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 ویراستار یادداشت یکی از چند

 
ادار  رد د  دم  شد.  د   کتابی که در دست دارید  ادار 

از آن سدتی  ممسدتی  بده ودتر   د   ای ت  شدهقطعه
 ا اق انتس و با رذر از خطتط تح یشی یا ارسال به وبسایت

س و ا به دست ما رسد    بتتد یت تدخو خدتد را ل ستو 
 ای ا اکند   را بد ای  دشا  ا و داستانک دیم تا ایت میاله

 دم  دشا و  دم مدا بده در   ب ای آن کها نه کن م ووله
 ای کهمتتترانهی ا تشاعی بتت ی ب س م از انیخب و تج به

بدا درنر ر د ی خطدای  اکندتن در روااوا   یدان دارد  دم
انسانی، اطش نان دارم که ب خی  ا ا ناکدام بدتدیم  ب خدی 

به دست مدا رسد    وضع تی ا ب ون درج تاریخ یا در قطعه
 دا را بسد ار با ایت حدال آن - که کل متت از ب ت رفته بتد

 رنجان م دان م و در کتاب می ایان ا ش ت می
ای کده در  ا را با  شدان خوتود ا  وید  ی ت  شهعش  

نخدترد  بداقی قتاع  دستتری و  کل ختد دا دتن  دسدت
 ای را  م از نت تنر م ک دیم رذا ت م، ع  



 

 
 
 
 
 
 

 قدردانی:

 
کتابی از ایت دست تدخو متدت   افد اد بسد اری اسدت  

رسانانی که آثار خدتد را از تشام یاریوی استاران م ل دارن  
به ایت نتاد رسان ن  ق ردانی به عشل آورن   به طدتر حدتم 

ی رفیایشدان در اسدتانلتل، دار تشام مت  شان، بده وید  وام
 دای ارز دشن ی  ست م   شچن ت قود  داریدم از انسدان

، ن دت 22، کدتردی  کتسستدت11تتک  کن م که در روااوا ن دتز
 دای در روااوا بدا نت دته 44النتد یتب ت ، و آکادمی33کامپس
  ایی متضتعای دربار زم نهعا  اسی اطخو تت ه بزرگ

م تلط با ایت روی اد تاریخی به یاری ما آم ن   وی اسدتاران 
یت اد وا  و که ا  ستن ق ردان تشام رفیا در ایاال  متح   

را حشایدت  55ان وای سدی ردی روااوابه وی   ر و   شلسدته
ای ی نشتندهک دن   در آخد ، از خلدر روااوا بده اداس اراسده

ردزاریم  بخ  ب ای ملارز  و تدخو در را  آن، سدپاسالتام
باد انیخب تان است  زن  تح ی  ایت کتاب تی یم به ختد ای

  !روااوا

                                                           
1 . Rojava News 

2 . Kurdish Question 

3 . New Compass 

4 . Mesopotamian Academy 

5 . Rojava Solidarity New York City (NYC) 



 

 
 

2014نقشه از نوامبر 





 

 روژاوا: 

 ها در یک نگاهواقعیت

استت  "غرب"ای است که در زبان کوردی هم به معنای واژه "روژاوا" نام:
 باشد.. هر کانتون دارای سرود و پرچم خود می"غروب"و هم به معنای 
غربتی کوردستتان  قستمتروژاوا در بخش شمالی سوریه و  جغرافیا:

مربتع دارد و در  کیلتومتر 3،721بتا  برابرواقع است. این منطقه مساحتی 
 گیرد.   شهر و شهرک و روستا را دربرمی 380مجموع 

 5/3بته  ی نزدیت آغاز جنگ داخلی ستوریه، روژاوا خانته در جمعیت:
میلیون نفر )بته ققریتد دو برابتر  5/2اندکی بیش از  میلیون انسان بود. اکنون

جمعیت رود آیلند( را در خود جای داده. در حدود ی  میلیون نفر، بستیاری 
)کتانتون  قمیشتلوهای قرکیه و عترا،، گریختنتد. پناهنده به اردوگاه به عنوان

 قرین شهر روژاوا است.نفر پرجمعیت 400،000جزیره( با بیش از 
دهتد. ایتن اقتصادی اصلی روژاوا را نفتت قشتلیم متی منبع اقتصاد:

کنتد. قمتا  بشله نفت ختا  در روز قولیتد متی 40،000منطقه نزدی  به 
های سوریه در جنوب ایتن کشتور قترار دارد، بته ایتن قرقیتد پاالیشگاه

روژاوا مجبور بوده پاالیشگاه خود را به دست خود بسازد. پیش از جنگ، 
های قولید بتن و ذوب فلز وجتود داشتتند یگاهپا برخی صنایع، برای مثال

ی جنگ داخلی مختم شتد. روژاوا را ستبد اما قولید این صنایع به واسطه



 ای بزرگکلید کوچک دروازه / 12

دجلته و  رودهایدانند و این به دلیم قرارگیری آن در میان نان سوریه می
انتد از دا ، هتای کشتاورزی اصتلی منطقته عبتارتفرات است. فترآورده

ی کشاورزی سوریه بود که پیش از جنتگ منطقهحبوبات و پنبه. این قنها 
 آمد. های بعدی دارای کسد و کار صادراقی پررونق به شمار میو قحریم

ت است از یت  میلیشتیای ی روژاوا عبارنیروی اصلی رزمنده نظامی:
هتای متدافع یگتانو  (ی.پ.گ) 1های متدافع خلتقیگان به نا داوطلبانه 

نفری  40،000دارای ی  نیروی قرکیبی  میلیشیای مزبوری.پ.ژ(. ) 2زنان
ی اکثر این قسلیحات را اسلحهی قسلیحات سب  است. از مبارزان دارنده

وزن ساخت روسیه قشتلیم اندازهای سب گر  سب  در قرکید با راکت
کتامیون حمتم زبالته و دیگتر  40هتا همننتین نزدیت  بته دهتد. آنمی

ی زرهی پرسنم قغییر کتاربری های سنگین خود را به وسایم نقلیهکامیون
 دادند. هیچ هواپیمایی ندارند. 

پیمتان خودمختتار امتا هتم "کتانتون"روژاوا از سته  ساختار سیاسی:
ها از نظر جغرافیایی در مجاورت هم قترار قشلیم شده است. این کانتون

 یاندازهگیری متشلم از شوراهای گوناگون است. ندارند. ساختار قصمیم
 شتورای. یت  شودمیخانواده  150قا  30 شامممحلی  متوسط شوراهای

شورای محلی )در کنتار شتوراهای کتارگری،  17قا  5/روستایی از شهری
ی ( ستاخته شتده استت. شتوراهای منطقتهدینتیغیرانتفاعی و شوراهای 

د )یت  مترد و یت  نتکنشهری دو نماینده برای شورای شهر انتخاب می
 . استها ی.پ.گ/ی.پ.ژ نیز با آنامنیتی و های میلیشیاانتخاب زن(. 

                                                           
1 . People's Protection Units (YPG) 

2 . Women's Protection Units (YPJ) 



 

 2014مقدمه به قلم برخی ویراستاران، دسامبر 

 ، هزار پیچ و خم دارد.یک رود کوهستان
 

 کترد محلیی از یک ت انه -
 

هتای مقاومتت قترین جنتبشطتوالنی از یلتی هایپیچ و خمنمودار 
 دوران اقتتدارای یت  صتد و پنجتاه ستاله کته از مبتارزه -معاصر جهان 

بار امروزی سوریه و عترا، های داخلی خونقا جنگ 1امپراطوری عثمانی
ی هتایی دربتارهای نتامملن استت. کتتاببه ققرید وظیفته -ادامه دارد 

بیش از بیست و پنج میلیون کورد کته در  قاریخ، مقاومت، و امید پیروزیِ
ی انتد موجتود یتا بته رشتتهتمگر پراکنتدهچهار دولت ملی متخاصم و س

و  خلتق پینیتده مجلد کوقاه، قاریخ فراگیر ایتن قحریر درآمده است. این
ی ژئوپولیتیت  ای هم نیستت دربتارهی دیرپای ایشان نیست، مقالهمبارزه

تم قرار داده. ها پی نسم زیر سها میلیون انسان را نسمکه ده 2وارماکیاولی
ایتن هتای غترب کته نستبت بته یان ما رادیلتالم کتاب حاضر پلی است

هایی قواند قغییر کند، و آنایم که هر چیزی به واقع میاندیشه بدبین شده
های جهان قرین بخشی آزادی را در یلی از خطرناککه شجاعت قجربه

                                                           
1 . Ottoman 

2 . Machiavelli 
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گتران یت  راعلیه دشمنانی دارند چنان وحشی و درنده که قتو گتویی اج
هتای ها و اندیشهبرای درک صحیح حرف هستند. 1ی هالیوودینمایشنامه

در بستر حوادث آن منطقه قرار گیتریم،  ایقا اندازهشورشیان روژاوا باید 
های گزاف سازیسادهها و انحرافی در غیر این صورت به راحتی فریفته

مانند ادعاهایی کته مبتارزه در روژاوا را بتازپخش انقت ب  -خواهیم شد 
بختش ی رهتاییی روابط عمومی ی  مبتارزهماهرانه لماسپانیا یا قغییرش
 -ها نیستت ها منحصر به رادیلال. این سوءقفاهمداندمی 2ملی مائوئیستی

 این کشتور حتا دولت ایاالت متحده نیز به نظر گیج شده، دپارقمان دولتی
قترار داده در  3قروریستی باندیده روژاوا را در فهرست مختلف هایگروه

های خطرناک و گان کورد را قروریسترزمنده 4زمان پنتاگونحالی که هم
 خواند.می نامشروع
ی کمتتر ی این مبتارزهنادرست و قشتت درباره اط عات حجمبا این 

گر بنگرند و قبتول حوی دیها کاری ندارد که به نشده، برای رادیلالدرک
آور خفقتان وضتعیتدانتیم و نفهمیتدیم. در ا را نمیهکه خیلی چیزکنند 

هتای ایتن گیری مبارزهند، نادیدهنککه اعمال می جمعیامروز با آن کنترل 
شود، یت  در شمال سوریه که اکنون روژاوا خوانده می ناشناختهی منطقه

گیتری در گتی خواهتد بتود. بترای الهتا اشتباه و ی  خیانت به همبستته
هتایی کته بتریم، بایتد بته آنکاری که در کشور ختود پتیش متی راستای
 مردمتیدارند گوش سپاریم. های شلننده و ناکامم آزادی را برپا میآبادی
بته د، نته فقتط نتاندازکوبانی جان خود را به خطتر متی هایویرانهکه در 
که قصد جان هتر یت  از  مرقجعی دیوانهدر برابر قصابان  مقاومت خاطر

                                                           
1 . Hollywood 

2 . Mao Tsetung 

3 . terrorist watch list 

4 . Pentagon 
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طبقه بر مبنتای ای بیبم به این خاطر که برای ایجاد جامعه دارند،را ها آن
 . نیازمند حمایت ما هستند کنندهای آزادی و برابری ق ش میآرمان

از لحتا  قتومی غیرعترب در خاورمیانته هستتند.  کوردها ی  گروهِ
ای بته نتا  کوردستتان بیست و هشتت میلیتون نفتر از ایشتان در منطقته

مجاور سوریه، قرکیه، ایران و عرا، گستترش  اقسا سلونت دارند که در 
قرند قا به ها نزدی به پارس ینظر قومی و زباناز نقطه یابد. خلق کوردمی
شهرهای کورد فتح شتدند های دیگر منطقه. در دوران باستان، دولتخلق

 ،ر گرفتند. قما  این فاقحتانو زیر انقیاد مهاجمان پارس، رو  و عرب قرا
کوردهتتا  "ی خودمختتتاریی لجوجانتتهمطالبتته"اغلتتد بتتا اشتتاره بتته 

در زمتان  .ختود ستازندرا مطیتع  ایشتانقت ش کردنتد هراسان(، )بیگانه
 در امتتتداد، کوردهتتا 1500 یستتدهگیتتری امپراطتتوری عثمتتانی در اوج

بته برختی  گان از سوریه قا عترا،ای از قلمروهای مستقم شاهزادهسلسله
هتا ها هم عموماً کاری به کار آنها دست یافته بودند. عثمانیخودمختاری

ختونین درگرفتت  یعنی زمانی که شماری نبرد 19ی نداشتند قا آغاز سده
مستقم را زیر کنترل قسطنطنیه درآورنتد. اولتین خیتزش بتزرگ  مناطققا 

روی  7184در ستال  1خان بیتگبدر ی نوزدهم به رهبریکوردها در سده
امتا  هتای بعتدی را در هتم کوبیدنتدها این خیزش و خیزشعثمانی داد.

 سده ادامه یافت.  پایانی استق ل کوردها قا مطالبه
طلد قانونی قرکیته بته نتا  حزب سلطنتدر پایان جنگ جهانی اول، 

منتد کوردهتا، و از آن ستازی قتومی نظتا شروع به پتاک 2"قرکان جوان"
برابتر بتا  1918قتا  1916د. قرکتان جتوان از ستال ا کترهترسواقر، ارمنی

هتا نیمی از آن بیش از به طوری که اخراج کردبه زور رد را وک 700،000
پت  از اقمتا   1920آگوستت  10. در دادنتدانه جان وحشی یطی فرآیند

                                                           
1 . Badr Khan Beg 

2 . Young Turks 
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ی ناگزیر از امضای معاهده خوردههای شلستجنگ جهانی اول، عثمانی
ده امپراطوری عثمتانی، کته در آن زمتان شدند. به موجد این معاه 1سور
های غیرقرک نا  داده بودند، به شماری دولت "2مرد بیمار بوسفور"به آن 

مستقم ققسیم شد که از آن جمله کوردستان مستقم نیز بود. امتا در ستال 
، یت  افستر 3به رهبری مصطفی کمتال آقتاقورک جنبش ملی قرک 1922
ناسیونالیست قرک دوآقشه، جنگ استق ل را بترد و ستلطنت را  ونظامی 

انگلستتتان و دیگتتر  ،هتتاآمیتتز رژیتتمسترنگون کتترد. ایتتن قغییتتر خشتتونت
ی مجتدد بتا دولتت ناسیونالیستتی های متحتد را وادار بته متراکرهقدرت
ی ستور بته ی مزبور کرد. معاهتدهی ضوابط معاهدهدرباره قرکیه نوظهور

، از ستوی 4ی لتوزانی جدیتد، معاهتده  معاهتدهدور انداخته شد و یت
به امضا رستید.  1923جوالی  24ی ناسیونالیستی او در آقاقورک و کنگره

گردانتتد و حتتتا از بتته ی لتتوزان، کوردستتتان را بتته قرکیتته بتتازمیمعاهتتده
شناسی موجودیت کوردها نیز سر باز زد. در همان سال، آقاقورک رسمیت

قغییتر  ها نابودی هویت کوردها بتود آن قانون قصوید کرد که هدف 65
ی عمتومی از زبتان ممنوعیت استتفاده ؛"ای کوهستانهقرک" ها بهنا  آن

هتای کتوردی؛ قغییتر قهرآمیتز کوردی؛ غیرقانونی کردن برگزاری جشتن
هتای ها، روستاها، کسد و کارهتا و غیتره بته نتا های کوردی خیاباننا 
های اشتراکی کوردهتا؛ بزرگ زمینهای ی بخش؛ مصادره"قرکی مناسد"

هتای ؛ برچیتدن قمتا  احتزاب یتا ستازمانمی کوردهتاقوقیف وجوه عمو
کوردها؛ و جز آن. چند سال امیتدواری پت  از  هوادارسیاسی کوردی یا 

 ی سور به چندین دهه سرکوب دولتی وحشیانه گرایید. معاهده

                                                           
1 . Treaty of Sèvres 

2 . Bosphorus 

3 . Mustafa Kemal Ataturk 

4 . Treaty of Lausanne  
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را در هتا ای از کوردقابتم م حظته عرا،، ایران و سوریه که جمعیت
نیز در جهت مقهورسازی کوردهتا برآمدنتد. پایتان  خود جای داده بودند

هتای جنگ جهانی اول فقط ستم سلطنتی عثمانی بر کوردهتا را بته ستتم
کته  به طتوری از سوی چهار دولت ملی خودمختار قبدیم کرد قرمندنظا 
ی فاقحتان اصتلی ستاختهیتا الحمایه، به عنوان کشورهای قحت ،شانهمه
  شدند.مینظامی ها حمایت تحد جنگ جهانی اول بودند یا از سوی آنم

ی قیمومیت استعماری فرانسه پت  از قجزیته قحتی امروزی سوریه
درصد  18 ی لوزانامپراطوری عثمانی مستقر شد. در زمان امضای معاهده

کردنتد بته عنتوان کتورد گتی متیقیمومیت فرانسه زنده قحتمردمی که 
پت  از مستتعمره را رقتم زدنتد. این قرین اقلیت بزرگ شناسایی شدند و
هتا یت  ، فرانستویهای ستوریهای ناکا  از سوی عربشماری خیزش

هتای هتا ارقتشاستراقژی قفرقه بیانداز و حلومت کن پتیش گرفتنتد. آن
های قومی استعماری خود را از کوردها، مسیحیان، دروزها و دیگر اقلیت

ایِ ای منطقتهم قوجهی بته رهبتران طایفتهپر کردند و قدرت حاکمیت قاب
استق ل خود را از فرانسته  1946بخشیدند. وقتی سوریه در سال  هاکورد

ور شتد. ختود حملته "دشتمنان داخلتی"به دستت آورد خیلتی زود بته 
هتا گرفتته شتد و ایشتان را کورد از آن 200،000های نزدی  به شناسنامه

ی جدیتد قوانستت جمهتوری ستوریهقابعیت ساختند و به این قرقید بی
 ی کتار اجبتاریها را قسخیر و خودشان را نیز روانهاراضی و مایمل  آن

هتای قمتا  نتا  وری نوین کته قحتت کنتترل اعتراب بتودکند. این جمه
نشتین را در اکثتر روستتاها و ی کوردی را قغییر داد و اعراب بادیهشهرها

ی هتاخت. در اولین دهتهشهرهای کورد به عنوان نیروی پلی  مستقر سا
و هتزاران رهبتر  ها و رسو  کوردی ممنتوع شتدپ  از استق ل، سازمان

مقامتات ستوری  1973ای کورد دستگیر شدند. در ستال سیاسی و طایفه
قصمیم گرفتند ی  کوریدور عربی در امتتداد مترز قرکیته ایجتاد کننتد و 

. ج کننتداز آن جتا ختارکورد را بدون هیچ غرامتتی  150،000نزدی  به 
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ای مطالبات کوردها برای های دورهشاهد خروش 1990و  1980های دهه
به رسمیت شناختن فرهنتگ و حقتو، متدنی ختود بتود، کته اغلتد بتا 

بار پلی  ستوریه، یتا در برختی متوارد، ارقتش مواجته های مرگمداخله
در منتد و سوءاستتفاده از کوردهتا اعتنایی نظا شد. سوریه، به رغم بیمی

بته یت  پایگتاه آموزشتی مهتم و پناهگتاه  1990 یدههی خود، قا مرزها
-ی  سازمان مارکسیستی -قرکیه  (پ.ک.ک) 1حزب کارگران کوردستان

 -که خود را وقف قأمین حقو، کوردهتا در قرکیته کترده بتود  2لنینیستی
 "دشمن دشمن من دوست متن استت"قبدیم شد. سوریه در برابر قرکیه 

 که بستر وقایع کنونی در روژاوا را رقم زد.کرد، سیاستی را بازی می
در عرا، وضعیت کوردها به نحو مشابهی بیدادگرانه بود اگرچته ایتن 

ی با ایجتاد عترا، متدرن در نتیجته -در این کشور ها بودند که بریتانیایی
ی رنتج معماران اولیه -در جنگ جهانی اول  3پیلو-سایل  ینامهقوافق

ی لوزان به طور متثرری امیتد کوردهتا معاهده آمدند.کوردها به شمار می
به استق ل در شمال عرا، را نابود کرده بود، و بته ایتن قرقیتد کوردهتا 

ی مستلحانه علیته سرپرستتان دست به کار ی  کارزار درازمتدت مبتارزه
 هایشورشبرای مت شی کردن  هاییبریتانیایی جدید خود شدند. بریتانیا

 یهتاستوزیهای هوایی و آقشدر شمال شرقی عرا،، به بمباران هاکورد
. پ  از سرکوب سه شتورش نتاموفق امتا ندزدقنبیهی روستاها دست می

ها کنترل بر کوردستان عترا، را بته طتور صتوری بته ، بریتانیاییبارخون
ی نشاندهعرا، انتقال دادند که به عنوان دولت دست قأسی قازهپادشاهی 
ای از کودقاهتای نظتامی سترانجا  کرد قا زمانی که دنبالتهمم میبریتانیا ع

ی ختود را به قدرت رساند. کوردها مبارزه 1968را در سال  4حزب بعث
های نظامی مختلف عرا،، هم به طتور نظتامی و هتم بته طتور علیه رژیم

                                                           
1 . Kurdistan Workers' Party (PKK) 

2 . Marxism-Leninism 

3 . Sykes-Picot 

4 . Ba’ath Party 
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هتتا اولتتین حتتزب دملتترات آن 1946سیاستتی، ادامتته دادنتتد. در ستتال 
را قشلیم  2ی میهنی کوردستاناقحادیه 1975و سپ  در سال  1ستانکورد

ناآرا  با حتزب بعتث  بسیدادند.کوردهای عرا،، که مآالً خود را در آقش
دیدند، چند سال مختصر آرامش نسبی را پتیش می 1970ی در اوایم دهه

قجربته کردنتد. صتدا ،  1979در سال  3از به قدرت رسیدن صدا  حسین
عترا، شتد -پ  از رسیدن به قدرت، وارد جنگ ایتران در مدت کوقاهی

ای نسبت به کوردهای که ی  دهه به طول انجامید و طی آن قوحش ویژه
ها به قدر کافی عراقی نیستند و بته ایتن عرا، نشان داد زیرا معتقد بود آن

فقتط  4کنند. طی عملیات انفتالقرقید به طور ضمنی از ایران حمایت می
ی غیرنظامی کورد به واستطه 200،000قا  100،000ین ب 1989قا  1986از 

هتای استرا قتتم عتا  شتدند. جنتگ های شیمیایی و در بازداشتگاهس ح
ها بعتد روی اما عرا، قا مدت ای برای طرفین به پایان رسیدهیچ نتیجهبی

 آنهتای پیمانمورد قهاجم ایاالت متحده و هم 1990آرامش ندید؛ ابتدا در سال 
. قترار گرفتتهتدف قاختت و قتاز  2003و سپ  بار دیگر در ستال  5در ناقو

کوردها از این هر دو درگیری به عنوان اهرمی برای گرفتن بیشتترین امتیازهتای 
در  6ای کوردستتانمملن استفاده کردند که در نهایت به استقرار دولتت منطقته

  انجامید. 2005در سال  آن حقوقیو استق ل  1991سال 
هتا سترکوب در رؤیای خودمختاری کوردهتا پت  از نستمدر ایران، 

 1906ی پارس و عثمانی پیش از جنگ جهانی اول طی انق ب مشتروطه
کترد امتا بته قانون اساسی جدید بسیاری حقو، را قضمین متیآغاز شد. 

