحمد«گويد: آن مي

  » .شد خواهد دچار صدام سرنوشت به  كرد. خواهد نابود روز دو

اوجاالن راه مقاومت در برابر  )9(شود،ي انگليس، آمريكا و اسرائيل در منطقه كنترل ميگانهدر چنين شرايطي كه قدرت از سوي سه 
 با مگر كرد؟ مقاومت امريكا برابر در توانيم چگونه مشكل همه اين در ميان خاورميانه در«داند: مي» دموكراسي«را البته آن

 » .داد گسترش را يدموكراس فرهنگ الزم است كه كرد. مقاومت بتوان يدموكراس

معتقد است كه رد پاي يهوديان را در پشت هر جنبش او  )10(د.دار يافراطنگاهي ي جهان نقش يهوديان در اداره بهاوجاالن  
خود يهوديان را توان پيدا كرد، و حتا طراح اصلي فاشيسم آلمان اي (چه ناسيوناليسم تركي، چه كردي) ميگرايانهاجتماعي ملي

كار خود » هيتلر«رسد كه پيدايش اين نتيجه ميهاست و به ي مالي در دستان آنمديريت جهاني سرمايهاز نظر او د. دانمي
ي عنوان يك پروژهاند. بهجهان نقشي پر رنگ داشته گرايي در سطحاو معتقد است كه يهوديان حتا در ايجاد ملي )11(هاست.يهودي

  گرايانه براي آلمان، منجر به ظهور هيتلر شدند:ملي

 كه را ينتايج شد. ورشكست مشهور يهاجنگ از بعد هيتلر آوردند. وجودبه را ها هيتلرآلمان به فكر اين تزريق با هاييهود« 

  »برگشت. خودشان عليه بر نياوردند،  دستبه هايگرايياين مل از خواستندمي

 ستيزيشدن از اتهام سامياش و دورساختن موضعن براي شفافاوجاال )12(دهد.ي كرد را به يهوديان نسبت ميي مسألهاو ريشه 
  دهد كه:توضيح مي
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 يگروه هايدرون يهود در نيست. يهود خلق ها،ييهود همه مقصودم آورم،يم زبان به را ها)ها (غيرقابل قبولاين من كه يهنگام«
  تنگ گروه اين اعمال و مفهوم عليه سياست، بر ،ييهود خلق عليه بر نه گويميم من كهي چيزهاي باشد.يم هاآن منظورم دارد، وجود

 ».باشديم

بندي كند و نهايتا ي كرد جمعهاي جهاني در منطقه (امپرياليسم) را در ارتباط با مسألهكند تا نتايج حضور قدرتاوجاالن تالش مي 
ك اسرائيل دوم در منطقه بدل سناريوهاي مختلف را ارزيابي كند. او معتقد است كه حكومت اقليم خودمختار كردستان عراق به ي

و » شيعهـكرد«ايت جدي آمريكا و اسرائيل را با خود دارد. در اين ميان اما يك احتمال جدي از نظر اوجاالن اتحاد است و حمگشته
ي ايران و سوريه و هاي شيعهاست. اگر آمريكا و اسرائيل از اين دو اتحاد حمايت كنند پ.ك.ك متحد خود را در دولت» عربـكرد«

  يابد. بلوك شيعي/عربي عراق مي

 نخواهد دوست تركيه با هرگز درآورد. خود كنترل به را خاورميانه كه كنديم تالش امريكا هستند. امريكا يهايبازي همگ هاينا« 

اين بلوك مستقيما از  و ديگر رابطه دهها و دارند وجود روسيه و ايران مقابل،  طرف در باشند، دوست هم واقعاً امريكا و تركيه بود. اگر
PKK نابودي  امريكا حال بود. خواهد بازنده هم باز تركيه وضعيت اين در حمايت خواهند كردPKK و وضعيت خواهد.را نمي 

  )13( »را از دست بدهند. PKKخواهند كه وابسته است. نيروهاي خاورميانه نمي PKK موجوديت به شانيكنون موجوديت

پيماني با هاي امپرياليستي در منطقه نيست، بلكه شناخت واقعي رئال پولتيك و همطلبيبراي اوجاالن مسأله، مبارزه عليه جاه 
است. اين قدرت اگر آمريكا باشد يا جمهوري اسالمي چندان از نظر اوجاالن فرقي با  PKKهاي اصلي در جهت تثبيت قدرت قدرت

  كند.ر كوتاه مدت چه كسي از اين حزب سياسي پشتيباني ميهم ندارند. مهم اين است كه د

 بودم. كرده بحث شيعهـاتحاد كرد يك آمدنپيش از زيرا برسد. توافق به ايران با امريكا كه شد خواهد آشكار يصورت در ياصل خطر«

 مرحله وارد اصل در گاهآن كند. تحميل را يحلراهينيز ب تركيه و گيرد قرار حمايت مورد امريكا طرف از اتحاد اين كه يصورت در

 كند،  اعالم جانبههمه جنگ PKKبرابر  در تركيه و پيوسته وقوع ب شيعهـكرد اتحاد كه يصورت در شد. خواهيم تركيه تجزيه

PKKيحت لزوم صورت در است. پيوستن وقوعبه درحال توافق اين اكنون شد. خواهد يرويداد چنين شرايط، وارد گرفتن در نظر با نيز 
 را ياتم سالح اين مساله اگر شود.يم بيشتر منطقه در ايران ينيرو شد. خواهد گذار نيز شوديم ديده امريكا مخالف كه نژاد ياز احمد

 در را شرايط نيز PKK يابد، موضوعيت يچنين ايران با كردها توافق اگر آمد. درخواهد منطقه ينيرو ترينمهم صورت به كنند، حل

 سر پشت را هاآن توانيم نيست، بسيار مهمPJAK ايران و  مسلح ينيروها ميان يدرگير شد. خواهد ملحق هااين به و گرفته نظر

  »شناسم.مي خوب را ايران كردم. برقرار ايران رابطه با سال ١٥ مدت به نيز من گذاشت.

هاي بندي كرد: امپرياليسم يا قدرتتوان به اين شكل جمعجهاني (امپرياليسم) در منطقه را مي يهانظرات اوجاالن در مورد قدرت 
هاست (مثل يهوديان) در حال توطئه و اند. بخشي از اين نيروها قرنبزرگ جهاني از سه محور انگليس، آمريكا و يهوديان تشكيل شده

 ي كنوني خاورميانه تغيير خواهد كرد. كردها محور اصلي اين تغييرِيروها، نقشهاين ن مدتِ  بلندريزيِ اند. در برنامهاستثمار منطقه
اي آن مثل شده خواهند بود. بنا به اقتضاي موقعيت، نيروهاي كرد (مشخصا پ.ك.ك) بايد با آمريكا و عوامل منطقهريزيبرنامه
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ي بقا يا امحاي ملت كرد در اتخاذ كند. چرا كه مسألهنيروهاي شيعي (جمهوري اسالمي ايران) و نيروهاي عرب، اتحادي استراتژيك 
  آن چشم داشت. حمايتِ توان براي تثبيت قدرت سياسي بهيمدت مطرح است. آمريكا قابل اعتماد نيست اما مدراز

ي بسيار سنجد. اين منظري تعامل با امپرياليسم را ميگرايانه و تنها از منفذ يك قدرت دولتي مسألهاوجاالن از منظري ملي 
ا ي همكاري استراتژيك و يا احيانباشد. مسألهمدتي را در پي داشتهايندِ طوالنيتواند عواقب ناخوشگرايانه است. هرچند كه ميعمل

