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نوشتار زیر نگاهی گذرا به روژاوا
1

نقش حزب کارگران کردستان  ،«فدراسیون شمال کردستان»و تاریخچه تاسیس  

پردازد و این ُرخداد را در بطن مناسبات  بدنبال به پایه های مادی پاگیری روژاوا می. حزب داردن ایو رهبری 

روژاوا در توازن در خاتمه جایگاه . دهدتاریخی و ژئوپولیتیکی خاورمیانه مورد مطالعه قرار می ،سیاسی ،اقتصادی

   .گیرد میسرمایه مورد ارزیابی قرار  -کار

 

 

 

 مقدمه
ل در سا ماجرا .نوبت به سوریه رسید و یمن که به بهار عربی شهرت یافتند،لیبی  ،مصر ،در تونس ایهای توده ورشبعد از ش

در پی این . دندبر دیوار بوشعارهای ضدحکومتی نوشتن مشغول شروع شد که آموز  چند دانشدستگیری و شکنجه با  ۱۱۲۲

اعتراضات به  وتظاهرات  .به گلوله بستندها را آنماموران امنیتی و  دست به اعتراض زدند ،درعا و حماهشهرهای  اهالی ،ماجرا

دیگر و بسیاری از مقامات وزیر وقت  نخستدر ادامه . بود سرکوب -بار دیگر - کومتپاسخ ح نیز سرایت کرد وشهرهای دیگر 

 ،جهادیست و ناسیونالیست با دخالت عوامل خارجی و مداخله نیروهای مسلح. پیوستندعترضین به صفوف مدولتی و نظامی نیز 

 . دگردیبدل داخلی جنگ به  ظرف دو سالو اعتراضی مردم از مسیر اصلی خود خارج شد و مبارزه مدنی 

ائتالف ملی "به بازوی نظامی  ۱۱۲۱در سال  تشکیل دادند کهرا " ارتش آزاد سوریه" ،معترضنظامیان  ۱۱۲۲سال اواخر در 

. نیز پیدا شده و به صفوف اپوزیسیون دولت حاکم اسد، پیوستندهای مسلح و تشکیالت سیاسی دیگر بمرور گروه .تبدیل شد  "سوریه

«.وجود داشته باشد هزار جنگجو ۲۱۱بیش از هزار گروه مخالف سیاسی، متشکل از  ،ه در سوریهرود ک گمان می»
2

 

کیاتحاد دموکراتحزب 
3
 PYD  (Partiya Yekîtiya Demokrat)  یکی از این احزاب است که بیشتر در مناطق ُکردنشین شمال

با  PYD. آید به شمار می PKK ( (Partiya Karkerên Kurdistanêدارد و از متحدان حزب کارگران کردستان  فعالیتسوریه 

«استراتژی راه سوم»اتخاذ ادعای 
4
عمال خود را از جنگ ( پیش بسوی تاسیس کنفدرالیسم دموکراتیک ،نه با اپوزیسیون ،نه با اسد) 

-طقی را در استانمنا دولتِی رژیم اسد از کردستان، -نظامی نیروهایپس از خروج  ،۱۱۲۱کشید و در ژوئن  داخلی سوریه کنار

کانتونکه اصطالحا  -مناطق آزاد شده . آورد های ُکردنشین شمال سوریه، تحت کنترل خود در
5
قرارداد »با متابعت از  -نام گرفتند 

«اجتماعی
6
«خودمدیریتی دموکراتیک»به شیوه  

7
به هم  فرینعو  ه، کوبانهجزیر نوسه کانت ،۱۱۲۲مارس  ۲۱در . شوند اداره می 

.کردندرا تاسیس  «فدراسیون شمال سوریه»پیوستند و 
8
 

«اتونومی دفاکتو»که  -سیون این فدرااز اولین مقام دولتی که شود گفته می
9
نخست وزیر اسراییل  ،حمایت کرد -آیدبحساب می 

بود
10
.دگردیر روسیه برپا د ،و اولین دفتر نمایندگی فدراسیون 

11
اپوزیسیون ائتالف د و بزرگترین رژیم اس هک آن حال 

12
“the 

Coalition” (al-I’tilaf)، سندشنامینیز اعالم داشتند که آن را برسمیت نو امریکا و ترکیه  با اعالم تاسیس آن مخالفت کردند.
13
  

های حمایتی در دفاع از اطالعیه -ـ از سراسر جهان های چپاحزاب و سازمان ،یکارگر یهاهیاتحاد در عوض بسیاری از

 . مبارزات مردم شمال کردستان و فدراسیون شمال سوریه صادر کردند

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87
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 -دیت اش تاکید کرد که قصد جدایی از سوریه را ندارد و درصدد تشکیل یک دولتدر بیانیه اعالم موجو« فدراسیون شمال سوریه»

همچنین ادعا کرد که قصد ایجاد . بر اساس خودمدیریتی دموکراتیک است ،نیست؛ بلکه خواهان دموکراتیزه شدن سوریه ردملت کُ 

نترلش آزادانه به فعالیت سیاسی بپردازد یا به تواند در مناطق تحت ک حزبی را نداشته و هر حزب و سازمان اجتماعی می سیستم تک

 . کنگرٔه خلق بپیوندد
انقالبهواداران از آن به عنوان : واکنش نسبت به این رخداد در میان نیروهای چپ، دوگانه بود ،با این همه

14
استالینگرادنبرد  ،

15
، 

کمون پاریس
16
انقالب زنانه ،

17
یهوچی گری سیاسآن را  قداننام بردند و منت... و 

18
راست روی و سازش کاری ،

19
 .ندخواند... و 

که کنترل روژاوا را در  -را  PYD کیاتحاد دموکرات حزب خود، ۱۱۲۲در گزارش سال  ،بشر ان حقوقب سازمان دیدهدر این میان 

کمات محا ،بازداشت شدگانجسمی  آزاربازداشت خودسرانه مخالفان سیاسی،  ،نقض حقوق زندانی ،نقض حقوق بشربه  -دست دارد

.تیراندازی به تظاهرکنندگان متهم کردحتی  سال در یگان نظامی و ۲۱زیر  اننوجواناستفاده از  ،عادالنهغیر
20
سازمان عفو » 

کسانی که به همکاری با داعش مشکوک  منازلرا به تخریب  PYDخود، نیروهای نظامی  ۱۱۲۱نیز در گزارش سال « الملل بین

.دست زده استهای خودسرانه به بازداشتنیز متهم شد که ( Asayîs آسایش)تظامی نیروی انبعالوه . متهم نمود بودند
21
جنبش » 

 PYDشود با برخورد سرکوبگرنه نیروهای انتظامی سازمان داد که ادعا می PYDاعتراضات و تظاهراتی را علیه  ،«جوانان کرد

.اندروبرو شده
22
 

 

 گذرد؟ براستی در روژآوا چه می

«وکراتیککنفدرالیسم دم»آیا 
23
ا رسیاسی  سازمانهای ایدئولوژیک یک ها و افقآرمان ،آرزوهااست که سیاسی پروژه  یک 

های تحت ستم است است؟ آیا روژاوا فریاد اعتراض توده که در آزمایشگاه شمال سوریه به بوته آزمایش گذاشته شده کندمی نعکسم

 ،های ملی دادن به جنگ  آورده است؟ آیا روژاوا مدلی بدیع برای خاتمه رب المللی سر ها و معادالت بین که از شکاِف درون رقابت

که طرحی است که در توافق  زیست و خالصه استثماراست؟ یا آن    آلودگی محیط ،اتوریته دولتی ،تبعیضات جنسیتی ،مذهبی ،قومی

تضمین و ادامه کنترل سرمایه  ،ری برای تحکیمهای جهانی درحال شکل گیری است؟ آیا روژاوا ابزا اِی سرمایه های منطقه با رقابت

 Chiapasای زاپاتیسم در چیاپاس  آیا روژاوا نسخه خاورمیانه جهانی بر منابع و ذخایر منطقه است؟
24
یا ورژن ُکردی کیبوتص در  

اسرائیل
25
در عراق« اقلیم کردستان»و یا نسخه سوریایی  

26
 .بحث روژاوا تامل برانگیز است ،است؟ بهررو 

ه گر( عبدهللا اوجالن)آن رهبر  تحوالت سیاسی و نظری و PKKتحوالت روژاوا، با تاریخ حزب کارگران کردستان  جا که از آن

 . گیریم می و رهبری اش پی این حزبای نسبتا طوالنی حول  رو مطلب را با مقدمهاز این. خورده است

 

  PYDتا  PKKاز 

PKK 
27
 حاضرعصر . ۲: مانیفست حزب دربرگیرنده شش اصل عمده بود. تشکیل شد ۲۷۱۱در سال  ،اوجالن  عبدهللابه رهبری  

مبارزه . ۳ ؛است حکومتی درونمستعمره یک کردستان . ۱ ؛است یو انقالب پرولتر سمیالیبه سوس یدار هیگذار از سرما در

یک انقالب ملی و  دیب کردستان باانقال. ۲ ؛است ُکردل مردم و استقال یبه آزادرای نیل ب ریناپذ اجتناب فهیوظ کی یبخش ملیآزاد

جامعه  کیبه  ،وقفه بدون یتقالمنجر شود و در یک پروسه ان یستیالیانقالب سوسبه  ،قرار است در درازمدت که یک باشددموکرات

. ۲ ؛است کیمتحد و دموکرات ،کردستان مستقل کی تاسیس ،انقالب یاسیهدف س. ۱ ؛بیانجامد "استثمار عاری ازطبقه و  یب"

که ی تشکیل یافته پرست و روشنفکران از جوانان وطنی «تیاقل»بدوا از که رهبری شود  ایپرولتار یتوسط حزب انقالب دیقالب باان

.به تولید مادی وابسته نیستند
28
 

در  ای کننده نییتعبنابراین نقش  ،است یتضاد اصل ،ملی از آنجایی که ستم»: بود  این بند تصریح شده ،PKKبعالوه در برنامه 

 یاجتماع هایتضادسایر  حلی برای هیچ راه ،ماندب یحل نشده باق یمل ستمکه  یتا زمان. دارد یاجتماع یتضادهاسایر وفصل  حل

«.باشد داشته  یمل خصیصه دیلزوما با ،روستاانقالب در  یگام به سو نیاولرو از این. متصور نیست
29  

پس از کودتای . نمود  اش را آغاز مبارزات سیاسی PKK ،با چنین مختصاتی

احزاب و تشکالت  ،های کارگریدولت وقت ترکیه همه اتحادیه ،۲۷۱۱امریکایی 

سوسیالیست و  ،کرد و به دستگیری نیروهای چپ  سوسیالیستی را ممنوع اعالم

 به سوریه گریخته ۲۷۱۷اوجالن و سران حزب که در سال . کمونیست پرداخت

-پایگاه. نمودند  آغاز -بار در سوریه ـ این کار سازماندهی مجدد حزب را ،بودند 

سوریه و با اجازه دولت حافظ اسد در خاک  Bekaa valleyدر دره بقا  PKKهای 

.مورد استفاده قرار گیرندترکیه ی علیه بعنوان اهرم فشاردایر شدند تا توسط اسد 
30
  

نیروهای نظامی ترکیه و  PKKنبردهای خونینی بین  ،میالدی ۱۱در دهه 

تنها در . رفت که به تخریب صدها و تخلیه هزاران روستای ُکردنشین انجامیددرگ

روستا مجبور به کوچ اجباری  ۱۱۱۱اهالی  ،۲۷۷۱تا  ۲۷۱۲های فاصله سال

-نفر کشته شده ۲۱۱۱۱با ترکیه  PKKشود که در جریان جنگ گفته می. شدند

.اند
31
   

ن به روستاهای صدام حسی ،در اواخر جنگ ایران و عراق ،۲۷۱۱در سال 

فرار مردم به ترکیه سبب شد تا مسعود . کردستان عراق حمله شیمیایی کرد

امریکا و  ،به دولت ترکیه( رهبر حزب دموکرات کردستان عراق)بارزانی 

با  PKKگی روابط  این امر موجب تیره .تر شود نزدیک PKKنیروهای مخالف 

 .شدحزب دموکرات کردستان عراق 
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هم  و همکاری حافظ اسد با ُجرج بوش در جنگ ـ آن( ۲۷۷۲)و جنگ اول خلیج ( ۲۷۱۷)الح سوسیالیستی فروپاشی بلوک باصط

ترکیه با تهدید سوریه به  ۲۷۷۷در سال . داد وقعیت بسیار ضعیفی قراررا در م PKKبه همراه ترکیه و سایر اعضای ناتوـ عمال 

معاهده »بنا به قرارداد معروف به ش ا اوجالن و حزب. سوریه شداز خاک  PKKخواهان اخراج اوجالن و نیروهای  ،حمله نظامی

اوجالن دستگیر و به  ،(۲۷۷۷مارس )چند ماه بعد . شدند اخراج هیسور از Adana security agreement  (۲۷۷۷)« عدنا یتیامن

هروندی محروم شدند و هزار ُکرد از حق ش ۳۱۱حدود  ،غاز گردیدآ در سوریه PKKحبس ابد محکوم شد و دستگیری طرفداران 

 . محدودیت و محرومیت بر ُکردها فزونی گرفت

 ،(حزب دمکرات کردستان عراق و رژیم بعث سوریه ،شوروی و بلوک سابِق شرق)رفتن متحدان اصلی و قدیمی  از دست

 ،از نظریاتور اوجالن بمردر این دوره . برد را در انزوا فرو PKK عمال ،دستگیری اوجالن و خوردن مهر تروریست بر حزب

اقتدارگرا و جزمی است و قادر به حل »که مارکسیسم حتی رسما اعالم کرد و  گرفت  اش فاصله اندازهای پیشین باورها و چشم

«معضالت اجتماعی نیست
32

مبارزه مسلحانه را نفی  ،او به نقد سلسله مراتب حزبی و ساختارغیردموکراتیک آن پرداختبعالوه . 

ی مدنی شدطرفدار نافرمان و دکر
33
یبه اخالقیات مذهب ،

34
دموکراسی غربی ، 

35
بجای )آشتی طبقاتی و خودگردانی دموکراتیک  ،

Michael M. Gunterمصاحبه پروفسور میشل گانتر  .روی آورد( استقالل
36

بوضوح  ،اشبا اوجالن یک سال پیش از دستگیری 

وجالن ا. های زندان نیستاری با امریکا ابدا محصول سالدهد که مواضع فعلی اوجالن و تقالی او برای نزدیکی و همک نشان می

 :  می گوید اش در مصاحبه

من فقط خواهان ! این بسیار مهم است. کسی خواهان تقسیم شدن ترکیه نیست. پذیرم من مرزهای فعلی ترکیه را می»
. اید هویت ُکردی را بپذیرندُترک ها ب. مذاکره برای یافتن یک راه حل دموکراتیک برای این مبارزه بیست ساله هستم

ها باید سیستم فدراتیو را آن. کنند های دیگری هم در ترکیه زندگی می قید کنند که خلق ها باید در قانون اساسیآن
اگر هویت ُکردها برسمیت شناخته ... دارد بلژیک و سوئیس وجود ،آلمان ،بپذیرند؛ همان چیزی که در ایاالت متحده

نماینده توسعه  ،ایاالت متحده... برایمان مقدور نیست که کمونیست باقی بمانیم... بود حل خواهددرصد مسئله  ۱۱ ،شود
ها بارزانی و طالبانی مثل دست... ما خواهان اداره آن هستیم ،تشکیل شود( در ترکیه)اگر یک دولت فدراتیو ... است

 -با مغز -ایاالت متحده باید با من . ام این بدن هستند؛ اما من سرِ واقعی یا مغزِ ( KNCکنگره ملی کردها )و پاهای 
امریکا قدرت بسیار بزرگ و یک کشور بسیار هدفمند است؛ اما اطالعات ... سال تجربه دارم ۱۱من . مذاکره کند

دموکراسی و : ُکردها همان چیزی را می خواهند که امریکا برای خودش می خواهد... مثبتی در باره ما ندارد
آغاز  ،گفتگو مابین امریکا و ُکردها بسیار اهمیت دارد و باید تا دیر نشده... ز دیگری نمی خواهیمما چی. برابری

 37«...شود
او مطالعات . گیردسرعت و بنیه تازه ای می ،PKK در زندان پروسه تحول نظری و تالش چاره جویانه اوجالن برای بازسازی

موری بوکچینآثار  پس از خواندن به ویژه نماید ووسیعی را آغاز می
38
 Murray Bookchin نظرات وی قرار شدت تحت تاثیر   به

کنفدرالیسم »که مورد قبول ( ۱۱۱۱)د نکمیمنتشر له ملی ئحل مس عنوان راه را به« دموکراتیک مسیلکنفدرا»نظریه د و رگیمی

 . شود واقع می( KCK)« دمکراتیک جوامع کردستان

غافلگیری و  -۲: کندرا به سه دوره تقسیم می PKKتاریخ سیاسی  ،اشدر مقاله تحلیلی Ahmet Hamdi Akkayaاحمد حمیدی آکایا 

(.به بعد ۱۱۱۱)بازگشت به صحنه سیاسی  -۳ ؛(۱۱۱۲تا  ۱۱۱۱)بن بست و بازسازی  -۱ ؛(۲۷۷۷)عقب نشینی 
39
 

« بازگشت به صحنه سیاسی»دوره  ،اما آنچه که بیشتر مورد توجه نوشتار حاضر است. که هر دوره جای بحث ویژه خود را دارد

 . است

 

 پروژه آنارشیستی؟  ،کنفدرالیسم دموکراتیک

.است شود که ایده کنفدرالیسم دموکراتیک اوجالن یک ایده آنارشیستی است که از نظریات کمونالیسم بوکچین اقتباس شده گفته می
40
 

.خود را شاگرد وی خواندی برای بوکچین فرستاد و پیغام ۱۱۱۲این است که اوجالن در بهار سال شود  که آورده می  ییلدل
41
ضمنا  

.پیداستاوجالن های  نوشتهانعکاس افکار بوکچین در  شود که گفته می
42 

تا از دارند  اوجالن سعی طرفداران رو از این

بجویند و   بهرهبا بوکچین  وینزدیکی نظری 

جنبش »های خودگردان را به یک تاسیس کانتون

این گرایش در . رتبط کنندم« اکوآنارشیستی

به غلط دنبال شده و  نیزهای عمومی  رسانه

 . شود می

مجله تایمز لندن  ،(۱۱۱۲) وقتی که بوکچین ُمرد

مهمترین متفکر آنارشیست آمریکالی »او را 

.خواند« در بیش از یک ربع قرن ،شمالی
43
این  

جانت ) بوکچین  در حالی است که به گفته همزی

بیئل
44

Janet Biehl )  به بعد ۲۷۷۱از سال، 

 ادانست و این را ب خود را آنارشیست نمیبوکچین 

در  بعالوه او. بوددرمیان گذاشته دوستان نزدیکش 

  ظهارین مسئله را در یک سخنرانی اا ۲۷۷۷سال 

.مکتوب نمودرا  آنعمال  ۱۱۱۱کرد و در سال 
45
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 : رابطه این جریان با آنارشیسم را زیر سئوال ببرند گونه اند تا هربعضی از فعالین و جریانات آنارشیست نیز کوشیده