ای در حمایتت زد و در نتیجه حقو، ویژهصراحت حرفی از قومیت نمی

                                                           
1 . Kurdistan Democratic Party (KDP) 

2 . Patriotic Union of Kurdistan (PUK) 

3 . Saddam Hussein 

4 . Al-Anfal 

5 . NATO 
6 . Kurdistan Regional Government (KRG) 
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 1925و  1906های نبود. در میان سال از کوردها و فرهنگ ایشان در میان
های مدنی و سیاسی قدرقمند ایجاد کردنتد قتا از کوردها شماری سازمان

 چنتدین 1924ی خود در ایران حمایتت کننتد. قتا ستال حقو، و قوسعه
ی کوردی، سه ایستگاه رادیویی و شتش حتزب سیاستی موجتود روزنامه

بتا حمایتت  1کشور، شاهپ  از اکتشاف نفت در این  1925بود. در سال 
غرب )پادشاهی متحده و ایاالت متحده( قدرت را قبضه کرد. اگرچه شاه 

کرد، یت  کتارزار ابراز می 1906قانون اساسی  باموافقت شفاهی خود را 
های متعدد در داخم ایران از جمله کوردها به راه سازی علیه اقلیتپارسی

جمعتی  قبعیتدختتم شتد   انداخت. این کارزار بته نتتایج بستیار آشتنایی
، ممنوعیتت زبتان و فرهنتگ متدنیو سیاستی کوردها، نتابودی رهبتران 

 جدیتد،انق ب  1979. در سال نشینکوردی، و اشغال نظامی مناطق کورد
گی کوردهتا را بهبتود نتداد. را سرنگون کرد اما زنده 2رژیم استبدادی شاه

اقداماقی که کوردها سازی را با قوسم به قوانین و رژیم جدید فرآیند ملی
قسریع کرد. یلی از اولتین اقتدامات  دادو فرهنگ ایشان را هدف قرار می

بیترون  های نظامی قنبیهتی بترایای از حملهاندازی دنبالهرژیم جدید راه
کنترل بر شمال از دست کوردها بود. به مدت شتش ستال آزگتار  آوردن
خونین، ایران قوانست خودمختاری و مقاومتت کوردهتا را در  یهاجنگ

حتزب  به نتا  جدید ی  گروه مقاومتی 2000ی هم شلند. در اوایم دهه
گی محلتم بتا پ.ک.ک، یت  ، در همبسته(پژاک) 3حیات آزاد کوردستان

بته دور جدیتدی از  ایتن کارزار نظامی علیه دولت ایران به راه انداخت و
قتم کوردهای در  ،روستاهای کوردی انجامید. این بار های دولتی بهحمله

ی آمریلتا و اروپتا، . ایتاالت متحتدهشدقبعید نیز به ابزار سرکوب اضافه 

                                                           
1 . Shah (Reza) 

2 . Shah (Mohammad Reza ) 

3 . Kurdistan Free Life Party (PJAK) 
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عمدقاً در قملین به قرکیه، در بیشتر موارد نستبت بته سترکوب کوردهتا 
طلتد بتر کردند و بته جتای حمایتت از کوردهتای استتق لسلوت می

 دستتگاه قمرکتز داشتتند. در عتین حتال، قرکیتهطلتد های اص حایرانی
و بته  -های نظامی مشترک( ختود را بتا ایتران )و شاید مداخله یاط عاق
 گراشت.برای قوقف مقاومت کوردها به اشتراک می -عل  

 غیتره سرکوب خلق کورد در چهار دولت ملی قرکیه، سوریه، عرا، و
که اخراج جمعی،  کند به شرحیاز ی  الگوی کمابیش یلسان پیروی می

 زبتان کتوردی،رستو  و قبتارزات فرهنگتی، ممنوعیتت  سازیغیرقانونی
 یهتاهای مدنی و سیاسی و سترانجا  قوستم بته حملتهسرکوب سازمان

 سوزی و بمباران روستاهاها هزار کورد و آقشنظامی گسترده و کشتار ده
قشتلیم های مشترک این سرکوب را ها ویژگیزدایی از آنبه قصد خاطره

ها نیز قابع الگویی آشنا بتود یعنتی ها به این قساوتدهند. پاسخ غربیمی
ای بتا هتای دورهقفاوقی کلتی بته همتراه ائتت فسلوت دیپلماقی  و بی

هیچ عزمی برای به آخررسانی کارها و در نهایتت زدن های کورد بیگروه
ی کوردهتا. غترب، بتا انگ قروریستم بته هتر گونته مقاومتت مستلحانه

هتای کوردها به عنوان گوسفند قربانی در قما  ائتت فاز  ی ملرراستفاده
ی ای در ادامتهنفتع ویتژه ،ک ف سردرگم های اینکاریای و دستمنطقه

 .همین فرآیند دارد
خانته در استتانبول، بتا قشتلیم حتزب در یت  چتای 1978سال در 

غتاز کارگران کوردستان )پ.ک.ک( فصم جدیدی از مقاومتت کوردهتا آ
بود که به صتراحت از  شد. این حزب اولین گروه مقاومت نظامی کوردها

کرد و بترای یت  کوردستتان کمونیستتی ایدئولوژی مارکسیستی دفاع می
هتای کتارگری و دانشتجویی انعلاسی از خیتزش داد و خودفراخوان می

بود. حتزب  آغاز شدهآمد که در آن سال چپ رادیلال قرکیه به شمار می
به ی  رشته قرور پرستر  گراریکارگران کوردستان ب فاصله پ  از بنیان

دستت زد و قوانستت یت  شتو،  در جنوب قرکیه گراریبمدو صدا و 
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آمیز برای نیروگیتری ایجتاد کنتد. بخشتی از راز موفقیتت بسیار موفقیت
بتا کته  - 1عبتدا  اوجتاالن در نیروگیری، رهبر کاریزماقی  آنپ.ک.ک 

بود و قأکید حزب بتر نیروگیتری از میتان  - کننداز او یاد می 2آپونوان ع
 کتهی  کودقای نظامی دیگر در قرکیته روی داد  1980در سال  زنان نیز.
. در آن سال برختی از رهبتران ارشتد بود احیای نظم در دولت آن هدف

ی مرکزی به ستوریه و اروپتای غربتی پ.ک.ک دستگیر و اکثریت کمیته
هتای پ.ک.ک را ند. ارقش قرکیه قوانست بستیاری از عملیتاتقبعید شد
ها را در جنوب شترقی زیتر های آموزشی آنو پایگاه سنگرهادفع کند و 

 ،قوانتایی پ.ک.ک بته انجتا  عملیتات در داختم قرکیتهفشار قرار دهد. 
گراری خود را در اروپا آغاز کترد. ی بمداهمحدود شد و اولین عملیات

هتتای کوردستتتان همننتتین شتترکایی در دیگتتر گتتروهحتتزب کتتارگران 
ی ، اقحادیته4بختش فلستطینرادیلال ماننتد ستازمان آزادی 3مارکسیستی

، ی  گروه چریلتی ارمنتی مارکسیستت پیتدا 6، و آساال5کمونیستی ایران
که نسبتاً جدید بود و در قبعید به پ.ک.ک  در مقایسه باها این گروهکرد. 
 داشتند.  سترسی بهتری به منابعروابط بیشتر و د بردسر می

های آموزشتی ی مرکزی پ.ک.ک و قعطیلی پایگاهگی کمیتهبا پراکنده
شتهرهای در و دفاقر آن در قرکیه، ی  ساختار غیرمتمرکزقتر پدیتد آمتد. 

گوناگون اروپا )بلژی  و آلمان( و خاورمیانه )به طور قابم قوجهی عترا، 
هایی به جریتان درآمتد. عملیات های آموزشی برپا شد وو سوریه( پایگاه

پتت  از احیتتای حلومتتت غیرنظتتامی در قرکیتته و آزادی  1984در ستتال 
ی شماری از زندانیان سیاسی، پ.ک.ک بار دیگر قوانست حضور رزمنتده

                                                           
1 . Abdullah Öcalan 

2 . Apo 

3 . Karl Marx 

4 . Palestinian Liberation Organization (PLO) 

5 . Communist League of Iran 

6 . Armenian Secret Army for the Liberation of Armenia (ASALA) 
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خود را در قرکیه برقترار ستازد. حتزب کتارگران کوردستتان، عمتدقاً در 
رفت، ی  ش میجنوب قرکیه که گاهی قا استانبول نیز به سمت شمال پی

های متنتوعی اعتم از ها قاکتی عیار به راه انداخت.آنچریلی قما جنگ 
پلتی  و نیتروی کاری صتنعتی، قتتم افستران نظتامی و ربایی، خرابآد 
بترای اجتماعتات گرفتنتد در عتین حتال کته گراری به خدمت متیبمد

هتتای کتتورد در جنتتوب ختتدمات اجتمتتاعی و مناستتبتی شتتدهستترکوب
کردند. دولت غیرنظامی جدید قرکیته نیتز بتا قنبیهتات قرار میفرهنگی بر
و قصتوید  نشتینی روستتاها، اشتغال نظتامی منتاطق کوردجمعی کلیته

پ.ک.ک و حسد ادعا حامیان  ی معطوف بهرحمانهای از قوانین بیدنباله
ها هزار نفر در قرکیه، مشتمم بر قعتداد داد. دهها واکنش نشان میکورد آن
هتا کتورد(، جتان ختود را در ایتن درصد آن 90ی غیرنظامی )بسیار زیاد
 ب  اع   شد. آقش 2013ها از دست دادند، قا آن که در سال درگیری

دانستت و ایتن قرکیه همواره پ.ک.ک را ی  سازمان قروریستی متی
یت   1952رسمی کرد. ناقو، که قرکیته از ستال  1979موضع را در سال 
گتری قرکیته به شدت متورد البتی 1990ی ، در دههبودهعضو کلیدی آن 

بتان های خواهر آن را به فهرست دیتدهقرار گرفت قا پ.ک.ک و سازمان
ناقو نیز این را پریرفت. ی  ستال  2003قروریستی اضافه کند، و در سال 

ی اروپا و هم ایاالت متحتده نیتز پ.ک.ک را بته پیش از آن، هم اقحادیه
ه بودند و این وضع قا همین امروز های قروریستی خود وارد کردفهرست

برقرار است. شماری کشتورهای غربتی کته دارای پیونتدهای سیاستی و 
بترای قعقیتد  "قروریستتی"اقتصادی قدرقمند با قرکیه هستند از عنتوان 

کنند، ها را قبضه میهای آناند، به طوری که داراییپ.ک.ک استفاده کرده
ای های رادیتویی و متاهوارهتگاهکنند، ایسهواداران پ.ک.ک را اخراج می

علیته قرکیته جنتگ "بندند و میلیاردها دالر بترای پ.ک.ک را می هوادار
کننتتد. قرکیتته همننتتین از برچستتد کمتت  متتالی متتیآن بتته  "قروریستتم

حقتو، بشتر و  .ک بترای دفتع انتقادهتا بته قجتاوز بتهقروریستتی پ.ک
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ی برخورد با کوردها المللی علیه این نحوهدیوان بین چندیناعتنایی به بی
کند. امروز قرکیه بیش از یت  صتد ستازمان کتورد را بته فهرستت استفاده می

در آن  1داعتشقروریستی خود اضافه کرده است، با این حال هنوز از قرار دادن 
ی چنتدانی بته جنتگ مسلم است که قرکیته ع قتهکند. فهرست خودداری می

  خلق کورد مشتا، است. علیه قروریسم ندارد آن طور که به جنگ علیه
ختود را  2014( در اواستط ستال داعشدولت اس می عرا، و شا  )

جا پتیش رفتت کته نتا  ی اس می مشروع عنوان کرد، و قا آنقنها خلیفه
 در یقلمروهای بزرگ داعشخود را به دولت اس می )آی.اس( قغییر داد. 

قترین و در حال حاضر مستحلم شر، سوریه و غرب عرا، قصرف کرده
چنتان عطتش  داعشآید. و مجهزقرین گروه جهادی جهان به حساب می

ی این منطقه ناشتناخته بتود، بته ای به قساوت دارد که در گرشتهروزمره
سازی را از نتو زنتده گی جنسی و مصلوبطوری که قجاوز جمعی، برده

خبتر  ختود کشتیستازی قتومی و نستمهتای پتاککرد و با افتخار از سیاست
ی مستتقیم بتا ای بتزرگ در مواجهتههتای منطقتهقرکیه و دیگر قدرتدهد. می

قغییر قهدیتد چنتین گروهتی اند، در عوض به دنبال احتیاط به خرج داده داعش
  اند.های جهان بودهاز قدرت گیریامتیازی سیاسی و به ی  سرمایه
وار ختود، همتین اواختر نیستت کته ، به رغتم صتعود شتهابداعش

اندیش چنتین رعدآستا عنوان ی  ایدئولوژی سنی خش  انگارانه بهساده
بلله از زمان قجاوز آمریلتا بته عترا، در ستال  -وارد صحنه شده باشد 

پیشتتر یت  کته  داعتششروع به برپایی نیروهای خود کرده بتود.  2003
ی نظتامی ارزشتمندی در بود قوانست قجربتهدر عرا،  2شاخه از القاعده

اشتغال عترا، از  ابتتدایی هتایفلوجه طی سالجنگ با نیروهای ناقو در 

                                                           

 .دولت اس می عرا، و شا  - ISIS – Islamic State of Iraq and the Levant-داعش.  1
2 . Al-Qaeda 
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سوی نیروهای ائت ف به دست آورد، و سرانجا  خود را دولتت است می 
گراری پیامبرگونه بگرریم، دولت است می گراری کند. از این نا عرا، نا 

ی در اواستط و اواختر دهته همین کشتورعرا، نیروی مهید خود را در 
غییر قمرکز بر ناآرامی فزآینده و هرج و برپا ساخت، یعنی پیش از ق 2000

افتراد دارای هتر برچستبی غیتر از  داعتشمرج در جنگ داخلی سوریه. 
ای در نتابود داند و لترت ویتژهی مرگ میاس   سنی را کافرانی شایسته
هتر  -برد ها و کوردها میهایی مانند ایزدیکردن مسلمانان شیعه و اقلیت

خشتونت و  ضیافت علیههایی بودند که وهها در میان معدود گردوی این
 ها ایستادند.  کشتار آن

 های جهانی و کوردهابازی بزرگ: قدرت

ای صرف نبوده. از پتیش از جنتگ ی کورد هرگز ی  امر منطقهمسئله
هتایی کته در سرقاستر جهتان پختش جهانی اول قا همین امروز، قتدرت

اند. از عرا، قتا مصتر، بوده درگیر این امر -از استرالیا قا آمریلا  -هستند 
گتران منطقته سوءاستتفاده هایی برای قدرت بازیاز کوردها همنون مهره

هتا اغلتد بترای کورد یمهترهشده است. درست ماننتد بتازی شتطرنج، 
های ختارجی شود. قدرتدستیابی به موقعیتی بهتر روی قخته، قربانی می

وردهتا را قحریت  های مختصری از زمان، شتورش کبارها بار برای دوره
هتای بحرانتی دستت کردند فقط برای آن که به حمایت الز  در لحظهمی

کردنتد. گتاهی شان میگاه که دیگر نیازی به ایشان نبود، قربانییابند و آن
کننتد در حتالی کته های جهانی از ی  شورش کورد حمایتت متیقدرت
روستتاهای ی رژیمی دیگر علیته گیرانهزمان حامی انجا  اعمال سختهم

قتر از مترز هستتند. خودمختتاری کورد فقط چند صد کیلومتر آن طترف
دستتور  برای حصتول دارمصرف و قاریخ کوردها همنون ابزاری کارآمد

بتترداری قتترار گرفتتته استتت، از متتورد بهتتره دیگتتر کشتتورها هتتایجلسته
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های مجدد در منطقه پ  از جنگ جهانی اول و اعت ی قدرت بندیصف
و نظم نوین جهتانی جتورج  1جنگ سرد و گسترش ناصریسمشوروی قا 

و نته  -خودمختاری کوردها همیشه ابزاری بوده برای مقاصد پدر.  2بوش
ها درگیر این مستئله های متعددی که طی سالدولت -قصدی برای خود 

 هتا بتهها پشت دههی خود دههاند. کوردها به دلیم موقعیت شلنندهشده
های جهتانی بته واقتع نگتران که قدرت رسیدندمی هاندیشانباور خا  این

نهضت ایشان هستند، حال آن کته قفلرشتان بترای مزایتای ژئوپولیتیت  
 شده. ایِ کسانی دیگر دستلاری میلحظه

کورد خود و هم با کوردهتای  450،000ی اقحاد شوروی هم با رابطه
شد. مشخص میدولتی ستان نیز به طور عمده با سوءظن و سرکوب دکور

های اقلیتت های اقحاد شوروی، کوردها مانند بسیاری گروهدر اولین سال
ای ویتژه بترای جا شدند و یت  واحتد دولتتی منطقتهدیگر، به زور جابه

ای چندین بار بازستازماندهی نظارت بر ایشان قعبیه شد. این واحد منطقه
از  یستتیزمتانی کته دولتت مرکتزی استالین 1930شد و سرانجا  در سال 

قبدیم شدن واحد مرکور به حامی کوردها قرسیده بود انح ل یافت. زیر 
ها هزار کورد از آذربایجان و ارمنستان به قزاقستان انتقال ، ده3نظر استالین

هتای پت  سازیداده شدند، در حالی که کوردهای گرجستان قربانی پاک
ز ستوی های گونتاگون ااقدا  1960ی از جنگ جهانی دو  بودند. قا دهه

سازی و سرکوب جمعیتت کتورد کشتور نشینرژیم شوروی برای حاشیه
قنهتا حتزب سیاستی  پ.ک.ک، 1980ی در دهته خود صتورت گرفتت.

شری  کوردها در اقحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، هملاری خود را 
نفوذی جتدی به ی ماورای قفقاز آغاز کرد و با کوردهای حاضر در منطقه

پ.ک.ک کته غیرمستلح بتود از  1986کترد. قتا ستال میان مرد  پیتدا در 
                                                           
1 . Gamal Abdel Nasser 

2 . George H. W. Bush 

3 . Joseph Stalin 
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قأستی  شتده  ستابق هایی که در اقحاد جماهیر شوروی سوسیالیستیسازمان
به زعتم مطبوعتات قرکیته،  کرد.حمایت می -اگرچه غیرقانونی بودند  - بود

  در قزاقستان وجود داشت. 2004حتا ی  سازمان پ.ک.ک نیز در سال 
که از ایالتت  1940ی روسیه از دهه اقحاد شوروی و سپ  فدراسیون

خودمختار کوردها در ایران حمایت کرد، عمدقاً به طتور مستتقیم درگیتر 
هتای کمونیستتی ابتتدایی پ.ک.ک، استق ل کوردها نبوده. به رغم ریشته

اقحاد شوروی به دلیم پیوندهای ختود بتا ستوریه و قرکیته هرگتز از آن 
های سترکش ختود، دلیم اقلیتحمایت نلرد. امروز فدراسیون روسیه به 

از جمله کوردهای روسیه، نسبت به حمایت فعال از استق ل کوردهتا در 
دریافت های گوناگون پ.ک.ک به دنبال میم است. در برههکوردستان بی

هتای آموزشتی، قستلیحات، منتابع و ملتانی بترای حمایت بترای پایگتاه
کوبا، آنگوال، ویتنتا  های کمونیستی از جمله قبعیدیان خود در دیگر رژیم

ها نیز بتدون پشتتیبانی اقحتاد شتوروی و دیگران بوده اما حتا یلی از این
ای چنتین کمونیستت ختود در منطقته گتانعموزادهحاضر به حمایت از 

 پینیده از مسائم ژئوپولیتی  نبوده است. برخی کشتورهای سوسیالیستتی
ی کشتورهای حتوزهبودنتد، و اکثتر  1های ملم متحتدنامهقطع پیگیر البته

هتتایی در حمایتتت از خودمختتتاری کوردهتتا در شتتوروی ر ی بتته اقتتدا 
ملتم متحتد  2کوردستان دادند. روسیه در کنار دیگر عضو شورای امنیتت

یعنی چین نیز از نا  نهادن پ.ک.ک یا هر گروه سیاسی کتورد دیگتر بته 
 اند. های قروریستی امتناع کردهعنوان سازمان
 از همتان 19ی ای غربی مانند ناقو از اوایم ستدههها و دولتسازمان

ی مستائم کوردهتا بامداد جنبش خودمختاری کوردها در این یا آن جنبته
های مختلتف ی فرانسه و بریتانیا گروههای خارجهاند. وزارتدرگیر بوده

                                                           
1 . United Nations 

2 . Security Council 
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برای قضمین قیمومیت  نایبانین کورد و رؤیای خودمختاری ایشان را چو
انتد. طتی خود در خاورمیانه و خنثا کردن یلدیگر مورد استفاده قرار داده

هتای جهتانی اول و های خاص، برای نمونه ب فاصله پ  از جنگبحران
بارها بار بین پاری  یا لندن و دهتات کتورد در های پنهان دو ، دیپلمات

ی خود های سیاسی ویژهسهها در ازای حمایت از دسیسفر بودند قا به آن
های اروپتایی نقتش ختود را های مبهم دهند. قدرتکملی ناچیز یا وعده

ساختند و از کشورهای خود نیز برای فقط به اقلیم کوردستان محدود نمی
کشتورهایی ماننتد آلمتان، کردنتد. ی کورد استتفاده متیمداخله در مسئله

های آموزشتی کوردهتای اهدادند پایگبلژی  و هلند برای مدقی اجازه می
رزمنده در خاک خود برپا شود اما بسته به بادهای ژئوپولیتیلی زمتان، بته 

کردند. یونان کوردهتای قرکیته را شان میآوردند و قعطیمها هجو  میآن
های قبعیدی پ.ک.ک بود قتا قرکیته را بترای ی مقا کرد و خانهقأمین می
از رسیدن به موافقت قجاری بتا  به قبرس قنبیه کند، اما پ  1974قهاجم 

های خود را قطع کرد. فرانسته، بته قرکیه، به پ.ک.ک پشت و قما  کم 
رغم این واقعیت که هیچ کوردی در الجزایر وجود نداشتت، حتتا قت ش 

جزایر استفاده کند و بته لکرد از کوردها برای کندسازی روند استق ل امی
 احتماالً به کوردها ی  اقلیم در الجزایترِها کرد که الجزایریاین اشاره می

 اند. قحت قصاحد فرانسه داده
دیرهنگا  وارد بازی با شو، کوردها بترای آزادی شتد. ایاالت متحده 

داد و میخود را جانبدار شاه ایران نشان  عمدقاً این کشور طی جنگ سرد
و  برای کم  به سرکوب کوردهتا در ایترانهم  1از منابع و کارمندان سیا

کرد. ایتاالت متحتده بته هم قحری  شورشیان کورد در عرا، استفاده می
گتی چیتز های مخفی متلی بود و به این قرقیتد قتا همتین قتازهعملیات

                                                           
1 . CIA 
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ی کتورد دانستته شتده ی ایاالت متحده در مستئلهی مداخلهاندکی درباره
غنتی از نفتت  است. طی اولین جنگ خلیج، زمانی کته عترا، امیرنشتین

ی اشغال کرد، صدا  حسین به دشمن درجته 1990در آگوست یت را کو
قتا قهتاجم عترا، بته  1987از ستال  با این حتال،ی  آمریلا قبدیم شد. 