كند، چنان كه خود اوجاالن با صراحت بيان ميهمكاري با نيروهاي ارتجاعي منطقه نيز ختم شود. آنتاكتيكي با آمريكا ممكن است به
اي توان (و بايد) با رژيمي منحط و ضِد ُكرد، مثل جمهوري اسالمي ايران نيز همكاري كرد. البته اين همكاري تنها بهانهميحتا 

بيني براي هم در صورتي كه اتفاقاتي غيرقابل پيش.ك.ك در مناطق كردنشين ايران. آنخواهد بود براي تثبيت قدرت سياسي پ
  اي بيفتد.يا جنگ منطقه رژيم ايران، از قبيل قيام سراسري

دن، كه در داري بونتيجه گرفت كه ادعاهاي پ.ك.ك در مورد عناد با امپرياليسم و ضد سرمايه توانتنهايي نميبناي اين سند بهبر م 
ها اين شود، توخالي است. اما بايد اسنادي از اين دست را بسيار جدي در نظر گرفت، چراكهوضوح منعكس ميدستگاه تبليغاتي آن به

  اي هستند. ي مشي استراتژيك پ.ك.ك در قبال موضوعات كالن و اساسي منطقهتعيين كننده

نيز گرايانه را توان شواهدي از يك گرايش مترقيِ چپيِ رهبر معنوي آن، ميكارانهدر داخل جنبش روژاوا اما، برخالف لحن محافظه 
ي ناسيوناليستي كالسيك تقليل نظرانه جنبش روژاوا به يك حركت تنگميتِ جاست كه تما. اهميت وجود اين گرايِش چپ آنديد
يابيِ يك گرايش فكري چپ يا كمونيستي در داخل عينيتد. وجود عيني اين گرايش چپ در ساخت سياسي و اجتماعي روژاوا، يابنمي

  خود پ.ك.ك است. 

  كشاني زحمتكميته 

  گويد:هاي اين كميته ميشهر قاميشلو در مورد آغاز به كار و مسئوليت )14(كشانِي زحمتنبيال محمد مسئول مشترك كميته 

دانستند. هاي محالت ميدهي جامعه را تأسيس كمونترين وظيفه براي سازمانها (كادرهاي حزب) مهموالپس از آغاز انقالب، هه«
مثل شهرداري نبود و يا از بقاياي رژيم بود. پس از دادند. در آغاز نهادهايي هاي محالت نهايتا مجلس هر شهر را تشكيل ميكمون

رون اقشار و اصنافي بود كه د دهيِسازمان ،ي اصليدهي مردم در محالت و روستاها سامان يافت، مسألهي سازمانمدتي كه مسأله

را تأسيس  .س)(س.ج )15(ي مدنينهاد جامعهگرفتند. در ابتدا دهي قرار نميسازماناي جهت خودـهيچ نهاد سازماني

دهي و رسيدگي به مشكالت اقشار مختلف اجتماعي را بر عهده داشت. در حقيقت به شكل يك بودند. اين نهاد مسئول سازمانكرده
داران، آرايشگران، مهندسان، صرافان و كردند. مثال رستوراندهي ميزماني بزرگ بود كه در آن اصناف گوناگون خود را سااتحاديه

ي خود را درون اين شد. هر صنف البته براي خود اتحاديهدهي ميا. حدود چهل صنف مختلف در اين مجموعه سازمانهديگر گروه
ي خود را يافتند، هر يك از هاي سياسي و اجتماعي در روژاوا جايگاه ويژهنهاد بزرگ داشت. پس از مدتي كه نهادها و سازمان

بود به  س.ج.سي ي ورزش كه زيرمجموعهبه دسته و واحد خود پيوست. مثال اتحاديه  س.ج.سي هاي زيرمجموعهاتحاديه

هاي صنفِي تر شدند و سازمانهريك مستحكم TEV DEMها تأسيس شدند. نهادهاي ي ورزش پيوست. شهرداريدسته
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ي جامعهجنبش « )TEV DEM: Tevgera Civaka Demokratik([ »را در خود جاي دادند. س.ج.سي زيرمجموعه

نظر منتقدان، اين هطور قانوني برعهده دارد. بي امور سياسي را به؛ ائتالفي از احزاب مختلف است كه در روژاوا اداره»دمكراتيك
 .]است PYDطور واقعي تنها در دستان ي سياسي روژاوا بهيك نمايش ديپلماتيك است و اداره ائتالف تنها

هاي متبوع خود جاي گرفتند، بخشي از دهيكه تمامي اصناف اجتماعي در واحدها و سازمانآنكند كه پس از نبيال محمد اشاره مي
اي جدي بدل شد. گرفتند و اين خود به مسألهاصناف و مشاغل اجتماعي باقي ماندند كه در هيچ اتحاديه يا صنف ديگري جاي نمي

اي توانستند حق خود را بستانند؟ چه اتحاديهقا از چه طريقي ميهاي زراعي در هنگام بروز يك مشكل دقيزمين مثال كارگران فصليِ 
  كرد؟ آيا بايد به آسايش (پليس) شكايت كنند يا به كمون محله؟ ها حمايت مياز آن

باقي  س.ج.ساتحاديه زير نظر  11پا گرفتند، حدود  TEV DEMهاي مختلف زير لواي ها و اتحاديهكه شهرداريپس از آن«

را منحل كنند و بنا به نياز جامعه هر نهادي كه الزم بود را  س.ج.سها تصميم گرفتند كه والها بسيار كم بود. ههماندند و كار آن

ي اقشار اجتماعي ها درگرفت و پس از آن پيشنهادي مطرح شد. پيشنهاد شد كه براي باقي ماندهوالتأسيس كنند. بحثي در ميان هه
كشان ي مخصوص تأسيس شود. زحمتكشان جامعه يك كميتهاند، يعني زحمتپناه ماندهدهي و بياديه و سازمانكه بدون اتح

كشان ِي زحمتاند. كميتهبهرهكند، و از اتحاديه بيها دفاع نميكنند، كسي از حقوق آنرنج خود ارتزاق ميكساني هستند كه از دست

نهاد باقي ماند: انجمن  4منحل شد،  س.ج.سكشان در روژاوا. زماني كه كارگران و زحمت قرار است پاسخي باشد به نياز اجتماعي

  »ِي رانندگان و سنديكاي كارگران.ي مهندسان، كميتهحقوق بشر، كميته

درآمد. سه نهاد  TEV DEMطور مستقيم به زير نظارت كه انجمن حقوق بشر پس از مدتي بهدهد نبيال محمد توضيح مي 
  كشان روژاوا تأسيس شد.ي زحمتنوپا متشكل شدند و به اين ترتيب كميته نده در يك نهادِماباقي

) كارگران مسلكي (كارگران 2 ،) كارگران موسمي يا فصلي1كند: دهي ميسنديكاي كارگران خود را در سه بخش سازمان 
رسمي). كارگران فصلي كارگراني هستند كه بنا به ها و ديگر نهادهاي ) كارگران رسمي (مثل كارگران شهرداري3 و اي)كارخانه

دهي اين كارگران در ماه اند. براي آموزش و سازمانبار فعال آوري گندم و حملِكنند، در جمعفصل زراعت بر روي زمين كار مي
ن كارگران يك كنفرانس برگزار شد. پس از آن فعالين كارگري و سنديكايي به محل زراعت و فعاليت اي 2016جوالي سال 

  كردند.شان (عمدتا در مزارع) برگزار ميهايي آموزشي در محل فعاليتشان كالسها با حقوقها و آشنا ساختن آنرفتند و براي آنمي