و از روی یک پروژه سیاسی از پیش  ،در کجای دنیا دیده شده که یک جامعه آنارشیستی توسط یک حزب مسلح»

«!از باال به پایین ساخته شود؟ ،آماده
46
  

شوراهای قانونگذاری و حتی  ،وی انتظامینیر ،ای که در آن یک حزب سیاسی بر همه چیز کنترل دارد و دارای ارتشدر جامعه

ها با امریکا ائتالف کرده و در یک جبهه تازه در کجای تاریخ آنارشیست! شود از آنارشیسم سخن گفت؟چگونه می ،زندان است

 ! اند؟ متحد جنگیده

 : نویسدمی «نگ و صلحدر ج هیسور یُکردها: از ناکجا رونیب»مطالعات ُکرد، در کتاب خود متخصص  ،گانتر کلیپروفسور ما

فرماندهان  قیهستند که از طر یکسان ،یو عبدهللا اوجاالن در امرال لیقند یهادر کوهستان PKK یرهبر قتیدر حق»
 47«.کنندیم یدرمناطق مختلف، حکمران PKK/PYDمسئول 

 هر ،اشخاص و جریانات کمونیست نیز ضمن انتقاد از روژاوا

.اندکمونیستی را رد کرده اندازهای گونه نزدیکی آن با چشم
 48

    

اند که کمونیست یا البته رهبران و فعالین روژاوا نیز ادعا نکرده

یا برپایی جامعه « کمون پاریس»آنارشیست بوده و قصِد تاسیس 

ها از همان ابتدا و با دقتی قابل تحسین آن. کمونیستی را دارند

نه قرابتی با گوکلماتی را برای پروژه خود انتخاب کردند که هیچ

 ،قرارداد اجتماعی ،کنفدرالیسم ،کانتون: ها نداشتند«ایسم»این 

 ...!  مالکیت تعاونی و  ،خانه مردم

پس از دیدار از  - های جانت بیئلاز گزارشات و مصاحبه

آید که وی از آنچه در روژاوا دیده با آنچه میچنین بر -روژاوا

کوشد تا بیند و مییتمایز و اختالف م ،که بوکچین در سر داشته

را به  نآ لا، جوانب پارادوکساش ینیمشاهدات ع به به اتکا

حتی معتقد است که اوجالن برخالف . کند تیروا یادانتق یا گونه

  :دنویسمی دو دیدارش از روژاواپس از جانت . بوکچین موضع ضدسرمایه داری ندارد

 ...داده است رییتغ یامور متنوع ی نظرش را درباره ،زندان یها در طول سال ؛نبوده دستکی ...اوجاالن  ی فلسفه»
 چارچوب. میکن دییرا تأ یستیتالیکاپ ی تفوق جامعه دیما با ...» :به نوشته اوجالن. را ستوده است یدار هیحتا سرما

قابل  یها یرغم تمام کاست به»و  49«است افتهی یبرتر نیشیپ یها ستمیس ی جامعه بر همه نیا یو ماد کیدئولوژیا
 یآزاد ی درباره اش شده نهینهاد یِ ها به حقوق افراد و استاندارد شا تیحساس لیبه دل قا  یدق یدار هیسرما ش،ا تیرؤ
50«.دارد حیترج (واقعا  موجود)رآل  سمیالیسوس... به وضوح بر ،یفرد

 

 آن ،کردند یصاد صحبت ماقت ی که درباره دمیرا شن یدو مقام رسم یها که داشتم، صحبت یدیدر طول دو بازد... »
 روژآوا آمده اند، به یدستاوردها شیکه به ستا یغرب دکنندگانیبازد.. .نبود یدار هیسرما که کامال  ضد ایهم بگونه

 نیا... نصب است... از عبدهللا اوجاالن  یریتصو وارید یرو: ... شوند یکننده م نگران یزیسرعت متوجه چ 
ممکن است  همانانیم یناراحت. زنده کرد یبیاز ل یا ندهینما یرا برا یاضر قذافح  جا  همه یها عکس ادی ر،یتصاو
... سرپرست ... پردازند یاوجاالن م کیزماتیکار تیاز شخص شیبه ستا وستهیپ شان زبانانیم نندیبب یشود وقت تر قیعم

به  زیزبان و همه چ خ،یارت سیتدر یما برا. شخص است نیتر اوجاالن مهم» :گفت...  یکرد اتیزبان و ادب یآکادم
اما . است کیدموکرات یتیریتعهد آن به خودمد لیبه دل …به روژآوا یاحترام عموم. «میکن یم مراجعهاو  یها کتاب
که از باال به « به باال نییاز پا» ینظام... کرد هیرد توصکُ  یخواهیاوجاالن بود که آن را پروراند و به جنبش آزاد…
 ی درباره یخواندن کتاب نیدر ح... فتدیبه َدوران ب دکنندهیاست تا سر بازد یپارادوکس کاف نیمه: شده است جادیا نییاپ

انتشار کتاب روبرو  ی درباره یدیبا قانون جد( دیبه دستم رس رهیجز یقانونگذار یکه در دفتر شورا) ریاخ نیقوان
چه  ردیبگ میتصم دیاز وزارت فرهنگ با یا تهیمجوز داشته باشند؛ کم دیناشران با ی در آن قانون آمده است، همه. شدم
و تناسب آن با  ین عمومیانوآن با ق یانتشار و سازگار یبودن کتاب برا مناسب تهیکم نیمنتشر شوند و ا ییها کتاب
که روژآوا  یا آوردم که فلسفه ادی هب... دارد؟  ییچه معنا« اجتماع اتیاخالق». خواهد کرد نییتع ه رامعاج اتیاخالق
 «.است یاخالق یا بنا شده است، فلسفهآن  بر

یش این او گفت، معنا. دمیرا از او پرسقانونی عبارت  یمعنا نیبنابرا. بود یکیفرهنگ، در همان نزد ریوز خالد،
 حیاو توض. منتشر شوند توانند ینم کنند یم قینوجوانان قبل از ازدواج را تشو یجنس ی که رابطه ییها ست که کتابا

 نیبنابرا. زد ینوجوانان حرف نم یرابطه جنس ی صراحتا  دربارهقانونی اما آن عبارت . فرهنگ ماست نیداد که ا
 ای« دولت خوب است»را منتشر کند و در آن استدالل کند که  یکتاب تواند یمبخواهد  یکساگر  ایآ دمیپرس
مان احترام   جامعه یها به سنت دیما با»جواب داد، ( مترجم قیالبته از طر) خالد. «خوب است؟ یدار هیسرما»

 یبرا یا به طور بالقوه روزنهدر قانون عبارت  نیا ...از ازدواج با هم همبستر شوند لقب توانند ینوجوانان نم م،یبگذار
 51«...استکردن و حق مخالفت  یو پس از آن استقالل فرد سندگانیسرکوب استقالل نو

های او رجوع توانید به سایر نوشتجات و مصاحبهاز روژاوا می بیئل های جانتدهها و دیخوانده ،برای آشنایی بیشتر با تجارب

.کنید
52
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مجبوریم کمی روی  «کیدموکرات سمیکنفدرال»و  هاکانتونی گردانطرح خود ،برای آگاهی بیشتر از پروژه روژاوا در ادامه بحث و

 . مکث کنیم ،بردنام می «پارادایم»ها بعنوان نظریات اوجالن که او از آن

 

 کنفدرالیسم دموکراتیک و آپوئیسم

« جوامع طبیعی»های کنفدرالیسم دموکراتیک طرحی برای اداره جامعه است که بر ارزش

مدار  و دولت( اقتدارگرا)استوار است؛ یعنی جوامعی که پیش از پیدایش نظام هیرارشیک 

نی زمانی که انسان یع ،نوسنگی چنین جوامعی در عصر ،به نظر اوجالن. داشتند وجود

  .وجود داشتند ،شروع به کشت و رزع و اهلی کردم دام کرد
های روستایی و  تشکیل انجمنخواند تا با  اوجالن مردم کردستان و خاورمیانه را فرامی

نوعی  ،هاتاسیس کنند و از بهم پبوستن آن «کیدموکراتخودمدیریتی »نوعی  ،شهری

عمال به انحالل دولت  ،د که در رقابت با دولتکنفدرالیسم دموکراتیک بوجود بیاورن

.مرکزی بیانجامد
53

 ینف ،ییتمرکززدااجزای کنفدرالیسم دموکراتیک قرار است بر  

 ،یو مذهب یقوم ،یزبان یها تیاقل یستیهمز ،ملت -ساختار دولت ینف ،قدرت یرارشیه

 . باشداستوار  یطیمح-ستیو جامعه ز جنسیتی یبرابر

رود و روی عصر اش به سراغ تاریخ میوضیح تئوریک نظریهاوجالن در تشریح و ت

کند و با ارجاع به مکث می Mesopotamiaنوسنگی و تمدن سومر در بین النهرین 

 : آفریند ها می«ُکرد»یک تاریخ پرافتخار برای  ،هااسطوره

خیز  در هالل حاصل نقالب زراعیا ...بودندن آساکنان اولین ردها ها و کُ  و آریاییبشری النهرین گهواره تمدن   بین»
فرهنگ  ،از میراث تمدن سومریه گیری رهمادها با ب ...ردهاکُ دست به  آنهم ...دادرخ های توروس و زاگرس  کوه

 54«...و  دروع شش سرزمین یندر همو یتیستم کنفدرااداره قبایل از طریق س ...ندشکل دادرا خود شکوهمند 

 :به این ترتیب

انقالب  حیصح لیتحل ...نجات داد یرد را از نابودملت کُ  خیتار ،خود زیانگ شگفت یشناس اوجاالن با اسطوره»
اوجاالن  خیبودن علم تار  نشان از جامع... ردها صورت گرفتهکه به دست کُ  تیتمدن بشر انیبه عنوان بن ینوسنگ
   55«.دارد

  56!اندجواب نمانده ی و تُرک بیهای ایرانالبته ادعاهای اوجالن توسط متخصصان فن و حتی ناسیونالیست

.رودمیمدرنیته گرایی و  علم ،به جنگ جامعه شناسی ،علمیبدون مایه  ،در ُکردهای خاورمیانهایجاد اعتماد بنفس اوجالن پس از 
57
 

کندمینفی و تضاد طبقاتی را  هطبق مفهوم
58
به  وی« بی توجهی» ،دماینمارکس را به خام اندیشی در جامعه شناسی متهم می ،

 ادعاهایی واهی پیشین خود مبنی بر اعتقاد بهاز  ،کند و به این ترتیبمیتلقی مدرنیته را بزرگترین ضربه به آزادی و برابری 

مارکسیسم 
59
.دیرگ میبرای همیشه فاصله و انقالب  

60
  

م و علت فروپاشی بلوک سابق را دلیل اصلی بحران نظری در مارکسیس کند و آناوجالن انتقادش را متوجه دولت می ،در گام بعدی

.نمایدباصطالح سوسیالیستی معرفی می
61
بوده دولت  ،از خیرخواهی به جنایت ،شود که دلیل انحراف مذهببعالوه متذکر می 

.است
62

    

 !دموکراسی و اخالقیات مذهبی: رسدمی «خود حقیقت»اوجالن به در خاتمه 

مشکلی نیست که در . باشدمامی نیروهای اجتماعی میبرای حل مشکالت ت... یک نظام سیاسی... دموکراسی»
وجود زمینه ... حتی عاملی که باعث برتری امریکا نسبت به رقبای خود شد(... ۲۲۱ص ... )دموکراسی حل نشود

 63«(۲۲۲ ص . )نبودن دموکراسی در آن بود ،شوروی... عامل اساسی در فروپاشی . بود... دموکراتیک
برمال کرده و هم اکنون تنها سیستم قابل پذیرش در تمام ... ها یش را بر سایر نظامتاکنون مزایا( دموکراسی)»

 64 «.دنیاست

( را...)چیز وجدان جمعی جامعه یعنی اخالق که قبل از هر ای نداریم جز ایناگر خواهان آزادی باشیم چاره... »
اماکن  نیبنابرا. وجود دارد یق همانندو اخال نید انیم ،کیدر گستره دموکرات(... ۱۱ص )مجددا به جوشش واداریم 

ها در گردند و از آن یابیارز یعمل اخالقِ  نهادِ  کیبه عنوان ( دیبا)و مساجد  سایها و در راس آن کلعبادتگاه... یعباد
 خواهیآزاد ،کیدموکرات یتوان اسالم را جنبشیم یکل بطور... (۲۷۱ص ) .استفاده شود یاخالق یامر ساخت جامعه 

. تمدن خواه مبدل شد یروهایبه آلت دست ن... بود که  نیاسالم ا یطالع یب... نمود فیتعر یطلب یبه برابر کیو نزد
  65«.(۲۳۳ص )روند یم یقرون وسط تهیاعراب با اسالم به استقبال مدرن(... ۲۱۲ص )

بر این پشتوانه نظری
66
ایدئولوژیک آپوئیسم-ساختار تئوریکاست که  

67
کنفدرالیسم از دل این است که شود؛ و  بنا نهاده می 

 .دگرددموکراتیک زاده می

 :آنچه که به اختصار در نقد این شکل از خودگردانی می توان گفت این است

گویش یا  ،قومیت ،مبتنی است؛ نه بر ملیت «النهرین نبی»بر تقدس خاک و تاریِخ افتخارآمیز  کیدموکرات سمیکنفدرالپروژه  -۲

در  -اوجالن یکه به ادعا  - یبه پشتوانه تمدن خود آگاه شوند و یاسیس -یخیتاربه رسالت ها   «ُکرد»که  قرار است نجایدر ا .مذهب

 یالگوبواقع . دزیست کنن و کاررها و برابر  ،آزادکنند که در آن همگان  جامعه نوینی برپا ،ندبنا نهاد یعصر نوسنگ انهیخاورم

 .بود برقرار نیالنهر نیدر باست که  الدیقبل از م هزار سالِ  ۲۱ یِ ارهیعش سمِ یبازگشت به کنفدرال ،نیانسان امروز
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انسان »اساس اوجالن قرار است بر  سمیکنفدرال ،بر اساس اُمت شکل گرفت یاسالم یو جمهور تیهودیبر اساس  لیاگر اسرائ

 ی «مردم»اوجالن به  فراخوان ،نینابراب. استوار باشد ،بود «نیالنهر نیتمدن شکوهمند ب» انگذاریکه بن یا« مند و اخالق ختهیفره

نداشته  ی «دولت»مردم  نیاگر هم ستین یادغدغه. ُکردستان هستند یعنی یوطن اجداد و است که سرمست از عظمت تمدن سومر

 سمیمقدس و سنت کنفدرال نیاصالت با سرزم. باشند کایدولت امر یگیتحت الحما ایاسد  کتاتوریدولت د تیحاکم ریز یحت ایو 

  !دولت سیتاس ؛ بدوناست یرتیعش

وزارتخانه  ،(شیآسا) یانتظام یروین ،(YPJمدافع زنان  گانیو  YPGمدافع خلق  گانی)ارتش  ،PYDکه در آرمانشهر ه نماند گفتنا

 !ندارد« دولت»است که مخالف دولت است و روژاوا  یهمه مدع نیبا ا! زندان وجود دارد یو حت

سیاسی و  ،دهند از ماهیتی ایدئولوژیک می فاکتورهایی که جامعه را عمیقا  تحت تأثیر قرار... » ل کهاین نظریه با قبول این اص -۱

« باشند اتنیکی و گروهی برخوردار می
68
 .رماسیون موزائیکی معروف استمدرنیستی است که به فُ  بواقع مروج یک نگرش پُست 

. شان ارجحیت دارد ها بر هویت انسانی شوند و این هویته زاده میغیر... جنسیت و  ،مذهب ،ملت ،در این جوامع اشخاص با نژاد

« شعور نهادینه شده اجتماعی»فرهنگ همان . کند می ای پیدا آداب و سنن اهمیت و جایگاه ویژه ،حفظ و حراست از فرهنگ ،بنابراین

 . است که عامل تعیین کننده در رشد و تکامل جامعه است

چیزی که در . چون موزاییک چندرنگ و فرم است و هیچ رنگ و فرمی بر دیگری ارججیت نداردجامعه هم ،در چنین فرماسیونی

ها ها وجود ندارد و همه فرهنگپس هیچ مالکی برای ارزیابی فرهنگ. تواند در فرهنگ دیگر بد باشدیک فرهنگ خوب است می

اما این  ...کیش و مرام همگان محترم است و ،باورها ،یدعقا. های فرهنگی قابل احترام هستندارزش. از احترام یکسان برخوردارند

 . مانده است جمالت بظاهر زیبا یکی از موانع جدی بر سر رشد جوامع باصطالح عقب

 ،اجتماعی ،بواقع از نقش شرایط اقتصادی ،جنسیتی... قومی و ،های ملینظریه نسبیت فرهنگی با تفویض نقش زیربنایی به هویت

محصول شعور  ،سیاسی بهتر غرب-شرایط اقتصادی: گیردبا همین استدالل هم هست که نتیجه می. کاهدمیسیاسی و جهانی فرو

 ،یعنی !محصول کم شعوری و فقرفرهنگی شان ،جنگ و عقب ماندگِی شرق ،که فقر طوری تر است؛ همانبرتر و فرهنگ پیشرفته

سپس میزان اصالت فرد را  ،کندت ثابت و مقدس زایی تعریف میصفا ،تراشد؛ بعد برای این هویتاول برای انسان هویت جعلی می

هم با یک تحلیل  آن ،های کاذبسنجد؛ و با اصالت بخشیدن به هویتاش از تغییرات و تحوالت میدر میزان مصون نگه داشتن

 ... بندد وراه را بر همبستگی طبقاتی توده ها می ،تاریخی-فراطبقاتی

سالگی شوهر  ۲۱ست که دختران را ختنه کند یا در ههب یا باصطالح فرهنگ فالن یا بهمان قوم مذ ،اگر در سنت ،مثال بطور

-گونه مباحث عقیدتی یا رابطه خارج از ازدواج را زنا بحساب آورد و مجازات سنگسار برایش روابدارد و یا راه را بر هر ،بدهد