. زمانی که صتدا  حستین هتزاران لد فروبسته بودویت، ایاالت متحده ک
های کورد را زیر کرد و کم روستاها و شهرککورد را در ارر گاز خفه می

گاهی ایاالت متحده حتا از عرا، در ملم متحتد حمایتت برد، بمباران می
کرد. اما در آغاز اولین جنتگ خلتیج، جتورج بتوش پتدر کوردهتا را می
هتا بایتد ایاالت متحده خواند و پیشتنهاد کترد آن "های طبیعیپیمانهم"

دانستت کته کوردهتا علیه رژیم بغداد شورش کنند. البته، بوش پتدر متی
در  پتانزده ستالهگتاه، ختونین و گاه و بی پیشاپیش طی ی  جنگ داخلی

 . اندقرار داشتهمبارزه با رژیم بعثی 
ی ی  منطقته "برای حمایت از کوردها"پ  از جنگ، ایاالت متحده 

شتد. شامم هلیلوپترهتا نمتی از قراربرقرار کرد که  غیرمثررپرواز ممنوع 
ا  در شمال عترا، از ستوی ارقتش صتد غیرنظامیانهزاران کورد و دیگر 

از فراز منطقه در گرر کشته شدند در حالی که هواپیماهای ایاالت متحده 
کردند. طی دومین جنگ خلیج، ایاالت متحده بار بودند و هیچ کاری نمی

درخواستت کمت  )نیروهای نظامی کوردستان عرا،(  1دیگر از پیشمرگه
کرد قا کشور را از رژیم بعثی برهاند. این بار کوردها قصمیم گرفتنتد بتر 

د از خود نبتوان قاقضمین شمال برای خود و ایجاد ی  ارقش قمرکز کنند 
ی جنگ اول خلیج درس گرفته بودند. امتروز ها از قجربهآن -د ندفاع کن

 متحتده از کوردهتاطر حمایت ایاالت ای کوردستان نه به خادولت منطقه
بلله به دلیم آن که کوردها کم  و منابع ایاالت متحده و ائت ف را برای 
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ای دارد. دولتت منطقته موجودیتت خود بته کتار گرفتنتدقدارک دفاع از 
 1ی ملی عترا،کوردستان نیز استراقژی دیپلماقی  خود را همراه با کنگره

 کند. است قعقید میکه نوپا و پرشقا، 
گراشتتن متآالً بتا عقتیم شورهای دیگر، از چین قا استترالیا،بسیاری ک
ی برای آزادی در سرقاسر کوردستان یلپارچته، در مستئله هارؤیای کورد

هتای اند. امتروز بته ققریتد قمتا  کشتورهای غترب گتروهکورد مداخله کرده
کننتد کمت  اند در عین حال که ق ش متیی کورد را قروریست نامیدهرزمنده
های جهادی جویتا شتوند. بته نظتر و دیگر گروه داعشدر جنگ علیه ها را آن
انتد اند و یتاد گرفتتههای خود را کنار گراشتهلوحیرسد کوردها برخی سادهمی

کملتی بته نهضتت ایشتان در درازمتدت ی قربانی بودن برای غترب که مهره
های دومتین جنتگ خلتیج و جنتگ داخلتی اخیتر ستوریه نخواهد کرد. درس

امید قضمین خودمختاری و عتدالت بترای کمترین کوردها برای حفظ گوید می
  خلق خود باید به نیروهای خود اقلا کنند.

 ی ایشتاری سرخ تا ستارهاز ستاره

گتراری ستخت بنیتانهتای جتاناز سوی کمونیستدر حالی که پ.ک.ک 
ک ستی   یبخش ملی مائوئیستتی رهایینشد، خیلی زود به ی  حزب مبارزه

ای به طور حتم کاریزماقی  قبدیم شد به نتا  با چهره "پدر خلق"به همراه ی  
بختش ملهتم از های رهتاییعبدا  اوجاالن یا آپو. میان پ.ک.ک و بسیار گروه

 قفاوت چندانی وجود نداشت.  1980و  1970های مائو در دهه
کوردستتان های متعهد در حزب کارگران کوردستان اولین مارکسیست

مشابه نیز وجود داشتتند، برختی  قرکوچ  هایشماری از گروه -نبودند 
دانستتند و می 2کردند، برخی خود را هوادار قروقسلیادعای لنینیستی می
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محور مائوئیستم، ی شورشی دهقانبودند. اما فلسفه 1برخی حتا قیتوئیست
، بتا شتدچنان کته از آن در پولیتبتورو و رهبتری پ.ک.ک حمایتت متی

و ابتزار نظتامی متثرری  قرین بتودمحبوباخت ف زیاد نسبت به سایرین 
 .آمدبه حساب میبرای مقاومت در برابر ستم 

ی کمونیسم از سوی پ.ک.ک حمایت برخی احتزاب پریرش دوآقشه
گتی اروپای غربی را به همراه داشت امتا نتوانستت همبستته قدیمی چپ

هتای مائوئیستتی معتین نتزد اندیشتهچندانی به بتار آورد. در حتالی کته 
کوردهای مشتا، به رهاسازی خود از سرکوب دولتی اقتدارگرا جترابیت 

ها باعث شد بسیاری حامیان بالفعم که بیشتر لیبترال داشت، همان اندیشه
ی های پ.ک.ک قتا انتدازهها دور شوند. به این قرقید، مبارزهبودند از آن

ی حامیان احتمالی در داخم و ختارج زیادی نادیده گرفته و گاهی از سو
شد. قأکید بر مرکزگرایی در کمونیسم مائوئیستی نیتز از منطقه محلو  می

بستتیاری از رهبتتران اجتمتتاعی داختتم کوردستتتان را از ایشتتان دور کتترد. 
بندی با هم دارند از نظتر ی قبایلی که پیوندهای نیمکوردها سنتاً به واسطه

که خودهاشتان  ای،طایفهاند و از رهبران هاجتماعی و سیاسی سازمان یافت
کنند. کوردهتا بته حمایت می ،اندرا به طریقی به جز ورارت  متمایز کرده

دادنتد متیهای بزرگ و موقتی قبایم را قشلیم ای کنفدراسیونطور دوره
احزاب سیاسی های نظامی خود را سر و سامان دهند. ها و اقدا قا خیزش

های دیگر جهان صاحد انحصار بتر ستازماندهی هرگز مانند بخشها آن
هتا بتر عضویت در چند حزب سیاسی و گرر میان آن -اند سیاسی نشده

ها برای ی  کورد هیچ وقت چیزی نامتعارف نبود. بته اساس موفقیت آن
سقوط رژیم شوروی قوانستت  زمانرغم این موانع فرهنگی، پ.ک.ک قا 

 در منظر عامه دفاع کند. از کمونیسم استوار خود به نحو موفقی 
کته  روی داد زمتانی فقتطبرای پ.ک.ک بحران در ایمان کمونیستتی 
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در نایروبی از سوی سازمان اط عتات  1999ها اوجاالن در سال رهبر آن
ای که قنها ساکن آن دستگیر و به قرکیه استرداد و در جزیره 1نظامی قرکیه
های قرکیه ی  اوجتاالن قحقیرشتده را بته نمتایش رسانه. شدبود زندانی 
که این  به زنجیتر کشتیده شتده و دیگتر  "قروریست قرکیه"، درآوردند

ی مرکزی پ.ک.ک با رهبری که دستگیر شده و هیچ خطری ندارد. کمیته
هتای نظتامی ی بحران کشیده شد. قاکتیت هیچ جایگزینی ندارد به ورطه

گتراران انتحتاری ای و بمتدنار جادههای کگراری، کمینی بمدفزاینده
مثرر نیافتاد، و اعت ی حم ت جهادی در خاورمیانه و غرب باعتث شتد 
پ.ک.ک، بتته رغتتم ایتتدئولوژی کمونیستتتی آن، گروهتتی ماننتتد دیگتتر 

ی فروپاشتی کمونیستم های قروریستی در نظر آید. این، به ع وهسازمان
ی ایتدئولوژی  بترای ی خودکاودر اروپای شرقی و روسیه، به ی  دوره

 آن انجامید.  پ.ک.ک و رهبر
)پتنج ستال پتیش از  1994ی هزاران مایم آن سوقر، در یلتم ژانویته
هتای جنگتمبخش در ی رهاییدستگیری اوجاالن( ی  نوع جدید مبارزه

، بتا 3هتازاپاقیستتملزی  جرقه زد.  2ی چیاپاسشدهفراموش یکوهستان
ی جهتانی و بته های سیاه، وارد صحنهی سرخ خود و ماس پرچم ستاره
ی یت  مبتارزه بختش چتپ مترقتی سراستر جهتان شتدند.سرعت الها 

در جنوب ملزیت   5های الکاندوناز جنگم 4بخش کوچ  مایاییرهایی
های زیرک از نظتر اعت  یافته و اع   خود مختاری کرده بود. این انق بی
گرا ایجاده کردند کته سیاسی نوع جدیدی از آرایش سیاسی شورشی چپ

ی ی مبتارزهنا  نهادنتد. زاپاقیستمو ختود را یت  شتیوه 6آن را زاپاقیسمو
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4 . Maya 
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کتترد بتته شتترحی کتته مختتالف گتترا قوصتتیف متتیبختتش و چتتپرهتتایی
مراقد، کنترل حزبتی، و شتو، ایجتاد یت  دستتگاه دولتتی بتود. سلسله

وجتوی معماران این آرایش نوین، پیش از رد آن الگوی مبارزه و جستت
 سرستخت های چریلی مارکسیستتیها در سازمانرهیافت قازه، سال ی 

 سر کرده بودند. در ملزی  
ی مرکزی پ.ک.ک با اعت ی ستریع اوجاالن و دیگر رهبران در کمیته

هتا آشتنایی داشتتند. اوجتاالن، یت  ستال پتیش از و موفقیت زاپاقیستت
ی زاپاقیستتمو طتتی یتت  پ.ک.ک دربتتاره حزبتتی دستتتگیری، بتتا رهبتتران

هتای حتب  در کنفران  دوروزه صحبت کرده بود. و آپو، در اولتین متاه
در خصوص ایدئولوژی مارکسیستی راستخ و  "بحران ایمان"زندان، ی  

گتی ی زندهقابلیت آن به رهایی کوردها را قجربه کرد. اوجاالن، که عمده
دکترین استالینیستتی گررانتده بتود، بته نفتع  خود را درحمایت راسخ از

لنینیسم کرد. او به ایتن نتیجته -مستقیم شروع به رد مارکسیسم دملراسی
انتدیش و نتاقوان رسیده بود که مارکسیسم ی  ایدئولوژی اقتدارگرا، جز 

مقاومتت کوردهاستت.  پیش رویی مشل ت واقعی در انعلاس خ قانه
ی آرتار آنارشیستتی و پسامارکسیستتی از آپو در زندان شروع بته مطالعته

 5و متوری بتوکنین 4، بترودل3، والرشتتاین2، فوکو1گلدمن جمله آرار اما
ی ی آنارشیستتی بتوکنین دربتارهاوجاالن به ویژه زیر قأریر فلستفهکرد. 

جا پیش رفتت کته از قمتا  قرار گرفت و قا آن شناختیبو  6مونیسیپالیسمِ
اوجاالن، از داختم ی بوکنین را کرد. رهبران پ.ک.ک درخواست مطالعه

( را بوکنین قمدن هایروایت قر از همهمهمهای بوکنین )زندان، اندیشه
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هتای ریشتهها بته نتا  جرب کرد و کتاب خود را بر مبنای همین اندیشه
ی قحریتتر درآورد. بتتا ایتتن حتتال، ایتتن کتتتاب ( بتته رشتتته2001) قمتتدن
ی آن را بترای ( بوکنین بود که اوجاالن مطالعته1985) شناسی آزادیبو 

هایی کته در روژاوا یافتت پ.ک.ک الز  دانست. اندیشهگان قما  رزمنده
 زیر قأریر همان کتاب است.  شودمی

 "دانشتجوی"قوصتیف ختود بته عنتوان  بتااوجتاالن،  2004در سال 
ی کتورد، های بتوکنین بتر مستئلهبوکنین و مشتا، برای انطبا، اندیشه

ن ق ش کرد از طریق وک ی خود ی  دیدار با وی هماهنگ کند. اوجاال
در یعنتی  ختودی نوشتتهی جدیتدقرین دستتخواست دربارهبه ویژه می
ی ( به بحث بپردازد، که امیدوار بود گفتمتان مبتارزه2004) دفاع از مرد 

ساله آن قتدر بیمتار بتود کته  83کوردها را قغییر دهد. متأسفانه بوکنین 
نتوانست درخواست اوجاالن را بپریرد و در عتوض یت  پیتا  حمایتت 

در ارتتر  2006او فرستتتاد. متتوری بتتوکنین دو ستال بعتتد در ستتال بترای 
پ.ک.ک  ینارسایی قلبی درگرشت. ستپ  در همتان ستال یت  کنگتره

یلتتی از "برگتتزار شتتد کتته بتته ستتتایش از متفلتتر آمریلتتایی بتته عنتتوان 
داد پرداخت و نوید میمی "ی بیستمقرین دانشمندان اجتماعی سدهبزرگ
ی در مبتارزه مراقدولت، قدرت و سلسلهی دقزهای بوکنین درباره"که 
به اجرا درخواهد آمد و قحقق خواهد یافت... ما این وعده را به عمتم ما 
ای کته یت  کنفدرالیستم دملراقیت  ملمتوس را آوریم، اولین جامعتهمی

، جنگ داخلتی ستوریه بته 2011پنج سال بعد، در سال  "سازد.مستقر می
 ی خود را داد. تای وعدهکوردها فرصت ق ش برای حرکت در راس

هتای عمتومی بهتار جنگ داخلی سوریه به عنوان بخشتی از خیتزش
 در شمال آفریقا و خاورمیانته آغتاز شتد کته غترب بته آن عنتوان 2011

بتا هتای سیاستی، زمینتهداد. کوردها با انواع پت  "بهار عرب" غیررسمی
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گرایتان، اس  ، به دانشجویان، 1به پایان سرکوب دیلتاقوری اسد فراخوان

کارگران، مخالفان سیاسی و دیگران پیوستتند. بتا ایتن حتال، بشتار استد 
رئی  جمهور سوریه از قون ، لیبی و مصتر درس گرفتته بتود و خیلتی 

کوبی جنتبش دملراقیت  رشتدیابنده بته زود سربازان خود را برای درهم
بهتار روی آمیزی کته در های عمدقاً صلحقا پاییز، اعتراض فرستاد. خیابان
 . مسلحانه علیه رژیم اسد دگرگون شدبه ی  شورش قما  داده بود

شروع شد، دولت اسد در ق ش برای خنثا کتردن  هاوقتی که اعتراض
قابعیتت کتورد بتی 200،000ی کوردها سرانجا  به حدود مخالفت بالقوه

زمانی که نیمی از کشور قحتت  2012حق قابعیت اعطا کرد. در آغاز سال 
گرا بود و نیروهتای نظامی اس  های شورشی و نیروهای شبهکنترل گروه

هتای دولتتی و اسد نیز قحلیم رفته بود، رژیم قصمیم گرفتت قمتا  مقتا 
نظامی را از مناطق کورد در شمال بیرون بلشد و در عمم ایتن منطقته را 

ی هتاکردند. گتروهگی میزنده جادر آنهایی سپرد که به کوردها و ایزدی
)پ.ی.د( کته متحتد  2قر از همه حزب اقحاد دملراقیت مخالف، برجسته

ی منطقته های روبنتایی ائت فتی بترای ادارهپ.ک.ک بود، شماری سیستم
و احزاب متحد دولت  پ.ی.دها میان ایجاد کرد. با این حال، برخی قنش

زمانی حتا دو ائت ف رقید ای کوردستان در عرا، وجود داشت، و منطقه
 3ی همتاهنگی ملتی بترای قغییتر دملراقیت بته وجتود آمتد  کمیتتهنیز 

 4)ان.سی.ستتی( قحتتت حمایتتت پ.ی.د و شتتورای ملتتی کوردستتتان
 کته هنگتامی 2012( قحت حمایت کی.آر.جی. در اوایم سال کی.ان.سی)

مملتن استت بته درگیتری نظتامی  آمد قتنش میتان دو گتروهبه نظر می
ای کوردستتان و رهبتران قتهرئتی  دولتت منط 5بیانجامد، مسعود بارزانی

پ.ک.ک دو گروه را گرد هم آوردند قا ی  ائت ف جدید به نا  شتورای 
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)اس.کی.سی( مرکد از بیش از پانزده حزب سیاستی و  1عالی کوردستان
هتای قشتلیم ایتن شتورا، صدها شورای اجتماعی قشلیم دهنتد. در متاه
قغییتر داد و  2ی دملراقیت اس.کی.سی نتا  ختود را بته جنتبش جامعته

. افتزودرا بته ائتت ف  هتای غیرکتوردگروهها و احزاب سیاسی و سازمان
ی ی موقتت بترای منطقتهی ملراقی  یت  هیئتت حاکمتهجنبش جامعه

 روژاوا ایجاد کرد. 
هتای ی دملراقی  به شدت زیتر قتأریر اندیشتهی جنبش جامعهبرنامه
ه پ.ک.ک نیتز قرار داشتت کت "کنفدرالیسم دملراقی " یدربارهپ.ی.د 

ی مردمتی در قتاریخ مشی رسمی خود در ی  کنگترهآن را به عنوان خط
مشتتی، و استتناد بعتتدی و طبتتق ایتتن ختتطپریرفتتته بتتود.  2005متته  17

کنفدرالیسم دملراقیت  روژاوا یت  سیستتم دولتتی "های روژاوا، اع میه
نیست، ی  سیستم دملراقی  از ی  مرد  بدون دولتت استت... قتدرت 

ای، از جملتته اقتصتتاد، بتته گیتترد و در هتتر زمینتتهمتترد  متتی ختتود را از
 ایتدئولوژی کنفدرالیستتی دملراقیت  در روژاوا ."رسدگی میخودبسنده
ختتواه )لیبرقتتارین(، استتت  مونیسیپالیستتم آزادی اصتتلی رکتتن دارای ستته

 ی دملراقیت  ازشناسی اجتماعی. جنبش جامعهپلورالیسم رادیلال، و بو 
ی اجتمتاعی نتوین را در مقیاستی جمعتی در ن نگرهای 2012سال  ابتدای

 2009روژاوا به اجرا درآورده است. حزب کتارگران کوردستتان از ستال 
ای موفتق بتوده( کنفدرالیستم دملراقیت  را در ق ش کرده )و قتا درجته

هتای عترا، اجترا کنتد، قجربته در امتداد مرزقرکیه  یروستاهای پراکنده
ی مزبتور، . نگترهبتودبخش انق ب روژاوا  ی باالیی الهاحاصله قا درجه

شتناختی، هم در قرکیه و هم در روژاوا، به شتدت زیتر قتأریر قفلتر بتو 
 نیستی و آنارشیستی معاصر است. یفم
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 دمکراسی رادیکال و تمرکززدایی دولت:حکومت بی

شتود  روژاوا اولتین چطور ی  حلومت بر مبنای آنارشیسم بنتا متی
ی شتدهدولت قمرکززدایینوین از ی  حلومت بیی ایجاد شللی قجربه

مراقد نیست، و امیدواریم آخرین نیز نباشد. ظرف دو ستال بدون سلسله
حلومتت  ساز و کار نویناخیر، دو و نیم میلیون انسان در روژاوا در این 

(، 1936انقت ب استپانیا )حلومتی که شباهت دارد بته  اند،مشارکت کرده
( و 2001-2003) 1نتتتیناش مجمتتع محلتتی آرژ(، جنتتب1994زاپاقیستتتا )

هتا بتا ایتن به رغم برخی شباهت موری بوکنین. مونیسیپالیسم لیبرقارینِ
هتای گرشتته، آن چته در حتال حاضتر در روژاوای هتا و قجربتهاندیشه
و بسیار بلندهمتانه است. اغترا،  -شود منحصر به فرد زده اجرا میجنگ

شتتمال ستتوریه، بتته ویتتژه بتترای نیستتت اگتتر بگتتوییم ایتتن انقتت ب در 
 آید. ها، ی  انق ب قاریخی به شمار میآنارشیست

وجتود دارد  "شوراهای محلی"ی اجتماعی، انواع در مرکز این قجربه
کند. مرد  کورد قاریخی که مشارکت حداکثری مرد  روژاوا را قرغید می

گی دارنتد. ای و خانوادههای محلی مبتنی بر وفاداری قبیلهدراز در اجتماع
ی ستازماندهی رسمی ی  پراقی  مهتم چندصدستالههای شبهاین انجمن

هتای رو اجتماعی برای کوردها بوده، پ  جای قعجد نیست که انجمتن
هتا قبتدیم شتود. در در رو به زودی به ستون فقرات حلومت جدیتد آن

دهنتد. قرین قعداد شوراها را قشتلیم متیهای محلی بزرگروژاوا انجمن
قواند در یت  انجمتن در نزدیلتی محتم )از جمله نوجوانان( می هر فرد
های محلتی، شتوراهایی مشارکت کند. ع وه بر این انجمن خودگی زنده

، احتزاب دینتیهتای های متدنی، ستازماننیز مبتنی بر محم کار، سازمان
سیاسی و دیگر شوراهای خویشاوندی )برای مثال، جوانان( وجتود دارد. 
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گی خود، اغلد عضو قعدادی شوراهای محلی اوضاع زندهمرد ، بسته به 
د یتا ند کوچ  در حد بیست و چهار نفر باشنقواناین شوراها میهستند. 