ي نيروي كار كه بخش عمدهنيروي كار است. يعني اين شدنِار در روژاوا و شمال سوريه زنانهي مهم در درك وضعيت نيروي كنكته 
ه بلك ب زنانه در شمال سوريه تقليل داد،دهند. نبايد اين واقعيت را به يك باور ايدئولوژيك پ.ك.ك مبني بر انقالتشكيل مي را زنان

شدن جنگ و افزايش مشكالت معيشتي در اين منطقه زنان نيز براي كسب درآمد عمال به بازار كار دارمسأله اين است كه با دامنه
اند، بخشي ديگر از جمعيت نيروي كار مردان هاي جنگ رفتهاند. بخش قابل توجهي از مردان به جبههطور گسترده) كشانده شده(به

هاي خود را تأمين اند و با كار در آن مناطق معاش خانوادهبه خارج از سوريه يعني كردستان عراق، تركيه يا لبنان و اروپا مهاجرت كرده
شود. آنچنان كه نبيال داري در مواجهه با زنان كارگر به شكلي عيان روشن ميوكار سرمايهكنند. در اين ميان يك واقعيت قبيح سازمي
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دهند كه زنان را استخدام كنند و اين مسأله به تقاضاي پايين دستمزد از سوي زنان كند صاحبان سرمايه ترجيح ميمحمد اذعان مي
   شود.مربوط مي

ي سنديكاي زني بسيار پاييني در كار برخوردارند. از اين رو مبارزهن كارگر از قدرت چانهاي عميقا مردساالر، زنادر حقيقت در جامعه 
دار مردساالري و عزت نفس پائين زنان منطقه اي جهت احقاق حقوق كارگران كه جهت مبارزه با فرهنگ ريشهكارگري نه تنها مبارزه

  است.

هر سطحي از دستمزد شناختي از حقوق خود ندارند و به هستند و عمال ي زنان كارگر موسمي، زناني از قبايل عرب منطقهعمده«
شود اما ط صاحبان كار زائل ميها توسدانند كه حق آنكه ميكار است، در حالي ي ترس كارگران از صاحبانِ دهند. عمدهرضايت مي

چنان ايم اما همهاي كوچكي در اين مسير گذاردهگاموضعيت را ندارند. هرچند كه  كار جرأت اعتراض بهدادنِستاز د علت ترسِبه
  »اند.بخش قابل توجهي از كارگران اهميت سنديكا و اتحاديه را درك نكرده

در گام بعدي اين است. كرده كشان براي كارگران فصلي شناسنامه يا كارت عضويت در سنديكاي كارگران را صادريِ زحمتكميته 
هاي صنعتي و چه چه كارگاه ؛اندها فعالها يا كارگاهاست. كارگراني كه در كارخانهران صنعتي پرداختهدهيِ كارگكميته به سازمان

  ي.پ.گ.  هاي وابسته به پشتيباني لجستيكِهاي دوزندگيِ لباس براي ي.پ.گ يا كارگاهكارگاه

داري كار يا سرمايهاست كه هيچ صاحبپيشنهاد شده كانتون جزيرهگذاري مجلس قانونان قانوني بهكشي زحمتهمت كميتهبه 

تعبيري عضويت در نديكا را ندارند استخدام كند. بهكارخانه يا زمين زراعي) حق ندارد كارگراني را كه كارت عضويت سصاحب (اعم از 
ه به شكلي استالينيستي و حل مسأل تي ممكن است اين برخورد دراز جه ؛شودسنديكاي كارگران امري اجباري و قانوني تلقي مي
داري متداول) ي سرمايه(از لحاظ توسعه افتادهي عقبي يك منطقهار پدرساالرانهفرمايشي تلقي شود، اما اگر شرايط فرهنگي و استثم

طر ك خهاست. يرا در نظر بگيريم، قوانيني از اين جنس در خدمت آموزش و ارتقاي آگاهي طبقاتي كارگران و محافظ قانوني آن
مت مدت اين جنس از قوانين در خداتيك بيابند، اما يقينا در كوتاهمدت اين قوانين تنها شكلي بوروكرعمده اين است كه در طوالني
  هاي صاحبان كار  در منطقه خواهد بود.اندازيدفاع از كارگران در مقابل دست

تواند انجام پرسند كه سنديكا چه ميها ميسنديكا وجود دارد. آن لزوم يا كارآييطور عام ناباوري بهميان كارگران بهچنان در هم« 
كه كارگران به زائل شدن دهد؟ چه قدرتي دارد؟ هدف ما از تصويب اين قانون اين بود كه نهايتا ذهنيت كارگران را تغيير دهيم. اين

از حقوق خود نيستند و تنها در يك تشكل دفاع د بياموزند كه به تنهايي قادر بهها بايشان حساس و معترض شوند. آنحقوق
  »توانند از حقوق خود دفاع كنند.يافته ميسازمان

ي  بزرگ در كانتون جزيره وجود دارد و شايد در كارخانه 50يا  40دهد كه حدود نبيال محمد در مورد كارگران صنعتي توضيح مي 
و پيش از اشغال كانتون عفرين  2017ند. (اين آمار مربوط به سال كارگاه يا كارخانه در حال فعاليت باش 200تمام روژاوا حدود 

  دست ارتش تركيه است)به
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كارگر است. در كانتون جزيره كه عمال شهر قاميشلو پايتخت آن محسوب  25يا  20ي بزرگ، كارگاهي با حدود منظور او از كارخانه 
شود. در ميان پ.گ تهيه ميهاي ي.ها لباسستند. در اين كارگاههاي ي.پ.گ هخانهها مربوط به خياطشود، بيشترين كارگاهمي

هاي شهر قاميشلو از حسكه نيز البته تعداد كارگاه«ها را دارند. كانتون جزيره، دو شهر قاميشلو و حسكه بيشترين كارگاه شهرهاي
كارگر صنعتي (فعال در كارخانه يا  800شهر قاميشلو، حدود  كشانِ زحمت يس مشترك كميتهبنا به تخمين رئي» بيشتر است.

  اند.هاي كوچك و بزرگ) در تمام روژاوا (هر سه كانتون) فعالكارگاه

 TEVِي پژوهش اين كميته به سال) است. نتيجه 17تا  11هاي اين كميته آغاز پژوهش در مورد كودكان كار (يكي ديگر از تالش 

DEM شود.اين مورد تصميمي قاطع گرفته است تا درارسال شده  

هاي خود هستند و آوران خانوادهمنوع اعالم كنيم. اين كودكان نانتوانيم يك شبه كار كودكان را مواقعيت اين است كه ما نمي«
شود. چرا اين تر اتخاذ جانبهتر و همهشود. بايد راه حلي دقيقها منجر به ايجاد مشكالت ديگري ميممنوعيت ناگهاني فعاليت آن

ي معاش خانواده را تأمين اند؟ چه مقدار از هزينهها كشانده شدهها يا كارگاهروند؟ چرا به ناگهان به تعميرگاهكودكان مدرسه نمي
  »ارائه شد. TEV DEMها سؤاالتي بود كه در تحقيق ما بررسي شد و به كنند؟ اينمي

دهي فعاليت كارگران رسمي و شاغل در نهادهاي مختلف از جمله ه سازمانكشان قصد دارد كه در گام سوم، بي زحمتكميته 
مزد ، افزايش سطح دست2017و  2016ي فعاليت اين كميته در سال ... بپردازد. نتيجهها، ادارات رسمي وري، بيمارستانشهردا

  كارگران فصلي و زارعان پيماني بود.