 !      اندها محترممذاهب و سنت ،هافرهنگ چون! عتراض نیستجایی برای ا... و یا ،فلسفی به بهانه توهین به مقدسات ببندد

با  ،طبیعیو بازگشت به جامعه ( جامعه مدنی)این نظریه مبلغ گریز از مدرنیته  -۳

. گرد تاریخی است روی و عقب فرماسیون موزاییکی است؛ که ترجمه عملی آن همانا پس

خواهد  شود و میمی «یستیتالیکاپ تهیدرنگذار از م»بنابراین بی دلیل نیست که اوجالن مبلغ 

  .بازگردد یارهیعش تیهوهمان به فاصله بگیرد و  یمفهوم شهروندشهرنشینی و  ،از شهر

. این نظریه بر سکوالریسم مبتنی نیست و این یکی از نتایج پشت کردن به مدرنیته است -۲

به عنوان یک خواست ها کوتاه کردن دست مذهب از زندگی فردی و هستی اجتماعی انسان

( ترکیه)حزب دموکراتیک خلق  توسط  که استخواست کوتاه شدن دست دولت از مذهب این ! برعکس ،شودای مطرح نمیپایه

Halkların Demokratik Partisi) HDP)  گرددطرح می.
69
 خواهدنمی ،این حزب نیز که به کنفدرالیسم اوجالن باور دارد یعنی 

دولت نباید ... و ببندد ،شوددولت درب مدارس اسالمی را که در آن به کودکان خرافات مذهبی آموخته می اجازه دهد تا المثلفی

 !را بگیردمذهب و تجاوز تعرض جلوی  باشد و ،حقوق بشر و حقوق کودک ،فع حقوق شهروندیادم

بحث از آزادی  ،دی ارجحیت پیدا کندها بر حقوق مدنی و شهرونآداب و مذهب خلق ،سنن ،طبیعتا وقتی احترام بر خلق و فرهنگ

 یب یهایآزاددیگر جایی برای  ،ها مقدساتی دارند که باید محترم داشته شوندوقتی هر گروه از انسان! شودمضحک می به شدتهم 

 !ماندو احزاب نمی یو مدن یاسیشرط س و دیق

 . بحساب می آید -تعاونی گری–یا گروهی است که نوعی کار و مالکیت جمعی « یسما ُکلِکتیو»خواهان این نطریه  -۱

پس از اعالم خودمدیریتِی . به مالکان و سرمایه داران تعلق داشتند ،درصد از اراضی زیر کشت ۱۱ تا قبل از وقوع جنگ داخلی

مالکیت خصوصی برسمیت شناخته شد ،دموکراتیک در روژاوا
70
 هایی که در اختیار دولت مرکزی بودند و در پیو تنها زمین 

.درآمدند Collectivizationتعاونی  مالکیتبه  ،عقب نشینِی نیروهای اسد از منطقه بی صاحب مانده بودند
71
  

.آزاد باشد( ولی نه سرمایه گذاری مالی)خصوصی که سرمایه گذاری مقرر شد  ،بعالوه
72
  

 ت نخورده مانده و قرار هم نیستدسسرمایه داری اما مبانی اقتصاد  ،قدرت سیاسی دست بدست شدهمعنایش این است که گرچه 

  .دست بخورد

طبقه  ای برای درهم شکستن دولتِ بومی روبرو هستیم که مبارزه ما با یک جامعه تعاونی ـ دموکراتیکِ  ،در سیستم کمونالیستی

ر همه ارکان این اعضای تعاونی د. توزیع و مبادله ـ بخشاـ در مالکیت تعاونی است ،وسایل تولید ،زمین. استثمارگر جریان ندارد

شود و سود و معادله می ،های مجاوررسد یا با تعاونیدر بازار بفروش می( تولید)محصول کار . سیستم دخالت و نظارت دارند

کفش و )فعالیت اقتصادِی خصوصِی محدودی نیز داشته باشند  جازند تااعضای تعاونی م البته. گرددبه تساوی تقسیم می ،زیان آن

 ،خصوصیسرمایه گذاری  ،مالکیت خصوصی بر زمین ،تعاونیسیستم بموازات این شکل از  .(یا ببافند و بفروشند بدوزند یکاله

 . بازار و بانک هم وجود داردمزدی و  کار
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ا و آزاد هستند ب! دارائی و سودشان را با کسی تقسیم نکنند ،دار آزاد هستند تا زمینالبته این توضیح الزم است که مالک و سرمایه

استثمار  ،اند تا نیروی کارشان را بفروشندکارگرانی را که به انتخاب خودشان حاضر شده! برخورداری از حقوق دموکراتیک خود

!کنند
73
  

های فردی و اجتماعی و دفاع از آزادی ،مخالفت با اتوریته ،دولت -نفی ملت ،همزیستی مسالمت آمیز ،خودمدیریتی ،مالکیت تعاونی

جلو محسوب ه مسلما گام مثبتی ب ،شوندهایی طرح و دنبال شده و میالصه همه آن چیزهایی که در چنین پروژهحقوق برابر و خ

داری را مورد تعرض قرار دهند و زمینه را برای پیشبرد مبارزه طبقاتی و استقرار شوند؛ بشرطی که سلطه مناسبات سرمایهمی

 ،ترشکاف طبقاتی را عمیق ،ترصورت شرایط را برای انباشت سرمایه فراهم نای روابط تولیدی سوسیالیستی هموار کنند؛ در غیر

 ها هموارترتر و راه را بر مداخله و چپاوِل امپریالیستمنافع بورژوازی را تامین

  .خواهند کرد
هیچ جا نتوانست در برابر هجوم کاالهای ارزان کشورهای  ،کتیویسملِ کُ بعالوه 

روژاوا هم . های نئولیبرالیستی مقاومت کندسیاست سرمایه داری و بازار آزاد و

فرض کنیم . پیش روی ماست NAFTAتجربه چیاپاس و قرارداد نفتا . استثنا نیست

با  ،حتی با ظرفیت بسیار باال تولید کند ،زراعی روژاوا -که تعاونی کشاورزی

ت نازل ه قیمبهم  آن ،به منطقهبرنج و یا گندم امریکایی تجارت آزاد و سرریزشدن 

سیستم کشاورزی مکانیزه و  ،های زراعیاگر صاحبان زمین چه کار خواهد کرد؟

ها کنند و شرایط کار بهتر و مزد بیشتری به کارگران مزدی بدهند و آن مدرن وارد

جنگ بر سر  ،تازه تعاونی روژاوا چه خواهد کرد؟ ،کنندهای خود فعالیترا جذب 

آب  ،های عمیقان بزرگ با حفاریآب چگونه حل خواهد شد؟ اگر زمیندار

 !چه خواهد شد؟ ،کشتزارهای تعاونی را بدزدند

!هم اکنون وضع آب بقدری در روژاوا خراب است که قیمت آب دو برابر قیمت دیزل است
74
دسترسی به آب رودخانه  ،بعالوه 

-می ،که به این واقعیت واقف است ترکیه. حیاتی است -که اقتصادش بر زراعت و کشاورزی استوار است -برای روژاوا  ،فرات

به همین خاطر اعالم داشت که عبور از ساحل غربی و . کوشد تا به هر وسیله ممکن مانع دسترسی روژاوا به آب فرات شود

!شودمحسوب می« خط قرمز»عبور از  ،دسترسی به فرات
75
وقتی هم که نیروهای روژاوا از غرب فرات گذشتند و مانبیج  

Manbij هاـ  با نیروی سنگین نظامی وارد صحنه شد؛ و حتی در توافق با داعش ـ و عقب نشینی تاکتیکی آن ،ترکیه علنا ،درا گرفتن

یک کشمکش جدی و  ،جنگ آب. متمرکز کرد تا جلوی پیشروی نیروهای روژاوا را بگیرد Jarablusنیروهایش را در جرابلس 

.ستروژاوا و اقلیم کردستان ا ،سوریه ،قدیمی بین ترکیه
76

 

 

 های پاگیری روژاوا پیش زمینه

جدال  ،های بزرگهای قدرتکشمکش ،المللیهای بینقطب بندی ،توان خارج از چارچوب بحران جهانی سرمایهروژآوا را نمی

لوحی  مسلما ساده. مورد ارزیابی قرارداد ،کنندجنگ داخلی سوریه و توازن قواِی نیروهاِی درگیر و منافعی که دنبال می ،طبقاتی

سیاسی است اگر تنها با استناد به مانیفست یک تشکیالت سیاسی یا چشم اندازها و حتی مواضع سیاسی اش به قضاوت بنشینیم و یا 

 ،منطقه ،واری به اوضاع جهاننگاه اشاره ،با این توضیح. تنها روی نظرات اوجالن تمرکز کنیم ،با یک نگاه اسطوره انگارانه

 .  می اندازیمسوریه و شمال کردستان 

 
 داریبحران سرمایه

قریب به اتفاق نظریه پردازان بورژوا به این امر معترف هستند که . داری بسیار گفته و نوشته شده استدر رابطه با بحران سرمایه

-ارد که نتیجهسیر نزولی د ،نرخ سودمنفجر کند؛ و این در حالیست که  داری رارود تا دنیای سرمایهو حجم سود می سرمایهاکم تر

.اقتصادی ادواری استبحران اش 
77
تنها یک راه پیش  ،های مختلف بورژوازی که هیچ راه حلی برای آن نداشته و ندارندجناح 

 . جنگ افروزی است ،های دهشت انگیز این سیاستاز جلوه یکی فقط! بحرانصدور : بینندروی خود می

 
 داریهای درون سرمایهها و قطب بندیرقابت

آسیای و  نیچ ،هندوستانبه  یدسترسای برای غرب داشت و اهمیت ویژه( پیش از جنگ جهانی اول)ورمیانه از قدیم االیام خا

صدچندان شد و خاورمیانه به صحنه  ،داری نوپا به انرژیپس از کشف نفت و نیاز سرمایه، اهمیت منطقه. کردیم را تسهیل یشرق

(معاهده آسیای صغیر) "پیکو -سایکس"ها، قرارداد در پی این رقابت. یدهای امپریالیستی بدل گردنبرد رقابت
78
 Sykes–Picot 

Agreement  کشورهای کنونی خاورمیانه را با  ،به این ترتیب. کردمنعقد شد که حوزه و محدوه غارتگری هر یک را تعیین می

بر اساس  -اسرائیل را دولت  Balfour Declaration« بالفور هیانیب»با  ،کمی بعدتر .بوجود آوردندترسیم روی نقشه منطقه 

های به کمک دولت ،نژاد ،مذهب ،قومیت ،ون منطقه خاورمیانه تشکیل دادند؛ سپس با تبلیغ هویت های جعلی مثل ملیتدر -یتهودی

 .ندهای خونینی را دامن زدند تا در فراغِت خاطر به چپاول منابع و ذخایر منطقه بپردازجنگ ،شاندست نشانده

و بالطبع  -در سراسر جهان  ،به شکل و فرمی که با ساختار نیروهای مولده سازگاری داشته ،این داستان در هر دوره تاریخی

 ،طلبیخواهی و فزونبر سر سهم ی مختلف سرمایههاخونین جناح هایجنگها و کشمکش .ه استپیش برده شدبه  -خاورمیانه

  .های نوینی همراه بوده استبندیها و قطب گسست ،هاهمواره با اتحاد
هژمونی مطلق  ،ایاالت متحدهشد که در آن « نوینینظم »دنیا شاهد  ،داری دولتیپس از فروپاشی بلوک شرق سابق و مدل سرمایه

.معروف شد Pax Americana «پاکس امریکانا»داشت؛ چیزی که به 
79
جهان و بویژه خاورمیانه را  ،این موقعیت هژمونیک جدید 
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 سوریهامروز در و دیدیم لیبی  و عراق ،افغانستان ،در بالکانرا  شهای بسیار نزدیکنمونههای امریکا نمود که نه یکه تازیصح

 . شاهدش هستیم

«خاورمیانه جدید»پروژه 
80
 A New Middle East  و دکترین

«سازنده هرج و مرج»
81

 Constructive Chaos،   از جمله

بیت این موقعیت هژمونیک جدید در هایی بودند که برای تثسیاست

بعالوه قرار بود تا لوله نفت و گاز . دستور کار قرار گرفته بودند

برای همیشه مشکل تنگه هرمز  ،به غرب( با عبور از سوریه)قطر 

.را حل کند
82
   

های مختلف سردرگمی جناح ،اما فرارسیدن بحران بزرگ اقتصادی

و پس از فروپاشی بلوک تضعیِف موقعیِت نات ،حاکمیت در امریکا

و ناکامی و شکست امریکا در حمالت نظامی به  ،شرق سابق

و ابراز وجود  چین اقتصاداعتالی ... لیبی و ،عراق ،افغانستان

عمال موقعیت هژمونیک امریکا را  ،سیاسی روسیه و اروپای متحد

غرب آسیا و شمال  ،اوکرایناش را در تضعیف کرد؛ که نمونه

 . دیدیمافریقا 

پوتین مصمم است تا پس از . نظران بر این باورند که جنگ سوریه بواقع جنگی بین روسیه و امریکا استبسیاری از صاحب

دوباره روسیه را در مقام قدرت جهانی بنشاند و امریکا به هیچ وجه حاضر نیست خاورمیانه را به پوتین  ،سال ۱۱گذشت 

  .وابگذارد

 

 سرمایه -توازن قوا در تضاد کار
های دست نشانده خاورمیانه و دست شستن امریکا از حمایت رژیم ،های انسانی و منابع طبیعی منطقهتنازعات بر سر غارت سرمایه

اما متاسفانه . های بجان آمده فراهم کرد تا به میدان بیایندفرصتی را برای توده ،منطقه داریسرمایه هایخالصه بی صالحیتی دولت

واقعیت تلخ این است که اکثر کشورهای بزرگ جهان و تقریبا . سازمان یافته نبود و نیست ،ل با سرمایهدر جدا ،صف نیروی کار

بستگی طبقه این کشور، منطقه و هماما از اعتراض و مبارزه نیروی کار  ،همه کشورهای خاورمیانه در جنگ سوریه حضور دارند

 . گیردصورت نمی ،نیروی کار ایندن صف متحد تالش کافی نیز برای سازمان دا! خبری نیست جهانیکارگر 

 

 جنگ داخلی سوریه
میلیونی کشور کشته و  ۱۱حدود نیم میلیون از جمعیت . ترین وقایع دهه اخیر بوده استبی گمان جنگ داخلی سوریه یکی از فجیع

 .  رسددر فضای سوریه به مشام می باروت و مرگ است که ،تنها بوی خون. اندمیلیون از خانه و کاشانه خود آواره شده ۲۳حدود 

 UNDP« برنامه توسعه سازمان ملل»نگاهی به گزارش 
83
عمال با  ،پیش از جنگهای در سال سوریه دولتدهد که نشان می 

که این رقم  حال آن ،رسیددرصد می ۱۱رقم بیکاری عمومی به  ۱۱۲۲در سال . بحران عمیق و شدید اقتصادی رودرو بوده است

 ۱۱ و !برابر پسران جوان بود ۲ ،دختران جوانبین با این توضیح که نرخ بیکاری در . درصد بود ۲۱حدود  ،اناندر بین جو

 !از کار بیکار شده بودند ۱۱۱۱تا  ۱۱۱۲های در فاصله سال ،درصد زنان شاغل

درصد در مناطق  ۲۱ ،داد؛ که از این تع(میلیون ۱حدود )درصد از جمعیت سوریه زیر خط فقر بودند  ۳۳حدود  ۱۱۱۱در سال 

بالغ درصد  ۱۱،۲به مناطق شمال شرقی و شمال غربی سوریه زیرفقر در جمعیت درصد  ،حال با این. روستایی سکونت داشتند

 ۱۱به ( ۱۱۱۲در سال )درصد  ۱۱بعالوه باالترین نرخ فقر و بیسوادی در ناحیه ُکردنشین جزیره وجود داشت؛ نرخ فقر از  .شدمی

.رسید که دلیلش وقوع چهار خشکسالی متوالی بود( ۱۱۲۱ در سال)درصد 
84
  

(عرب سازی کردستان)«  تعریب»بدنبال سیاست . دنشین نیستُکرصرفا  ،البته منطقه شمال سوریه
85
 Arab belt policy،  رژیم

این مناطق . کرددنشین، تاسیس ُکرمناطق مسکونی عرب نشینی را در این محدوده جغرافیایی و در فواصل مناطق  ،بعث سوریه

در بعالوه . از چنین امکاناتی محروم بودند ،دنشین همسایهُکرکه مناطق  حال آن ،مجهز به آب و برق و امکانات مدرن شهری بودند

های رشد صنایع بزرگ را در این احداث زیرساخت ،دلیلش هم این بود که رژیم اسد وجود نداشتند؛صنایع بزرگ  ،مناطق کردنشین

کشوری »کتاب در    Robin Yassin-Kassab and Leila Al-Shamiیالشام الیکساب و ل -نیاسی نیراب. ع کرده بودمنطقه، ممنو

 :نویسندمی «ها در انقالب و جنگسوری :سوزدکه می

آورده بود،  کارگران را اخراج و دهقانان را از مزارع  یرو ایآشکار به کاهش  مزدها و مزا یاوهیدولت  به ش»
-نیگذاران ب هیوابسته به دولت و سرما یانحصار یهاکرده بود تا  شرکت جادیا یطیرانده و شرا رونیب یدولت
کارگران و  .(13ص )استثمار کنند  شتریرا هرچه ب نبتوانند کارگرا جیخل هیعرب حاش یعمدتا از کشورها یالملل

 یهاهیاتحاد لیو از حق تشک( در ماه بود دالر 331مزد معادل  نیانگیم)کردند یامرار معاش تقال م یدهقانان برا
-یها را تحمل مشکنجه نیتر انهیبود که وحش یاسیس انیها مملو از زندانزندان .محروم بودند زین یمستقل کارگر

 انیزندان یآزاد ،ینظام چند حزب ان،یب یبر آزاد یفعاالن حقوق بشر و روشنفکران مبن یهاخواست. کردند
را  «یروشنفکران»دولت تنها  .رد شده بود میرژ یاز سو زنان و کردها هیعل یقانون ضیتبع دادن به انیپا ،یاسیس

-یکنترل م زیآموزش و پرورش را ن نظامکه  یحزب داشتند، تیشناخت که در حزب بعث عضویم تیبه  رسم
 86«.کرد
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به جنبش  -یژه توده فقیر مناطق شمالیو بو که مردم سوریه ـبود نابرابری و تبعیض  ،ستم ،محرومیت ،در چنین بستری از فقر

و بازیگران  ،صحنه سازان. نیستندنبوده و ها تنها فاکتور تصمیم گیرنده و تعیین کننده در روند وقایع اما آن. پیوستنداعتراضی 