د. اما صرف نظر از ابعادشتان، بته طتور نکننده را دربرگیرصدها مشارکت
اساس ی  الگوی دملراسی مستتقیم  بر کنند. این شوراهامشابهی کار می

قواند سخن بگوید، بترای ، یعنی هر ی  نفر در شورا میپردازندبه کار می
هتا ر ی دهتد )اگرچته گیری پیشنهاد موضتوع دهتد، و بته طترحقصمیم

دهند(. معلو  گیری قرار میبسیاری شوراها وفا، جمعی را مبنای قصمیم
دانتیم کته شتود امتا متینیست عضویت در این شوراها چگونه قعیین می

عضتویت معینتی  2012 ستال ا پتیش ازقت اپوزیستیونشوراهای جنتبش 
قوانست ی  عضو قما  شد مینداشتند و هرک  که در انجمن حاضر می

و کمال باشد. در عین حال معلو  نیست این شوراها هر چند وقتت یت  
کند. امتا پیداستت بار نشست دارند و چه کسی زمان نشست را قعیین می

کته یلتی از شتوراهای ، همننان 1های محلی در کانتون عفرینکه انجمن
کارگران بیمارستتانی، هتر هفتته نشستت دارنتد. ایتن شتوراهای محلتی 

هتای دهنتد. هیئتتناپریر دملراسی روژاوا را قشلیم میواحدهای ققسیم
هتتای روژاوا( مملتتو از قتتر )بتترای نمونتته، شتتورای عتتالی کتتانتونبتتزرگ
یتن هتای سترزده از اگان این شوراهای محلی است. قما  قصتمیمنماینده

قترار  شتوراهای محلتی باید به طور رسمی مورد قبول "شوراهای باالقر"
آور باشتد. ایتن قفتاوت بستیاری بتا ستنت گیرد قا برای اعضای آن الزا 

شود. بترای فدرالیستی دارد که در آن فدراسیون جانشین کنترل محلی می
ی  شتورای محلتی قصتمیم گرفتت نیروهتای  2014نمونه، در آگوست 

زنی در شهر س ح حمم کنند، اما سه قوانند ضمن گشتمی امنیتی محلی
انجمن محلی با این قصمیم موافقت نلردنتد، بته ایتن قرقیتد در منتاطق 
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نیروهتای امنیتتی بایتد از حمتم ست ح  ،های محلتیمربوط به آن انجمن
سازی در حال حاضر به هماهنگ "شوراهای باالقر"خودداری کنند. نقش 

شود در حالی که قما  قدرت به طور محدود میشمار شوراهای محلی بی
بته طتور  "شتوراهای بتاالقر"گان حاضر در شود. نمایندهمحلی حفظ می
شتورای "شوند، و حداکثر مدت آن نیتز از ستوی ختود مرقد عوض می

رهنمودهتای ختود را شود، اما شوراهای محلتی اغلتد قعیین می "باالقر
د. هدف سیستتم نگزینبرمی قری از اعضای خودبرای گردش قلرارشونده

شتتتورایی روژاوا عبتتتارت استتتت از حداکثرستتتازی قتتتدرت محلتتتی و 
ی ضتتروری معینتتی از قمرکززدایتتی، در عتتین حتتال دستتتیابی بتته درجتته

 هماهنگی محلی و قسهیم اط عاقی. 
باقی حلومت در ورای سطح شوراهای باالقر، مشابه با یت  سیستتم 

 یشتاخهیت   قتو   بتاگتان گردشتی پارلمانی شورایی به همراه نماینتده
ی قضتایی مستتقم ها و ی  قوهاجرایی متشلم از رؤسای مشترک کانتون

گیترد، و شتوراها است. قما  قدرت حلومتی از شتوراها سرچشتمه متی
کنند، و به این قرقیتد یت  کنفدراستیون خودمختاری محلی را حفظ می

یم شتده کته سازند. این کنفدراسیون از سته کتانتون خودمختتار قشتلمی
هیچ حلومتت فتدرالی در ها و میلیشیای خود هستند. خانهدارای وزارت

اجتمتاع داوطلبانته و یتاری متقابتم، سیستم کانتونی روژاوا وجود ندارد. 
هتا از خودمختتاری زیترا ایتن اندیشته ی کنفدراسیون هستندمفاهیم کلید

ل کننتد. اجتمتاع داوطلبانته بته قمرکززدایتی رادیلتامحلی حمایتت متی
انجامتتد، در عتتین حتتال کتته هتتر ستتاختار ستتازمانی فراقتتر از متتی
کنتد. گان ابتدایی شوراهای محلی را به شدت محتدود متیگیرندهقصمیم

گی مناستبی از های ماورای شوراهای محلی باید دارای نمایندهقما  هیئت
درصد قعادل جنسیتی باشتند  40کم های قومی در کانتون و دستاجتماع

شود(. به استثنای وزارت زنان، اکثر ها نیز میخانهقما  وزارت)این شامم 
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ی هتا دارای دو وزیتر، یلتی مترد و یلتی زن، استت. عمتدهخانهوزارت
گتان شتوراهای های شورای عالی نیازمند حمایت دوسو  نماینتدهقصمیم

هتای باشد. هر کانتون، خودمختاری خود را نستبت بته قصتمیمباالقر می
هتتا را در مجلتت  خلقتتی قوانتتد آنکنتتد و متتیمتتی شتتورای عتتالی حفتتظ

رد کنتد در عتین حتال کته  قرین شورای باالقر در هر منطقه( خود)بزرگ
همننان عضو کنفدراسیون باقی بماند. این قمرکززدایی پایین بته بتاال در 
پی حفظ سطح حداکثری خودمختاری برای مرد  محلتی استت در عتین 

 کند. رغید میحال که مشارکت سیاسی حداکثری را ق
ها از سوی مجل  هم امنیت داخلی و هم امنیت خارجی برای کانتون

شود. امنیت محلی، که برابتر بتا نیتروی پلتی  خلقی هر کانتون اداره می
نا  دارد )امنیتت کوردهتا(. آستایش از ستوی شتوراهای  1آسایشاست، 
مجلت  ای که شورای محلتی و شرایط ویژه درو شود انتخاب میمحلی 

. آسایش نیز انجمن ختود را رساندکند خدمت میقعیین می خلقی کانتون
دارد )اما نه انجمنی که بتواند به مجل  خلق نماینده بفرستتد( کته در آن 

کننتد. عت وه بتر آستایش، هتا را اقختاذ متیافسران را انتخاب و قصتمیم
ای میلیشیاهای خودمدافع مردمی نیز در کارند قا امنیت را در برابر خطرهت

خارجی )برای مثال، در حال حاضر دولت اس می، اما این خطر همننین 
ای نیتز باشتد( فتراهم قواند شامم نیروهای حلومتی دولتتی و منطقتهمی

گزیند اما به طور مستتقیم این میلیشیاها افسران خود را خود برمیسازند. 
نستتبت بتته مجلتت  خلتتق کتتانتون مستتئولیت دارد. هتتم آستتایش و هتتم 

زنانه ی خودمدافع مرد  دارای دو سازمان هستند  ی  گروه فقطهامیلیشیا
و دیگری متشلم از هر دو جن . میلیشیاهایی که در کانتون دیگر یتاری 

هتای دیگتر از کار در کتانتون به طور عمدهدهند )آسایش متقابم ارائه می
ممنوع شده است( باید از مجل  خلتق همتان کتانتون پیتروی کننتد امتا 
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ختود را حفتظ کننتد. در زمتان صتلح،  هتاییگانرماندهان و قوانند فمی
 . کنندحفظ نمیها خدمت میلیشیای منظم خود را کانتون

ی روژاوا با دولتت ستوریه هنتوز آزمتوده نشتده. کنفدراستیون رابطه
ی کنتد. در عتوض، اندیشتهروژاوا به عنوان ی  دولت عمم نمی یکانتون

ای کته ابتتدا از ستوی دهد، اندیشهقدرت دوگانه را مورد استفاده قرار می
قتدرت  2مرکز اجتماع کوردهاآنارشیست فرانسوی طراحی شد.  1پرودون

ی  استراقژی بترای دستتیابی بته یت  اقتصتاد سوسیالیستتی "دوگانه را 
ی برقتراری خواه و خودمختتاری اجتمتاعی و سیاستی بته وستیلهآزادی

بترای  "مستتقیموار دملراسی مشتارکتی قدریجی و سپ  نهادهای شبله
کنتد. داری دولتی قوصتیف متیسرمایه در عد  سازگاری با اقتدار موجود

زیستی با هر دولتتی استت کته از روژاوا در حال حاضر رهسپار مسیر هم
های مجاور بتر کوردستتان بندی فعلی دولتجنگ داخلی سوریه و صف

نی کته )یعنی قرکیه، عرا، و ایران( بیرون آیتد. مترد  در روژاوا، قتا زمتا
دولت سوریه به طور مستقیم اصول روژاوا را مورد قخاصم قترار ندهتد، 

ایتن کننتد. قابعیت سوری خود را حفظ و در دولت سوریه مشارکت متی
های ها به صراحت پرچم، دلیم آن است که چرا کانتونشلنندهزیستی هم

انتد، پتول جدیتد ختود و یت  وزارت خارجته یتا ملی را ممنوع ساخته
اند، و چرا ارقتش های ملی و اورا، شناسایی خود را ابداع نلردهگررنامه

منظم ندارند. معلو  نیست مرد  روژاوا قصد حفظ این رابطه را با دولتت دارنتد 
 یا در غیر این صورت در اوضاع و احوال درگیری چه پیش خواهد آمد.

ی آنارشیستتی نتاب. یت  روژاوا نه ی  دولت است نه یت  جامعته
متتاعی بلندپروازانتته استتت کتته اغتتوای قتتدرت دولتتتی و ی اجتقجربتته

ناسیونالیسم را رد کرده و در عوض، خودمختاری، دملراستی مستتقیم و 
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ای آزاد نتتزد متترد  روژاوا بتته جتتان قمرکززدایتتی را بتترای ایجتتاد جامعتته
ی اجتمتاعی دربرکشیده. اصول روژاوا در ق ش برای نمودار یت  نگتره

گترای رادیلتال، ی کثرتبرای ی  جامعهگویی و استق ل مثکد بر پاسخ
شناسی اجتماعی و فمینیسم است. معلو  نیست این دار آنارشیسم، بو وا 

دهتد و قجربه در راستای قمرکززدایی بیشتر چنان که بوکنین پیشنهاد می
قر شود چنان ها اجرایش کردند پیش برود یا متمرکزقر و فدرالییستقزاپا

اکنتون روی وسیه و اسپانیا روی داد.آن چه همکه پ  از هر دو انق ب ر
بخش سنتی استت و رهایی-ی ملیدهد ی  عزیمت قاریخی از مبارزهمی

 باید بیشترین ع قه را نزد ضداقتدارگرایان سراسر جهان بیانگیزد.

 پلورالیسم رادیکال

ی یت  جنتبش کتورد هستتیم، در حالی که شاهد انق ب روژاوا به مثابه
پلورالیسم پویای این منطقه و آرزوهای مردمان سه کانتون چشتم نباید از 

یتت باید ایتن واقع همننینزند. بپوشیم که کنفدراسیون روژاوا را رقم می
دهنتد ی  خلق همگن را قشلیم نمی را مد نظر قرار داد که خود کوردها

موجتود در  دیتنهای قومی مشخص متعتدد و چهتار بلله یلی از گروه
هتای متعتددی از گی کوردها موجد شده بود گروهپراکندهمنطقه هستند. 

 اروپتا ایشان، اعم از بسیاری رهبران ایتدئولوژی ، در شتهرهای مختلتف
های مختلف اروپتا حضتور یابنتد. ایتن قنتوع گی کنند و در دانشگاهزنده

فرهنگی کم  کرد ی  نگاه شلیبانه و پلورالیستتی در کوردستتان پدیتد 
نتاظر بته قومیتت و  ی پلورالیسم و قنوعفقط دربارهآید. اصول روژاوا نه 
سازی این اصول در پراقی  بته ایجتاد برای بیشینهبلله  عقیده حرف دارد

 . است پرداخته دهندهساختارهای سازمان
درصتتد  65ی روژاوا قحتتت قستتلط کوردهاستتت کتته حتتدود منطقتته
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و  ارامنته، اعرابزنند. سی و پنج درصد باقی مانده از جمعیت را رقم می
ی سوریه نیتز مهتاجرانی از هتر زدهآشوریان قشلیم شده. از مناطق جنگ

شود )اگرچته . برآورد میاندآمدهدو گروه کورد و غیرکورد به این منطقه 
 200،000این ارقا  بسیار نامطمئن است( که از زمان آغاز جنگ، بتیش از 

د. ی  رقم قابم انهای سوریه به روژاوا نقم ملان کردهنفر از دیگر بخش
و قومی ستوریه و شتر، دینی های قوجه از این مهاجران جدید به اقلیت

 شود.عرا، مربوط می
قرین قومیتت در منطقته هستتند. اکثریتت ، متنوعدینکوردها، نظر به 

مرهد شافعی قعلتق به درصد( مسلمان سنی هستند که  55-65کوردها )
های شتیعه، صتوفی و نتمسلمانی هم هستند که پیرو س یدارند. کوردها

مستیحی نیتز هستتند  یکوردها از ایباشند. قعداد قابم م حظهعلوی می
شان پت  از آغتاز جنتگ ستوریه بته روژاوا مهتاجرت کردنتد. که عمده
قلفیقی دارند از ها ی  دین ند. ایزدیاهها نیز به روژاوا هجرت کردایزدی

و اس  . ی  اقلیت کوچ  در روژاوا پیرو شلم  تادیان زرقشتی، یهودی
ورد یهتودی نیتز در منطقته ، و قعداد نتازلی کتاست جدیدی از آئین زرقشتی

هتایی شتانه نظر سنتی در اجتماعهای دینی از نقطهد. اکثر این گروهوجود دار
کردند، که بخشی از آن به دلیم قبعیتدهای اجبتاری گی میی هم زندهبه شانه

ختود را بتا هتم ستهیم دینتی یدی بتوده، و بستیاری حتتا بناهتای و خودقبع
  دینی به ربت رسیده.های میانشدند. همننین درصد بزرگی از ازدواجمی

روژاوا قنوع خود را به آغتوش کشتیده و نستبت بته قعهتد ختود بته 
ها برای قوصیف اختت ف رویلترد ختود بتا پلورالیسم صراحت دارد. آن

شتود، از عبتارت کته در اکثتر منتاطق دیتده متیهای شدیدی گراییفرقه
ای بترای هتر کنند. شوراهای محلتی ویتژهپلورالیسم رادیلال استفاده می

گرشته از ایتن، شتوراهای بتاالقر گروه قومی و سازمان دینی وجود دارد. 
هتای قتومی بترای )برای نمونه شوراهای شتهر و منطقته( دارای ستهمیه
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بنتدی قومی هستند. ی  سیستم سهمیه هایگی قما  گروهقضمین نماینده
های دینتی و قتومی، خانهها، به استثنای وزارتخانهمشابه در قما  وزارت

 بترایهتای حمتایتی موجود است. اصول روژاوا همننین شتماری اقتدا 
های قومی و دینی )از جمله افتراد بتدون اعتقتاد دینتی( را گرامتی اقلیت
هتای پلورالیستتی گتیامنیتی دارای ویژهدارد. حتا میلیشیاها و دستگاه می

های قتومی و دینتی مختلتف در ها گروهصریح است به طوری که در آن
 کنند.کنار هم کار می

روژاوا راه نوینی از پلورالیسم را نشان داده که در حال حاضر در هیچ 
جایی از منطقته وجتود نتدارد. روژاوا عنتوان سلوالریستم را رد کترده، 

بته  ی پلورالیستتی،، در عوض یت  جامعتهمانند قرکیهسلوالریسمی که 
بته پردازد. اما به جای آن ختود را های دینی میسرکوب فعاالن و سازمان

هتای دهتی سیاستی بته اقلیتتامن برای احترا  و قدرت ملانی  عنوان 
 قومی منطقه مستقر کرده است.

 های روژاوا نیسم در جمهورییفم

و  "کشتف"های غرب گی از سوی رسانهگان زن کورد به قازهرزمنده
انتد. های مد نیز وارد این بازی شتدهحتا مجله -اند مهیج جلوه داده شده

آن کته دهنتد بتیجراب نشان متیفقط گان زن را ها رزمندهاما این رسانه
کمترین قوجهی به سیاست ایشان داشته باشند. در عین حال فروافتادن به 

گتان زن بریگادهتای خودمتدافع زی از رزمندهساوارهای شیئی رسانهقله
قرکیتد جنستیتی  )ی.پ.ژ( و بریگادهتای خودمتدافع عمتومیِ انهزنقما 

هتای اگر قوجهی به داللتت اندازه ساده است)ی.پ.گ( در کوردستان بی
ی بته شتدت یت  جامعته گتانانتخاب زنان برای قبدیم شدن به رزمنده
گی کنند، برای زندهوژاوا مبارزه میمردساالر نداشته باشیم. زنانی که در ر
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خود و برای حقو، خود به عنوان زنان علیه خصم قجاوز و فروش زنتان 
از زنانی  -ای نیست رزمند. اما این چیز قازهگان جنسی، میبه عنوان برده
هتا در مبتارزه بودنتد. در واقتع، از گوییم که در این منطقه دهتهسخن می

. آن انتددادهمتینظر سنتی، نیمی از اعضای پ.ک.ک را زنان قشلیم نقطه
نیستم یعبارت است از فم استجدید گان زن روژاوا ی رزمندهدربارهچه 

ی روژاوا نیسمی که به یلتی از اصتول بنیتادین قجربتهیفم صریح ایشان،
نظر عمومی به شدت مردستاالر استت  قبدیم شده. فرهنگ کورد از نقطه

های اجباری و قراردادی رواج دارد. انه غالد است، و ازدواجی مردسلطه
ها کنند، آنپیلار نمی داعشزنان )ی.پ.ژ( فقط در برابر  های مدافعیگان

و ایتن کتار را بته یت   -نیسم و برابری جنسیتی مبارزه دارنتد یبرای فم
 دهند. میزان با اندیشه و گلوله انجا  می

ی مقابم ی.پ.گ قرار دارد. زنان روژاوا امیتد دارنتد ی.پ.ژ در نقطه
قا آن زمان به عنتوان  دیگر به ی.پ.ژ نیازی نباشد، امادر آینده که زمانی 
زنانه هم برای مبارزه علیه دشمنان روژاوا و هم برای حم قما ی  نیروی 

زنتان  های مدافعیگاند داد. نمسائم اجتماعی به عمللرد خود ادامه خواه
ای از ایت باید به طور کامم در ی.پ.گ ادغتا  شتود، امتا در ستایهدر نه

ای کم بترای آینتدهدست 1ی جوامع کوردکنگرهگرایانه، پراگماقیسم آرمان
قعتادل در میلیتاریستم  در راستتای برقتراریبینی قصمیم گرفته قابم پیش

یعنتی یا سازمان مادر آن ی میلیشیاهای نظامی مانند ی.پ.گ )مردانه سنتاً
ی (، بته ی.پ.ژ بته عنتوان یت  نیتروی رزمنتدهحزب اقحاد دملراقیت 

بته عت وه، در حتالی کته رهبتری قمتا  منحصراً زنانه نیاز خواهتد بتود. 
درصتد از  40کتم دارای های روژاوا باید دستشوراهای حاکم بر کانتون

درصتد از زنتان  60قتا  50هر دو جنسیت باشد، رهبری ی.پ.گ عموماً 
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کنتد. زیرا قا حد زیتادی از رهبتری ی.پ.ژ نیروگیتری متیقشلیم شده 
 1ژ-ی آستتایشزنانتتهعتت وه بتتر میلیشتتیای ی.پ.ژ، نیتتروی امنیتتتی قمتتا 

 با موضتوعیت ( به قنهایی مسئول جرایم"امنیت")آسایش معادل کوردی 
گی، و جرایم ناشی از نفرت استت، در زنان، کودکان، سوءرفتارهای خانه

و اجرای دیگر وظتایف  به بازرسی وسایم نقلیهعین حال به طور مستقم 
 پردازد.آسایش می "استاندارد"

شتاید  -زنانته ی قمتا البته، ی.پ.ژ یتادآور دیگتر نیروهتای رزمنتده
 -جنتگ داخلتی استپانیا )زنان آزاد(  2موخرس لیبرسها، مشهورقرین آن

. این شباهت هم دقیق است و هم خطرنتاک، زیترا متوخرس باشدمینیز 
ی مهید را برای مفهتو  سیاستی ذاقتاً لیبرس در واقع ی  نیروی رزمنده

ای بته اندیشته رادیلال برابری جنسی و جنسیتی قشلیم داد اما متأستفانه
 قلتریمپرستتند و هتا آن را چنتان متیکه بسیاری از رادیلال قبدیم شده

درنظتر  هتای واقعتیقوانند زنان آزاد اسپانیا را مانند انسانکنند که نمیمی
را رسد نبایتد همتان اشتتباه نیسم در روژاوا مییبگیرند. وقتی نوبت به فم

گتی ختود را بترای واقعی هستند که زنتده افرادیها این ؛این بار با شر، کرد
هتای داستتان اندازند. زنان کتاببه خطر می ایقدرقمندانههای سیاسی اندیشه

ای کاریلاقورهتای رستانهنیستند کته محتگ گترفتن استلحه در دستت بته 
  قبدیم شده باشند. "4اَس-بَد"و  " 3سلسی آمازون"های محبوب رسانه

بترای حقتو، زنتان در  هتایتیهای دیگتری کته روژاوایلی از روش
زنانته بتوده کته از ستوی های قمتا ند، ایجاد خانهنککوردستان مبارزه می

سال  15هر زن باالی هایی هستند که ها خانهشود. اینژ اداره می-آسایش
آمتوزش از و  بمانتدجا برود و قا هر زمان که مایتم استت قوان به آنمی

                                                           
1 . Asayish-J 

2 . Mujeres Libers 

3 . sexy amazons 

4 . badass 



 47/ روژاوا  انقالب

 

، و سپ  هر زمان کته ختود خواستت )بتا انتختاب مند شودبهرهرایگان 
گی آسودهی خود بازگردد. برای دفاع از امانت و قضمین خویش( به خانه
در ها را ندارد. انهی ورود به این خان، هیچ مردی اجازهخاطر و امنیت زن

ژ، در -مرکتز ماننتد ایتن در روژاوا وجتود دارد. آستایش 30حال حاضر 
واکنش به خودکشی زنان به دلیم ازدواج اجباری، ی  خط قمتاس ویتژه 

 ی پشتیبانی عاطفی و جسمانی در هر زمان، قدبیر کرده است. برای ارائه
و یلی از سه رود ژ فراقر می-فمینیسم در روژاوا از ی.پ.ژ و آسایش

دهد. جامعه، چنان که در اصول را قشلیم می وااصم بنیادین انق ب روژا
روژاوا قصویر شده، باید رهگرار مسیری نوین به سوی فمینیستم شتود و 

کند. با درنظرگیری ایتن امتر، فقط ادعای حمایت از فمینیسم کفایت نمی
ه کتانتون بته های اجتماعی در سفمینیسم ی  پراقی  اساسی قما  مراوده