دهي سنديكاهاِي كارگري شمال سوريه را بر عهده دارد، نمود عيني يك گرايش كشان روژاوا كه مسئوليت سازمانِي زحمتكميته 
ِي مترقي چپ يا سوسياليستي در جنبش روژاوا است. درس بزرگ اين كميته تأسيس سنديكاهاي مستقل و قدرتمند كارگري در لحظه

شود. بايد در نظر رت جمعي كارگران منتهي ميقد حاشيه راندنِهر تعللي به تضعيف و نهايتا بهپيروزيِ يك جنبش اجتماعي است. 
به  ،كار ي نيرويدار برخوردار نيست. عمدهي كارگر صنعتِي ريشهداشت كه شمال سوريه بنا به مشاهدات موجود از يك طبقه

  شود و سهم كارگران صنعتي در اين ميان اندك است.كشاورزي و حمل و نقل مربوط مي

چنان چپ آن هني اين گرايش چپ را در خود جنبش آپوئيستي در روژاوا بررسي كنيم. آيا اين گرايشِ در اينجا بهتر است كه نمود ذ 
كه دركي راديكال از مفهوم امپرياليسم ي تاكتيكي از نزديكي با آمريكا است يا ايندنبال استفادهكند تنها بهكه اوجاالن توصيه مي

  دارد؟

   رستم جودي و گرايش چپ آپوئيستي 

هاي پس از انقالب روژاوا در درگيري با نيروهاي جهادي جان يكي از فرماندهان ارشد پ.ك.ك بود كه در سالجودي رستم  

عنوان كسي كه نوعي در روژاوا از رستم جودي به دهندگان نخست آن بود. بهي ي.پ.گ و از سازمانماران اوليهباخت. او يكي از مع
هاي پراكنده و انقالبي دهي هستهاي مبتني بر سازمانايده ؛شودياد مي ،گسترده عملي ساختطور هاي مدافع خلق را بهي يگانايده
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خود گرفته چندان از اهميت نخستين پ.گ شكل يك ارتش نيمه رسمي را بهكه نهايتا امروز ي.براي دفاع از يك تغيير اجتماعي. اين
  اي براي دفاع از خود بود.و دوستانش تشكيل ارتشي توده ي رستم جوديكاهد. ايدهاي نميآن به مثابه يك ارتش توده

هاي ماركسيستي منطقه با فعاليت سياسي آشنا ي شهر سريكاني بود و از نوجواني از طريق عضويت در يكي از سازمانجودي زاده 
آموزش ايدئولوژيك حزب در  عنوان يكي از مسئوالنهاي بعد بهجودي در سالشد. بعدها در لبنان به عضويت پ.ك.ك درآمد. رستم 

ي فكري و نظري او در يك جنبش ماركسيستي (پيش از پيوستن هاي مختلف پ.ك.ك فعال بود. شايد برآمدن و رشد اوليهآكادمي
  است. گيري نگاه چپ او مؤثر بودهر شكلبه پ.ك.ك) د

شده در باال ي ذكرعي و سياسي ديد (نمونهجتماعيني يك گرايش چپ را در سطح ساختارهاي ا توان در جنبش روژاوا نمودِ مي 
توان مشاهده كرد. در واقع رستم جودي سنديكاي كارگران بود). نمود ذهني اين گرايش چپ را در نگاه افرادي مثل رستم جودي مي

  بازنمايي سوبژكتيو يك گرايش چپ در آپوئيسم و در جنبش روژاوا است. 

است. او در دو اثر خود به مفهوم ايدئولوژي و از سوي ديگر جاي ماندهسخنراني و مقاله بهتعداد بسياري از رستم جودي چند كتاب و  
موضوع خاورميانه پرداخته اطالعاتي نيز در مورد جنبش چپ پردازد. در كتابي كه بهميانه ميتاريخ مبارزات ضد امپرياليستي در خاور

هاي تحليلِي غلط آپوئيستي است و نهايتا او را به فرضراه با پيشنه هم. اطالعاتي كه متأسفاشودايران و علل شكست آن، طرح مي
 اين منطقه نيست و از يِ بوميِ رساند كه علت شكست ماركسيسم در خاورميانه اين است كه ماركسيسم يك انديشهاين نتيجه مي

هزار ساله دارد و تمدن ُكردي، اي پنجت كه ريشهآپوئيسم اين اس كه بنا به تعريف جودي، علت پيروزي نهايياست. در حاليخارج آمده
  اين منطقه است. برآمده از تمدن سومريان است و ضرورتا بوميِ

توان نتيجه گرفت كه پردازد. نميبه بررسي امپرياليسم و تأثيرات ايدئولوژيك آن در منطقه مي )16(رستم جودي در كتاب ايدئولوژي 
هاي اوجاالن و يا شناخت او از ماركسيسم قابل اعتماد است. دركي كه از ماركسيسم در نوشته هاي او از امپرياليسمضرورتا تحليل

ي ماركس به آثار ماركسيسم ي ماركسيسم شوروي است و تقليل انديشهديگر فعاالن آپوئيستي وجود دارد، دركي برآمده از تجربه
گيري و ، موضعكم در نظريهدست ياليستي يا چپ پ.ك.كرايش ضد امپرتوان مدعي شد كه گمي روسي. جداي از اين مسأله،

  شكلي از يك بديل سوسياليستي معتقد است. چنان بهال امپرياليسم دارد و همكشي مشخصي در قبخط

  جودي معتقد است كه:  

 را يجديد يتا معيارها است تالش در امپرياليسم قبول ندارد. يطبيع و ُنرمال يامبارزه همچون را ايدئولوژيك يمبارزه امپرياليسم«

 گراقدرت ها،نظام يهمه از بيشتر و استطلب منفعت و خودخواه يسيستم اهنظام يتمام از بيش امپرياليسم جايگزين سازد. جهان در

 امپرياليسم است. گرفت كنترل خود تحت را جامعه يهابخش يتمام، تكنولوژيك و يماد امكانات استفاده از با مذكور نظام اتوريتر. و

 به حقيقت همچون نظام بلكه نيست، پذيرا فرادست و حاكم يطبقه سيستم عنوان ب خود را است. موقعيت يهاييويژگ چنين يدارا

  ».كنديم يمعرف حقيقت با جويانستيزه عنوانبه را كننديم مبارزه برابر آن در كه ينيروهاي يتمام جهت اين از .نگرديم خود
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كند. ي بربريت بشر تلقي ميزيستي و مشاركت اجتماعي در توليد را امري بدوي و مرحلهداري هماز نظر رستم جودي، نظام سرمايه 
  داند:حذف از تاريخ ميهاي زيست اشتراكي را محتوم بهانگرا نسبت به تاريخ دارد و آرمداري روايتي حذفاو معتقد است كه سرمايه

 به گزينيد، يدور يخصوصيات انسان و يهمكار و تعاون ،يبرابر ،يطبيع يجامعه يهاارزش از هر اندازه كاپيتاليسم نگرش مطابق« 

 يمنافع طبقه براساس جامعه يتمام بلكه وجود ندارد يطبيع يجامعه ينظام كاپيتاليست در شويد.يم نزديك حقيقت به اندازه همان
 يسيستم همچون را خود كهچون .است ترخطرناك ديگر يهاسيستم يتمام از امپرياليسم سبب همين به است.شده برساخته فرادست

 خودبه ناچار و گيرديم قرار تنگا در كه گاهاً دهد.ينم مواخذه قرار مورد را خود گاههيچ انگارد. كاپيتاليسميم چرا و چونيب و مطلق
 ءاشخاص منشا از مشكل اما است، كامل و نظام نيك"اصطالح  به دهد.يم تقليل اشخاص طحسبه را عمل شود، اينيم يانتقاد