معامالت و  ،هابازیاین مسلما پرداختن به . شان هستندترینامریکا و روسیه برجستهبلوک د که دارن روزیادی در اینجا حض

توان اما آنچه که نمی. گیردـ در توان و حوصله این نوشتار نیستکه هر روز شکل و آرایش تازه ای بخود میـ مبادالت این نیروها 

 .    با امریکاست« فدراسیون شمال کردستان»یا رابطه روژاوا  ،از آن به سادگی گذشت

 

 اسد و امریکا؟ ،روژاوا
 

 اسد
کند سعی می PYD: در روژاوا پیچیده و غامض است نیروهای درگیر روابط

امریکا نیز به . نخورد« تروریست»را انکار کند تا برچسب  PKKرابطه با 

PYD کند تا از همکاری با اخطار میPKK اش در هم پیمان)دشمِن ترکیه  که

.دست بردارد( ناتو
87
خواهد تا در جنگ علیه داعش با امریکا از ترکیه می 

.متحد شود PYDامریکا و 
88
است و همچنین   PYDترکیه دشمن دیرینه ُکردها و  

تاثیر  PKKاز  PYD. قدمت طوالنی دارد PKKدوستی رژیم اسد و  .استاسد 

روسیه . کند موضع روشنی در دفاع از اسد اتخاذ کندولی جرات نمی ،پذیردمی

جازه بزرگترین حامی رژیم اسد است و از طرف دیگر نخستین کشوری است که ا

اگر  ...!را در کشورش داده است« فدراسیون شمال سوریه»تاسیس دفتر نمایندگی 

 ،قطر ،عربستان ،جمهوری اسالمی ایران ،هاو کشمکش هارقابت، هابه این داده

 خواهیم دید که چه آشفته ،را هم اضافه کنیم اسرائیل و دولت عراق ،اقلیم کردستان

همین اصل در مورد . برد مخواهیبه عمق پیچیدگی اوضاع بیشتر پی  ،و پشت پرده را بیافزاییم اگر روابط پنهانتازه ! بازاری است

 . کندبا اسد نیز صدق می PYDرابطه 

هم با بجا  آن( ۱۱۲۱)اسد از شمال کردستان  اداری -نیروهای نظامیصلح آمیز خروج  ،آنچه که بیش از هرچیز جای بحث دارد

در . و پاگیری روژاوا نقش بسیار مهمی داشت PYDگیری واضح است که این امر در قدرت 89.بود نظامی فراوانگذاشتن تسلیحات 

و جمهوری سوریه  بعثتاکتیک مشترک رژیم این باورند که این  بعضی بر. وجود داردهای زیادی تئوری ،رخداد توضیح این

حدود )اسد منطقه مرزی با ترکیه را  ،بواقع. بود( بارزانی مسعود به رهبری) کردستاناقلیم در برابر دولت ترکیه و  ،ایراناسالمی 

حمله احتمالی  ند و دژ دفاعی مستحکمی علیهشومستقر آنجا نند در شان بتواو متحدین PYD/PKKتخلیه کرد تا ( کیلومتر ۷۱۱

 . ایجاد نمایند( داعش و جبهه النصره)اش جهادیست تحت الحمایهنیروهای و یا  کیهتر

( عرب)از صفوف اپوزیسیون اش بود تا ُکردها را ُکردها با رژیم نشان دادن همدست ،کنند که هدف اسد از این کاربعضی گمان می

 PYDدید ندارند که عقب نشینی نیروهای اسد با توافق بعضی هم تر. تفرقه بیاندازدرد نیروهای کُ حتی در بین بیرون بکشد و 

مناطق  ،این است که علیرغم باصطالح تخلیه نظامی ،کندای که این شک و شبهه را تقویت مینکته. باشدصورت گرفته 

اند، همچنان در کنترل نیروهای اسد باقی مانده(پایگاه نظامی قامیشلو ،راه آهن ،مثل فرودگاه)استراتژیک 
90
قوق ماهیانه و ح 

ضمن تایید حضور نیروهای اسد در  PYD. شودمعلمان، و بعضی کارمندان دیگر، همچنان توسط دولت مرکزی پرداخت می

.اظهار داشته که این اقدام برای پیشگیری از گسترش دامنه جنگ داخلی به روژاوا ضروری بوده است ،مناطق سوق الجیشی
91
 

راسری ضد اسد و اظهار جمالتی از این دست که خواهان جدایی و استقالل نیستیم، نه در اعتراضات س PYDبعالو شرکت نکردن 

مبنی  ،هاسیون سوریه به آنیبرای اتهام زنی بخشی از اپوز هو دلیلی شد هضربه زد PYD به اعتبار ...» ،به اسد و نه به اپوزیسیون

92«.کنند بر اینکه دارند با بشار اسد همکاری می
  

 : نویسدمی «رویترز»اش در در گزارش ویژه ،Erika Solomonاریکا سولومان 

جنگجوهای طرفین . برنددر همزیستی بسر می(  PYDنیروهای اسد و )رسد که طرفین در حال حاضر، بنظر می»
های مجهز به سربازان سوری سوار بر کامیون ،در میدانی در مرکز شهر. گذرندهمانند ارواح از کنار یکدیگر می

زمان یک که هم گذرند در حالیمی ،از وسط دانش آموزانی که در حال عبور از عرض خیابان هستند ،اییضد هو
 93«.ماشین گشت کرد از طرف دیگر میدان در حال گذر است

 : گویدمی ،در همین گزارش ،با اسد PYDدر پاسخ به اتهامات همکاری  PYDاز مسئولین  ،Aldar Xelilآلدار خلیل  اما

. شان هستاش دایر باشد؛ هر چند تنها فقط اسمهایی را در اینجا و آنجا داشته باشد و دفاتر اداریژیم پایگاهبگذار ر»
آری ما مشغول ... توانند به زندگی شان ادامه دهندشود و مردم میالاقل حقوق ماهیانه مستخدمان دولت پرداخت می

 «.یک بازی سیاسی هستیم

و مراکز  تختیحفظ پا یبرا ،شیهاروینکردن متمرکز  یاسد از کردستان برا ینیعتقدند که عقب نشمقامات روژاوا م ،حال با این

 : گویدمی باره نیدر ا ،PYD  یمسئول روابط خارج ،یزوهات کوبان. ش بودامهم قدرت

 نیدر ا یتیامن یروهاین. است ەآتش بس برقرار شد سدما و بشار ا انیعمال م... بود یکیتاکت میتصم کیتنها  نیا»
بپردازند، اما نتوانستند و در عمل هم  همقابل هب یهسور یهااستان هدر هم نیبتوانند با تمام مخالف هبودند ک الیخ

 94«.کنند جادیدر کردستان ا یدیجد هجبه هنخواستند ک

http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87/
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کندرهبری روژاوا هرگونه همکاری با اسد را رد می
95
 فدراسیون شمال»ژاوا و بشار اسد هم تمایلی به اظهارنظر در مورد روو  

اش باره روژاوا را به بعد از خاتمه جنگ داخلی و پیروزی بر مخالفیندربحث  ،یروس خبرنگارندارد و در جواب « کردستان

.دهدحواله می
96
  

 

 امریکا  
 

«!اما دوستی با امریکا هالکت بار ،دشمنی با امریکا خطرناک است»: هنری کسینجر
97
 

. اعش به کوبانی انعکاس جهانی یافتمسئله روژاوا با حمله د

.هدف داعش دستیابی به منابع نفت شمال کردستان بود
98
 

شجاعانه در برابر حمالت داعش ایستادگی  PYDرزمندگان 

 ،در همین حال. اما توان مقابله طوالنی را نداشتند ،کردند

ترکیه و اقلیم کردستان مرزهای مشترک خود را به روی 

کمک رسانی و حتی فرار مردم روژاوا بستند و عمال 

حکایت کردستان عراق بار . غیرنظامی را ناممکن ساختند

دست یاری به سوی امریکا دراز  PYD! دیگر تکرار شد

کرد؛ رامبو با ژست نجات قربانیان جنگی به صحنه آمد و 

 (۱۱۲۲!)را گرفت« خیر»جانب  ،«خیر و شر»در جنگ 

 : نوشت در این باره« لوموند دیپلماتیک»

  (PYD) سرانجام واشنگتن را به گفتگو با حزب اتحاد دموکراتیک ،انفعال آنکارا دربرابر محاصره کوبانی»
ها تائید امریکایی ،کندکرد که از رزمندگان کرد کوبانی حمایت میحالی که دمشق به نوبه خود اعالم می رد. واداشت

اکتبر ارسال سالح و  ۱در  .اندط مستقیم برقرار کردهای حزب کارگران کرد ترکیه روابکردند که با شاخه سوریه
این حمایت امریکا، که به شدت ازسوی رئیس جمهوری  .مواد پزشکی از راه هوا به شهر تحت محاصره آغاز شد

و اپوزیسیون   (PYD) تواند مشروط به همکاری تنگاتنگ بین حزب اتحاد دموکراتیکترکیه ازآن انتقاد شد، می

 99«.های سیاسی کرد سوریه باشدتر با دیگر تشکلسوریه و همچنین گشایش وسیع« نه رومیا»موسوم به 

  :ها آمد کهدر رسانهبعد چندی 

های ایجاد شده در روژاوا و تهدید به حمله  های شدید ترکیه با حزب اتحاد دمکراتیک و خودمدیریتی علیرغم مخالفت»
های مدافع خلق و متحدان آن در شهر حسکه  یگانبرای حمایت از  ها ُتن تسلیحاتنیروی ویژه و ده وباماا ،نظامی

های  به نگرانیکه سخنگوی وزارت خارجه امریکا در پاسخ به اعتراض رسمی آنکارا اعالم کرد  100.ارسال کرد
   101«.اما کمک به نیروهای کرد متوقف نخواهد شد ،ترکیه واقفند

در روژاوا منتشر شد ،مستقیم نیروهای نظامی امریکا ها و گزارشاتی از حضورعکس ،بدنبال این رخدادها
102
و بحث پیرامون آن  

در پاسخ  ،نگار هلندی در مصاحبه با وب سایت دیکنروزنامه Wladimir van Wilgenburgوالدیمیر وان ویلنبرگ . علنی گردید

  :فتگ نه است؟تعامل ُکردهای سوریه با نیروهای ویژه آمریکایی مستقر در آنجا چگوکه  به این سئوال

اما روزنامه نگاران حق ندارند زیاد به . ها را ببینیتوانی آناین طرف و آن طرف می. مشکل بتوان ارزیابی کرد»
بازوی ) YPGهای که تصاویری از سربازان ویژه آمریکایی در یونیفورم ها نزدیک شوند؛ به ویژه پس از آنآن

-کل مساله را بیشتر به عنوان یک همکاری تاکتیکی می YPG[. ر شدها بیشتمحدودیت]، گردیدمنتشر  (PYDنظامی 
. ها را دوست دارندغربی PYDهم طرفداران و هم مخالفان . ها در میان اهالی محل بسیار محبوب هستنداما آن ،بیند

گویند حمایت آمریکا آنها می. شنوید که همکاری با آمریکا را مورد انتقاد قرار بدهندنمی PYDگاه از مخالفان شما هیچ

  103«.خوب است و باید بیشتر شود

.ز احداث چندین پایگاه نظامی امریکا در منطقه روژاوا خبر دادنداها خبرگزاری و بعدتر
104
  

 Syria Democratic Forces« نیروهای دموکراتیک سوریه»که تحت نام  -و متحدانش  PYDهای غرب با در ادامه همکاری

(SDF)
105

Manbijداعش از بعضی از شهرهای عرب نشین، از جمله منبیج  -کنندعمل می  
106

.عقب رانده شد، 
107
  

تغییر جهت داد و بسوی ترکیه ـ هم پیمانش در ناتوـ  ،به غرب فرات PYDدر جریان حمله نیروهای  ،های امریکااما حمایت

، "شرق فرات"  هازگشت بببمنظور  PYD هبآوردن  از آنکارا و فشار ،معاون اوباما Joe Biden «جو بایدن»حمایت . چرخید

  108.شودی الزم متوسل میبه هر چرخش و مانور سیاس ،در این راستا را در الویت دارد و منافع خودتنها آمریکا که نشان داد 

-ش میدر مصاحبه ا ،های امریکاییو یکی از مذاکره کنندگان با هیئت ،یکی از مقامات ارشد روژاوا ، Ilham Ehmedالهام احمد 

 : گوید

ها به پاسخ احساس کردیم آن... ماندر جدیدترین مالقات... توانم بگویم که مذاکراتمان خوب پیش رفتمی... »
با  PYD ها از میزان رابطهدر جلسه اخیرمان، آن. هم از زاویه تئوریک و هم از جنبه عملی: هایشان رسیدندپرسش

ما شما را هم بعنوان یک قدرت نظامی در »: کنندماتی را استفاده میها هرازچندگاه چنین کلآن ...اسد نپرسیدند
روشن کردند که از ما حمایت ( هاامریکایی)ها آن« ... شناسیم و نیز خواست سیاسی شما راروژاوا برسمیت می

ایاالت ... کردهم به لحاظ مادی و نیز از سایر جهات حمایت خواهند  ،ها قول دادند که از این پروژهآن. خواهند کرد
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نظر مثبتی نسبت به این پروژه داشتند و گفتند که از آن ( هاامریکایی)ها آن... متحده درب دیپلماتیک جدیدی را گشوده
 109«!این برای ما غافلگیر کننده بود. حمایت خواهند کرد

در ، PKK یکیرهبر پراکت ،Cemil Bayikک یبا لیجم. خواهدمی رافراتر از نزدیکی با امریکا  PKKبینیم که اما جلوتر می

 : گویدمی آلمان« دی تسایت»مصاحبه با نشریه 

 یهاوجود آورد که چشم  امکان را به نیا یما در کوبان تیفعال... صورت گرفته بود یدر مورد ما قضاوت غلط... »
 انیبا داعش بجنگند، و درم وانندتیهستند که م ییرویردها تنها نکُ ... نندیما را بب ترهنانیگشوده شوند تا واقعب یادیز
در حال حاضر در  هاییکایامر ...است PKKید ایکار برب نیعهده ا زا تواندیکه م ییروین نیو موثرتر نیتریردها قوکُ 

 یاستیس چیه دتوانینم انهیدر خاورم کایامر... جنگندیهمچون ما با داعش م زیها نآن. متحد ما هستند یمساله کوبان
که در  خواهدیم کایاگر امر ...هستند انهیقدرت خاورم نیترکینامیامروزه کردها د... ردها به اجرا بگذاردرا بدون کُ 
و . هداعش به وجود آورد هیرا عل یمانیهم پ کی کایامر. ردیبگ دهیها را نادکه آن تواندیبپردازد، نم استیمنطقه به س

از  هیترک تیبه حما تواندیچگونه م PKK بدون کایامر ...ودش یکه موفق م استردهتنها با کمک کُ  یمانیهم پ نیا
بدون ...برسد؟  انهیاش در خاورمبه اهداف PKKبدون  خواهدیچگونه م کایامر. ناممکن است نیداعش خاتمه دهد؟ ا

و گاز  دهد؟  راه نفت خام انیپا هیخود به گاز روس یکه به وابستگ خواهدیاروپا بدون ما چگونه م. شودیمکردها؟ ن
که نفس  تواندیراه وجود داشته باشد، اروپا هم م نیا تیحفظ امن ییاگر توانا. گذردیاز روژآوا م ترانهیمد یایبه در
 110«.بکشد یراحت

 رسابقیسف Robert Fordبعدتر توسط رابرت فورد  یکم ،بود انیدر جر ۱۱۲۱که از سال  PYDو  کایمحرمانه امر یهامالقات اما

 : او گفت. افشا شد در دمشق کایامر

 ما چندین دفعه همدیگر را مالقات کردیم؛ یک. هایی داشتیمطریق یک واسطه مالقاتاز  (PYD ها وامریکائی)ما » 
بار  هر شش ماه یک( این دیدارها... )های دیگر بودنددیپلمات ،هابار خود من حضور داشتم و در سایر مالقات

 111«. روند سوری ساکن آلمانگی یک شهبا واسطه... گرفت صورت می

 : ها توسط جمیل بایک هم تایید گردیداین مالقات

  112«.شدمحرمانه بود و از طریق واسطه انجام می PKKهمکاری و مذاکره بین نیروهای ائتالف و »

!جالب اینجاست که ترجمه فارسی این مطلب خیلی زود از فضای مجازی غیب شد
113
ی که در مسلما کسی از توافقات و اطالعات 

 .خبری ندارد ،ها ردوبدل شدهاین مالقات

 اکسانشرکت نفتی رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل ارشد ، REX TILLERSONرکس تیلرسون  ،وزیر امور خارجه کابینه ترامپ

Exxonدر جدیدترین سخنانش گفت نیز ،، ششمین شرکت بزرگ مالی جهان و بزرگترین خریدار نفت اقلیم کردستان : 

... مان را تجدید کنیم؛ از طریق استفاده از کردهای سوریه که بزرگترین متحد ما در نبرد زمینی بودنداید ائتالفما ب»
ما  ،اگر توافقاتی در قبل شده. باید تا رسیدن به ثبات تجدید شوند( خاورمیانه)مان در منطقه روابط با متحدین و دوستان

  114«.شان هستیمموظف به اجرای

مطالعات . گذرد، از جنبه دیگری نیز قابل بررسی استو آمریکا می PYDها بین ها و همکاریآو و در متن مالقاتآنچه در روژ

به این امر تاکید داشته که روند تحوالت سرمایه داری در جهت تغییر و یا  ،آکادمیکی که در خصوص گلوبالیزاسیون بعمل آمده

بر روی تجربه یوگسالوی سابق و قفقاز نیز نشان داده که ایجاد کشورهای کوچک یا  بعالوه مطالعه. رودتجزیه نهاد دولت پیش می

 . ایاالت فدراتیو به سود سرمایه جهانی بوده است

  «چرا کنفدراسیون در سوریه می تواند کارکرد داشته باشد»تحت عنوان ای در مقاله Michael O'Hanlon اوهانلون کلیما

مناسبی برای سوریه و راه حل  ،دموکراتیک مسلیطرح فدرابعمل آمده بر این امر تاکید دارند که کند که تحقیقات خاطرنشان می

 : آمریکاست

 یروهایدولت، نتوانند از این مناطق میهر کدام  ...دباش یبوسنمشابه  ونیکنفدراس کتواند تشکیل یمان میهدف... »
بسیاری از محققان و دست اندرکاران به نتایج  ...اشندخود را داشته ب یاقتصاد یو برنامه بازسازی محل یتیامن