نتاب در  عاملیتگران سیاسی راستین با ی  کنش ،آید، و زنانحساب می
 شوند که هم در خود و هم برای خود انق بی است.نظر گرفته می

 یک اقتصاد مردمی

شتود قتا از خوانده متی "اقتصاد مردمی"ی اقتصادی انق ب روژاوا برنامه
دولتتی( متفتاوت شتود. امتا اقتصادهای سنتی بازار و سوسیالیستی )یعنی 

داری و ی ستترمایهاگرچتته ایتتن اقتصتتاد ختتود را چتتون آلترنتتاقیو دوگانتته
دهد، قا کنون به عنوان ی  الگوی قمتا  و کمتال قرار میفرض کمونیسم 

شلم نگرفته است. سه مفهو  اصلی در این اقتصاد مردمتی نهفتته استت  
ستد و ، ماللیت خصوصتی بتر استاس مصترف، و کهای عمومیدارایی

بتیش از آن کته  ی اقتصتادی روژاواکارهای زیر مدیریت کارگران. قجربه
که بایتد ساز است چاره ی  سیستم موقت اجرای ی  مفهو  واحد باشد،

 پاسخ گوید. کنندهریگبه نیازهای جنگ و قحریم اقتصادی زمین
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ی ی  سال پیش از فوران بهار عرب در سوریه، منطقته 2010در سال 
آن را  درصد صادرات 70ولید ناخالص ملی و درصد ق 40از روژاوا بیش 
درصتد جمعیتت ستوریه  17داد و این به رغم آن بود که فقط قشلیم می

کردند. و با این حال، درآمتد مترد  روژاوا زیتر گی میدر این منطقه زنده
ی معتروف ی روژاوا در جلگتهمتوسط درآمد مترد  کشتور بتود. منطقته

قترین ، جایی میان رودهای فرات و دجلته، و کهتنالنهرین واقع استبین
شتمال ستوریه بته  2011آید. قا ستال مرکز کشاورزی جهان به شمار می

پرداختت و صدور گند ، پنبه و گوشت به کشورهای همسایه و اروپا می
در ی منطقته هتانفت کشور بود. آب فراوان رود یقرین قولیدکنندهبزرگ
هتتای ستتیمان و دیگتتر کارخانتتهداد متتیاملتتان  1980و  1970هتتای دهتته

احتداث شتود. بتا ایتن حتال، از واحدهای صنعتی متوسط در این منطقه 
زمان آغاز جنگ داخلی ستوریه، زیرستاخت الز  بترای حمایتت از ایتن 

ها و خطوط های اقتصادی از بین رفته است. نیرو، ارقباطات، جادهفعالیت
مخروبته، جنتگ  اهتایزیربنانتد. گی به طور جدی آسید دیتدهآهن همه

قر از همه از سوی قرکیته دائمی و ی  قحریم سفت و سخت )قابم قوجه
اقتصتاد ستنتی منطقته را بته  نها مرز باربات روژاوا ستهیم استت(که در ق

حزب اقحاد دملراقی  دست به کار آغتاز  2012ویرانی کشانده. در سال 
در ادامته بته  ی اقتصادی اجتماعی نا  داشت، وچیزی شد که ابتدا برنامه

ی اقتصتادی مردمتی بتر برنامتهقغییتر نتا  داد.  1ی اقتصادی مردمیبرنامه
 کوردهتا در کوردستتان یزیستتههتای های اوجاالن و قجربهمبنای نوشته

 )جنوب قرکیه( بود.  شمالی
برچیتده شتد، یعنتی  2012سنتی در اواخر سال  "ماللیت خصوصی"

قما  بناها، اراضی و زیربناها قحت کنترل شوراهای شتهری متعتدد قترار 
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هتا گرفت. با این حال، این به معنای آن نبود که مرد  دیگر صاحد خانته
ماللیتت بته " یحاکمتهیا کسد و کارهای خود نبودنتد. شتوراها اصتم 

، اصلی که از سوی هتیچ شتورایی ندبه اجرا درآورد را "ی مصرفواسطه
ی مصرف یعنی زمتانی کته یت  بنتا قابم فسخ نیست. ماللیت به واسطه

ی شخص یتا اشخاصتی مانند ی  خانه یا ی  کسد و کار مورد استفاده
هتا هستتند امتا گان در واقع صاحد زمین و ساختمانکنندهاست، مصرف

د به فروش رسانند. اوجاالن نوشتت کته قوانند آن را در ی  بازار آزانمی
شود ماللیت مصرفی عاملی است که مانع سوداگری و انباشت سرمایه می

انجامتد. گرشتته از ماللیتت بتر مبنتای ی خود به استثمار متیکه به نوبه
خواهتد  به دارایی عمتومی قبتدیممصرف، هر ماللیت دیگری در اساس 

شتتد. ایتتن برچیتتدن ماللیتتت خصوصتتی قتتا کاالهتتا یعنتتی خودروهتتا، 
بللته بته  یابتد، وسایم برقی، وسایم خانه و غیره قوسعه نمیآالتماشین

    شود. ها محدود میزمین، زیربنا و ساختمان
شتود کته قحتت عمومی شامم زمین، زیربنا و بناهایی متی هایدارایی

. شتوراها شودمیارت شوراها نگاهداری ماللیت افراد نیست بلله زیر نظ
های عمومی را جهت استفاده به افتراد قوانند این داراییی خود میبه نوبه

ی ی یت  شتبلههای عمومی، روشی هم بترای ارائتهانتقال دهند. دارایی
ستازی مصترف منتابع متادی هم برای بیشینه ایمن نزد افراد بدون منبع و
هتای عمتومی همننتین شتامم دارایتیشتود. جامعه در نظتر گرفتته متی

هتا، حیتات وحتش و ها، پتارکشناختی منطقه از جمله آبهای بو جنبه
بته زعتم دکتتر  شود.ی احشا  میهای غیرمسلونی، و حتا عمدهسرزمین

چهار  ماللیت خصوصی ستنتی ، وزیر مشترک اقتصاد، سه1احمد یوسف
رستد و هتای عمتومی بته مصترف متیدر حال حاضر بته صتورت دارایتی

                                                           
1 . Ahmad Yousef 
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. ، قحتت ماللیتت قترار داردمصترف افتراد بته صتورتچهار  نیز هنوز ی 
نظتر های عمتومی از نقطتهگیرد که داراییفرض می مردمی ی اقتصادیبرنامه

یازی به مالیات وجود نتدارد، و از زمتان اقتصادی به قدری قوانمند است که ن
 نبوده. آغاز انق ب روژاوا قا کنون نیز هیچ نوع مالیاقی در کار

ی اقتصادی است. کتارگران قترار ی سو  برنامهمدیریت کارگری پایه
های کار خود از طریق شوراهای کارگری که است ابزار قولید را در ملان

باشتتند کنتتترل کننتتد. طبتتق نستتبت بتته شتتوراهای محلتتی پاستتخگو متتی
حتتدود  دروزارت اقتصتتاد، شتتوراهای کتتارگری قتتا کنتتون  هتتایگتتزارش

های روژاوا قشلیم شده است. شوراهای کارگری از ستوی سو  بنگاهی 
شوند قتا و شوراهای محلی متعدد هماهنگ می های اقتصادیخانهوزارت

 جریان روان اجناس، ملزومات و دیگر مواد ضروری را قضمین کنند. 
ها ی اقتصادی مردمی در عین حال قما  فعالیت اقتصادی کانتونبرنامه

خوانتد. معلتو  نیستت شتناختی فرامتینظر بتو را به عمللرد مناسد از 
مسئولیت این امر با چه کسی است، شوراهای کارگری، شوراهای محلی، 

از ستوی هتای گونتاگون های مردمی. طی بیانیهشوراهای شهر، یا انجمن
دهی بته صتنعت ی اولویتبارها بار قرکر دربارهاقتصاد،  هایخانهوزارت

 اما جزئیاقی در کار نیست. -آید شم میشناختی به چمعقول از نظر بو 
ی آن بتا دیگتر ی اقتصادی مردمی همننین وقتی صحبت رابطهبرنامه

آید ابهتا  دارد. مقتدار قابتم اقتصادهای داخم و خارج سوریه به میان می
نفتت  های از فعالیت اقتصادی جاری در منطقه ناشی از بازار ستیام حظه

گتان نماینتده 2014شتود. در پتاییز است که به خارج منطقه فروخته متی
دور اروپا ستفر کردنتد و بته  قا به دور "شرکای قجاری"روژاوا در پی ایجاد 

رسید پیشنهاد ی  سیاست بازار آزاد استاندارد، در عین حتال حترف نظر می
 یاصتول کتانتون .دادنتدرا متیهای مالی داخم روژاوا ها و دیگر مثسسهبان 

گوید که این منطقته پتول و اورا، بهتادار ختود را روژاوا نیز به صراحت می
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ایتن هتا برداشتته شتوند قولید نخواهد کرد، پ  معلو  نیست حتا اگر قحریم
  چگونه روی خواهد داد.در عمم ها حلومتروابط قجاری میان  قبیم

گتی رستد در چگونتهی اقتصتادی مردمتی بته نظتر متیبرنامه قدرت
ی سازی اقتصاد برای مرد  محلتی استت. برنامته، هتم بته واستطهانسانی
های عمومی نزد جامعه برای قأمین نیازمندان و هم اختیارگراری داراییدر

های محتدود کوچت  بترای ققویتت و قرفیتع ی ایجاد ماللیتبه واسطه
یابتد. متدیریت کتارگری نیازهای محلی به این مهم دستت متیبازارها و 
شتود و اقتصتاد ی مشارکت در اقتصاد محلی میافزایش و قوسعهموجد 

را برای افرادی که به طور مستقیم زیتر قتأریر آن قترار دارنتد پاستخگوقر 
گتی استت ی اقتصادی محلی در پی ایجاد ی  خودبسندهسازد. برنامهمی

شناسانه قنظیم شده به طوری که به واقع مترد  و ستیاره که با نظارت بو 
ی اقتصتادی مردمتی گیرد. خ صته، برنامتهباالقر از سودها در نظر میرا 

شتده بترای قطبیتق بتا حلومتت ق ش دارد ی  اقتصاد مشارکتی محلتی
 شده ایجاد کند.  مشارکتی محلی

 تواند صبر کند، و ما نیزروژاوا نمی

ها در غرب عمدقاً در خصوص انق ب روژاوا سلوت اختیار رادیلال
ها نسبت به ایتن وقتایع بته نظتر جا که جریان اصلی رسانهناند، و آکرده

ع قمندقر از ما بودند، خود را در اوضاعی غرید یافتیم. البته بترای ایتن 
ی انق بی جاری در شمال سوریه دالیتم گی در خصوص قجربهع قهبی

 هایی وجود دارد.و بهانه
روژاوا  قرین ایرادی که از سوی چپ بترای حمایتت از انقت بشایع
هتای آن نتامعلو  یتا مشتلوک استت. شود این است که انگیزهمطرح می
هتای مردمتی در دیگتر ی انقت بها قاریخ درازی در مشاهدهآنارشیست
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د یتا حتتا از ستوی شتدارند که یا از سوی عناصر لیبرال خنثتا متی جاها
هتا نگتران . بسیاری از چپرفتزیر کنترل می های اقتدارگرای چپگروه

کننتد. گان آن در این انق ب ایفا متینقشی هستند که پ.ک.ک و نماینده
ی حمایت راستخ از سالهان کوردستان دارای ی  قاریخ سی حزب کارگر

ایدئولوژی و پراقی  استالینیستی/مائوئیستی بود کته بته حتق بستیاری از 
 خواه را در غرب از خود بیگانه کرد. به ویژه، اقتدارگراییهای آزادیچپ

ختتاموش کتتردن ی پ.ک.ک و گتترایش سلتاریستتتی آن بتته سرستتختانه
های کوردستان، به حق موجد آمیز هر مخالفتی در میان رادیلالخشونت

شد حمایت از پ.ک.ک در اروپا و آمریلا از میان برود. امتا بترای متدت 
ی  دهه است، از زمان به زنتدان افتتادن اوجتاالن، کته پ.ک.ک بیش از 

کنتد و از آن زمتان بتا قتر متیازماندهی آنارشیستتیادعای ی  الگوی س
قر، روژاوا کته پردازد. از این مهمهای رادیلال به فعالیت میشماری گروه
ای از پ.ک.ک در حتزب اقحتاد دملراقیت  گی قدرقمندانهدارای نماینده

هتای ختود بللته بتا باشد، اقتدارگرایی را نه قنهتا در گفتتار و نوشتتهمی
بته  بتاز هتمپراقی  خود رد کترده استت. اگتر حتتا وضوح بیشتری در 

، این واقعیت که در حتال باشیمپ.ک.ک و حزب اقحاد دملراقی  ظنین 
حاضتتر در ستتاختارهای سیاستتی روژاوا هتتیچ ارتتری از اقتتتدارگرایی یتتا 

های غرب را مجتاب بته زدودن آید باید رادیلالسلتاریسم به چشم نمی
 های خود کند. ظن

بنا به میم خود قغییر کرده باشد یا ناگزیر از قغییر آیا این که پ.ک.ک 
، به واقع اهمیتی ندارد. در این رابطته قنهتا باشد مرد  بوده بنا به خواست

 رفتارای که وجود دارد این است که انق ب به چه نحو در گفتار و مسئله
 اقتتدارگرا و سلتاریستت ،و گفتتار رفتتاراین که آیا این  و یابد،نمود می
ی روژاوا از دو ستتال گرشتتته هرگونتته قحلیتتم صتتادقانه یتتا خیتتر. استتت
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هتای قمرکتززدا و و اندیشته رفتتاری قعهد راستین به گفتتار، دهندهنشان
هتای ها و آنارشیستی ناکامم پ.ک.ک، انق بیگرشتهپلورالیستی است. 

کنتد. اگتر بته حمایتت از انقت ب روژاوا متی قترغربی را اکنون موظتف
قتوانیم از گتاه بایتد هتر جتا کته متی، آننلتردهپ.ک.ک به واقع قغییتر 

ایدئولوژی ضداقتدارگرایی و قمرکززدایی رادیلتال حمایتت و پشتتیبانی 
کنیم قا هر گونه سازش انق ب فعلی با پ.ک.ک یا هر نتوع اقتتدارگرای 

ز ، پ  به طور حتم باید اکردهدیگر چپ دفع شود. و اگر پ.ک.ک قغییر 
ختواه استت کته بته نحتو متورقی رادیلتال و آزادی ی سیاسیی  پروژه

 حمایت به عمم آوریم. 
ی کوردهتا و هتای مبتارزهگتیبسیاری از ما بته حتق در ارتر پینیتده

ایم. این گیجی قابم فهم است اما موجود در منطقه گیج شده یهاسیاست
گتی و حمایتت ای برای ما باشد قا همبستتهگی موجود نباید بهانهپینیده

آیتد )از جملته خود را دریغ کنیم. هر روز منابع جدیدی بته دستت متی
ی آزگتار کوردهتا ی نه فقط مبارزههمین کتاب کوچ ( که قاریخ پینیده

گتی قوانیم فرابگیریم. این کار قتازهدهد. میبلله کم منطقه را قوضیح می
و ظریف استت ی فلسطین نیز به شدت پینیده ندارد. برای نمونه، مبارزه

ی مزبتور را قابتم فهتم اما چپ رادیلال خود دست به کار شد قا مبتارزه
کند. به جای دوری کردن از ایتن وضتعیت قتاریخی یتا انتظتار قوضتیح 

 نستبتیهتای انقت ب روژاوا هتای متا یتا سیاستتدیگرانی که با سیاست
به ختود ی روژاوا ی کوردها و به ویژه مبارزهی مبارزهندارند، باید درباره
 و دیگران بیاموزیم. 

های زیادی وجود دارند که به دلیتم حمایتت نظتامی دولتت رادیلال
گتتان ی.پ.گ/ی.پ.ژ نستتبت بتته کوردهتتا و ایتتاالت متحتتده از رزمنتتده

ی روژاوا ظنین هستند. ایاالت متحده ظرف بیست سال گرشتته از قوسعه
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یبتان ختود های مختلف خاورمیانته ماننتد ناگان کورد در درگیریرزمنده
استتتفاده کتترده استتت. ایتتن دغدغتته وجتتود دارد کتته روژاوا دولتتت 

ی منافع ایاالت متحده باشد یا به آن قبدیم شود، چیتزی کته نشاندهدست
های ایتاالت متحتده حاضتر بته حمایتت از آن نیستتند. امتا اکثر رادیلال

داری و ضتتددولتی در روژاوا را کمتتتر حمایتتت از انقتت ب ضدستترمایه
ه حمایت ضمنی از منافع سیاسی ایاالت متحده در خارج نسبت قوان بمی

داد. روشن است که حمایت جاری ایتاالت متحتده از روژاوا فقتط یت  
افتزایش  داعتش "قنزل"ها را برای ی پراگماقی  است قا ق ش آنمسئله

به طور مشخص ی  انقت ب ضتدآمریلایی نیستت دهد. انق ب روژاوا 
، مطلبتی استداری و ضددولتی ضدسرمایهبلله به صراحت ی  انق ب 

گیتری ایتن قوانیم و باید از آن به قمامی حمایتت کنتیم. نادیتدهکه ما می
هتای باورانته استت کته رادیلتالحقایق، فروافتادن به همان بازی ماهیت

 های دانشگاهی و قئوری منجمد کرده. غربی را در عرصه
 قوجتهقابتم ی فقتدان جمعیتت ی جغرافیایی، به ع وهانزوا و فاصله

مهاجر کورد در ایاالت متحده، ارقباط رو در رو را دشوار کترده، بته ایتن 
ی منطقته بته جریتان ی مرد  برای قحصیم اط عات دربتارهقرقید عمده
کنند. این کام ً درست است که سفر بته چیاپتاس، ها اقلا میاصلی رسانه

هتا ریه بترای رادیلتالیونان، فلسطین یا فرگوسن نسبت بته شتمال ستو
اما نباید به خود اجازه دهیم این دشواری موجد قعویق در  قر استآسان

 یهاگی ما شود. دیگر وسایم ارقباطی نیز به دلیم اقدا حمایت و همبسته
دولت سوریه و جنگ داخلی از بین رفته است. طی بهتار عترب، دولتت 

جا پیش رفت کته نسوریه به طور شدید اینترنت را محدود ساخت و قا آ
به واقع خطوط کابلی را قطع کرد، و جنگ داخلتی از آن زمتان وضتعیت 

قتر کترده. قحتریم و بستتن مترز بته مراقتد خترابدر منطقه اینترنت را 
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از سوی ارقش قرکیه نیز موجد محدودیت شتدید رفتت و  قرکیه/سوریه
قردیتد  عاقی و جغرافیایی بتیاین انزوای اط آمد و جریان اط عات شد.

های رادیلال غترب اجتماع ها از سویعقد افتادن برخی حمایتموجد 
گتی در همته رژیم صهیونیستتی. اما ملزی ، ایاالت متحده، و شده است

هتای هتا چنتین قاکتیت گرشته برای سرکوب حمایتت از دیگتر مبتارزه
اند ما را متوقف کنند. و اگر خطر اند و نتوانستهمستوجد قوبیخ را آزموده

قر باشد، پ  ضرورت حمایت ما نیز بیشتتر استت. هتر روژاوا بزرگ در
گشتایند هایی برای ارقباط میهفته فعاالن در روژاوا و جاهای دیگر کانال

 ها مشارکت کنیم. که ما باید فعاالنه در آن
ها در ایتاالت متحتده های متعددی در میان است که چرا رادیلالبهانه

 ب روژاوا قعلم کنند، با این حتال متا دیگتر میم دارند در حمایت از انق
هتای شتجاع روژوا نیم صبر کنیم. نظر به این که قدر مسلم انق بیاقونمی

گی ما بهره ببرند، ما نیز به انقت ب روژاوا قوانند از همبستههمین حاال می
هتای متدتبرای کار خود در غرب نیاز داریم. سیاست انق بی در غترب 

های جدید بتوده، و ها و اندیشهانتظار ی  آمیزش کنشمدید است که در 
ست که باید از آن حمایتت ا های خود همانیانق ب روژاوا در قما  جنبه
گیتریم. مترد  روژاوا هتای ختود را جتدی متیکنیم اگر اساستاً سیاستت

 محتگقتوانیم قوانند برای حمایت ما انتظار بلشند، و متا هتم نمتینمی
اکنتون ادراکات الز  جهت قحلیم انق بتی کته هتمی گرانهایمنی گزینش

اند، ما نیتز راه شلفد انتظار بلشیم. مرد  روژاوا مبارزه را انتخاب کردهمی
 دیگری نداریم.
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 ی ی.پ.ژ در کوبانی به مادر خود:رزمندهدختر ی یک نامه

 .ا  را گرفتیمگیساله 19د مادر. دیروز جشن قول ،الم خوب استحمن 
ی مادران خواند. یاد قو افتاد  و دربارهآواز زیبایی  1دوستم آزاد

 آزادگریست. خواند میگریستم. آزاد صدای زیبایی دارد، او هم وقتی می
 که مادرش را ندیده. شودمی، ی  سالی دلتنگ مادرش استهم 

کم  کردیم. دو قا گلوله خورده بود.  دیدهزخمدیروز به ی  رفیق 
دانست دومین گلوله کرد، نمیاش اشاره میسینهی اول در وقتی به گلوله

اش را باندپینی خمآمد، زاش هم خون میهم به او اصابت کرده. از پهلوی
 کردیم و من به او خون داد .