 گاهاً و يتكنيك تدابير يبرخ با هم ي آبرا "شود روبرو يمسائل با سيستم تا نداشده سبب كه... و كارطمع حريص و ياشخاص گيرد.يم

  ».دهنديقرار نم مواخذه مورد نظام را  خودِ  يمعناي و يساختار كليت ييعن آيند.يبحران برم حل درصدد روكراتيكوب

سياليستي در خاورميانه هاي سوجودي به گرايشي از پ.ك.ك متعلق است كه با ذهنيتي ضد امپرياليستي و متعهد به آرمانرستم  
نخستين پ.ك.ك هاي تنيدگي آرمانعلت در همي پ.ك.ك است و بهدرهاي با سابقهاست. عمدتا اين گرايش متعلق به كارشد كرده

ي ضد طور طبيعي در جبههمشخصا جنبش فلسطين) اين گرايش بههاي خاورميانه (هاي مترقي و سوسياليستي ديگر جنبشبا آرمان
ي كارگر ترديدي ندارد. هرچند كه اين كند و در دفاع از دستاوردهايي حداقلي براي فرودستان و طبقهخود را تعريف مي ،امپرياليستي

گرا را متحدين اي چپهاي منطقهكند، اما در راه رسيدن به هدف، جنبشي ُكرد نگاهي ملي را اتخاذ مير مورد مسألهگرايش هم د
  كند.طبيعي خود قلمداد مي

اي از گرايشي گرا و مترقي نيست. نمودهاي عينيدست و تماما چپجنبش روژاوا بايد تأكيد كرد كه جنبشي يك در مورد مشخصِ  
خواهانه يا است كه ادعاهاي ترقيها موجب نارضايتي مردم منطقه شدهشود كه نه تنجنبش روژاوا مشاهده ميارتجاعي در 

  برد.سوسياليستي جنبش روژاوا را نيز در درازمدت به زير سؤال مي

  )17(اتحاد جوانان روژاوا (ي.ج.ر) 

كند. شايد اتحاد جوانان روژاوا يا ي.ج.ر يكي از نهادهايي است كه با هدف تحكيم ايدئولوژي پ.ك.ك در روژاوا فعاليت مي 
ميليوني است. هدف از تأسيس اين 20ترين نهاد مشابه به ي.ج.ر، بسيج مستضعفين جمهوري اسالمي ايران يا همان ارتش نزديك

ها براي حزب است. عمال در هر يك از شهرهاي دهي جوانان روژاوا و نهايتا عضوگيري از آنو سازمان آموزش ايدئولوژيكنهاد 
  كند.ا عضوگيري ميهاي مختلف روژاوا اين نهاد با تشكيالت اداري خود حاضر است و نوجوانان و جوانان محالت ركانتون

ي.ج.ر و نهادهاي  شدنِ دارقرار باشد ضرورت وجود و ريشهاگر بنا به تعاريف مرسوم از مراحل مختلف يك تغيير (يا انقالب) اجتماعي  
تغيير در زدايي از جامعه ارتباط داد. ايدئولوژيِ منادي ضرورت بسيجيم، بايد تأسيس اين نهادها را بهافراطي مشابه به آن را بررسي كن

اي جامعه را براي رسيدن به هدف مشخص خود دارد. اي قصد بسيج تودههر وسيلهبيش از وقوع تغيير نهايي بههر جنبش اجتماعي، 
ِي بديل از راه يابي ايدهها و حذف خطر تشكلزدايي از تودهِي بسيجپس از استقرار نظام سياسي جديد يا تثبيت جنبش انقالبي، مرحله
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اند و به ي تثبيت و استقرار سيستم سياسي موجود مرتبطمرحلهبه اتحاد جوانان روژاواهاي مشابه با از اين منظر سازمانرسد. مي

  كنند.مثابه بازوي سركوب در جامعه عمل مي

ي از ليستتوان بهمي». .ك.ك جامعه است و جامعه پ.ك.كپ«ي ي اين سازمان عبارتست از ترويج عملي ايدهفعاليت عمده  
انتقاد يابند و نه جايي براي ها بازتاب ميهايي كه عمدتا نه در رسانههاي خرد و بزرگ اعضاي اين سازمان اشاره كرد، فعاليتفعاليت

  است. ها باقي ماندهرسمي از آن

كامال ناسيوناليستي)  ترين شكل آن (قرائتياعضاي اين سازمان كه نوجوانان و جواناني مسلح به ايدئولوژي آپوئيستي در افراطي 
مردم شهر  2017وز سال كنند. در نورنمايي ميف و نهي از منكر در سطح شهر قدرتهاي امر به معروهستند، گاه در كسوت دسته

بودند. از براي اجراي مراسم نوروز جمع شده نبود، در محلي خارج از شهر TEV DEMدعوت حزبي كه عضوي از ائتالف سريكاني به
بودند. همين مسأله ان محل برگزاري مراسم اعالم كردهعنواني در مجاورت آن محل را بهمك TEV DEMدهاي رسمي و سويي نها

آميز آنان با گرد هم آمده بودند. برخورد اهانتمراسم  رسميِ جمعيتي وارد شوند كه در محل غير موجب شد كه اعضاي ي.ج.ر به ميان
ي يافتههايي در صحنه روبرو شد، اما عمال كسي توان مواجهه با اين نيروي سازمانواكنش ساختن مردم بامنظور پراكندهجمعيت به

  رسمي حزب را ندارد. 

تأكيد افراطي بر جدايي زنان از مردان و مخالفت علني با ارتباط زنان و مردان، مخالفت با پخش يا توزيع مشروبات الكلي، پاسداشت  
  ي اين سازمان است. هاي روزانهجامعه از فعاليت اوجاالن به مثابه رهبري آسماني در

عنوان يك دولت ملي ُكرد بايد محافظت و حمايت شود. در اين شكل از حمايت، اهميتي براي در نگاه چنين سازماني، حزب به 
. هر جريان يا دولت يا هاي مترقي ضد استبدادي منطقه وجود نداردمبارزات سوسياليستي، ضديت با امپرياليسم يا دفاع از ساير جنبش

شود. كند دوست و همراه جنبش تلقي مياي كه از ثبات وضعيت موجود در شمال سوريه دفاع غيرانتقادي ميالمللينيروي بين
كند يا نيروهاي آمريكايي در طور غيرمستقيم به ثبات جنبش كمك ميبنابراين، از نظر اين گرايش، اهميتي ندارد كه رژيم اسد به

  منطقه.