 115«...اندمشابهی در رابطه با حل بحران سوریه رسیده

 : نویسدمی ،تاکید بر عوامل و شرایط جهانی حاضراوجالن نیزضمن 

 ،اهگرایش رسانه ،های ایاالت متحده امریکا و اتحادیه اروپا جهت هماهنگیتشویق ،تحوالت دوران معاصر... »
برای اولین بار شانس عملی  ،های جامعه مدنی و بخش بزرگی از افکار عمومی و تمامی ُکردها به این موردسازمان

«.یابی دموکراتیک را افزایش داده استهای چارهسازی برنامه
116
 

ز حضور مداخله گرانه پیش از جنگ داخلی سوریه نی. بازی در سوریه آغاز نشدبا نقش ،رو مداخله امریکا در خاورمیانه ره به

-سیاست امریکا بر حمایت تسلیحاتی از گروه ،(۱۱۲۲)تا پیش از جنگ داخلی سوریه . امریکا در منطقه و حتی سوریه مشهود بود

 ،امریکا با تشکیل یک ائتالف بین المللی علیه داعش و به عهده گرفتن رهبری آن ۱۱۲۲از سال . های اپوزیسیون اسد متمرکز بود

.مستقر شد و در جنگ داخلی شرکت نمود( روژاوا)ر مناطق شمال سوریه مستقیما د
117
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ها و است و از طرف دیگر در ائتالف با ترکیه و عربستان که حامیان جهادیست PYDو  PKK امریکا از یک طرف در ائتالف با

ریخ خاورمیانه با غارت و تا. داری استو سایر کشورهای سرمایه دولت آمریکاهمیشگی این سیاست . ها هستنداسالمیست

-جنایت امپریالیسم عجین است؛ با ترسیم مرزهای قراردادی، خاورمیانه را تقسیم کردند؛ انقالبات مردمی را سرنگون کرده و رژیم

های رنگارنک را پروراندند و به جان مردم ها و جهادیستشان نمودند؛ اسالمیسترا جایگزین مستبد و فاسد، های دست نشانده

.اختنداند
118
تاریخ و سیاست  ،چشم و گوش را بر جهان پیرامون بست و بی توجه به اقتصاد ،توان خود را بسادگی زدواقعا نمی 

انگیز و خونینی که بخصوص در بازی نفرت ،داریبا دولت های سرمایه PYDو  PKKاتحاد، ائتالف و همکاری  .منطقه بود

با  ،رسید جنایتکار توافقات پنهان با اسدشود به نمی. توضیحی قابل دفاع نیست با هیچ ،در جریان است و سوریه در خاورمیانه

 -مثل جمهوری اسالمی -های منطقه رژیمهارترین با رهبران  ،مناسبات داشت و با روسیه جریانات ُکرِد پروامریکایی امریکا و

 .های انقالبی ظاهر شداروپا با ژست ها و مجامع چپ و ترقی خواهدانشگاهعین حال در در و  دردیدار و مذاکره ک

 :  این را هم برای حسن ختام می آوریم. پیش تر جمالت اوجالن را درستایش امریکا و دموکراسی اش آوردیم

در این باره به اندازه کافی صریح و ( ۱۱۲۱سپتامبر  ۱در ( PYDبا صالح مسلم رهبر « انستیتوی واشنگتن کردستان»مصاحبه 

 : روشن است

های تروریستی را که تهدیدشان قادر شدند رژیم را از منطقه شان بیرون کنند و متعاقبا سازمان( مردم روژاوا)...»
ما رابطه خوبی با همه احزاب ... ها رهبری دموکراسی را در سراسر سوریه بعهده دارندآن. شکست دهند ،کردندمی

وسیله حمایت نظامی و لجستیکی ه ب ،هاتروریست ما در جنگ علیهه رژیم کردستان عراق ب. کردی عراقی داریم
ما مشتاق روابط خوب با تمام احزاب ُکردی . صورت شرکت نیروهای پیشمرگه در دفاع از کوبانهه کمک کرد و هم ب

... دنبال توسعه رابطه سیاسی و دیپلماتیک خود با امریکا هستیم و امیدواریم که در این راه موفق شویمه ما ب... هستیم
کند و سعی در ایجاد و گسترش آن ریکا یک قدرت برتر جهانی است که دموکراسی را در سراسر جهان تقویت میام

 119«.در سراسر جهان دارد

 
 جمع بندی

 
 .استمنافع بورژوازی ُکرد  امنافع سرمایه جهانی بمحل تالقی  -«هیشمال سور ونیفدراس»تر عبارت درسته ب ای -روژاوا  -۱

 ،اعتبارِی جهانِی امریکا و متحدانش در حمله به عراق شکست و بی ،ناتو پس از فروپاشی بلوک شرق سابقتضعیِف موقعیِت 

پرده آن با دیکتاتورها و نیروهای  های محرمانه و پشتآبرویِی جهانِی امریکا پس از لورفتن سیاست  لیبی و نیز بی ،افغانستان

. عمال موقعیِت هژمونیک امریکا در خاورمیانه را تضعیف کرد( شدند افشا لیکز و اسنودن که توسط ویکی)فاشیستی   -ارتجاعی

امریکا در منطقه ضرورت فعال و  حضور عاجلبردند که   روند تحوالت خاورمیانه را به سمتی ،ها در کناِر دالیِل بسیار دیگراین

 . زم برای پاسخگویی به این ضرورت را فراهم کردزمینه ال ،دفاع کوبانی و بهانه مبارزه علیه داعش دفاع از مردم بی. کرد پیدا

پلورالیست و  ،سکوالر ،خود را بعنوان یک جریان دموکرات ،شد تا در سایه انقالِب ایدئولوژیِک اوجالن  موفق PKK ،در آن سو

به ائتالف با  ،هاآن به بهانه پاسداری از ،دانستها میبورژوازی غرب که خود را پرچمدار این ارزش. فمینیست برسمیت بشناساند

PYD  وPKK هرچند که  ،راضی شدPKK این سیاست دوپهلو که ویژگی سیاست خارجی  !ها باقی بود همچنان در لیست تروریست

بعالوه  این وضعیت، .را مجبور کرد تا در همسویی و همکاری با امریکا جدیت و فداکاری بیشتری بخرج دهد PKK ،امریکاست

 .کند  آن را بسهولت قربانی ،PKKدهد تا پس از گذشتن تاریخ مصرف کا میاین امکان را به امری

پوشش مناسبی بود تا استقرار  ،در میان بخشی از مردم و جریانات سیاسی منطقه نامی آن و خوش PKKگذشته انقالبی  ،در ضمن

این کار بدون  ،جمیل بایک ،PKKر عملی بقول رهب. های نظامی امریکا در سوریه و حضور مستقیم نیروهایش را توجیه کندپایگاه

همکاری با برای  PKKبعالوه نیاز امریکا به یک پیاده نظام رزمنده از یک سو و اشتیاق جدی  .ابدا امکانپذیر نبود PKKمساعدت 

 . تر کرد زمینه را برای تالقی منافع طرفین فراهم ،امریکا و تاثیرگذاری در سیاست منطقه از سوی دیگر

 به PYDاز طریق  نیز PKKاش در منطقه مستقر شد؛   دوستانهامریکا با چهره انسان! بخش بودی هر دو طرف رضایتنتیجه برا

 .سرمایه را به سود سرمایه خم کرد -و تضاد کار بازیگر فعال این وضعیت تبدیل شد

تا پای یک « ونیسیوزنه به اپ ،اسده نه ب ،جنگنه به »دال بر  PYDبازنده اصلی زحمتکشانی بودند که با وعده  ،در این میان

های جنگ  نظام امریکا در جبهه  شدند و حتی بعنوان پیاده  برده( ارتش آزاد سوریه-بارزانی-طالبانی-اروپا-امریکا)ائتالف سیاه 

!برکت بود؛ همانطور که حمله صدام برای خمینییک  PKKبواقع حمله داعش برای امریکا و . جنگیدند
 120

 

 . مستلزم وجود داعش است که قربانیانش را از توده های محروم منطقه می گیرد ،رمانانه امریکا در منطقهادامه حضور قه

 

 .نه راه حل بحران ،استبحران روژاوا محصول دینامیسم  -۲

 افتهیزمانسا اتمبارز نتیجه ؛گرفتهر چند که از آن تاثیر ، نبود تفکر اوجالن در زندان محصول مطالعه و صرفاُرخداد روژاوا 

بودنظامی  -یک تشکیالت سیاسیبرنامه سیاسی ؛ بلکه نبودنیز ای توده
121
موقعیت  ،تحرکاِت سرمایه جهانی سمِ ینامید که در 

 ،خروج نیروهای رژیم اسد از مناطق ُکردنشین ،تهدید مرگبار داعش ،هامعادالت و معامالت دولت ،ژئوپولیتیِک خاورمیانه

 . ای امکان بروز پیدا کردودهنارضایتی عمومی و مبارزات ت

این . هرگز به مرحله عمل نرسیداما توسط بوکچین مطرح شده بود؛ از این خیلی پیشتر  ،«کنفدرالیسم دموکراتیک»پروژه مشابه 

به اجرا  ،قدرت و محبوبیت داشت و از پایه اجتماعی بمراتب قویتری برخوردار بود PKKکه نیز در کردستان ترکیه حتی پروژه 

 .  زیرا بستر الزم برای طرح و تحقق آن فراهم نبود ؛نیامد در
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ذخایر مالی و منابع جانی منطقه  ،بر سر غارت نفته کجهانی داخلی و منازعات خونین  خانمانسوزروژاوا در کانون یک جنگ 

ه یک آلترناتیو حکومتی ب در جریان است تا های زیادیتالش. ظهور پیدا کرد ،با حمایت مستقیم امریکا و اروپا ،در جریان است

اندیشمند و انقالبی بسازد؛  ،شود تا از اوجالن یک متفکرتبلیغات زیادی صرف می. به رهبری اوجالن تراشیده شود ،ظاهر انقالبی

در . ببرد راههبه بی ،برخواهد خاست... آوارگان و پناهندگان و ،هاخانمان بی ،تا سیل انقالبی را که از اراده و اتحاد قربانیان جنگ

و جمهوری  جامعه بی طبقه توحیدی ،پروژه کنفدرالیسم دموکراتیک همانقدر توخالی است که حکومت عدِل علی چنین وضعیتی

های امریکایی برای تامین و تحکیم منافع اردوی سرمایه است؛ نه راه حل  حِل انتخابی استراتژیست روژاوا راه! مستضعفان بود

 . ر منطقه را گرفته استبحرانی که گریبان اردوی کا

نیروهای رقیب و درگیر گره خورده  یتوازن قوا ادامه حیات روژاوا نیز به ،همانطور که ظهور روژاوا با منافع سرمایه رقم خورد

 .  است

 

   .نسخه ُکردی بیت المقدس است ،آرمانشهر روژاوا -۳

فاالنستر ،(New Harmony موسوم به)ونی ع اُ جوام. آزموده شده استبدفعات بوده و قدیمی  ایده تاسیس آرمانشهر
122
 ، 

ایکاری
123
،هوم کلنی ،

124
راچدیل 

125
چیاپاس ،کیبوتص... ،

126
و مارینالدا 

127
 ،سوئیس ،هایی از این دست هستند که در آلماننمونه 

.بوده و هستیمهای زیادی را تاکنون شاهد در عرصه تولید نیز نمونه . وجود داشته و بعضا دارند... فرانسه و ،اسپانیا ،بلژیک
128
  

کاسه  همه را هم ،مردم گرایانه و فراطبقاتی با رویکرد به یک تحلیل -بطور اخص-روژآوا و رهبران  -بطور عموم-آرمانشهری ها 

در ادبیات که  فارغ از آن. مذهبی و جنسیتی بسته اند ،قومی ،نند؛ با این خیال باطل که راه را بر تمایزات ملیکمنفعت تلقی می و هم

جا « منافع ملی»و « منافع مردم»به همین خاطر هم هست که بورژوازی منافع خود را ! است «ملت»همان  «مردم» ،رژوازیبو

بسته اند و بجای اتحاد و همبستگی منطقه حوادث  ربشان را چشم و گوشبه تبع همین تحلیل نیز هست که رهبران روژاوا  !زندمی

: اند دادهشان باشد تن «وطن»و « مردم»راستای منافع در نیروی امپریالیستی و ارتجاعی که با زحمتکشان منطقه، به مذاکره با هر 

توافق با رژیم دیکتاتوری اسد
129
همکاری با نیروهای امریکایی ،

130
.ایران با جمهوری اسالمی و مذاکره روسی،ـ غربی،  

131
 

 

  :ها این استنقطه مشترک روژاوا با همه آرمانشهری

رهبران روژاوا سیستم سرمایه داری و . بلکه در پی آشتی طبقاتی است ،نهدضاد طبقاتی وقعی نمیکه نه تنها به ت»
ای هم برای برانداختن این رو برنامه از این ،دانندمناسبات مبتنی بر کارمزدی و سود را سد راه سعادت بشر نمی

الکیت خصوصی بر زمین و ابزار تولید را حق م ،اش ندارند و در قرارداد اجتماعی روژاواشیوه تولیدی و مناسبات
 . محترم می شمارند

تکنولوژی و  ،به مبارزه علیه صنعت ،از رشد همزمان و توامان شکاف طبقاتی با رشد صنعت ،که تر آن جالب
 ،بعالوه. درصند تا آرمانشهر خود را بسازند ،(مالیسم مینی)با حداقل امکانات  ،رسند و با نگاه به عقبمدرنیته می

 ،مبارزه طبقاتی را ُکند کنند ،های اخالقی راه را بر همگرایی و همزیستی مسیحایی بگشاینددرصدند تا با موعظه
های پول شان های بورژوایی و سکهرحمی و مهربانی قلبدل ،دوستیتضادها را آشتی دهند و در این راه به نوع

      132«.ر و به کرات ثبت شده استبه وفو ،در تاریخ ،ها شکست این ُخرده آزمون. تکیه کنند
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و  ه، کوبانهجزیر نوسه کانت)در شمال ترکیه به مناطقی روژاوا  ،در گفتمان سیاسی .است« غربم»روژاوا یک کلمه کردی است که معنایش ـ  

 . درآمدند و به صورت خودمدیریتی اداره می شوند PYDبه تصرف نیروهای  ۱۱۲۱از سال اشاره دارد که (  فرینع
2
 لینک دسترسی  
3
 PYD آزادی  ،عدالت ،برای نیل به برابری حقوقی ،و تمرکزگراییملت -یت کرد تا ضمن نفی ساختار دولتدجومواعالم  ۱۱۱۳ر سال د

 Saleh« صالح مسلم محمد» ۱۱۲۱در سال  .حق تشکل و بهبود محیط زیست مبارزه کند ،آزادی سیاسی ،(پلورالیسم)کثرت گرایی  ،عقیده

Muslim Muhammad  آسیا عبدهللا» ۱۱۲۱و در سال »Asiyah Abdullah،  بازوی نظامی  .انتخاب شدندمشترکا به رهبری این حزب

 ، ۱۱۱۲در سال . آزاد شد کسالیو پس از  ریدستگ ۱۱۱۲در تابستان سال  ،صالح مسلم .نام دارند YPG/YPJ "مدافع خلقهای   یگان"حزب 

 شهیعا)همسرش  ،وا ابیو در غ ختندیبه خانه اش ر ،اسد میرژ یتیامن یروهاین ۱۱۱۷در سال . دیآزاد گرد ،و پس از چند ماه ریمجددا دستگ یو

 .دکردن یماه زندان ۷و بمدت  ریرا دستگ ( Ayşe Efendi یافند

 http://syrianobserver.com/EN/Who/26685/Whos+who+Saleh+Muslim+Mohammad :نقل از به

 هیدر سور یبا آغاز جنگ داخل. به زندان ابد محکوم کرد اباـیاو را ـ غ ،اسد میو رژ ختیکردستان گر میصالح مسلم به اقل ،رخداد نیا بدنبال

 .آغاز نمود شتریب تیحزب را با جد یبازگشت و سازمانده هیصالح مسلم به سور ،(۱۱۲۲)
4
پیش از هرچیز برای حفظ مناطق  PYDهای  نویسد که فعالیت درویش چیمن، از روزنامهنگاران و اعضای مرکز روابط عمومی کردها، می  

راە سوم به این معنا است که آنها نه در جبهه . تا در این مناطق سیستم آلترناتیو خود را بنیان بگذارد...است روژآوا از گزند گروەهای مسلح دیگر

دمکراتیک بشار اسد باشند، نه جبهه ارتش آزاد را بگیرند که از سوی کشورها و قدرتهای منطقهای همچون عربستان غیررژیم دیکتاتور و 

راە سوم یعنی حمایت کردن از یک تغییر دمکراتیک که توسط خود مردم . و نه طرف اسالمگراها بایستند شوند، سعودی، ترکیه وقطر حمایت می

  لینک دسترسی «.سوریه بنا نهادە شود
5
. است تقسیمات کشوریدر  ،کانتون یک واحد کوچک ،از نظر سیاسی. به معنی گوشه یا منطقه است ،فرانسوییک کلمه ( Canton)کانتون    

مستقل ـو درعین   بخش است که بمثابه یککنفدراسیون سوئیس از ی یجز -سوئیسدر -  کانتونهر . به ثبت رسیدند سوئیسدر ها  کانتوناولین 

 .یس ـ عمل می کندئحال وابسته به فدراسیون سو
6
شامل نسخه رایج آن . چند بار تغییر یافته و به همین خاطر نسخه های مختلفی از آن در دسترس استروژآوا قانون اساسی قرارداد اجتماعی یا   

 لینک دسترسی .است وزارتخانه وظیفه تعیین کرده ۱۱که برای  ماده قانونی است ۷۲و فصل  ۷، مقدمهیک 
با این توضیح که پیشگفتار ترجمه فارسی بنظر قدیمی می  .آورده شده است ۱۱صفحه  ، ۱۷شماره  ،ترجمه فارسی این قرارداد در نشریه نگاه

  ک دسترسیلین. ترجمه شده است( ۱۱یعنی تا ماده )فصل از این قرارداد  ۲آید و تنها 
 .قابل دسترس است لینک حاضر ۲۲آمده که از صفحه ( ۱۱۲۲)نسخه موجه تری هم به ضمیمه گزارش دیده بان حقوق بشر 

 .موجود است این سایتمنتشرشده که در « فدراسیون شمال سوریه»بعد از اعالم تاسیس  ،اخیراهم ( ۱۱۲۲)یک نسخه جدیدتر 
7
استقالل به معنی . Self-govering( خودگردانی)و خودمدیریتی  Autonomy خودمختاری  ،Independenceفرق هست بین استقالل   