ها فاصله است. ما و آن بینمادر... فقط چند مایم  ،شر، کوبانی هستیم
شنویم، وقتی به را می هایشانسیمبیبینیم، صدای شان را میهای سیاهپرچم
شویم اما هایشان نمیمتوجه حرف کنندصحبت میهای خارجی زبان

 اند.که حسابی قرسیده پیداست
قرین است که از ، جوان2نفره هستیم. رشوی نهما در ی  گروه رزمنده

اهم  4جنگید و بعد به ما پیوست. آالنمی 3عبیادقم درعفرین آمده. 
جنگید و بعد می 6کانیهسرهی قمیشلو، او هم در محله، از بهترین 5قمیشلوئه

. 7ها یادگار آوینهاین گوید. میاش چند زخم داردبه ما پیوست. روی بدن
اش در زن ید،آهای قندیم می، از کوهتسرزمنده قرینبزرگ 8درسیم

 دو بنه قنها گراشت. دیاربلر شهید شد و او را با
ی کوبانی هستیم. چیز زیادی درباره یدامنهی  خانه در  قوی
قصویر ی  پیرمرد هست و ی  مرد جوان با جا ایننیم. دانمی خانهصاحد

                                                           
1 . Azad 

2 . Resho 

3 . Tal Abyad 

4 . Alan 

5 . Qamishlo 

6 . Sere Kaniye 

7 . Avin 

8 .Dersim 
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او هم شهید شده... ی  قصویر از قاضی  رسدمی ی  ربان مشلی، به نظر

ی عثمانی قدیم ، آپو، و ی  نقشه2هم هست، م  مصطفی بارزانی 1محمد
 .   داردکه به نا  کوردستان اشاره 
. قواند زیبا باشدمیه هم گی بدون قهوزنده دیدیممدقیه قهوه نخوردیم، 

 .ا  مادرهای قو نخوردهگی قهوهای به خوشمزهقهوه اشراست
دفاع کنیم. هیچ وقت  آرا  و پر از صلح قا از ی  شهر ایمجا آمدهاین

خیلی از مجروحان و  پناه، در عوض شرکت نلردیمدر کشتن هیچ ک  
گان برادران سوری خود بودیم. داریم از ی  شهر مسلمان دفاع پناهنده
 کنیم.نیروهای وحشی دفاع میها مسجد دارد. از آن در برابر کنیم که دهمی

به دیدارت  کثیف قحمیلی بر ما قما  شودمادر، همین که این جنگ 
، او هم برای دیدار جا خواهیم بودا  درسیم آنآیم. همراه رفیقمی

خواهیم مان دلتنگ خانه هستیم و میاش راهی دیاربلر است. همهفرزندان
شاید هرگز  شود.جا برگردیم، اما این جنگ دلتنگی سرش نمیبه آن
هاست خواب دیدار قو را که مدت پ  مطمئن باش گرد ، مادر.نباز
 نبود.من ، اما بخت یار دید می

ای خواهی گشت دیدن خواهی کرد و پی خانهدانم روزی از کوبانی می
گی من بود... این خانه در شر، کوبانی که شاهد آخرین روزهای زنده

است. بخشی از آن خراب شده، ی  در سبزرنگ دارد پر از سوراخ گلوله 
، نا  من را خواهی کندبه سوی شر، نگاه میبینی، یلی و سه پنجره می

ها را ت آن پنجره، مادر، آخرین لحظهبا جوهر سرخ نوشتم... پش که دید
بود ، نوری که از  چشم دوختهشمرد  در حالی که به نور خورشید می

 قابید.آن پنجره به داخم می روی گلوله هایسوراخ
خواند، او می شی مادررا درباره آوازپشت آن پنجره، آزاد آخرین 

 "مادر، دلتنگتم."خواند زیبایی داشت وقتی که می صدای
 مادر، دلتنگتم
 3دخترت، نارین

                                                           
1 . Qazi mohammad 

2 . Mulla Mustafa Barzani 

3 . Narin 





 

گی است مطلب زیر یک بیانیه و فراخوان برای همبسته
 1فعاالن ال.جی.بی.تیها و فمینیست"که از سوی 

 انتشار یافت. 2014در اکتبر الین به طور آن "ترکیه

 یک فراخوان به خواهران و رفقایمان

گتی مملن ساختن ی  زندهگان زن کورد برای زنان روژاوا و رزمنده
گتی اند. ایتن یت  زنتدهانق ب به پا کردهی  با چنگ و دندان آلترناقیو 
قتا در ست هاها و قومیتنه فقط برای زنان بلله برای قما  اقلیت آلترناقیو

کنتتار یلتتدیگر در صتتلح و آرامتتش بتته ستتر برنتتد؛ یتت  آلترنتتاقیو بتترای 
 پدرساالری.داری، برای سرمایه

هتا، هتا، قترکمنها از جملته ایتزدیدر حال کشتار قما  اقلیت داعش
های دیگر خاورمیانه است. همین ی  متاه پتیش مسیحیان و بسیار اقلیت

، همراه با ایاالت متحده، قرکیه و داعشقصابی شدند.  2شنگالهای ایزدی
د نترا دار آلترنتاقیوگی دهی به این زندهقصد پایانبه ویژه  هادیگر قدرت

 اند. که زنان آن را مملن ساخته
کشتی دست بته کتار نستم 3هادانیم، وقتی نازیطور که همه میهمان

ها شدند، اگرچه قما  دنیا از آن چته در آلمتان نتازی یهودیان در اردوگاه
خبر نبودند، برخی کشورها خبر داشتند و بته ختاطر برختی گرشت بامی

رژیتم نین قصمیم گرفتند ستلوت اختیتار کننتد. های سیاسی خوقاکتی 
                                                           
1 . Lesbian, gay, bisexual and transgender (LGBT) 

2 . Sinjar 

3 . Nazi 
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بارها بار هزاران فلسطینی را به قتم رسانده و آخرین آن هتم  صهیونیستی
بار دیگتر بته دلیتم منتافع سیاستی  المللیهای بینکشتار غزه بود. قدرت

چشتم پوشتیدند. در  رژیتم صهیونیستتی جنایات جنگتیاز  خونین خود
ی زنتان مشغول قجاوز، قتم و شلنجهها وقتی ارقش صرب 1990ی دهه

کردند که مشغول انجتا  کتاری المللی فقط وانمود میهای بینبود قدرت
دستتت در جنگتی مختتوف دارد.  داعتشهستتند. و حتاال در خاورمیانتته، 

کننتد و علیته ایشتان قستاوقی نشتان به زنتان قجتاوز متی داعشاعضای 
کننتد لمللی قظاهر متیاهای بینگنجد. و قدرتدهند که در مخیله نمیمی

این به  داعشکه مشغول انجا  کاری هستند در حالی که به واقع منتظرند 
در روژاوا بته رهبتری زنتان کتورد، پایتان دهتد. ایتن  آلترنتاقیوگی زنده
المللی در کنار کشور ما، قرکیه، در ق ش هستند کوبانی را های بینقدرت

، و قرکیه پا را فراقتر گراشتته های سیاسی قربانی کنندبنا به برخی قاکتی 
دهد. قرکیه قصتد دارد بتا ادامه می داعشو به حمایت مستقیم از اعضای 

بترای ختود بستازد، درستت همتان  1گیرضربهی منطقهی روژاوا ی  قخلیه
ایتتن روزهتتا بتتا ستترزمین فلستتطینیان کتترد.  رژیتتم صهیونیستتتیگونتته کتته 

است اما به واقع در این اوضاع و احتوال دردنتاک  اس  خوشان دنیای خوش
  چیزی برای جشن گرفتن وجود ندارد.

گی و منتافع زنتان استت کته در راستتای ها این همیشه زندهدر قما  جنگ
قتوانیم شود. ما زنتان سراستر جهتان نمتیهای سیاسی قربانی میبرخی قاکتی 

زنان کورد در روژاوا دفاع کنتیم، ی ما باید از اجازه دهیم قاریخ قلرار شود. همه
های زنان هرگز ما را نخواهد بخشید. حتا اگتر در غیر این صورت قاریخ مبارزه
بترای را در روژاوا پدیتد آوردنتد  آلترنتاقیوگتی جان این زنانی کته یت  زنتده

فاقد اهمیت باشد، برای ما که در کتار مبتارزه بترای یت  ها و قدرقمندان دولت

                                                           
1 . buffer zone 
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 زنان هستیم باید اهمیت داشته باشد. گی بهتر نزدزنده
این ی  مسئولیت قاریخی است کته بته دوش فعتاالن حقتو، زنتان، 

ها، فعاالن ال.جی.بی.قتی، زنتان سوسیالیستت و زنتان مستلمان فمینیست
 سراسر جهان قرار دارد.

 
روی  که انگار هیچ چیزادامه دهیم  خود گیبه زندهطوری توانیم نمی

علیه  داعشکنیم بر ضد این کشتار گی مینداده! باید هر کجا که زنده
ی ممکن صدای خود را بلند کنیم. باید صدای به هر وسیله زنان کورد

 خود را بلند کنیم. باید از این زنان دفاع کنیم. باید که به پا خیزیم.
 





 

ایت عمومی حم بهمطلب زیر یک فراخوان است 
که از سوی مدیریت کانتون کوبانی به  ،گسترده

. فراخوان از سوی مرکز اطالعات ی تحریر درآمدرشته
ها و امور و روابط حزب اتحاد دمکراتیک، دفتر رسانه

الملل در سطح بین 11/1/2014عمومی )اروپا(، در تاریخ 
 منتشر شد.

 یک فراخوان برای رؤیای آزادی

قرکیته، بخشتی از قمتدن -اقع در مترز ستوریهکوبانی، شهر کوچ  و
هتای انستانی دیرپتایی الهتا  دهتد و از ارزشالنهرین را قشتلیم متیبین
 النهرین پدید آمد. گیرد که در بینمی

طی انق ب مردمی سوریه، کوبانی اولین منطقته در غترب کوردستتان 
عمتم، )روژاوا( بود که خود را از کنترل رژیم بعث آزاد ساخت. این، در 
آمتد. اولین گا  به سوی استقرار سیستم دملراقی  در روژاوا به شمار می

ای ی ستتوریهی یتت  الگتتو بتترای آینتتدهسیستتتم مزبتتور از قابلیتتت ارائتته
گتاه ، و غیرمتمرکز برخوردار است. کوبتانی بته پنتاهگراکثرتدملراقی ، 

ی داخلی سوریه قبدیم شتد کته طتی جنتگ داخلتی شدهامن افراد رانده
گریختند. در نتیجه، آماج دشمنان دملراسی، های خود میبار از خانهونخ

 های بشریت قرار گرفت.آزادی و ارزش
ی وحشتیانه کوبانی بتا یت  قجتاوز و محاصتره 2013از اواسط سال 

زمانی کته  ،قر شدوخیم مواجه بوده. این شرایط دشوار از پانزدهم سپتامبر
دستت بته کتار  انعتا  غیرنظامیت های دولت اس می برای قتمقروریست
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 هتای متدافع خلتقیگتانبار، . برای جلوگیری از این قجاوز جنایتشدند
 دستت بته کتار)ی.پ.ژ( و اهالی کوبانی های مدافع زنان یگان)ی.پ.گ( و 

  اند.شده دولت اس میی  کنش خودمدافع مشروع علیه نیروهای وحشی 
های بشریت و ارزشهای دولت اس می )آی.اس( دشمنان قروریست

گی هستند. دولت است می و همبسته گراییکثرتواالی دملراسی، صلح، 
کنتد و دستت در جنایتات گی متیی  فرهنگ مرگ و نابودی را نماینده

آمریلتایی،  شتهروندانهتا د از قبیم بریدن سر غیرنظامیتان. آنشنیعی دار
کتورد، قترکمن و دفتاع، مستیحی، بریتانیایی و روسی و هزاران ایزدی بی

، موصتم، شتنگال، 1انتد. دولتت است می در دیرالتزورعرب را سر بریده
هتیچ کت  . است کشی شدهگی در کوبانی مرقلد نسمو به قازه 2عفرقم
بتا  هتابینی کند گروه بعدی قربانیان چه کسانی هستند. اینقواند پیشنمی

 زند. افتخار از آزادی اروپا و کم جهان د  می
ی مملتن متوقتف کار باید با هتر وستیلهیم این گروه جنایتما معتقد

گتو کنند بایتد جتوابرا حمایت و قأمین مالی میها آنکه  کسانیشود و 
های انستانی از ارزش ،کوبانی جا هستند، با دفاع ازی که آنباشند. نیروهای

 سازد. هایی که ما را به هم متعهد میکنند، همان ارزشدفاع می
هتایی را کته بته دهتد و قمتا  آنمقاومت ختود ادامته متیکوبانی به 

گان خواند. رزمندههای انسانی مشترک ما معتقدند به مقاومت فرامیارزش
یت   انجتا خودمدافع در کوبانی با مبارزه علیه نیروهای قاریلی در حال 

ی قاریخی هستند و در این ق ش به حمایتت جهتان متمتدن نیتاز وظیفه
هتای ی بتزرگ بته ارزشکه سقوط کوبانی ی  ضربهدارند. روشن است 

انسانی مشترک ما و نهضت صلح، دملراستی و قرقتی در سراستر جهتان 
نیروهای دملراقی ، پیتروزی متا از حمایت  باخواهد بود. اطمینان داریم 

                                                           
1 . Deir ez-Zor 

2 . Tal Afar 
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شتان های جهادی و منابع مالی و حمتایتیاست. قما  سازمان یافتنیدست
هتا، بته ویتژه دولتت ر جهت نتابودی آنباید به عنوان ی  گا  کلیدی د

 اس می، هدف قرار گیرد. 
ی دملراقیت  ختود گاری قجربهما در کوبانی در حالی که برای مانده

هتایی کته بته آن یاریهای شما هستیم. با کنیم قدردان حمایتمبارزه می
 دملراسی، صلح و برادری ملم باور دارند، پیروز خواهیم شد.

 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

، یک فعال 1ای است از دیالر دیریکمطلب زیر مقاله

کورد. این مقاله نه فقط به توصیف جنبش زنان در 
این جنبش از  نمایش های انحرافروژاوا بلکه به شیوه

 پردازد.های غربی میها و رسانهسوی ایدئولوگ

 انقالب زنان در روژاوا:

 ی آلترناتیوبرپایی یک جامعهشکست فاشیسم با 

مقاومت در برابر دولت اس می در کوبانی، جهتان را نستبت بته قیتا  
شتان ها کته از نتوک بینتیزنان کورد بیدار کرده است. روش نوعی رسانه

های رادیلتال در خصتوص داللتبینند، به جای آن که به سوقر را نمیآن
 -گیرنتد اسلحه به دست میی مردساالر زنانی بپردازند که در ی  جامعه

گتان منتد زنتان را چونتان بتردهبه ویژه در برابر گروهی که به طور نظتا 
 ستاز و کتار حتتا -دهتد جنسی مورد قجاوز و خرید و فروش قرار متی

آور ختود ی زنان کورد برای مقاصد هیجتاناز مبارزهامروز های مد، مجله
گان را برای رزمنده "قرینجراب"گران اغلد کنند.گزارشبرداری میبهره

 "اَس-بتد"هتای ایشتان را بته عنتوان آمتازونیگزیننتد و مصاحبه برمتی
 گیفریبندهدهند. صرف نظر از میزان عجید و غرید نشان می موجوداقی

شناستانه نظر شتر،از ی  نقطه -کشف ی  انق ب زنان در میان کوردها 
زن بته عنتوان گتان نستم متن در کنتار رزمنتده کته حقیقت این است -

 ای طبیعی از هویت خود بزرگ شده است.پدیده
                                                           
1 . Dilar Dirik 
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متدافع زنتان )ی.پ.ژ(  هتاییگان)ی.پ.گ( و های مدافع خلق یگان
روژاوا )مناطق عمدقاً کوردنشین در شمال سوریه( متدت دو ستال استت 

ند و حتاال رهبتری مقتاومتی نککه با به اصط ح دولت اس می مبارزه می
 -درصتتد  35د. در حتتدود نتتدر دستتت دار حماستتی را در شتتهر کوبتتانی

هتای یگاندهند. از ایشان را زنان قشلیم می -رزمنده  15،000نزدی  به 
گتراری زنان پایه خودفرمانبه عنوان ارقش  2013که در سال مدافع زنان 

د. در سرقاسر روژاوا نکنهای مستقلی را هدایت میشد آموزش و عملیات
 رد.چند صد گردان از زنان وجود دا

های سیاسی این زنان کدا  است  چرا کوبانی سقوط نلترد  اما انگیزه
هتای این است که ی  انقت ب اجتمتاعی رادیلتال نیتز بتا قفنتگپاسخ 

 خودمدافع ایشان قو مان است...
بتا  داعتشاول از همه، باید معنای اسلحه دستت گترفتن زنتان علیته 

مند ی طبیعت نظا ع وهی جنگ و میلیتاریسم، به های مردساالرانهداللت
علیه زنان را مورد واکاوی قرار داد. در جنگ، زنتان معمتوالً  داعشجنگ 
کننتد هایی که مردان از آن حمایتت متیهای منفعم زمینی بخشبه مثابه

مند به عنتوان د، در حالی که خشونت جنسی به طور نظا نشودریافت می
رود. نظتامی به کار متیدشمن  "قحقیر"و  "قسلط"ی  ابزار جنگی برای 

کنتد و شود؛ مرزهای اجتمتاعی را رد متیقلقی می "غیرزنانه"بودن امری 
جنگ امری مربوط به مردان در آورد. مبانی وضع موجود را به لرزه درمی

پت  ایتن  شروع، هدایت و اقما  آن با مردان است. -شود نظر گرفته می
گتی یتن آشتفتهاست کته موجتد ا "ی زنرزمنده"ی ی  "زنانه"بخش 

های جنسی سنتی غالباً به زنان هویت و آرمانی عمومی شده. اگرچه نقش
یافتته هتای اختصتاصبخشد، همین که زنان از این نقشمانند قدیسان می
در انتظارشان است. این در عین حال دلیتم آن  ی سختقجاوز کنند قنبیه

ه بته عنتوان است که چرا بسیاری از زنان مبارز، در هر جایی از جهان، چ
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ی  مبارز در میدان جنگ چه به عنوان ی  زنتدانی سیاستی محلتو  بته 
هتا اشتاره همان طور که بستیاری از فمینیستت شوند.خشونت جنسی می

 کمتر ارقباطی بتا شتهوت جنستی دارد اند، قجاوز و خشونت جنسیکرده
ست برای قستلط و اعمتال اراده بتر دیگتران. در ا اما ابزار قدرت مناسبی

کننتد، هتدف خشتونت جنستی، چته بستری که زنان رزمنده پیلتار متی
ی شتدهجسمانی چه شفاهی، قنبیه گا  گراشتن زنتان بته ستپهر حفاظتت

 مزیت مردانه است. 
ی کورد )همین حاال( علیه دولتت قرکیته، دومتین ارقتش زنان رزمنده

و نخست وزیتری کته  اشبزرگ ناقو با آن ساختار نظامی به شدت مردانه
علیه رژیم سوریه کته کم سه فرزند دارد؛ زنان درخواست آوردن دست از

مند از قجاوز به عنوان بخشی از استتراقژی جنگتی ارقش آن به طور نظا 
علیه آن رژیم دیگر که به نا  است   زنتان را از هیئتت ؛ بردخود بهره می

متا کننتد. اها مانند داعش، پیلار متیو علیه جهادی ؛کندانسانی خارج می
ی بار موجود در خود جامعتهها علیه پدرساالری مشقتگرشته از این، آن
هتای ازدواج کودکتان، ازدواج اجبتاری، قتتم علیه -کنند کورد مبارزه می

 گی و فرهنگ قجاوز.ناموسی، خشونت خانه
گتی هتای اجبتاری، قجتاوز و بتردهربایی، ازدواجداعش، از طریق آد 

منتد زنان به راه انداخت. این نابودی نظتا پرده علیه ی  جنگ بی جنسی
زنان رزمنده  نا  دارد. کشیزن ی است کهی خشونتی ویژهزنان ی  جلوه

ی خشونت جنسی ی مسلم مزیت مردانه، به وسیلهبه دلیم قجاوز به دایره
شوند. بنابراین، برای اعضای داعش که قجاوز به زنتان دشتمن را مجازات می

بتاکره در  72ی هتای ختود وعتدهند و در ازای قساوتااع   کرده "ح ل"
  آیند.بهشت را دارند، زنان رزمنده به واقع باالقرین دشمن به حساب می

گرشتته از طبیعتت جنستیتی  -اما نظر به این مسئله در سراسر جهان 
هتای های کلیتدی در مبتارزهزنان اغلد نقش -صریح جنگ و خشونت 
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حاصتم  "انقت ب"یتا  "آزادی"همتین کته کنند امتا بخش ایفا میآزادی
بته حتال ختود رهتا گردنتد، های جنستیتی ستنتی بتازمیو نقششود می
را از نتو مستتقر ستازند، از  "متعتارف"گی مدنی زنده از قرارشوند قا می
 ی آزادی آموخت قوان دربارهنظر رادیلال چه مینقطه

ی وضتع ستطهشده بته وای دائمیی زنان کورد با ستم چندالیهقجربه
های مختلتف ستتم که شلم بخشیداین حقیقت آگاهی  یدربارهموجود، 

زننتد ی آغاز برای آن ایدئولوژی رقم متیبا هم مرقبط هستند و ی  نقطه
بترد، سته که همین اکنون مقاومت را در سه کانتون روژاوا بته پتیش متی

اولتین اع   خودمختاری کردند و کوبتانی  2014ی کانتونی که در ژانویه
ی مقاومتی در جریان است که مبارزان سراسر جهتان را شتیفتهها بود. آن

 دانند. ها که قیا  روژاوا را قیا  خود میسازد، همانخود می
 بنابراین چه سیاستی پ  پشت مقاومت زنان کورد نهفته است 

ختواهیم متا متی"گوید  می 2ی ی.پ.ژ در آموده، ی  فرمانده1سوزدا
هایمتان هایمتان بللته بته ختاطر اندیشتهه به ختاطر ست حجهان ما را ن

ی پ.ک.ک و عبتدا  هتای رزمنتدهو به قصتاویری از چریت  "بشناسد
متا فقتط "کنتد. ی ایدئولوژی  دربند جنبش، اشاره متیاوجاالن، نماینده

و زنان پیلتارگر علیته داعتش نیستتیم. متا بترای قغییتر ذهنیتت جامعته 
اگرچته پیونتد ارگانیت   "کنیم.جهان مبارزه میشناساندن قابلیت زنان به 

میان پ.ک.ک و مدیریت روژاوا وجود ندارد، ایدئولوژی سیاسی ایتن دو 
 یلی است.