ي خود به نمود عيني يك گرايش افراطي ناسيوناليستي در جنبش روژاوا است كه عمال با اقدامات روزمره اتحاد جوانان روژاوا 

كند. اين گرايش تعاريفي قدسي از مفهوم فضاي انتقادي در سطح جامعه كمك مي از جامعه و شكلي از سركوب و بستنِ زدايي بسيج
انقالبي «دهد و هر روايت ديگري از نثاري محض در راه خط رسمي حزب تقليل ميرا به زهد و جانآندارد كه » ودنانقالبي ب«

  تر بودن.نظرتر و افراطييعني هرچه تنگ» انقالبي بودن«شمارد. در اين معنا، ي دشمن برميرا انحراف و توطئه» بودن

  وال كادروِي آلمانيگرايش راست ناسيوناليستي: هه 

ترند، از كردها هاي آلماني از كردها آپوئيستوالهه«يافته در مورد داوطلبان آلمانِي جنبش وجود دارد. ا يك باور عموميتدر روژاو 
ها پتانسيل بيشتري براي عضويت و كادر حزب شدن دارند. و به نسبت كادرهايِ غير هاي ديگر، آلمانيدر قياس با مليت». كردترند

  تعداد قابل توجهي دارند.  هاحزب، عمال آلماني كردِ 
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يك احساس گناه فراگير در مردم آلمان بابت جنايات فاشيسم در اروپا وجود دارد. كه «دهد: چنان كه يك كادر آلماني توضيح ميآن 
ك طور تاريخي پ.ك.ي احساس گناه جمعي، بهجز مسألهبه» دهد.هاي ضد فاشيستي نشان ميخود را با پيوستن و حمايت از جنبش

ك جنبش سياسي/اجتماعي شناخته عنوان يي مدني آلمان بهلي از سوي جامعهشكاست و بهيت و حضور داشتهها فعالسال ،در آلمان
  است.شده

ا كه حتا پس از عضويت جكار پ.ك.ك باشند. از آنتوانند بهترين بازنمايي گرايش ناسيوناليستي و محافظهآلماني مي كادرهاي 
شوند، ناخواسته براي ترسيم فيگور ايدئولوژيك ُكرد (بنا به تعريف ايدئولوژيك حزب از يك كرد) ن غير كرد قلمداد ميعنواچنان بههم

دهند. از اين طريق بنا به تجربه، كادرهاي آلماني بيشتر از ديگران ايدئولوژي آپوئيسم را خرج ميوم كردها بهتالشي بيشتر از عم
ي هاي رفتار روزمرهمقررات و ضوابط اخالقي حزب، از قبيل جدايي ميان زنان و مردان و پرنسيبان بهكنند، بيشتر از ديگروني ميدر

، »آپوئيست بودن«بندند. از اين جهت گاهي افراط كادرهاي آلماني در نمايش ... پايجاالن ويك گريال، ارجاع بيشتر به متون او
اي غير از فيزيك اروپايي خود ها ديگر هيچ مشخصهآور باشد. آنتان) شگفتتواند حتا براي مردم عادي (مردم غير كادر كردسمي

  »از كردها كُردترند.«ندارند و بنا به باوري كه در روژاوا در موردشان وجود دارد: 

قيمتي هر ن تنها به استقرار و ثبات حزب بهكاري هستند كه عمال اولويت آآلماني بازنمايي سوبژكتيو گرايش محافظه كادرهاي 
اي كه بايد در قبال آن موضعي صريح و روشن داشت عنوان مسألهر جنبش روژاوا، به امپرياليسم بهشود. اين گرايش دمحدود مي

دهد كه با هر قدرتي كه در شرايط واقعي در مقابل دشمنان روژاوا (رژيم تركيه، مقتضيات موجود ترجيح ميدهد و بنا بهيتي نمياهم
  الف اسد، رژيم بارزاني) بايستد، همكاري تاكتيكي و گاه استراتژيك داشته باشد.نيروهاي جهادي مخ

شدن أسفانه شرايط واقعي جنگ و گستردهي مهم در مورد دست باال گرفتن اين جريان در داخل جنبش روژاوا اين است كه متنكته 
جنبش روژاوا ان، و تضعيف گرايش سوسياليستي و چِپ هاي جنگ (عمال از هر سوي روژاوا) به استحكام و پايه گرفتن اين جريجبهه

كه جريان روي و اشغال شمال سوريه است، در حاليهاي جهاني در حال پيشرژيم تركيه در سكوت قدرت ،كهكند. در حاليكمك مي
كه كند، در حاليقه تحميل ميمنطشكلي از تحريم اقتصادي را نيز بهبلكه  ،كندوابسته به بارزاني نه تنها مرزهاي رسمي را مسدود مي

شوند و جناياتي جنگي را رقم هاي جهادي با حمايت رژيم تركيه به مناطق كردنشين وارد مينيروهاي داعش و حاال ديگر گروه
يقا زنند، اولويت اصليِ جنبش روژاوا، بيش از پيش حفظ بقا و اتحاد و همكاري تاكتيكي با هر نيرويي براي حفظ بقاي آن است. دقمي

  گيرد.در اين شرايط جنگي ويژه، در درون جنبش روژاوا روز به روز، گرايش راست ناسيوناليستي دست باال را مي

چنين توضيح  ،يكي از فرماندهان ارشد ي.پ.گ در توضيح علت آغاز عمليات آزادسازي رقه و اصرار بر تداوم آن وال شاهينهه 

  دهد:مي

ها هستند كه هاست. آنهاي آمريكاييهاي جنبش ما، كه از خواستآگاهيم كه عمليات رقه نه از اولويتخوبي از اين امر ما نيز به« 
گويند: كنند. مثال ميهاي آمريكا در زمين سوريه معرفي ميعنوان مهرهاند. برخي از بيرون ما را بهاتمصرانه خواستار تداوم اين عملي

اند تا آمريكا نشين شدهي عربها مشغول جنگي در يك منطقهه كانتون به يكديگر باشد، آنكه اولويت روژاوا بايد اتصال سدر حالي
  »آگاهند.ا از شرايط واقعي منطقه كامال نازنند، يما اتهام ميزنند يا تعمدا بههايي را ميراضي كنند! كساني كه چنين حرف
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 2017ي ارتش تركيه در زمستان سال حملهمزبوط به مال بسيار قوي احتبهكند، اي كه اين فرمانده ي.پ.گ به آن اشاره ميمسأله 
سمت شهر سلوك و نهايتا رقه راهرويي را بهموجب آن از طريق شهر تل ابيض بود كه به؛ ارتش تركيه طرحي را آماده كردهدشومي

ونه تعلل ي.پ.گ در آن مقطع و گجا بود كه هربگشايد و پيش از ي.پ.گ شهر رقه را تصرف كند. اهميت حياتي اين موضوع آن
هاي ارتباطي ميان دو كانتون كوباني و جزيره قطع كامل شرياناين بخش از شمال سوريه، منجر به افتادن ارتش تركيه در اشغالپيش

تعويق ي بهده، ي.پ.گ در يك اجبار و براشد. به باور اين فرماناي تمام عيار براي روژاوا ميممكن محاصره ترين شكلِو به واضح
اي عملي براي تركيه جهت اشغال باقي نماند. پرسش اين ي روژاوا اقدام به آغاز عمليات آزادسازي رقه كرد تا بهانهانداختن محاصره

  ها چه كساني حاضر به كمك بودند؟غير از آمريكاييه در اين موقعيت بهبود ك

  )روژاوا در ترك چپ با همكاري( منطقه امپرياليستي ضد هايجنبش از يهايحمايت 

چپ ي ي جنبش روژاوا در شمال سوريه با جبهههاي ضد امپرياليستي بودن روژاوا بنا به نظر برخي، همكاري گستردهيكي از نشانه 

طور علني حضور دارند. تاكنون تعدادي از كادرهاي رهبري اين ماركسيست تركيه در شمال سوريه بهكم پنج حزب است. دست ترك

  اند. ها در جريان نبرد با داعش يا نيروهاي جهادي، جان باختهو نيز تعدادي از اعضاي آناحزاب 

نام اي بهتأسيس جبههائتالف عمومي با پ.ك.ك اقدام به ي ماركسيست تركيه در يكاحزاب عمده 2016و  2015از سال  
HBDH )Halklarn Birlesik Devrim Hareketi ،»كردند. اين جبهه به نام مبارزه با ) »متحدهاي جنبش انقالبي خلق

هاي لجستيكي و هماهنگي بيشتر ميان اين احزاب و فاشيسم و امپرياليسم در منطقه كار خود را آغاز كرد و منتج به تسهيل همكاري
چه و مؤثر عليه آن اي هماهنگيِ تشكيالتي هدفي جز مبارزهشان عليه رژيم تركيه شد. در حقيقت اين جبههپ.ك.ك در روند مبارزه

ي عمومي چپ تركيه تنها يك اين سطح از همكاري ميان پ.ك.ك و جبههو  شود نداردكه از آن با نام فاشيسم در تركيه ياد مي
  استثنا است و نه يك قاعده.