مصوبات  ،متابعت از قانون اساسی ،به معنی باقی ماندن در چهارچوب یک کشور ،خودمختاری. جدایی کامل و اعالم یک کشور جدید است

خودگردانی یا . دوتصمیم گیری نممستقال سراسری و قدرت مرکزی است؛ با این توضیح که می توان در چارچوب مسایل منطقه ای 

  .اختیارات بمراتب کمتری از خودمختاری دارد ،یخودمیدیریت
8
  لینک دسترسی ، ۲۳۷۲اسفند  ۱۱خبرگزاری ُکردپرس،   

9
در  ،بکار می رود ولی در سیاست( Authority)طه در برابر کلمه اقتدار و سل ،یا خودمختاری( Autonomy)اتونومی  در جامعه شناسی  

  در التین. است« خودمختاری دوفاکتو» ،واژه ای که برای روژاوا استفاده می شود .بکار گرفته می شود Heteronomyمقابل کلمه قانونگرایی 

de facto   بواقع»به معنی »(Actually )دوژور ح عموما در مقابلاین اصطال. داردوجود  یواقعبطور یعنی آنچه که . استde jure   قرار

 . است« مطابق قانون»می گیرد که به معنی 
10

بنیامین نتانیاهو  ،اولین نخست وزیر دنیا که از استقالل کردی دفاع کرد»: می گوید Israel Defenseدر مصاحبه با  یکی از رهبران روژاوا  

Benjamin Netanyahu کردها در خاورمیانه رفیق دیگری ... رات وی و کارهای اسراییل سپاسگزاریمما از اظها. نخست وزیر اسراییل بود

تعداد قابل توجهی از .. .ما باید همکاری کنیم و متحدا علیه تروریسم اقدام نماییم ،ما واقفیم که بخاطر امنیت نسل آینده. بجز اسراییل ندارند

ما انتظار داریم که اسراییل رابطه اش را با کردها تحکیم ... لح زندگی می کنندبرادران کرد ما در اسراییل بسر می برند و در دموکراسی و ص

فرمولی برای آینده بهتر برای هر دو طرف خواهد  ،فکر می کنیم کمک اسراییل به کردهای سوریه... کند و در منطقه خاورمیانه فعالتر باشد

 لینک دسترسی «.بود
 .مراجعه کنید لینک حاضرراییل نسبت به روژاوا به برای اطالع بیشتر از مواضع اس

11
 .مراجعه کنید حاضرلینک برای اطالع بیشتر به   

12
 .مراجعه کنید حاضرلینک برای اطالع بیشتر به   

13
 .مراجعه کنید حاضرلینک ع بیشتر به برای اطال  

14   David Graeber: Why is the world ignoring the revolutionary Kurds in Syria?, The Guardian, October 2014 

...  حاضر رژاوا رویداداسپانیا و  3311 رخدادبین  بسیار زیادی یها تفاوت »: داوید گربر روژاوا را با انقالب اسپانیا مقایسه کرد و نوشت

ها و  شوراها، انجمن.. .اجازه دهیم به همان سرانجام دچار شودتوانیم  ینم... است که  ناراحت کنندهو  بقدری قابل توجهها  شباهتاما . هست

... یمی دا تحمالاینها تحت ر شده ــ و مدیریت کارگران واگذا تحت یها به تعاوني حاکم هاي رژیم دارایي ،شده اندشکل ت یخلقبازوی مسلح 

آیا جهان ــ و اینبار، رسواتر از همه، چپ  . ..اردد سازگاری ،ریمدا یکه از انقالب اجتماع یهر تعریفاین نتایج با . صورت پذیرفته است داعش

 لینک دسترسی «تاریخ بار دیگر خود را تکرار کند؟ براستی اجازه خواهد داد تا الملل ــ  بین
15

ما بخشی از این »تحت عنوان  ،مدنی ایران -روشنفکران و فعالین سیاسی ،نویسندگان ،ای که به امضای عده ای از دانشگاهیان در بیانیه  

نقش همان توحش فاشیزم را دید که پیشتر پاریس، مادرید و استالینگراد را با  ،فرشته تاریخ بر ویرانه های روژاوا»: آمده« !دجنایت نخواهیم ش

بالندگی دمکراسی رادیکال و کمونال در کانتون های روژاوا نشان داد که جهان . اما این تنها آغازگر تاریخی نوین بود. خاک یکسان کردە بود

ساالری لجام گسیخته، بدون دولت ـ ملت مرکزگرا و هیرارشیک و بدون صنعت گرایی سودمحور و آنتی اکولوژیک یک ایدەی بدون سرمایه 

 لینک دسترسی« ...اتوپیک برای آیندە نیست بلکه یک پروژەی عملی برای امروز ماست
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https://www.theguardian.com/profile/david-graeber
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http://anfpersian.com/news/pshtybny-dnshghyn-nwysndgn-w-f-lyn-yrn-z-hmkhrn-khwd-dr-trkhyh


15 

 

                                                                                                                                                         
16

علیه کمون پاریس  ۲۱۱۲با آنچه که در  ،توطیه بین المللی علیه کوبانی»: روژاوا را با کمون پاریس مقایسه نمود و نوشت« نیک براونز»  
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 ۱لینک و  ۲لینک  :مرکزی شهر دست قوای دولتی سوریه است می توان دید که بخشحتی 
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  .بدل شودگ بازی امریکا در ادامه به بر PYDنویسنده از این احتمال می گوید که  ،در این مقاله
20

 .در دسترس است حاضرلینک ای در  صفحه ۲۲۲متن کامل این گزارش   
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 . رخ داده است حقوق بشر در روژاوا
21

  لینک دسترسی. عفو بین المللهای سازمان به گزارش  لینک دسترسی  

 
 ۱لینک و  ۲لینک . PYD وانان کرد علیهجعکس و گزارشاتی از اعتراضات  22
23

ساختار نفی  ،نفی هیرارشی قدرت ،تمرکززدایی ،تیکدموکراکه بر خودمدیریتی است عبدهللا اوجالن  یهنظر "تیککنفدرالیسم دمکرا"   

برای اطالعات بیشتر به . محیطی استوار است-و جامعه زیست برابری زن و مرد ،قومی و مذهبی ،زبانیاقلیت های  همزیستی ،ملت -دولت

  .موجودند مراجعه کنید pkkonline.comی مربوطه که در سایت و نوشته ها« کنفدرالیسم دموکراتیک»کتاب 

Democratic Confederalism; by Abdullah Ocalan; first edition 2011; Published by: Transmedia Publishing Ltd. – 

London, Cologne; Translation: International Initiative ترجمه فارسی. 
24

 .جالب باشد عالقمنداناس و روژاوا شده که شاید برای پمقایسه ای بین جنبش زاپاتیسم در چیا این مقالهدر   
25

در منطقه  دریاچه  3331اولین بار در سال  ،کیبوتص. است« کمون اشتراکی»بمعنی  کیبوتص ،(زبان رسمی اسرائیل) ،در زبان عبری  

در کیبوتص ها مالکیت . نفر است ۲۱۱۱تا  ۲۱اعضای هر کیبوتص بین . هم اکنون چندصد کیبوتص در اسراییل وجود دارد. آغاز شد" کینرت"

 :مراجعه کنید لینک حاضربرای آشنایی بیشتر به . ستفاده می کنندبطور مشترک امد حاصله آدراز همه با هم کار می کنند و . جمعی است
26

کردهای سوریه »: گفت االوسط الشرقدر گفتگو با روزنامٔه  PYDسخنگوی  ،صالح مسلم، ۲۳۷۲سفند ا ۱۱خبرگزاری ُکردپرس، به نقل از   

  لینک دسترسی« .کردستان عراق را تکرار کنندقصد ندارند تجربه و آزمون اقلیم 

ما قصد تجزیه سوریه » :اعالم کرد خبرگزاری اسپوتنیکدر گفتگو با نیز  نهکانتون کوبا، معاون رئیس ادریس نسان ،به نقل از همین خبرگزاری

درالیسم تنها کردها حضور در این ف. ایم نیز کردستان نبوده، بلکه کنفدراسیون شمال سوریه است را نداریم و حتی نام فدرالیسمی که تعیین کرده

  لینک دسترسی« .تمام ملت شمال سوریه حاضر هستند ندارند بلکه

. فرق می کند ،بعالوه بنظر می رسد که شرایط سوریه و توازن قوای درگیر در این جدال با دوره ای که منتج به روی کارآمدن اقلیم کردستان شد

  .  مراجعه کنند لینک حاضرعالقمندان به این بحث می توانند به . تفاوت دارد PYD مواضع و سیاستهای حزب دموکرات کردستان هم با
27

( ( KADEK Kürdistan Demokratik ve Özgürlük Kongresi «کنگرۀ آزادی و دمکراسی کردستان»به  PKK ۱۱۱۳در سال   

به  ۱۱۱۱و در سال  KKK (Koma Komalên Kurdistan)« اتحادیه جوامع کردستان»نام به  این ۱۱۱۱در سال . نام داد تغییر

: شامل چهار حزب KCKدر حال حاضر . تغییر کرد KCK (Koma Civakên Kurdistan,)« کنفدراسیون دمکراتیک جوامع کردستان»

PKK  ( در ایران)حزب حیات آزاد کردستان ـ پژاک   ،(در ترکیه)سابقPJAK (Partiya Jiyana Azad a Kurdistanê) حزب راه حل ،

( در سوریه)اتحاد دموکراتیک و حزب  KDSP (The Kurdistan Democratic Solution Party)( در عراق)دموکراتیک کردستان 

PYD (Democratic Union Party)  می باشد . 

 .برای معرفی این تشکیالت استفاده می کنند  PKKهنوز هم اکثر خبرگزاریها از اسم . این اسامی نتوانستند در رسانه ها جایی بازکنندالبته 
28

  Amil Kemal Özcan, Turkey’s Kurds: A Theoretical Analysis of the PKK and Abdullah Öcalan (New York: 

Routledge, 2006), p. 87 
29

  übersetzt aus der englischen Ausgabe, Köln 1983  مقاله به  لینک. برداشت شده ،از متن اصلی مقاله که به آلمانی است این مرجع

 . جهت اظالع آورده می شود انگلیسیو  آلمانی
30 
  The Kurds of Syria: Political Parties and Identity in the Middle East by Harriet Allsoppمراجعه شود به کتاب  
31

  لینک دسترسی. گزارش سازمان دیده بان حقوق بشر مراجعه شود به  
32

  Abdullah Öcalan, Declaration on the Democratic Solution of the Kurdish Question, 1999, trans. Kurdistan 

Information Centre (London: Mespotamian Publishers, 1999); hereafter Defense; p. 106. 
33

مثال در کتاب  . به تفصیل آورده شده اند« خط مشی دفاع مشروع»و « دفاع از یک خلق» به مبارزه مسلحانه در دو کتاب جالنانتقادهای او  

در  ،به عنوان گروه ملی آزادی ،اگر ُکردها در زیر لوای همان دولت و در وطنی مشترک»: می نویسد ۳۲۲ص  ،(۱۱۱۲  ،دفاع از یک خلق)

ضوی استراتژیک و غیرقابل انکار به اثبات عخود را به عنوان  ،وطنهمچنانکه در جهت یکپارچگی  ،ملت ترکیه و تمامیت ارضی آن-دولت

نتایجی که بدست می آمد برای طرفین سازنده تر و مفیدتر واقع  ،به سیاست می پرداختند و حتی عملیات نیز در این راستا انجام می شدند ،رسانده

 لینک دسترسی «.می گشت

به میزان زیادی  ،به شکل سابق ،زمینه تداوم متدهای کنتراگریالیی... همزمان با جایگزینی هژمونی ایاالت متحده امریکا در عراق»: اوجالن

بود در سال ( عراق)و دولت فدرال ُکرد  PKKتنش بین جمهوری ترکیه و ایاالت متحده امریکا که ناشی از موضع گیری در برابر . تضعیف شد

توافقی  ،از مبارزه مسلحانه PKKمی توان درک کرد که در برابر دست کشیدن . و همزمان با توافق واشنگتن وارد مرحله ای نوین شد ۱۱۱۱

ساسی را ای نظامی نقش اکه در آنها راه حل ه–فرهنگی  ،سیاسی ،اقتصادی ،بر مبنای راه حل های اجتماعی ،ملت-کلی در ساختار دولت

   ۲۱۳و  ۲۱۱ ص ،تانیبر. ر. برگردان باران ،نقشه راهکتاب  ،وجالنا «.حاصل شد -برعهده ندارد
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( تصور... )( ۲۷۱ص )نمود  فیتعر یزندگ نیادیبن یازهاین نیتام ...قتصاد و ا نیراه تام نیتوان به عنوان بهتر یاخالق را م... » :اوجالن  

دارد و  یکه اساسا جامعه را پابرجا نگه م یزیچ (...۷۳ص ) ستیاست اما بدون اخالق ممکن ن ریامکانپذ( یاجتماعقوانین )جامعه بدون حقوق 

. باشد یآمدن سطح اخالق در ارتباط م نییبا پا ،جامعه کیبحران در  یفاژر. ..است یبلکه عنصر اخالق ،دولت ینه نظم حقوق ،بخشد یتداوم م

نقش  یفایا زیشدن سعادتمندانه جامعه ن ریدر امر تداوم پذ ...یستیبا... بلکه  ،کند ینینه تنها جهت برون رفت از بحران نقش آفر دیبا ،اخالق

 «... مهم است یا لهئمس ،نیاخالق و د نیرابطه ب لیلزوم تحل(... ۲۷۱ص . )دینما

به  لینک دسترسی. ۱۱۱۷ ،برگردان آراس ماردوخ ،کتاب سوم ،آزمونی در باب جامعه شناسی آزادی« کیتمدن دموکرات فستیمان»برداشت از 

 .کتاب
حال آنکه وجدان در رأس اصولی است که اجتماع بر مبنای ... می شناسدجامعه شناسی غرب اصل وجدان را ن» : می نویسدجای دیگر یا در 

هیچ مسئله ی اجتماعی بدون بازگشت به اخالق و وجدان ( ... ۳۱ص . )می توان وجدان را جوهره دین و اخالق هم برشمرد. بوجود می آید( آن)

در چاره یابی دموکراتیک معضالت اجتماعی، که به ابعادی  بازگشت به عدالت و وجدان( ۲۱۱ص . )به صورتی سالم چاره یابی نخواهد داشت

که  ۷با اسالم و در سده  یارتباط جد جادیرک ها پس از اپروتُ  یمتمدن شدن اساس... غول آسا رسیده اند در حکم ارزشی اجتناب ناپذیر است

 «(۳۱ص . )افتیاسالم نمودند، تحقق  رشیآغاز به پذ

 . به کتاب لینک دسترسی. ۱۱۲۱ ،تانیبر. ر. برگردان باران ،راه قشهن ،اوجالن
35

به مقدار زیادی از  ،پس از پشت سرگذاشتن جنگهای قرن بیستم ،زادگاه دموکراسی ،اروپا»: اوجالن بعدها در یادداشتهای زندان نوشت  

این نظام سیاسی تاکنون مزایایش را بر سایر نظام . بنا نهاد ،ام سیاسی ای که ضامن هنجارهای دموکراتیک باشدناسیونالیسم فاصله گرفت و نظ

 « .برمال کرده و هم اکنون تنها سیستم قابل پذیرش در تمام دنیاست -از جمله سوسیالیسم واقعا موجود –ها 
Abdullah Ocalan, the PKK and the Kurdish struggle, translated and edited by Klaus Heppel; London, 2011 , p. 91 

در سایه بکارگیری وسیع ترین استادنداردهای  ،مذهبی و زبانی و بواقع همه مشکالت منطقه ،قومی ،فرهنگی ،اختالفات ملی»: اوجالن

 «  .دموکراتیک حل خواهند شد

 Abdullah Öcalan, Declaration on the Democratic Solution of the Kurdish Question, 1999, trans :ه نقل ازب
36

  Michael M. Gunter, professor of political science at Tennessee Technological University and author of three 

books on Kurdish issues, interviewed him in Damascus on March 13-14, 1998 
37

 .قابل دسترس است لینک حاضرمتن مصاحبه در   
38

یکی از صاحبنظران و  ،بعدترپیوست و  نیست هابه لیبرتاریا ،پس از بریدن از تروتسکیسم ۲۷۲۱، در سال (۹۰۰۲-۱۲۹۱) موری بوکچین  

 با سرمایهاکوآنارشیستها معتقدند که . سکیست و مائوئیست پرداختلنینیست، تروت-به نقد احزاب مارکسیستد و تئوری پردازان اکوآنارشیسم ش

 هیبا نظر نیبوکچ. دارد انهدارخصلتی ضدسرمایه ،زیستمحیط مبارزه برای نجات نتیجتا . زیست استنابودگر محیط انبوه اشانباشت 

 نیهدف بوکچ. شناخته شد ،استوار است Libertarian Municipalism«  بخش ییرها یشهرگردان»که بر    Communalismسمیکمونال

 یفرصتهاو  تهایزنان و مردان در استفاده از موقع یبرابر -۱ ستیز طیمستقل و سازگار با مح ،یاقتصاد تعاون کیاستقرار  -۲: عبارت بود از

به دولت و  ازیبدون ن ،اعضا در اداره جامعه کیمشارکت دموکرات -۲ یذهبو م یقوم ،یمختلف مل یهاەگرو زیمسالمت آم یستیهمز -۳برابر 

 «بدون شهر ینیشهرنش»و  The Ecology of Freedom «یآزاد یاکولوژ» عبارتند از  نیآثار بوکچ نیمهمتر. هرگونه سلسله مراتب قدرت

Urbanization Without Cities است. 