گتراری شتد و یت  بنیتان 1978حزب کارگران کوردستتان در ستال 
آغاز کترد. ایتن حتزب  1984جنگ چریلی را علیه دولت قرکیه در سال 

مستقم بتود، پتا را فراقتر از مفتاهیم که هدف آن در ابتدا ی  کوردستان 

                                                           
1 . Sozda 
2 . Amude 
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و حاال از هر دوی این مفتاهیم بته عنتوان دولت و ناسیونالیسم گراشت، 
ی پردازد و از ی  پتروژهجو به انتقاد میگر و سلطهمفاهیمی ذاقاً سرکوب

ی آلترناقیو در شلم دملراسی رادیلال، فمینیستی و فراگیر خواهانهآزادی
بر مبنتای  "کنفدرالیسم دملراقی "کند  اع میای دفو خودمختاری منطقه
هتای ای بترای قمتا  گتروهشناسی و دملراسی ریشهبرابری جنسیتی، بو 

 .دینیقومی، فرهنگی، زبانی و 
داری گوید پدرساالری در کنار سترمایهعبدا  اوجاالن به صراحت می

مرد ی  "دهد  های سرکوب، سلطه و قدرت را قشلیم میو دولت ریشه
 مستلطسیستم است. جن  مرکر به دولتت قبتدیم شتده و بته فرهنتگ 

گی یت  یابند؛ مردانهدرآمده است. ستم طبقاقی و جنسی با هم قلامم می
)اوجتاالن  "ی حتاکم و دولتت حتاکم پدیتده آوردهجنسیت حاکم، طبقه

ی فمینیستتی آگاهانته قأکیتد او بر نیاز به خودمختتاری و مبتارزه .(2013
قواند همین که جامعه به آزادی و برابری عمومی آزادی زن نمی" کند می

ینارهای ستم در کادرهتای پ.ک.ک .(2013)اوجتاالن  "رسید قحقق یابد
بترای درافتتادن بتا پدرستاالری و دفتاع از برابتری جنستیتی در  متعددی

کننتد. متی شترکتحقتی متردان راستای دگرگونی احساس مزیتت و ذی
قمتا  "ستازد  هادهای مختلف قدرت را روشن میی میان ناوجاالن رابطه
گترا ناشتی هتای جنستیتهای قدرت و دولت از رفتار و نگرهایدئولوژی

گتی گتی زنتان هتیچ یت  از انتواع دیگتر بتردهشوند ]...[. بدون بردهمی
داری قواند وجود داشته باشد چه رسد به این که قلامم یابد. سترمایهنمی

گی مسلط است. بته بیتان قرین مردانهشدهنهادینهملت حاکی از -و دولت
ملتت، انحصتارگرایی -داری و دولتتقتر  سترمایهقتر و روشتنجسورانه
(. جنبش زنان بته 2011)اوجاالن  ".گی مستبدانه و استثمارگر استمردانه

امتا بستیار قابتم  کندمطرح می ایخبرهها و انتقادهای طور مستقم قئوری
خاورمیانته،  در بختشی رهتاییرد مبتارزهقوجه است کته یت  رهبتر مت
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فقتط زمتانی دهتد. آزادی قرار می برایی زنان را معیاری بنیادین سازآزاد
های متعاقد آن مورد مطالعته و فهتم واقتع که موضع این جنبش و کنش

شود. ایتن جنتبش از ای زنان در کوبانی مملن میشود، درک بسیج قوده
همتراه بتا قرار دارد دار ی  سنت ریشههیچ به وجود نیامد بلله بر مبنای 

 ای اصول محلم. مجموعه
مدیریت  ی اصم ریاست مشترک،به واسطه حزب کارگران کوردستان

خود را از رؤسای حزب قا خود شوراهای محلی به طتور مستاوی میتان 
از  گرشتتهاستت مشتترک، یکنتد. مفهتو  ری  زن و ی  مرد ققسیم می

ی به زنان و مردان، در پی قمرکززدایتی گیری مساوی قدرت قصمیمارائه
یابی استت. جنتبش از قدرت، جلوگیری از انحصارگرایی و ققویت وفا،

ستازمان به طتور خودمختتار نظر اجتماعی، سیاسی و نظامی زنان از نقطه
گتی زنتان یابد. در حالی که این اصول سازمانی در پی قضمین نمایندهمی
گسترده در پی ارققای آگتاهی جامعته باشد، بسیج سیاسی و اجتماعی می

شده را درونی سازد. زیر قتأریر موضتع فمینیستتی است قا آن اصول دفاع
پارلمان قرکیته را زنتان های شهری و مدیریتپ.ک.ک، اکثریت زنان در 

پ.ک.ک در کنار ی.پ.گ/ی.پ.ژ کلید  هاییگان دهند.میکورد قشلیم 
ها در کوهستان شنگال در متاه گشای ی  کریدور ایمن برای نجات ایزدیراه

گان مرد پیشمرگه بتا دفتاع آگوست بود. برخی زنان پ.ک.ک در کنار رزمنده
  در کوردستان عرا، جان خود را از دست دادند. 1ی مخموراز منطقه

هتای مشتترک و ریاستت ،های روژاوا با الها  از همتین اصتولکانتون
هتای زنتان، ، کمونمدافع زنانهای یگانها را به اجرا در آوردند و سهمیه
هتای زنتان را ایجتاد کردنتد. جنتبش زنتان ها و قعاونیها، دادگاهدانشگاه
های جامعه از دفاع قا اقتصتاد و آمتوزش و در قما  پیشه 2ی یلیتیستاره

                                                           
1 . Makhmour  

2 . Yekitiya Star 
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سازمان یافته است. شوراهای خودمختار زنان به طور خودمختار بهداشت 
های متورد اخیتر د قصمیمنقوانو می ندبه موازات شوراهای مردمی برقرار

د. قوانین در راستای برچیدن قبعیگ جنسیتی است. مردانی که نرا وقو کن
شوند جایی در مدیریت نخواهنتد داشتت. مرقلد خشونت علیه زنان می

های حلومت عبارت بود از جر  ی جنگ، یلی از اولین اقدا در بحبوحه
هتای ناموستی، گتی، قتتمهتای اجبتاری، خشتونت خانتهدانستن ازدواج

چندهمسری، ازدواج کودک و شیربها. بسیاری زنان غیرکتورد، بته ویتژه 
پیوندنتد و به صفوف مسلح و مدیریت در روژاوا می ها،ها و سوریعرب

سازماندهی خودمختارانه بته شتدت شتو، دارنتد. در  برایدر عین حال 
آستایش(، یتت داخلتی )گتی، از جملته نیروهتای امنهای زنتدهقما  عرصه

   برابری جنسیتی بخش مرکزی آموزش و قربیت است. ی.پ.ژ و ی.پ.گ
هتا گستتاخانه ادعتا کردنتد زنتان در نوی نظر به این که برخی مقاله

هتای زنتان در کننتد، آکتادمیپیلار متی "های غربیبرای ارزش"کوبانی 
هتا روژاوا به انتقاد از این مفهو  پرداختند که زنان در غترب آزادقتر از آن

هتایی ماننتد برابتری هستند یا این که غرب دارای ی  انحصار بتر ارزش
گی باشد، هیچ گونه آزادی فتردی اگر کم جامعه در برده"جنسیتی است. 
. در سمینارهای عمومی، زنتان انتقادهتای ختود را از علتو  "وجود ندارد

بختش از قتدرت های دانش آزادیکنند و راه و روشاجتماعی مطرح می
دهند. با این حال، این انق ب اجتماعی فمینیستی مردمی و یشنهاد میرا پ

 شود.نادیده گرفته میها صریح به طور کامم از سوی جریان اصلی رسانه
ی متا فقتط مبتارزه"دهتد ی ی.پ.ژ قوضیح می، فرمانده1یان عفرینژ

گتی مشتارکت زنتده هایعرصهنیست. ما زنان، در قما   ماندفاع از زمین
داریم، چه مبارزه بر ضد داعش چه مبارزه بر ضد قبعتیگ و خشتونت علیته 

 "گان آزادی خود باشیم.کنیم خود را بسیج سازیم و نگارندهزنان. ق ش می

                                                           
1 . Jiyan Afrin 
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 ؟کدام آزادی

دهتد کته بترای انقت ب ی جنبش زنان کورد به وضوح نشتان متیقجربه
موجتود آزاد  ضعادی باید از قید پارامترهای واجتماعی معنادار، مفاهیم آز

ی جنستیتی استت. شود. برای نمونه، ناسیونالیسم ی  مفهو  پدرساالرانه
ستازد. بته همتین ستان، مفروضات آن، مبارزه برای عدالت را محدود می

گر حتاکم را ابتدی مدار سرکوبملت، سیستم سلطه-ی ی  دولتاندیشه
ی مبتارزهمفتاهیم، آزادی را بایتد یت  قن دادن به این  جایسازد. به می
ی اخ قتی، پایان در نظر گرفت، ی  جویش در راه برپایی ی  جامعهبی

آزادی زنان و گی میان جوامع، و عدالت اجتماعی. به این قرقید، همبسته
محتور و،ی  موضوع فرعتی حقت آن که به جایها برابری قما  جنسیت

امعته دهد، به موضوع مسئولیت کتم جزنان انتقال می برکه فشار را  باشد
اخت ، و آزادی  اصتول معیارهتای قعریتفبته ها شود زیرا آنقبدیم می

بختش انق بتی و ی آزادیبترای یت  مبتارزه .خواهند شتدجامعه قبدیم 
رادیلال، آزادی زنان باید ی  هدف مرکزی در عین حال ی  متتد فعتال 

دهتی و حقتو، در این فرآیند باشد. مشارکت سیاسی بایتد قتا ورای ر ی
 و باید به طور رادیلال از سوی مرد  باز پ  گرفته شود. پیش رود 

نجتات "کردن برای گراران مثنث با البهدر عصری که طی آن سیاست
هتای ناعادالنته در کشتورهای جهتان به جنگ "چارهی بیزنان ستمدیده

ی کته بتا های نژادپرست شووینیسترسانند، در کنار گروهسو  خوراک می
پندارند پتیش ختود می ی پر زر، و برقی که رادیلالهای خودبینانهاقدا 

که در آن عصری رسانند، کنند به قیا  زنان خاورمیانه خدمت میخیال می
گرایی و فردگرایی شتدید چیتزی چتون رستتگاری و قوانمنتدی مصرف

  ارد سازش با مفروضات نظ ضمنشود، زنان مبارز در کوبانی قرویج می
، با برپایی دفاع مشروع از ختود، قطتع االرداری پدرسملت سرمایه-دولت

ختو نته بته انحصار قدرت از دولت، و با جنگ علیه یت  نیتروی درنتده
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بته  هتای ختود از آزادی،بلله برای ایجتاد انگتاره هاامپریالیستنیابت از 
 رادیلال همت گماشتند. بازگویی فمینیسم

اینترنت بته  از طریقداخم کوبانی  دری ی.پ.ژ، رزمنده 1ودیآمارا ج
ی جهانی ظاهر شتدند. امتا ی  بار دیگر کوردها در صحنه"گوید  من می

، به ویژه برای زنانی کته حلومتیاین بار با ی  سیستم خودمدافع و خود
قتاریخ ختود را  بتار شاید حاال پت  از یت  هتزار ستال بترای نخستتین

 فلسفی ماستت کته متا زنتان را نستبت بته ایتن هاینگارند. این نگاهمی
گتی کنتیم. اگتر قوانیم با مقاومتت زنتدهسازد که فقط میواقعیت آگاه می

قتوانیم از دیگتران را آزاد سازیم، نمی توانیم از خود دفاع کنیم و خویشن
هتا فراقتر از ایتن جنتگ سازیم. انق ب ما فرستنگ شاندفاع کنیم یا آزاد

 "جنگی.است بدانی برای چه می الز است. برای موفقیت، 
ن ق ش جمعی برای ارققای آگاهی جامعته، بترای دگرگتونی بدون ای

قوانست برای این همه مرد  سابقاً خاموش به فاع ن سیاسی، کوبانی نمی
مدت مقاومت کند. به همین خاطر است که بسیج ایدئولوژی  و سیاستی 

های ایشان برابر داعتش متورد قوان در انزوای پیروزیمرد  روژاوا را نمی
انق ب راستین باید ابتتدا ذهنیتت ختود جامعته را بته  -اد بررسی قرار د

ی زنان علیه داعتش نته فقتط نظتامی چالش بگیرد. به این قرقید، مبارزه
ها نته فقتط علیته ای فلسفی و وجودی است. آنبلله در عین حال مبارزه

داعش بنیادگرا بلله در عین حال علیه فرهنگ قجاوز و پدرساالری شایع 
 "ناموس"کنند. هر چه باشد، داعش از مفهو  مقاومت میدر خود جامعه 
کند، مفهومی که پیرامون بتدن و جنستیت زنتان برداری میدر منطقه بهره

در مرکتز شتهر قمیشتلو اعت    خته شده. در نتیجه، ی  پرچم بتزرگسا
هتای داعتش را بتا قضتمین آزادی زنتان در خاورمیانته حملته"کنتد  می

 "شلست خواهیم داد.

                                                           
1 . Amara Cudi 
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قوانتد دار پ.ک.ک باشد اما همان ک  نمتییست کسی دوستالز  ن
در عین رد قفلری که پشت کوبانی نهفته است مقاومت کوبتانی را از آن 

گتی جنگند ادعای همبستتهکه علیه داعش می نترسیخود سازد و با زنان 
ی قحریتر درآوریتد حماسی کوبانی را به رشته هایقوانید سرودکند. نمی

گتراران پ.ک.ک، را خوانتده ، از بنیتان1سلینه جانسیز گیآن که زندهبی
راه انتداخت و بته بته ، همان که یت  شتورش زنتدانیان در قرکیته باشید

متن بته عنتوان "، و بعتدها گفتت انتداختگر خود قف صورت شلنجه
 9او در . "ʻآهʼقرستید  بگتویم خواهانته متیی ی  قیتا  عتدالترزمنده
در قلد پاری  بته  3یلمزو لی  سو 2دوغانهمراه با فیدن  2013ی ژانویه

زنانی که پتیش  -قتم رسید. زنانی مانند او رهسپار مبارزه با داعش شدند 
ی عضتو نتاقو از اعت ی داعتش، فقتط بته ایتن ختاطر کته علیته قرکیته

جنگیدند، به ایشان انگ فاحشه، قروریستت و جتادوگران شترور زده می
را با قصاویر رفقای ختود، ستلینه،  های خودشد. امروز زنان روژاوا اقا،

 کنند.فیدن و لی  مزین می
عاملیتتت  زدایتتی از مبتتارزه در کوبتتانی موجتتد از بتتین رفتتتنسیاستتت

از بستر واقعتی ختود  ،به نفع ائت ف ،و بسیج جمعی را شودگان میرزمنده
علیه را هایی است که مقاومت روژاوا سازد، ائت فی که شامم دولتجدا می
سال قما  نادیده گرفتند و به حاشیه راندند و در گرشتته نیتز بته  داعش دو

 دادند. قسلیحات می سازندرا میکش آد  گروه حاال اینهایی که همان
های ایشان گی با زنان کوبانی به معنای قوجه جدی به سیاستهمبسته

هتای ناعادالنته، است. به معنای زیر سوآل بردن ملم متحد، نتاقو، جنتگ
داری، دیتتن سیاستتی، قجتتارت جهتتانی استتلحه، الری، ستترمایهپدرستتا

                                                           
1 . Sakine Cansiz 

2 . Fidan Dogan 

3 . Leyla Saylemez 
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محیطی است ی دولت و نابودی زیستوارهناسیونالیسم، سلتاریسم، الگو
یعنی ارکان سیستمی که این وضعیت را به وجود آورده. اجتازه ندهیتد  -
خشتونت را بتر ستر خاورمیانته انداختنتد، کته و های شو  ها که سایهآن

هتای ختوب جتا بزننتد. داعتش شتدند، ختود را آد گیری بسترساز اوج
 انق ب است. ی و قوسعهحمایت از زنان در کوبانی به معنای خیزش 
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با حمایت ضمنی حزب دمکرات کوردستان عراق، 
مرزی در مرز میان کوردستان عراق و روژاوا  هایخندق

ی حفر شد. مطلب زیر یک بیانیه است از روژاوا درباره
گی بهتر از طرف این موضوع، که خواهان همبسته

شود. این بیانیه از سوی ریاست کوردستان عراق می
انتشار  2014در اکتبر  ی جوامع کوردکنگرهمشترک 

 یافت. 

 از انقالب روژاوای متحد دفاع کنید

برای قما  کوردهاست. خیزش  و انگیزه انق ب روژاوا ی  منبع الها 
گتی دملراقیت  و آزاد در ایتن بخشی از کوردستان و استقرار ی  زنتده

آید. بنتابراین، مشتل ت بخش، ی  قلامم بسیار ارزشمند به حساب می
هتای قفاهم حم و فصم شوند. خنتد،و وگو احتمالی باید از طریق گفت

حفرشده ی  رشد منفی برای کوردهاست در حالی که دشتمنان کوردهتا 
قراشتی میتان هتا همیشته از قفرقته و مشتلمزیترا آن سازدرا شادمان می
اند. به این کیفیت، مشل ت باید از طریق سیاسی بتدون هکوردها نفع برد
راه حلتی بته غیتر از ونه قنش و قفرقه مرقفع شوند. هیچ راه دادن به هرگ

نباید اولویت داشته باشد. در دنیای مدرن امروز،  وگو و ابزار سیاسیگفت
هتای ختود را از طریتق های گوناگون اختت فجایی که جوامع و دولت

کننتد، کوردهتا نیتز بایتد بترای زار سیاسی حم و فصم میوگو و ابگفت
 قرفیع مشل ت خود از چنین متدهایی پیروی کنند. 

و احتزاب سیاستی نستبت بته  هتای سیاستیی خلق کورد، گروهکلیه
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هایی دارند. این همان چیزی است که انق ب روژاوا قعهدات و مسئولیت
ستتان نیتز انتظتار ای کورداز حزب دملرات کوردستتان و دولتت منطقته

انتظتار دارنتد  ای کوردستتانقما  کوردها از دستگاه دولت منطقه رود.می
هتای ختود را بته طتور خود را نسبت به روژاوا مسئول بداند و اختت ف

بته ایتن قرقیتد، در وگو و قفاهم، از میان بتردارد. سیاسی، مبتنی بر گفت
 یخاردارهتا و دیوارهتاای که هر ک  چشم به سوی برچیدن ستیمزمانه
هتا در مترز روژاوا یت  افلن در کوردستان دوخته، حفتر خنتد،جدایی
ا  کوردها از حزب دملترات شود. قمآور قلقی میاعجاببه کلی حرکت 
زیرا مترد  روژاوا  هایی بلشدانتظار دارند دست از چنین اقدا  کوردستان

زمانی که بستیاری  . درهای سیاسی اخیر هستندبه طور منفی متأرر از قنش
ی جهانی خواهان شدهگان، سیاستمداران و روشنفلران شناختهاز نویسنده
شوند، از حزب دملرات کوردستتان نیتز گی با انق ب روژاوا میهمبسته
 رود به حمایت سیاسی از انق ب روژاوا بپردازد.انتظار می

 المللتی واردی بتینهتای برجستتهدر حالی که بستیاری از شخصتیت
اند، مرد  و نیروهای سیاسی ما در قمتا  گی با انق ب روژاوا شدههمبسته
دفاع و حمایتت  وقتهای کوردستان باید از این انق ب دفاع کنند. بخش

های قروریستی، با حمایتت از انق ب روژاوا همین حاالست. دار و دسته
 ب ای، در حتال حملته بته انقتالمللتی و منطقتهبسیاری از نیروهای بین

. حمایتت از انقت ب روژاوا قنهتا بمانتدروژاوا هستند؛ این انق ب نبایتد 
ود شود، همه بایتد در دفتاع از نباید فقط به حمایت مادی یا معنوی محد

هتای جهتان و . نه فقتط مترد  کتورد بللته قمتا  خلتقآن یاری برسانند
 نیروهای انق بی و دملراقی  باید دوشادوش انق ب روژاوا بایستند. 

انتد کته نته چنان حرکت انق بی شتدهی  دست به کار مرد  روژاوا 
کتم خاورمیانته  تفقط سرنوشت سوریه را قغییر خواهد داد بلله سرنوش

را قعیین خواهد کترد. همتان طتور کته کوردهتا در حتال استتقرار یت  
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های بزرگتی زمان گا ی دملراقی  و آزاد برای خویش هستند، همجامعه
انتد. وریه به ی  کشتور دملراقیت  و آزاد برداشتتهبه سوی دگرگونی س

چنان که قا کنون نیز مشاهده شده، ایتن انقت ب بتر کتم خاورمیانته ارتر 
 خواهد گراشت.

کنتیم، انق بتی که بر حمایت خود از انق ب روژاوا قأکید می همننان
ی بزرگی را در روزهای اخیر به نمتایش درآورده، از که مقاومت چندگانه

نیتز  کتورد خلق کتورد، احتزاب سیاستی و نیروهتای دملراقیت ی کلیه
   خواهان حمایت و ایستادن در کنار انق ب روژاوا هستیم. 

 





 

 Rojava Direnişi ulus-üstü"ای است از مطلب زیر ترجمه

bir direniştir" یکی از 1که از سوی علی حیدر کایتان ،

ی تحریر درآمد. این به رشته ،پ.ک.کگذار اعضای بنیان
، 2ی اوزگور گوندمدر روزنامه 2014مطلب ابتدا در اکتبر 

زبان که چندین بار به اتهام حمایت ی ترکینامهیک هفته
 از پ.ک.ک توقیف شده، انتشار یافت. 

 مقاومت در روژاوا، یک مقاومت فراملی 

ی بشریت و گهوارهی ما، نوشت منطقهگویی نیست. سرنیازی به غید
گتان وحشتی زنجیتر پتاره آیتا درنتدهشود. قمدن، در کوبانی رقم زده می

شتود  ایتن امتر در قر در کار خود چیره متیکنند یا ی  بشریت عالیمی
 نبرد شریف کوبانی روشن خواهد شد.

ستال جریتان داشتته،  ی  هتزارگی که گی و بردهدر جنگ میان آزاده
دآمیز متحمتم شلستت ستنگینی بته دستت یلی از این دو گرایش قضتا

هتای دیگری خواهد شد. یا شرافت بشریت چیتره خواهتد شتد و دروازه
و  هتاآزادی و دملراسی را خواهد گشود، که در این صورت قما  هویت

ی ختویش و ها در این جغرافیای باستانی ما فرصت بیتان آزادانتهفرهنگ
قرین جن ، زنان، که کهنگی برادرانه در کنار هم خواهند داشت، و زنده

ی قاریخ هستند به برپایی دنیتایی آزاد و سرشتار از طبقه و ملت ستمدیده

                                                           
1 . Ali Haydar Kaytan 

2 . Özgür Gündem 
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گان وحشی دست بتاال را از صلح مبادرت خواهند ورزید. یا آن که درنده
آن خود خواهند کرد و آزادی و دملراسی بار دیگتر بته رؤیاهتا خواهتد 

سمت در حرکتت  دامینمعلو  نباشد قحوالت روز به کپیوست. حتا اگر 
 شود. است، چیزی از این واقعیت مسلم کم نمی

ی متا همه چیز گواه آن است که نه فقط کوردستان بللته کتم منطقته
العاده شده. ق ش برای مواجهه با ایتن روزگتار ی فو،رهگرار ی  دوره

العاده با متدهای معمولی مبارزه، سپردن خویش بته شلستت استت. فو،
هتای زمانته، نیتز بایتد ما برای مناسد شدن با مشخصه مبارزاقیمتدهای 

قتوانیم بتا یتافتن و اجترای بتارآورقرین متتدهای ما می العاده باشند.فو،
آن چته  مبارزه، قحوالت قاریخی چنین جنگی را به نفع خود برگتردانیم.