كتيكي و رزم تازدن به اين ايده شده است كه پ.ك.ك اصوال پشتيبان و همهاي عملياتي موجب دامناز همكارياين سطح  
ي عملي پ.ك.ك، كه تجربهاي است. در حاليهاي منطقهاستراتژيك هر نيرو يا جنبش مبارزاتي در خارميانه، عليه فاشيسم و ارتجاع

  ِي صحت و دقت اين استدالل نيست.دهندهضرورتا نشان

را روشن ساخت. پ.ك.ك نهايتا  در مورد همكاري تشكيالتي و پشتيباني لجستيكي پ.ك.ك از احزاب چپ تركيه بايد يك مسأله 
رژيم  ،شود و الجرم دشمن اصلي آني عمومي چپ تركيه محسوب ميجهت بخشي از جبههيك حزب فعال در تركيه است و از اين

كند ولي بدان معنا نيست كه الزاما پ.ك.ك دشمن صريح تركيه است. از هر نوع اتحادي در راه مبارزه با اين دشمن استقبال مي
كه شرايط ژئوپلتيك منطقه تر اينهاي ارتجاعي در منطقه (از جمله رژيم جمهوري اسالمي و رژيم اسد) است. دقيقرژيممابقي 

ر واقع پ.ك.ك تواند به پ.ك.ك اجازه دهد كه با همان شدتي كه دشمن رژيم تركيه است با رژيم ايران نيز مبارزه كند. دنمي
هاي ارتجاعي پيش بگيرد. از اين منظر بايد روشن كرد راه گفتگو و تعامل را با ديگر رژيم ي صريح،جاي مبارزهدهد كه بهترجيح مي

توانند هاي ژئوپلتيكي منطقه نميدليل واقعيتجمهوري اسالمي هستند، به كه ضرورتا احزاب و نيروهايي كه خواهان سرنگوني رژيم
  ه باشند.از پ.ك.ك انتظار پشتيباني يا حمايت سياسي و نظامي را داشت
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  است؟ جهاني انقالب پايگاه روژاوا آيا: آمريكا با رابطه

كرد. اين پشتيباني تنها محدود به جنبش فلسطين (با هر انتقادي كه بدان وارد بود)، به مثابه يك پايگاه انقالبي در منطقه عمل مي 
كردند. جنبش فلسطين ستفاده مياي نبود، بلكه حتا نيروهاي چپ اروپايي نيز از پشتيباني انقالبي جنبش فلسطين انيروهاي خاورميانه

اي ضد امپرياليستي خود را تعريف كرده بود و در راه حمايت از ديگر نيروهاي سوسياليستي منطقه تعارف يا بههروشني در جبه
  اي نداشت.پوشيپرده

تواند شباهتي با وضعيت جنبش فلسطين داشته باشد. جنبش روژاوا تنها نيروي واقعي با وضعيت خاص جنبش روژاوا اما مطلقا نمي 
است. مال) تنها از آمريكا دريافت كردهكه بيشترين حمايت خود را تاكنون (علي سوريه است. و عجيب اينگرايشِ چپ در جنگ داخ

است كه در ميز مذاكرات جنگ داخلي سوريه، آمريكا از ك سوريه به اين اميد تداوم يافتههمكاري تاكتيكي پ.ك.ك با آمريكا در خا
  اي نزديك از سوي آمريكا انجام شود.د. حمايتي كه بعيد است در آيندهحمايت علني كن» كنفدراليسم دموكراتيك«ي پروژه

است، نه تنها هاي اجتماعي برگزيدهز ميان جنبشاست كه تقريبا تمام شركاي تاكتيكي خود را كه اطور تاريخي آمريكا نشان دادهبه 
داند كه آمريكا شريك قابل پ.ك.ك پنهان نيست و ميي تاريخي از نظر است. اين تجربهموش كه در مواردي قلع و قمع كردهفرا

  اعتمادي نيست.

ي ارتش تركيه و اي كه اين جنبش اجتماعي از بيرون با آن مواجه است را در نظر بگيريم: محاصرهاما بايد بار ديگر واقعيت سياسي 
قدرت جهاني كه از جنبش روژاوا پشتيباني ي اقتصادي رژيم بارزاني. عمال تنها تبهكاران جهادي، رژيم نامطمئن اسد، محاصره

تهديد اين رابطه و حمايت غرب از جنبش روژاوا منجر شود، غير اي كه بهاست. از نظر پ.ك.ك، هر مسأله هكند اياالت متحدمي
ستي نيروهاي چپ كند مطلقا قصد ندارد به مثابه يك پايگاه تروريبينانه و مخرب است. در تصويري كه روژاوا به غرب ارسال ميواقع

ي ي پايدار با آمريكا در شرايط پيچيدهراديكال و ضد غرب درآيد. حمايت علني از نيروهاي كمونيست يا آنارشيست مسلح به رابطه
  زند.ژئوپليتيكي منطقه لطمه مي

ي از مماشات علني ي بسيار روشنيك سازمان آنارشيستي در روژاوا نمونه )IRPGF )18يد اعالم موجوديت و نهايتا امحاي شا 
  حمايت از چپ راديكال جهاني باشد.پ.ك.ك در مورد 

بلكه بار سنگيني  ،واقعي استخاورميانه عمل كند، نه تنها غير كه روژاوا به مثابه يك پايگاه صدور انقالب دررسد انتظار ايننظر ميبه 
بينانه آن است كه انتظار گذارد. واقعبر دوش اين جنبش نيز خواهد بود. شرايط واقعي در شمال سوريه جايي براي اين توهم باقي نمي

ازيم. گرايش حمايت از گرايش چپ آن بپردصره را نداشته باشيم و در عوض بهحمايت از اين جنبش انقالبي تحت محا
تواند حمايت امپرياليسم از تماميت جنبش نگاهي انتقادي دارد، گرايشي كه مدافع حقوق رنجبران است و ميبه اي كهسوسياليستي

  هاي مترقي منطقه باشد. متحد منطقي جنبش

 

  ها:يادداشت
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اي و فرماندهي ي.پ.گ ههاي تركيه به مركز رساناست. درست پس از يورش هوايي ناگهاني جنگندهكم در يك مورد اين اتفاق افتاده دست ـ 1
   نيروهاي آمريكايي چند واحد نظامي خود را در حد فاصل شهر دربسبيه و سريكاني مستقر كردند. ،)، نزديك شهر ديريكQeracoxدر قراچوخ (

2 - David Graeber 

3 - New World Academy Reader #5: Stateless Democracy, pp, 200-201. 
را عنوان كرده يا از طريق چه كساني به اين اطالعات دست  ييستناد به چه منابعي چنين ادعابا امشخص نيست كه گرابر دقيقا 

شوند. با اندكي اي دموكراتيك انتخاب مياست كه مثال در روژاوا فرماندهاِن واحدهاي نظامي توسط سربازان و از طريق پروسهيافته
ي يك واحد نظامي ماندهطور سازماني، انتخاب فركه به دريافتتوان سادگي ميبه روژاوا، جنگِ از هاي شاهدان عيني تعمق در گزارش