 . ۱و  ۲لینک دسترسی . است اخیرا مطلبی هم از او به فارسی ترجمه شده
39

 .مقالهبه  لینک دسترسی  
40

 .نظرات بوکچین توضیح داده شده استرابطه نظریات اوجالن با  این مقالهدر   
41

  لینک دسترسی  
42

) بهتر درک می کنند که . نظام کاپیتالیستی را مورد انتقاد قرار می دهند ،پ ترین دیدگاهچاز  -۲... جنبش های آنارشیستی»: ویسداو می ن  

. مارکسیست ها نقش مترفی برایش قائل نمی شوند همانند .دچار ازهم پاشیدگی ساخته است جامعه اخالقی و سیاسی را( نظام کاپیتالیستی 

 .این گونه جوامع را واپسگرا و محکوم به تباهی نمی بینند. مثبت تر است ،ال جوامعی که کاپیتالیسم آن ها را فرو پاشاندهرویکردشان در قب

ع قه با مارکسیست ها همه جانبه و وادر مقایس ،رویکردشان در قبال قدرت و دولت -۱ پابرجا ماندن آن ها را اخالقی تر و سیاسی تر می یابند

قابل برقراری نیست و   ،این نکته را تشخیص دهند که سوسیالیسم متکی بر قدرت و دولت -از پیش-توانسته اند ( آنها.. ).اشدگرایانه تر می ب

ملت مرکزی برای تمامی طبقات  –اینکه پیش بینی کرده اند برقراری دولت  -۳ روکراتیک خطرناک تری شودوشاید هم منتج به کاپیتالیسم ب

.. .امری واقع گرایانه می باشد  ،واهد بود و ضربات بزرگی را بر امیدهایشان وارد خواهد ساختخنوعی بال و آسیب  کارگر و جنبش های خلقی

انتقاداتی  -۱.. .صنعت گرایی و شهر نشینی نیز به تناسب مهم و قابل توجهی مصداق یافته اند, روکراتیسم ونظرات و انتقادات شان در مورد ب -۲

جنبش آنارشیستی علی رغم این نظرات و انتقادات بسیار .. .مصداق یافته اند ،رئال به عمل آورده اند نیز با فروپاشی نظام که در باره سوسیالیسم

 «...در مقایسه با سوسیالیسم رئال شانس همگانی شدن و اجرای عملی نیافت ،مهم و مصداق یافته شان

مرکز نشر آثار و اندیشه های  ،ویرایش دوم ،کتاب سوم ،باب جامعه شناسی آزادیآزمونی در  ،مانیفست تمدن دموکراتیک ،اوجالن: به نقل از

  ۲۲۷ص  ،برگردان آراس کاردوخ ،۱۱۱۷ ،عبدهللا اوجالن

 لینک دسترسی. همکار و همسر بوکچین مراجعه کنیدبرای اطالع بیشتر از تاثیر بوکچین بر اوجالن به نوشته جانت بیئل 
43

  Times Online, August 10, 2006 
44

 Ecofascism: Lessonsو  The Politics of Social Ecology: Libertarian Municipalismهایی ماننِد  ی کتاب جانت بیل نویسنده  

from the German Experience منتشر شده است (۱۱۲۱)زندگِی موری بوکچین : کتاب او با عنوان اکولوژی یا فاجعهآخرین . است. 
45

  .به مقاله لینک دسترسی. جانت بیئلبه نقل از مقاله   
46

 لینک دسترسی  

حزب اتحاد  ...تجربه روژآوا در نتیجه قیام مردم محلی برای به زیر کشیدن بشار اسد نبود. شاهد حرکت وسیع تودەای از پایین نبودیم...»

 سمیکنفدرال ایروژآوا  ەپروژ ...ز باال شروع کردرا ا یاسیانقالب س کیرا کرد و  ەاستفاد تینها ەاز خال قدرت بوجود آمد کیدمکرات

  «.دارد هفاصل اریبس ۲۷۳۲ یستهایالیو سوس ها ستیاز آرمان آنارش کند، یاز آن دفاع م PYD هک یکیدمکرات

 .این مقاله نگاه کنید بهیا 

 
 ۳/۲و  ۳و  ۱لینک . مصاحبه جانت بیئلبه نقل از  47

https://www.pkkonline.com/farsi/38_Naqshaye_Rah.pdf
https://www.pkkonline.com/farsi/38_Naqshaye_Rah.pdf
http://pjak.eu/pertuk/fa/Parezname-fa-3.pdf
https://www.pkkonline.com/farsi/38_Naqshaye_Rah.pdf
http://www.meforum.org/399/abdullah-ocalan-we-are-fighting-turks-everywhere
http://problematicaa.com/ecology-and-society/
http://www.nnsroj.com/fa/detiles.aspx?id=80659&ID_map=41&outhorID=565
http://www.academia.edu/518093/The_PKK_in_the_2000s
https://meidaan.com/archive/3976#_ftn31
http://new-compass.net/articles/bookchin-%C3%B6calan-and-dialectics-democracy
http://new-compass.net/articles/bookchin-%C3%B6calan-and-dialectics-democracy
https://theanarchistlibrary.org/library/janet-biehl-bookchin-breaks-with-anarchism
http://www.nnsroj.com/fa/detiles.aspx?id=39795&ID_map=19
https://www.alaraby.co.uk/english/comment/2016/2/22/democratic-confederalism-or-counter-revolution
http://www.nnsroj.com/fa/detiles.aspx?id=50297
http://new-compass.net/articles/bookchin-%C3%B6calan-and-dialectics-democracy
http://www.biehlonbookchin.com/poor-in-means/
https://roarmag.org/essays/janet-biehl-interview
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48

  لینک حاضر نگاه کنید به  
49

  لینک دسترسی .۲۷۱به نقل از نسخه انگلیسی ص   
50

  لینک دسترسی. ۱۳۱ص  ،همانجا  
51

 .متن انگلیسی .متن فارسی  
 

   .4و  ۳و   ۱و  ۲لینک های  52
53

 .مراجعه کنید لینک حاضبرای اطالعات بیشتر به   
54

 .لینک دسترسی. ۱۱۱۲ ،نتشارات اردترجمه مرکز ا ،از دولت کاهنی سومر بسوی تمدن دموکراتیک ،اوجالن های به نقل از کتاب  

 لینک دسترسی ، ۱۱۱۷ ،کتاب سوم  ،مسایل گذار از مدرنیته کاپیتالیستی و روند دموکراسی ،مانیفست تمدن دموکراتیک
55

 .حاضرلینک جوع شود به مقاله رامتین صبا در ر  
56

 . لینک دسترسی. یک نمونه روشن مقاالت ذکریا قادری است  
57

مادر را دیده و به تجربه نشسته اند، توصیه میکنم که پس از فروپاشاندن تمامی قالب های ذهنی مدرنیته، بدان  -پدر به همگان که رابطه با»  

 (همانجا)«... می خواهم با همان بینش، به مناسبات روستائی که از عصر نو سنگی به جای ماندەاند، نظر افکنند. روابط بازگردند
58

 -است... پرده افکنی برحقیقت... بی طبقه -طبقاتی... ،سوسیالیست -کاپیتالیست ،مدرن -ابتدایی: هایتعریف جامعه به صورت دوگانگی »  

لینک . ۱۱۱۷ ،برگردان آراس ماردوخ ،کتاب سوم ،آزمونی در باب جامعه شناسی آزادی ،مانیفست تمدن دموکراتیک ،اوجالن (۱۱ص )

 .به کتاب دسترسی

«  (۲۱ص . )است یو قطع رابطه با همه اشکال جامعه طبقات یدور ،نمود دایپ یو برجستگ تیمن شفاف یکیدئولوژیکه در تحول ا یزیچ..  .» 

 ۱۱۱۳ ،وجالنمرکز آثار اندیشه های عبدهللا ا ،دفاعیه ارائه شده به دادگاه موتلفه آتن ،هویت نوین خاورمیانه ،رد آزادکُ  ،اوجالن

 .به کتاب لینک دسترسی

فاکتورهایی که جامعه را عمیقا  تحت . رود، دارد شناختی بسیار کمتری از آنچه که تصور می اهمیت جامعه, های اجتماعی پدیده طبقه در نظام»

طبقه حاکم با طبقه محکوم رابطه دوگانگی  ...باشند سیاسی و اتنیکی و گروهی برخوردار می ،دهند از ماهیتی ایدئولوژیک ر قرار میتأثی

اگر طبقه نباشد دولت هم . ماند ها نباشد، دولت پابرجا نمی اگر یکی از این. باشد دولت هم موضع و موقعیت میان این دوگانگی می. دیالکتیکی دارد

دولت . شود تمجید و ستایش طبقه تحت سلطه در نهایت تبدیل به ستایش دولت می. اصرار بر دولت است, بودن اصرار بر طبقاتی. اهد بودنخو

نمونه . باشد ،می"کنم ام را خودم ایجاد می طبقه بورژوازی"به معنای" دولت طبقه کارگر"گفتن از سخن. طبقه کارگر از لحاظ مفهوم اشتباه است

. سر گذاشت ترین شکل مبارزه طبقاتی این است که از لحاظ ایدئولوژیک و عملی طبقه را پشت صحیح. ثال بارزی در این رابطه استشوروی م

ماند یک کوردیناسیون عمومی  آنچه که از دولت باقی می. گروه قومی یا هر نوع اجتماع است, این نیز به معنی زندگی همچون فرد آزاد

 لینک دسترسی« .گویند می" امنیت عمومی و منافع عمومی"مشترک جامعه است که بدان شده توسط اراده  تعیین
59

خام  زیظهور کرد ن( منظا)مخالف  دگاهیانگلس که به عنوان د-مارکس یجامعه شناس ایو  سمیالیروشن شده است که سوس یبه اندازه کاف  

 یولوژیدیکه ا یسمیبرالیاز ل شتریب ،دال بر مخالفت شان یادعاها یبه رغم تمام نهایا... جامعه است نهیدر زم یرپردازیتفس نیتر( انهیعام)

با هزار و  ،بود یبر آنها متک یکه و یا یمعرفت یمارکس و ساختارها اتیح(... ۲۲ص )خدمت نمودند  سمیتالیبه کاپ ،است یستیتالیکاپ یرسم

بر  ،یستیالیسوس یا هیکردند که خواهند توانست با درونما یبه عنوان مثال تصور م... بود وندیدر پ یستیتالیکاپ تهیمدرن نیبند با ا کی

 یدار هیکه مارکس و انگلس طالـ  یعلم سمیالیدر نگره سوس یحت(... ۲۱ص . )ندیملت غالب آ-و دولت ییصنعت گرا ریظن یموضوعات کالن

ضربه  نیتر نیبه سنگ ،آنکه ملتفت شوند یب ،به دولت و قدرت «یستیالیدر ساخت سوس نیادیبن یابزارها»نقش  یاعطا -ان را عهده دار شدند

 ینامطلوب تیبه وضع زیرا ن( مارکس)او  ،سمیویتیبه پوز شیگرا یماریب... وارد آمده است یبرابر نیو بنابرا یآزاد کریشده که بر پ لیتبد یا

 یها یابیدر ارز(... ۲۳ص . )انجام دهد یرا به گونه دامنه دارتر یخیجامعه تار زیمانع از آن گشته که آنال ییعلم گرا یماریب. نموده است بتالم

 کی هم نیا. صورت نگرفته است هیانباشت سرما یکیو ات یمنشا مل یبر رو یمارکس کار چندان تالیو از جمله در کاپ یاسیمربوط به اقتصاد س

 ،که ناقص بود یزیچ. کرد ینم تیکفا سمیالیسوس شبردیجهت پ ،هیدر باره سرما یسطح یها یابیارز(... ۲۳۱ص . )است یجد ارینقص بس

مکمل  شتریفکر بودند که آن را هر چه ب نیآورند بلکه در ا یبر آن وارد نم ینه تنها انتقاد( آنها... )بود تهیدر مورد مدرن ییها لیو تحل هیتجز

 نیبا ا ،بلکه برعکس. ستین یریقدرت و دولت قابل شکل گ یدستگاهها قیاز طر کیبرابر و دموکرات ،جامعه آزاد(... ۲۱۱ص . )نندرداگ

 جتاینت... شود یزیو طرح ر ینیب شیپ سمیالیسوس-قدرت-به صورت انقالب نیادیبن میپارادا یوقت... برد یدستگاه ها در تضاد و چالش به سر م

کتاب  ،آزمونی در باب جامعه شناسی آزادی ،مانیفست تمدن دموکراتیک ،وجالنا «(... ۲۲۱ص . )نخواهد آمد دیپد یدولت سمیتالیجز کاپ یزیچ

  ۱لینک . به کتاب لینک دسترسی. ۱۱۱۷ ،برگردان آراس ماردوخ ،سوم
60

 یستیویتیپوز یتوانند از خداپرست یصورت نم نیا ریدر غ. نمود ریجامعه تعب ینیبر بازآفر یمبتن یتوان به کنش ها یانقالب را نم... »  

 ،وجالنا «.شوند فیتعر یجتماعبه عنوان انقالب ا توانند یم ،ندیو قدرت را از جامعه بزدا هیسرما یکه بار افراط یبه تناسب. ابندی ییرها

 ۱۱ص  ،مانیفست تمدن دموکراتیک
61

هرگونه . مورد است نینقطه ضعف مارکس در ا. تواند وجود داشته باشد یدولتگرا نم سمیالیاست که سوس دهیموضوع به اثبات رس نیا... »  

و  سمیالیسوس نکهیعلت ا(... ۲۱۲ص )را دربردارد  یزیست یو آزاد یرنابراب شیدر بطن خو ،ردستیطبقه ز یکتاتورید( دولت) یدولت حت

 «(۲۲۲ص . )برخورد نادرست آنها نسبت به مسئله دولت بوده است ،افتندیدست ن یا جهیبه نت ریاخ الهس ۲۱۱ یمبارزات اجتماع

 ۱۱۱۳ ،مرکز آثار اندیشه های عبدهللا اوجالن ،فه آتندفاعیه ارائه شده به دادگاه موتل ،هویت نوین خاورمیانه ،رد آزادکُ  ،اوجالن: به نقل از

 .به کتاب لینک دسترسی

 نیهم ونیشان را هم مد تیموفق. «است نهیبه همان اندازه در سطح کم یآزاد ،هر اندازه دولت موجود باشد»بهتر متوجه شده اند که  برالهایل»

برگردان آراس  ،کتاب سوم ،آزمونی در باب جامعه شناسی آزادی ،مانیفست تمدن دموکراتیکبه نقل از « (۱۱ص . )اند شیخو یشیدوراند

 .۱۱۱۷ ،ماردوخ
62

فراتر  رانیستند از خوراندن انسانها به شنتوان... کردند دایپ شیسومر گرا یکاهن لتبه دو یحرکت خود وقت ریو محمد در مس... زردتشت ...  

 نیهم گرفتار چن سمینیلن. شده است ایپرولتار یکتاتورید سیو تاس یستینیلن دگاهیبا د یستیالیدولت امپر یباعث فروپاش یرفتار نیچن. روند

 «(۲۱۱ص ). دچار شده اند رنوشتس نیبه ا زیو امثال آن ن سمیمائوئ یحت. شده است یمعضل
 ۱۱۱۳ ،مرکز آثار اندیشه های عبدهللا اوجالن ،دفاعیه ارائه شده به دادگاه موتلفه آتن ،هویت نوین خاورمیانه ،رد آزادکُ  ،اوجالن

 .به کتاب لینک دسترسی
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http://archiverosa.blogspot.se/2016/02/blog-post.html
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http://new-compass.net/articles/revolution-rojava-0
http://thefifthcolumnnews.com/2016/02/interview-with-janet-biehl-about-the-pkk-and-ypj/
http://www.pkkonline.com/farsi/index.php?sys=article&artID=20
http://www.kurdipedia.org/files/books/2013/74586.PDF?ver=130015459978112416
https://www.pkkonline.com/farsi/34_Gozar_az_Modernitaye_Kapitalism_va_Ravande_Demokrasi.pdf
http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=67071
http://zakariaqaderi.blog.ir/1394/10/11/nnsrooj.com
http://pjak.eu/pertuk/fa/Parezname-fa-3.pdf
http://pjak.eu/pertuk/fa/Parezname-fa-3.pdf
http://pjak.eu/pertuk/fa/Parezname-fa-3.pdf
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https://www.pkkonline.com/farsi/32_Kurde_Azad_Hoviate_Novine_Khavarmiane.pdf
http://www.pkkonline.com/farsi/index.php?sys=article&artID=194
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https://www.pkkonline.com/farsi/35_Sosyolozhi_Azadi.pdf
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 ۱۱۱۳ ،مرکز آثار اندیشه های عبدهللا اوجالن ،دفاعیه ارائه شده به دادگاه موتلفه آتن ،اورمیانههویت نوین خ ،رد آزادکُ  ،اوجالن  
64

  Abdullah Ocalan, the PKK and the Kurdish struggle, translated and edited by Klaus Heppel; London, 2011 , p. 91 
65

 ۱۱۱۷ ،مدرنیته کاپیتالیستی و روند دموکراسیمسایل گذار از  ،ز مانیفست تمدن دموکراتیکابه نقل   
66

«(۲۲۱ ص. )دموکراسی است ،حتی پادزهر تابوترین مسایل. در دموکراسی مشکل تابو وجود ندارد... »  
66
 

 به مقدار زیادی از ناسیونالیسم فاصله گرفت و نظام سیاسی ای که ،پس از پشت سرگذاشتن جنگهای قرن بیستم ،زادگاه دموکراسی ،اروپا»

 «. بنا نهاد ،ضامن هنجارهای دموکراتیک باشد
66
 

ی در کشورهایی که دموکراسی واقعی برقرار است نه نیازی به هیچ نوع فشار و سرکوب وجود دارد و نه به استفاده ابزاری از آن اجازه داده م»

 66 «.یکپارچگی و تمامیت دموکراتیک اساس است ،ستمدیده-به جای ملی گرایی ستمگر. شود
67

 .برای عالقمندان جالب باشد نقد نظری حاضرید شا  
68

 .نسخه دیجیتال ،دفاع از یک خلقاب به نقل از کت  
69

 .لینک حاضردر  ترجمه فارسی مانیفست این حزب” .کرد میکوتاه خواه مانیدولت را از مذهب و حوزه اما دستان “: آمدهمانیفست حزب در   
70

کمیته توسعه دارا کردخوێن، اقتصاددان و نمایندە . «حق مالکیت خصوصی محفوظ است»: قرارداد اجتماعی روژاوا آمده ۲۲در ماده   

بلکه این مدل درصدد است که . له یا علیه بودن با مالکیت خصوصی قضاوت کرد... مدل روژآوا را نباید در: "گوید اقتصادی کانتون عفرین می

 ."کنند، درآورد مالکیت خصوصی را به خدمت تمام گروەهای جمعیتی که در روژآوا زندگی می
71

یکی از گامهای . اقتصاد روژاوا به کشاورزی وابسته است »: نوشتند( Jürgen Ehlers und Yaak Pabst)یاک پابست  ویورگن الرز  

داران ثروتمند  زمین... در انحصار حکومت بودند... این اراضی پیشتر . ، تقسیم رایگان اراضی کشاورزی میان دهقانان فقیر بودPYDدرست 

، در یکی از مصاحبههای خود اظهار داشته PYDهبر عبدهللا، ر اآسی.. .ا صاحب اندها ر هم در روژآوا کم نبودە و نزدیک به بیست درصد زمین

. گذارد و تعرضی به آن نخواهیم کرد ها تشویق شدە اند، اما حزبشان به مالکیت خصوصی احترام می است که اگرچه مردم برای تشکیل تعاونی