شكلي سلسله مراتبي و دقيقا ميزان پايبندي به ايدئولوژي، به چنينهاي راهبري و نظامي و همشايستگي مبتني بر) TABURيا تابور(
  تر.سطوح پايينگيرد و نه از ميان رزمندگان يك تابور و يا از سطوح باالتر صورت مي

ي زنان ايجاد نهادي ي زنان در كمون هر منطقه و نهايتا در سطح شهر و كانتون هيئت نمايندگي دارد. هدف از تأسيس خانهخانه ـ 4
 است.ا خشونت خانگي از سوي مردان بودهي نخست مبارزه بپشتيبان براي پيگيري حقوق زنان و در درجه

 ؛ چاپخانه آزادي.2009بهار اوجاالن؛  عبداهللا اجتماعي علوم آكادمي فارسي گروه :مهترج؛ PKKاسناد دهمين كنگره  ـ 5
  .54تا  4صص 

  كند:بيني ميكه مثال در مورد دولت اقليم خودمختار كردستان عراق چنين امري را پيشچنان ـ 6
 يلاسرائ به كه احتمال دارد يول نيستيم. دولت اين مخالف كه بوديم كرده بيان نيز قبال اند.كرده ايجاد يكرد دولت يك عراق در«

 به يمتك است الزم كند، تكيه امريكا به يجنوب نبايست دولت اند.داده آن به را نقش اين كه شودمي ديده گونهاين شود. تبديل دوم
  ».كرد خواهند حمله كردها به تركها و عربها فارسها، وضعيت اين در خواهد رفت. منطقه از يروز امريكا زيرا باشد. خود يذات ينيرو

  در مورد قدرت امپرياليستي انگليس معتقد است كه:  ـ 7
 به جهتيب ملكه هستند. مگر انگليس يهايباز واقع، در هااين كنند. يباز ١٩٢٦ يهاسال در را هاياز باز يبسيار كه خواستنديم«

 سعيد شيخ قيام كه باآن از بعد كردند. تاثيريب را او شود. هاآن ايجاد از مانع كه خواستيم و ديده را هااين كمال يمصطف جا آمد؟اين
 بود. يكنون الييسم بر يمبتن قدرت اين دادند. تشكيل را خود قدرت يهژمون اولين ١٩٢٦ يهاسال يط ساختند، تاثيريب نيز را كردها

 كمال يمصطف خواستنديم» بسان موسي با ارزش است.«كه  بود گفته كمال يمصطف به ييهود اصل به و نماينده  »يگاالنت آوهام«
  ».گشت ايجاد ١٩٤٦ سال در نيز يكنون قدرت پايه سازند. متعال خدا مانندبه را
هاي است. اين دانستني است. ... سياستريزي شدهسال قبل در انگليس پايه AKP 30اند. را تحت كنترل خود درآورده AKP« ـ 8

  »شد. AKP شدنِ ترث ظهور و قوييكا و انگليس باعآمر
 دهند.يم ما به مانند يك سوپ به دهند.يم سرويس دنيا به و كرده يريز طرح لندن در را شد خواهد چه دنيا در تاكنون ١٦ قرن از« 

  ».خورد نخواهم را آش اين من است. يبد آش اين يول
 محاصره را است؛ تركيهرسيده تركيه به نوبت كشانند.يم انحصار به را چيز هر كنند.يم يريز طرح لندن در را چيز هر هااين« 

 ديگر طرف از اند.داده يجا حوزه كوچك در يك و كرده تنگ نيز كشور اين بر را عرصه دارد. وجود ارمنستان يطرف اند. ازكرده
 در را هااين تمام كرد. خواهند درست يكرد كوچك دولت يك جنوب چنين درهم اند.كرده درست كوچك قبرس يك هم بعد يونان؛

  »كنند.مي ريزيطرح انگلستان
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 فريب را هاانسان كاپيتال فينانس با«ي مالي است: ي سرمايهيكي از ابزارهاي اعمال قدرت امپرياليستي از نظر اوجاالن مسأله ـ 9
ي كارگيربه با هم آن دهند؛يم انجام يسازندگ هيچ نيز بدون را كار اين رانند.يم حكم دنيا بر انحصارات ترتيب، بدين دهند.يم

  »پول. هاتريليون و ميلياردها
  را صحيح خود اگر يول نباشد،ي باوركردن شايد امگفته اين است. چيز هر كردنكنترل يپ در ،كاپيتال فينانس«او معتقد است كه:  

 گرتصفيه عثمانِ  وضعيتبه ،ينكن درك و نكرده تعريف صحيح را قدرت همين اگر يحت .يكن مبارزه ي توانينم ،ينكن تعريف
 بشناسند. نيز مرا كه خواستند اند.كرده استفاده از شما چگونه كه فهميد نخواهيد يحت برد؛ خواهند كار به را شما ي حت شد. يدچارخواه

خط  با مبارزه حال در يمزدور يخط مش هستم. اينجا در اكنون خود درآورد كنترل به را من نتوانست كاپيتال فينانس كهآن براي
  ».است خواهانهيآزاد يمش
  ».است يلئاسرا در تاثيرشان برابر ده يآناتول در قدرت بر هاييهود تاثير« ـ 10
 كنترل را به دنيا هاخلق انداختنهم جان به با هاييهود است. كرده كسب يزيادتر اهميت اخير، سال ٤٠٠ در پول« ـ 11
 ياجداد و يخون ي پايبند خلق نمودند؛ هاييهود نيز را هيتلر ييعن كردند. تلقيح هاآلمان به را خود يايدئولوژ اين ابتدا در آورند.يدرم

 ي ترك گراي اولين كه هستند يكسان دارند. وجود هاآن نيز يگراي ترك جنبش اولين راس  در آنهاست. اثر هيتلر كردند؛ ايجاد هاآن را
 كننديم تصور كردند. برقرار رابطه يبارزان خانواده با قبل سال ١٥٠ كه است يشدند. دانستن مشغول نيز كردها به آوردند. وجود هب را

گيرند. يم برعهده را كاپيتال فينانس مديريت اند.گرفته خود دست در نيز را يجهان سرمايه  انجام داد. را ي هر كار پول با توانيم كه
 و داده سوق يبه درگير را هاآن صورت، اين غير در كنيم.  درك را تركيه ي رويدادها و كرد مشكل توانيمينم هااين تمام فهم بدون

  »شد. خواهيم دچار يدرگير وضعيت به نيز ما
به   كنفراس اين در است. شده يريز طرح قاهره در ١٩٢٠ يهاسال در هاييهود كرد توسط سياست ريشه«او معتقد است كه:  ـ 12
  »اند.رسيده توافق به شود حل گاههيچ ينبايست در خاورميانه كردي هئلمس كهاين مورد در ماهرانه بسيار يشكل
  است: كه آمريكا براي منطقه طراحي كردههايي در حقيقت اوجاالن معتقد است كه بنا به برنامه ـ 13

 در امريكا داشت. ادامه خواهد سال صد تا پنجاه كه است ياتفاق اين باشند.يم كردها خاورميانه در امريكا متفق  ترينمهم امروزه«
 يتمام با امريكا بدهد. شكل خاورميانه به كرد كه خواهد يسع هاآن بر تكيه با كرد؛ خواهد تكيه كردها به خاورميانه در مرحله اين

  »كند.نيز صدق مي PKKبراي  موضوع اين كرد. خواهد برقرار رابطه خاورميانه در كرد ي نيروها
14 - Komita kedkaren Cizire. 
15 - Sazeya Civaka Sivil. 
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18- International Revolutionary peoples Guerilla forces. 