      این مطلب در ویژه نامه مجله « . خانهداران سوری استوزیر حزبی کانتون جزیرە یکی از زمینداران ثروتمند و کار نخست

Marx21 موجود است لینک حاضرآن در  چاپ شد و ترجمه ۱۱۲۲در دسامبر  ۳۱شماره. 
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 .ری ممنوع استاقتصاد مالی و انحصا ،قرارداد اجتماعی ۲۱اما بنا به ماده   
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کانتون ها یا سرمایه داران؟  ،چه کسی باید صاحب ابزار تولید باشد؟ دولت»: بسیار روشنگرانه است ،PYDاز رهبری  ،توضیح آسیا عبدهللا  

«.هرچند که مالکیت مردم نیز باید مورد حمایت قرارگیرد ،ما باید از مالکیت خصوصی حمایت کنیم ،در شکل عام
73

حبه آسیا به نقل از مصا  

  :برداشت از ۱۱۲۲عبدهللا در فوریه 

 (Thomas Schmidinger, Krieg und Revolution in Syrisch-Kurdistan. Analysen und Stimmen aus Rojava, Vienna 

2014.) 
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  .مراجعه کنید حاضرمقاله جهت اطالع بیشتر به   
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 .مراجعه کنید حاضرمقاله ای اطالع بیشتر به بر  
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 .از مارکس گرایش نزولی نرخ سودری مراجعه شود به تئو  
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بین خود تقسیم بطور محرمانه  -در توافق با روسیه تزاری–عرب امپراتوری عثمانی را  یها بریتانیا و فرانسه سرزمین ۲۷۲۲سال در   

پیکو  –سایکس به ،و به همین خاطر شدبسته بریتانیا و فرانسه وزیران خارجه « فرانسوا ژرژ پیکو»و « مایک سایکس» این قرارداد بین. ندکرد

متن  ،پس از روی کارآمدن دولت بلشویکها. نقشه خاورمیانه ترسیم شدندروی  ،ساختگی، کشورهایی با مرزهای با این قرارداد. معروف گردید

 .این قرارداد محرمانه منتشر شد

رساندند ( دادبه سازمان ملل متحد تغییر نام ،که بعد از جنگ جهانی دوم)جامعه ملل  تصویبمصوبه ای را به بریتانیا و فرانسه  ۲۷۲۷در سال 

توحش، فرو دست بودن و »کشورهای عرب خاورمیانه به دلیل  ،این مصوبهبر اساس . نام داشت( Mandate System) «یقیمومیتنظام »که 

 .ماندند تانیا و فرانسه باقی تحت سرپرستی بری« های خود اداره سرزمین برایعدم بلوغ کافی 
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  Pax Americana بنای این نظام در فردای . نهاده اند -که زیر سیطره امریکاست–سیاسی حاضر -نامی که بر سیستم جهانی اقتصادی

رسی امریکا به دست. گذاشته شد -سوم منابع نفت جهان است-از جمله از طریق بستن قرارداد با عربستان که صاحب یک-خاتمه جنگ دوم جهانی 

-در ارتقای موقعیت اقتصادی ،محتاج بود -بمثابه یکی از بهترین منبع انرژی–شدیدا به نفت  ،آن هم در شرایطی که اروپای بعد از جنگ ،نفت

 .   نمود ککمسیطره جهانی امریکا موقعیت برتر نظامی امریکا نیز به تشدید و تحکیم . سیاسی امریکا نقش بسزایی داشت
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از طریق تقسیم کشورهایی چون ایران، عربستان، عراق،  ،اش تغییر جغرافیای سیاسی خاورمیانه که هدف نهاییاست  توطئهک پروژه این ی  

در ساختار مناسبات رفرم هایی  ،درنظر است تا با اجرای این پروژه ،بواقع .باشد به ایالتهای کوچک و مستقل می... افغانستان و 
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سازندگی و باثبات می تواند  اشکالِ  استوار بود و اصل بنیادین اش این بود که تخریبِ انحصاری  هسلط وخشونت  ،قهراین استراتژی بر . بودند

 .بنامند( constructive chaos)تا آن را هرج و مرج سازنده بسیاری از صاحبنظران سیاسی ترجیج می دهند . خالقیت را بهمراه داشته باشد
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82
برای . بسته شد ۱۱۲۱این قرارداد در سال . امریکاستسوریه و روسیه عمال تهدیدی برای منافع -عراق-گاز مابین ایران-قرارداد لوله نفت  

  .توجه کنید گزارش گاردیناطالعات بیشتر به 
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مچون، خرید و فروش زمین و خانه، اشتغال در ادارات دولتی، داشتن پاسپورت، تحصیل و درمان بی بهره ترین حقوق شهروندی ه بدیهی

بخش الینفکی از تاریخ این جغرافیای  ،بی اعتمادی به حکومت مرکزی و مبارزه علیه حقوق برابر شهروندی و انسانی ،به همین خاطر.ماندند

دشوار را برای کردها امالک تصویب شد که خرید و تملک  ۱۱۱۱قانونی بود که در سال  ،استیک نمونه عملی ـ اجرایی این سی .سیاسی است

 .و برای اعراب تسهیل می کرد
86

 کساب و لیال الشامی، انتشارات پلوتو-به قلم رابین یاسین «سوری ها در انقالب و جنگ  :کشوری که می سوزد» از کتاب  
 .Burning Country: Syrians in Revolution and War, Robin Yassin-Kassab and Leila Al-Shami, 2016  

87
 لینک دسترسی  

88
ن ُکرد سوریه که ما باید ترکیه را وادار کنیم از بمباران رزمندگا»: فتنوامبر سال گذشته گ ۲۷هیالری کلینتون کاندید ریاست جمهوری در   

 لینک دسترسی «.دست بردارد و یک شریک تمام عیار در ائتالف ما علیه داعش باشد ،با ما علیه داعش می جنگند
89 
لینک  ، ۱۱۲۱فوریه  ۱۱ ،به نقل از العربیه فارسی ،« سد در انقالب جاری تازه شدنبرد دیرینه کردهای سوریه با خاندان ا »به نقل از  

 دسترسی
90

  Schmidinger – Krieg und Revolution in Syrisch-Kurdistan, Seite 120, Wien 2014 :به نقل از  
91

  Flach, Ayboğa, Knapp – Revolution in Rojava, p. 194ff, Hamburg 2015 
92

 ۱۱۲۱اکتبر  ۱ ،«های نازک روژآوا، مدلی بر یخ»از مقاله   

تظاهرات . را به همکاری با اسد محکوم می کند PYDجمله جریاناتی است که  زا Kurdish Youth Movement« جنبش جوانان کرد»

  .تعقیب کنید  حاضرلینک اعتراضی این جنبش را می توانید در 
ادعا دارد  انیجر نیا. است Kurdish Future Movement «یکرد ندهیجنبش آ» ،ورزد یم دیحزب با اسد تاک یکه بر همکار یگرید انیجر

 .دیمراجعه کن رحاض نکیلبه . شته اشتدست دا( ۱۱۲۲در اکتبر ) Mashaal Tammo ماشال تامو ،انیجر نیا انگزاریدر قتل بن PYD که

 دیمدارک مورد ترد نیاما صحت و سقم ا. قتل داللت دارد نیاسد در ا میعربستان افشا کرده که بر دخالت رژ هیالعرب ونیزیرا تلو یمدارک ،البته

 Burning Country, Syrians in Revolution and War, by Robin Yassin-Kassab, Leila Al-Shami  کتاب سندهینو. است

 «.تبوده اس دیاز ابهام و ترد یدر هاله ا ،میدر قبال رژ PYD یاستهایس ،ریبهرتقد»: نوشت

 The دارک دمشقمعروف به م)درزکرده  رونیاسد به ب میشود از درون رژ یکه ادعا م( ۱۱۲۱مارس  ۱۱)از مدارک  یکیدر  ،بعالوه

Damascus Documents) حمله به شمال  یدر نظر داشت تا بجا ،اسد در ابتدا میآمده که رژ ،قرار گرفته «رهیالجز» یخبرگزار اریو دراخت

سرکوب تحت کنترل و نظارت باشند و  دیبا نیکه مناطق کردنش: آمده نیهمچن ،سند نیدر ا. دیاش سود جو یمحل ندهیبعنوان نما PYD از ،هیسور

  .اجتناب گردد ینظام یروهاین میالمقدور از دخالت مستق یبرده شوند و حت شیبه پ PYD با یمخف یاعتراضات و تظاهرات در هماهنگ

 .دیاجعه کنمر حاضر نکیلو خواندن مدارک دمشق به  دنید یبرا
که هرگز وجود  ...جانبداری از رژیمی  ...فهمم  من نمی»: گفتفریدا آفاری  با وگو گفت از فعالین سرشناس چپ سوریه در ،اسین الحاج صالحی

متاسفانه حزب اتحاد دمکراتیک کردستان . را به رسمیت نشناخته، چه رسد به حقوق آنها( ها درصد سوری ۲۱تا  ۱)خارجی جمعیت ُکرد 

 این کار شدیدا. کند در ترکیه مشاهده می( پ ک ک )سوریه، انقالب سوریه را از منظر به عاریت گرفته شده از حزب کارگران کردستان 

 .فارسیترجمه  متن اصلی مصاحبه« ...نادرست است

آنهم در حالیکه تحت تعقیب نیروهای )بازگشت صالح مسلم به سوریه  ،با اسد بکار برده می شود PYDیکی از دالیلی که در تایید همکاری 

 .   ش خروج نیروهای اسد از منطقه شمال کردستان صورت می گیرداست؛ که بدنبال ۱۱۲۲در سال ( سوری بود
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  By Erika Solomon Special Report: Amid Syria's violence, Kurds carve out autonomy لینک دسترسی 
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 BBCدبیر و سخنگوی حاضر حزب با  ،مصاحبه صالح مسلمبه  .ذکر می کنند و رژیم بعثبا اسد  عدم همکاری را دلیلی برنیروهای خود 
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فقط به  ،ییکایآمر یتعداد کماندوها شیافزا کها،یچر حیموجود مثل مناطق پرواز ممنوع، تسل یها نهیاز گز یاریبس کایامر یبرا...  

متحده که همانا شکست دولت  االتیبه اهداف ا یابیدست یبرا نهایرسد که ا یبنظر م دیبع. انجامند یاز جنگ م یو جزئ یجیتدر یدستاوردها

 کیختانه، خوشب... باشند یاست کاف multisectarian یچند فرقه ا یِ دولت وحدت مل کیبشار اسد با  ضی، و بطور همزمان تعوISIS ،یاسالم

 ،ریدرگ یروهایو متحد کردن مجدد ن( ینعمت-یدریح) یفرقه ا یپرداختن به دعوا یبه جا. معما وجود دارد نیا یراه حل احتماال مناسب برا

 نیدوج میباشد؛ با ن یمشابه بوسن ونیکنفدراس کی لیتواند تشک یهدف مان م... اسد نیبعنوان جانش ،یقو یرکزدولت م کی سیبمنظور تاس

... خود را داشته باشند یاقتصاد یو برنامه بازساز یمحل یتیامن یروهایتوانند دولت، ن یمناطق م نیهر کدام از ا. سه تا یناطق خودمختار بجام

ه که بر سر مذاکر یا یمشکالت عمل ،مطمئنا... اند دهیرس هیدر رابطه با حل بحران سور یمشابه جیبه نتا رکاراناز محققان و دست اند یاریبس

... ها باشد تیتواند ضامن حقوق اقل یم ونیکنفدراس...  اما تک تک آنها قابل حل هستند. است اریبس ،وجود دارد ییایسور سمیو تحقق کنفدرال

دولتها  ،در مناطق خودمختار. نمود جادیا ،کند یم یخاص زندگ یگروه مذهب کیفقط  ایقوم خالص و  کیرا که در آن  یشود مناطق یواقعا نم

  .موجود است لینک حاضرامل مقاله در متن ک .داشته باشند یخصلت چندقوم ،و دادگاه سیهمچون پل دیبا زین
 .  ختیار اوجالن گذاشته شد تا او را در مسیر مورد رضایت امریکا هدایت کنندحتی گفته می شود که کتابهای بوکچین عمدا و با برنامه قبلی در ا
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باید در دل مجموعه تحرکاتی تحلیل شود که به عروج فاشیسم  ،در اینجا جا دارد خاطرنشان شود که حمله داعش به مردم بیدفاع کوبانی  

برای مقابله با  -این ماجرا ـ در دهه های معاصرـ با حمایت نیروهای غربی از طالبان و القاعده در افغانستان . خاورمیانه انجامیداسالمی در 

شروع شد و با حمایت از جمهوری اسالمی در ایران، حزب هللا در لبنان، حماس در فلسیطین، اخوان المسلمین در  -نیروهای شوروی سابق

به گواهی تاریخ و با اتکا به مدارک مستندی که تاکنون افشا . ادامه پیدا کرد... اق، جبهه النصره و احرارالشام در سوریه ومصر، داعش در عر

دولت و قدرت منطقه ای یا جهانی می جنگند؛  -یا حتی چند -اسالمیست ها و ناسیونالیست های منطقه به نیابت از یک  ،شده جهادیست ها

بیگمان . بیرون کردن رقبا و حریفان از میدان و سهم بردن بیشتر از منابع و ذخایر منطقه و استثمار نیروی کار استقدرتهایی که هدف شان 

جریانات و انسانهای زحمتکش و امیدواری هم بوده و هستند که مقاومت و مبارزه می کنند و یا حتی ناآگاهانه در جهت منافع این یا آن  ،تشکالت

 .ب آنها از خیل غارتگران جداست و جای بحث دیگری می طلبدهدایت می شوند که حسا
118

 .به کتاب لینک دسترسی. راجعه کنیدنوشته رابرت دریفوس و ترجمه فریدون گیالنی م« بازی شیطان»به کتاب ارزشمند   
 http://www.wsws.org/fa/articles/2014/sep2014/isis-s11.shtml :ن این مطلب افشاگرانه نیز توصیه می شودبعالوه خواند

119
اطالعیه ای به نمایندگی از طرف صالح مسلم منتشر شد که در آن تصریح شده بود که  ،در سایت امید این مصاحبهبدنبال انتشار متن فارسی   

  . لینک دسترسی .«چنین گفتگویی نداشته و چنین نظری هم ندارد»صالح مسلم 

شخصا اعتراضیه ای می  ،اظهاراتشیا تحریف  تغییراین است که فرد مصاحبه شونده در صورت مشاهده  سیاسی و مطبوعاتی سنت مرسوم

 ،علیرغم تالشی که بخرج دادیم. نمایدمی خود را بیان صحیح موضع با دقت گذارد و می با افکار عمومی در میان آن را  علنا و رسما نویسد و

کتبا پاسخ گرفتیم که این مصاحبه توسط  ،در تماس مان با نماینده این انستیتو. نتوانستیم تکذیب نامه یا بیانیه ای از طرف صالح مسلم پیداکنیم

 .      دریافت نکرده اندهمین انستیتو انجام شده و آنها هیچ اعتراضی را 

 .بهمراه متن مصاحبه نک تکذیب نامهلی .متاسفانه در دسترس نیست( در سایت امید)لینک متن فارسی 
120

  .مراجعه کنید رضاحلینک ع بیتشر به برای اطال  
121

روژآوا مستقر شد، اما شاهد حرکت وسیع در  PYD اگرچه رهبریت سیاسی »: در تحلیل خود می نویسند ،یاک پابستو  یورگن الرز  

بلکه حزب از آن لحظه نابی استفادە کرد که . تجربه روژآوا در نتیجه قیام مردم محلی برای به زیر کشیدن بشار اسد نبود. تودەای از پایین نبودیم

حزب اتحاد دمکراتیک از . ژآوا جابهجا کردنیروهای نظامی بشار اسد برای مبارزە با دیگر انقالبیون سوریه، نیروهای خود را از مناطق رو

 یسرتسد کنیل «.خال قدرت بوجود آمدە نهایت استفادە را کرد و یک انقالب سیاسی را از باال شروع کرد
122

، پیشرفت تاریخی و تکنولوژی گرایی که صنعتبود  بر این باورسوسیالیسم تخیلی  بانی، (Charles Fourier, 1772-1837)فوریه  شارل  

. دبو( phalanstères)« فاالنستر»عی به نام امتجایک سازمان راه حل او تاسیس . دنساز زندگی اجتماعی را نابود می و دنشو نمیمحسوب 

 کنیل .استوار بودند برابری جنسیتی رهایی زن و ،مقررات، حداکثر آزادی فردیکمترین بودند که بر اساس خودکفا  یفاالنسترها واحدهای
123

 .مراجعه کنید رضاحلینک جهت اطالع بیشتر به . افتحبوبیت زیادی یاین جوامع توسط کبه بوجود آمد و بعدها در امریکا م  
124

  .به جوامع کمونیستی نمونه اش داده بود  نامی بود که اوون (Home Colony)هوم کلنی   
125

 .اجعه کنیدرم رضاحمطلب برای نمونه به  ،برای اطالع بیشتر  
126

یکی از فعالین این جنبش ( بهمراه ترجمه)برای کسب اطالع بیشتر راجع به جنبش زاپاتیسم می توانید به متن سخنرانی و یا خود سخنرانی   

  .رضاحلینک موجود در . توجه کنید
127

 .اجعه کنیدرم رضاحمطلب به  ،ربرای اطالع بیشت  
128

برای نمونه به . ره انقالب ایران هم مطرح بودبحث خودگردانی کارخانه حتی در دو .توجه کنید رضاحمقاله برای کسب اطالعات بیستر به   

هم « خودمدیریتی کارگری»سوسیالیسم بازار و »این بحث زیر عناوین  .کتاب جمعه مراجعه کنید ۳و  ۱ ، ۲در شماره های  ،مقاله خودگردانی

 در ادبیات سیاسی آورده شده است
129

به دنبال جدایی از سوریه نیستیم و سیستم سیاسی مورد نظر ما در درون » :می گوید ،احسان سلطانی در بروکسلصالح مسلم در مصاحبه با   

بله با مقامات دولتی سوری دیدار و گفتگو و حتی در مناطقی همکاری داشته ایم و در صورت نیاز خواهیم . کشور سوریه شکل خواهد گرفت

کنم مردم سوریه خواستار  تصور نمی. یدار و گفتگو خواهیم کردها با هر کسی نیاز باشد د داشت؛ اساسا برای رسیدن به صلح و کم کردن تنش

 یسرتسد کنیل «.ماندن اسد در قدرت باشند اما اگر مردم سوریه در یک انتخابات آزاد به اسد رای دهند به تصمیم آنها احترام خواهیم گذاشت
130

 یسرتسد کنیل  
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