ناپریر در کنار گیدر این بین اهمیت دارد، سازماندهی ی  مقاومت خسته
انی است. موفقیتت در ایتن کتارزار اندهی مقاومت فرابشری در کوبسازم

یافتته های آگاه و ستازمانبسته است به اقخاذ نوعی عمم متلی بر اجتماع
 های موقت و گررای خشم.  به عنوان ی  اصم اساسی به جای فوران

ها. در این که قا ها به سازماندهی نیاز دارد و سازماندهی به کنشکنش
 قصورهایی در این ناحیه وجود داشته شتلی نیستت. بتا ایتن همین حاال

گتی بتا کوبتانی بته پتا خواستتند همبستته دروجود، واقعیت مردمی کته 
های بزرگی برای ایجاد اقحاد عمم از طریق سازماندهی بترای متا فرصت

 پدید آورده است. 
، حتتزب )حتتزب عتتدالت و قوستتعه 1داننتتد آ.ک.پهمتته ختتوب متتی
رکیه( چه خوابی دیده و چه آشتی قترار استت بپتزد. ارقجاعی حاکم بر ق

گونته قتأمین دار و قبم از هر چیز قصتد دارد بتا همته 2وداغلوودولت دا
ی داعش اسباب سقوط کوبانی را فراهم کند. با ایتن حتال، ستقوط دسته

                                                           
1 . Justice and Development Party (AKP) 

2 . Ahmet Davutoĝlu 
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کوبانی فقط قسمت آغازین این طرح است. قرار این است که با استتفاده 
هم کوبیده شود. در واقع رئتی  جمهتور جدیتد  دراز داعش کم روژاوا 

وی اعت   کترده ی ختود را بیتان کترده. آشلارا ایتن خواستته 1اردوغان
کانی و حسله استت. بته ایتن هب فاصله پ  از کوبانی نوبت عفرین، سر

هتا کشتیده. ایتن طتور صتحبت ی راه برای آنقرقید اردوغان ی  نقشه
زیرا این افسران قترک متعلتق بته  تن برای اردوغان کام ً طبیعی اسکرد

انگیتز را در کوبتانی هستند که ایتن جنتگ نفترت ی جنگدپارقمان ویژه
کنند. برای ع قمندان به روژاوا کام ً روشن است که داعتش مدیریت می

 -ی همان آ.ک.پ است. این که آ.ک.پ به جای مقابله با رژیم استد ادامه
 کند، خودبه کوردها حمله می - قصد سرنگونی او را دارد اع   کرده که

 گواهی از همین مطلد است. بدجور
ی کتورد ی آ.ک.پ حم مستئلهالز  است مصرانه قلرار کنیم  دغدغه

خواهی کورد و برچیدن واقعیتت کتورد جنبش آزادی انح لنیست بلله 
بتر  است. طید اردوغان، هم با ریاست جمهوری و هم با رهبری عملتی

اگتر "گفتت آ.ک.پ، هیچ قغییتری نلترده استت. آدمتی کته زمتانی متی
هنتوز  "ی کوردی در میان نخواهتد بتوداش فلر نلنی، هیچ مسئلهدرباره

فرآینتتد "همتان آد  استتت. بتته ایتتن مفهتتو ، هتیچ گتتاه چیتتزی بتته استتم 
در بین نبوده. حزب عدالت و قوسعه و رهبری آن، بته قتول  "سازیچاره

 شتدندمتیوارد فرآیندی کردند و هنگ را اجرا میمعروف ی  رقص و آ
در . بتود برای رسیدن به اهتداف شتو  ختودها آنسازی آمادهی دوره که

ها را به ی  راه حتم دملراقیت  عوض، اوجاالن ق ش بزرگی کرد قا آن
دانست چطور شلیبایی خود را حفتظ کنتد حتتا در واقعی بلشاند. او می

هرگتز از موضتع متدافع  ، ورستیدمتی آن جاهایی کته شتلیبایی بته قته
عتاری از ای بته ختاطر دوره متا ،دملراسی و صلح عقد نلشید. خ صه

                                                           
1 . Recep Tayyip Erdoĝan 
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بته رهبتر  انجامیتد، دستان و قرکیه که قا امروز بته طتولدرگیری در کور
  خود، اوجاالن، مدیون هستیم.

گیترد. همننتان اکنون خلق کورد سرنوشت خود را به دست خود می
گیرنتد، ضترورقاً ستان ماللیت کوبانی را به دست میکه مرد  شمال کورد

ی شوند. آنتان ختود قصتد قوستعهصاحد ماللیت بر سرنوشت خود می
رسند. در همتین حتال ی  راه حم دارند و به همین خاطر به شهادت می

آید چهتارده نفتر از خلتق متا جتان ی قحریر درمیکه این سطور به رشته
ند. همه چیتز بته قمتامی روشتن شتده اخود را در مقاومت از دست داده

است  پاسخ دولت آ.ک.پ بته کوردهتایی کته در حمایتت از بترادران و 
ریتزی بتوده ریزند، خون و خونها میخواهران خود در روژاوا به خیابان
اقختاذ آ.ک.پ  موضتعی یلستان بتا پلتی  است. داعش و شرکای محلی آن

در  .انتد آقتش گشتودندمشارکت داشته 1لدانکه در سره و بر مردمی اندکرده
های مثرر برای دفتاع از ختود این اوضاع و احوال، روی آوردن مرد  به اقدا 

و ع از خلتق یت  ستازماندهی استت افتریتزی دناپتریر استت. پایتهاجتناب
 شود.ی حمله، به جوانان واگرار میدهی در بحبوحهمسئولیت بنیادین پاسخ

ود از دوران کودقاهتای قرکیته فاصتله دولت آ.ک.پ که ادعا کترده بت
کند اقداماقی را به کتار گیترد کته یتادآور گرفته، در حال حاضر سعی می

عصر کودقا در کوردستان است. پلی  به منظور پراکندن مترد  از میتادین 
هتا را شود، حضور مرد  در خیابتاندر هملاری با سربازان وارد عمم می

زنتد کته بتا حلومتت نظتامی اقداماقی متیداند و دست به غیرقانونی می
شتلنی شتانه ها، برای حفظ هژمونی خود، از هیچ قتانونمقاربت دارد. آن

خواهند هیچ چیزی شبیه به اپوزیسیون اساساً وجتود کنند. نمیخالی نمی
ی مرد ، به هتر مختالفتی لبهمطا، به هر داشته باشد. به هر صدای مخالف

                                                           

 کورد.کورد.  خلقخلق  عمومیعمومی  هایهایخیزشخیزش  –( ( Serhildan. سرهلدان ). سرهلدان ) 1



 87/ روژاوا  انقالب

 

و به  نگرندمیچونان ی  ق ش برای کودقا ها و استبداد خود علیه دزدی
است که بگتوییم دیگتر بت  استت.  آن شوند. حاال زمانور میآن حمله

ها نه ارث پدر پلی  آ.ک.پ استت نته این -ها ها و خیابانمیادین، کوچه
هتا بایتد بلله از آن مرد  است. آن متعلق به شرکای داعش و نه سربازان،

گی باالقرین ارزش استت و مفهتو  مرد . زندهکنند نه ها را قخلیه خیابان
 آن در میم به انجا  هر نوع ایثاری نهفته است. 

قما  نیروهایی که در قرکیه جانبدار آزادی، دملراستی و کتار هستتند 
گی با مقاومت خلتق کتورد قترار بگیرنتد و باید در این مسیر در همبسته

ولیت شوند. قنها مسیر رسیدن مسئمتقبم ضرورقاً نسبت به انق ب روژاوا 
دستت دملراقی  عبارت استت از -انق بیبه ی  راه حم برای نیروهای 

 جتدایی عبارقی غلبه بتر یا به گی فراملیی همبستهزدن به عمم با روحیه
ی وحتدت نیروهتا و ها؛ محدودسازی هژمتونی آ.ک.پ بته واستطهملیت

برای قرکیته. بته ویتژه  پایداری دملراقی ؛ و استقرار صلح افزایش مبارزه
ی آن نیروهای چپ باید مراقد باشند خصلت فرآینتدی را کته در میانته

ی رهبری خود را با قما  وجتود بته قرار داریم به خوبی دریابند و وظیفه
و در موضتع  به دستت نگیرنتدد. اگر مسئولیت این وظیفه را نانجا  رسان

ی  قماشاچی بتاقی بماننتد، ستر ختوردن قرکیته بته عصتر جدیتدی از 
الز  استت مترد  ختود را از قترار ناپریر است. کودقاهای نظامی اجتناب

گرفتن در موقعیت انتخاب میان کودقاها و هژمونی آ.ک.پ برهانیم. نه به 
-نظتامیهژمونی فاشیستی آ.ک.پ قید و بندی داریم نه به یت  کودقتای 

اشیستی. قنهتا چیتزی کته بته آن پایبنتدیم، کتار بترای مترد  استت قتا ف
 گی کنند. زنده ،برابر مبانیدوشادوش هم در آزادی و بر 

 





 

است،  1ی کارزار صلح در کوردستانمطلب زیر بیانیه

یک سازمان مستقر در پادشاهی متحده که در پی یک 
باشد. بیانیه در ی کورد میسیاسی برای مسئله راه حل
 انتشار یافت.  2014اکتبر  16تاریخ 

 مقاومت کوبانی بر استبداد غلبه خواهد کرد

مترد  کتورد کوبتانی شتجاعت و قابلیتت بزرگتی در مقاومتت علیته 
عتز  متردان و زنتان بته اند. ی داعش از خود نشان دادهی وحشیانهحمله

مستتقر  را رمتانی دملراقیت خودف در آنپیلار برای دفاع از قلمروی که 
 بخش مرد  سراسر جهان بوده. اند الها کرده

هتای دملراستی، جامعیتت، دفتاع از ارزش کوردها در کوبانی در کار
رحمانته احترا  به قفاوت، و برابتری جنستیتی هستتند علیته نیتروی بتی

های علنی، ریزی، اعدا ضیافت کشتار، خون یمتعصبی که فقط برگزارنده
زنان و ققبیح حق آموزش، یادگیری  به نسبتجنسی زننده  هاییبدرفتار

 دلیتر، و بته ویتژه زنتان و متردان هتاو قفلر مستقم است. مقاومت کورد
ی امیدی است نماینده )ی.پ.گ/ی.پ.ژ(های مدافع خلق یگانی رزمنده

بر استبداد غلبته خواهتد کترد،  موصوف های انسانیارزش دائر بر این که
بته ایتن استبدادی که قصد بازگردانی بشریت به اعصتار قاریت  را دارد. 

 اند.کیفیت، کوردها احترامی فراگیر یافته
ی مقابتم، بته عنتوان یت  قتر در نقطتهقرکیه، به وضوح هر چه قما 
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 اعتبار در ائت ف علیه قهدید داعش افشا شتدهپیمان دورو و به کلی بیهم
انتد بتر است. رهبتران قرکیته از اردوغتان گرفتته قتا پتایین قترجیح داده

اکتبر ریختنتد، قتا آن کته  14های کورد بمد بریزند، چنان که در اردوگاه
 . راه بیاندازندکش های آد عملیاقی مثرر و سریع علیه جهادی

در نزدیلتی  1پینارمورسیت ]شهر مرزی[ قان  به 25اکتبر  6قرکیه در 
کوبانی اعزا  کرد اما هیچ ق شی برای مداخله در راستای نجات این شهر 
استراقژی  مهم انجا  نداد. قرکیه قرجیح داده با متحدان خود چانته بزنتد 

 یناحیتهدر  گیرضربهی ها را برای طرح برقراری ی  منطقهقا حمایت آن
تحتتده بتترای کتتوردی ستتوریه و واداشتتتن ائتتت ف بتته رهبتتری ایتتاالت م

ی مستقیم با داعش، جلتد اندازی ی  حمله به دمشق، به جای مقابلهراه
به عنوان ی   "گیرضربهی منطقه"خواهند باور کنیم که این کند. از ما می

پناه امن برای حمایت از غیرنظامیان است، و حال آن که کوردها پناه امتن 
از آن است. به جتای  اند و کوبانی قسمتیخود را در روژاوا قضمین کرده

، گیترضتربه منطقتهیت  حمایت از هرگونه ق ش قرکیه بترای برقتراری 
روژاوا را باید به عنوان ی  نهاد دملراقی  به رسمیت شتناخت. چطتور 

میم نسبت به رویلرد مقابلته بتا که در بهترین حالت بیقوان به قرکیه می
  اعتماد کرداست داعش 

هتا نته فقتط ماننتد محاصره بتود، قترکدر حالی که شهر کوبانی زیر 
ناظران منفعم در کناری ایستاده بودند بلله عامدانه به ایتن بحتران دامتن 

زدند قا مقاومت کوردها را قضعیف کنند. رهبران قرکیته بته ادعاهتای می
 اند. های کوردها متوسم شدهی کوبانی و انگیزهواری دربارهواهی و دیوانه

مسدودسازی راه رسیدن داوطلبان جویای کمت  بته سربازان قرک با 
 کوبانی، به رنج مرد  غیرنظامی افزودند.

ها مرز رسیدن قأمینات به کوبانی را بستند و کوردهای قرکیه را کته آن
                                                           
1 . Mursitpinar  
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کردند از مرز رد شوند و به کوبانی برسند و مقاومت را قحلتیم ق ش می
گتر اعمتال نظتارهسراسر جهان در غایت بهتت مانع شدند. مرد   بخشند
امتروز قرکیته را  یاند. بسیارقرکیه بودند و نتایج خود را گرفته آورحیرت
آور و بیننتتد و در خشتتم کوردهتتا از رفتتتار شتتر دستتت داعتتش متتیهتتم

 نابخشودنی قرکیه سهیم هستند.
ادعاهای ملرر رئی  جمهور اردوغان که پ.ک.ک نیز ماننتد داعتش، 

گویی نیست و با هیچ حقیقتتی پریشاناگر نه بیشتر، ی  قهدید است جز 
داری خردانه عداوت ریشهاش کرد. اما این رویلرد علناً بیقوان ارباتنمی

های بزرگ مرد  قرکیته علیته کوردهتا دارنتد و دهد که بخشرا نشان می
یابتد. روشن شده که این عداوت درست قا قلد حاکمیت نیتز ادامته متی

در سوریه منافع استراقژی  ختود را در با هر نوع موفقیت کوردها آنلارا 
بخش کوردهتای داختم هایی از این دست الها بیند زیرا موفقیتخطر می

ی خودفرمتانی در سته قرکیه در احقا، حقو، خود خواهتد شتد. قجربته
گراران قرکیه را مملو از کانتون روژاوا در شمال سوریه باید قلد سیاست

عتش را چتون فرصتتی بترای وحشت کرده باشد به طوری که حضور دا
هایی کته گیریبینند. سختسازی روژاوا، اگر نه سرنگونی آن، میرباتبی

 گر چنین نیت پلشتی است. رفته به خوبی نمایان بر کوبانی
های واقعی یا خیالی میان قرکیته و داعتش دستیمقاومت کوبانی و هم

های دریافتهای گرشته در کانون قوجه جهان قرار گرفته، که ظرف هفته
ی سیاسی را از اساس قغییتر داده استت. ایتن در عتین حتال یت  لحظته

های جهانی بوده. حاال مردمان به مراقد بیشتتری از دگرگونی در سیاست
زنتد آگتاهی های قرکیه را رقتم متیای که سیاسترحمانههای بیمحاسبه

 ،کوردهتاقتا  دهتدمتی داعتش بته نستبت قرکیه قرجیحی کهکامم دارند. 
در بته در  ن قرکیته قتاقرین مدافعاقد رابت برای حتا استچالشی ویای گ

 . بگردندهای نافی آن دنبال استدالل
انتد و دلیتم آن در طرف مقابم، کوردها احترا  عظیمتی کستد کترده
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آمیز و بلند علیه داعش شهامت و عز  ایشان در افراشتن مقاومتی موفقیت
شد. داعش یت   ایجادها علیه آن بود آن هم در شرایطی که موانع بزرگی

هتای ک نتی دارد، قتا دنتدان مستلح استت، و نیروی هولناک است؛ پول
 قواند روی برخی حامیان قدرقمند خود حساب باز کند. می

حمایت قابم قوجهی که کوردها در پادشاهی متحده و سرقاسر اروپتا 
ی داشتت. برای کوبانی نشان دادند ی  قأریر عظیم بر قغییر افلتار عمتوم

شتود، گی کوردها در برابر داعش که دشمن بشتریت شتمرده متیایستاده
آهنگ حمایت از کوردها را با ورود بیش و بیشتر افرادی کته زیتر قتأریر 

 ها هستند بلند و بلندقر کرده است. آن
ی نگاه قرکیه بته داعتش در درگیری میان کوردها و دولت قرکیه در ریشه

ار دارد. ی  راه حم معتبر برای این درگیری بایتد بحران جاری در کوبانی قر
زدایی از قنها جناحی باشد که به نحو راستین کوردهای قرکیته را متضمن جر 

کند و در پیوند نزدی  با مقاومت کوردها در سوریه قترار دارد، گی مینماینده
بترای نشتان دادن پ.ک.ک چتون  اردوغتانق ش و نا  آن پ.ک.ک است. 

گی فاقد هر گونه اعتبار است و نباید از ستوی اعضتای داعشی دیگر به ساده
هتا اعضتای شتری  قرکیته در ائت ف برای مبارزه با داعش که بسیاری از آن

 ناقو هستند صحیح انگاشته شود. 
با وجود خصومتی که از سوی اردوغان بته منتافع کوردهتا در روژاوا 

ه شد، در نهایت هیچ آلترناقیو دیگری برای فرآینتد صتلح میتان نشان داد
. فشار مثرر بیشتری باید بر قرکیته وارد باقی نخواهد ماندقرکیه و کوردها 

های مشخصی در جهت متراکره آید قا فرآیند صلح را از سر بگیرد و گا 
پیرامون ی  راه حم سیاسی برای ایتن درگیتری بتردارد بته طتوری کته 

سازی پ.ک.ک از فهرست قروریستی و آزادی باید شامم خارجها مراکره
 عبدا  اوجاالن باشد. 

به عنوان ی  طرف برابر در هتر  حضورکوردها برحقی خود را برای 
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ی استت کته اند. این آن درس محتورای به دست آوردهشدهصلح مراکره
استتبداد علیته بختش کوردهتا ی کوبانی و مقاومت الهتا باید از محاصره
  داعش گرفت.





 

عبداهلل ، روز سال جدید کوردها، نوروزبه مناسبت 
 2005پ.ک.ک در بیستم مارس  دربندرهبر اوجاالن 

انتشار داد.  "کنفدرالیسم دمکراتیک"فراخوانی برای 
ی اساسی آن چه را که از آن وی در این فراخوان اندیشه

 کند.وژاوا بوده توصیف میزمان تا کنون مبنای انقالب ر

 فراخوان به حمایت از کنفدرالیسم دمکراتیک

وقایع جاری در سرقاستر جهتان از جملته خاورمیانته و وضتعیت در 
کوردستان بته ایتن نتیجته انجامیتده کته قلامتم و استتقرار کنفدرالیستم 

ناپریر استت. شتروع بته قلامتم، ی قاریخی اجتنابدملراقی  ی  وظیفه
نظتر و برپایی کنفدرالیسم دملراقی  در ی  نوروز جدید از نقطه قحلیم

 شود.بخش دیده میقاریخی گامی مترقی، شورآفرین و رهایی
کنفدرالیسم دملراقی  کوردستان نه یت  سیستتم دولتتی بللته یت  

. این، همراه با زنان و جوانان است سیستم دملراقی  مردمی بدون دولت
هتای هتای جامعته ستازمانآن قما  بختشپیشگا ، سیستمی است که در 
دهند. سیستم مزبتور سیاستتی استت کته از دملراقی  خود را قلامم می

ای آزاد گان منطقهسوی شهروندان آزاد و برابر کنفدرال با انتخاب نماینده
شتود. ایتن سیستتم مبتنتی استت بتر اصتم قتوان و خود به کار بسته می

گیترد و در قمتا  از مترد  متی ی خود، و قدرت خود راهای ویژهمهارت
 گی است.ها از جمله اقتصاد در پی رسیدن به خودبسندهزمینه

هتای قتاریخی کنفدرالیسم دملراقی  کورد قتدرت ختود را از ریشته
کنتد. النهرین دریافت میدار بینمرد  خود و هویت فرهنگی غنی و ریشه
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ی مبتنی است. ی طبیعاین کنفدرالیسم بر ساختار کمونی دملراقی  جامعه
هتای ای و کنفدراستیونهای طایفهکوردها در سرقاسر قاریخ خود سیستم

هتای متمرکتز اند و برای مقاومت در برابتر دولتتداده ای را قرجیحقبیله
گتی آزاد و اند. کنفدرالیسم دملراقی  بر واقعیت مرد ، زنتدهمبارزه کرده

دملراقیلی استوار استت کته های ی ساختارها و سازمانی گستردهقجربه
های مبارزاقی، به ویتژه سال در قما  عرصه 30پ.ک.ک در مدت بیش از 

 ها با هزاران شهید خود، برای آن پیلار کرده.  ها و در کوهستاندر زندان
کنفدرالیسم دملراقی  برای گشایش راه دملراسی و حترف هرگونته 

و  رانتدپتیش متیدار را سازی، اصت حات ریشتهمانع در برابر دملراقی 
. از حاال به بعد، سه قانون در کوردستان به کتار بستته دهدهدف قرار می

 حلومتتت ملتتی، و قتتانونی اروپتتا، قتتانون اقحادیتتهخواهتتد شتتد  قتتانون 
المللی ایران، عترا،، های ملی/بینکنفدرالی دملراقی . قا زمانی که دولت

 حترا  بگرارند، خلق کوردقرکیه و سوریه به قوانین کنفدرالی دملراقی  ا
های مشتترک ها را رعایت خواهد کرد و به این قرقید زمینههم قوانین آن

 د شد. خواه دنبال
شناسی و حفتظ رسمیتراقی  مبتنی است بر اصم بهکنفدرالیسم دمل

ی ارققای حق آزادی بیتان. بترای ایتن های فرهنگی به ع وهقما  هویت
ورد بتا ابتزار دملراقیت ، ی کتحم مسئله کنفدرالیسم دملراقی ، منظور،

شناستی هویتت کتورد در قمتا  ستطوح و قلامتم و پیشترفت رسمیتبه
 داند.ی اصلی خود میفرهنگ و زبان کوردی را وظیفه

شتناختی از جامعته بته اصم کنفدرالیسم دملراقی  یت  الگتوی بتو 
و  های ستم جنسی قرار داردی مقابم قما  شلمدر نقطه دهد، ودست می

زنتان استت.  بختشآزادیی مبتارزههدف آن برچیدن این ستم از طریق 
هتای اصم کنفدرالیسم دملراقی  در پی استقرار دملراسی در قما  زمینته

شناستی و برابتری باشد که مبتنی است بر بتو ی کورد میگی جامعهزنده
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گی، و حقتو، ماندههای ارقجاع و عقدها و مبارزه علیه قما  شلمجن 
 زند.  های فردی را با قلامم دملراسی پیوند میآزادیو 

آن که به خشتونت متوستم شتود در صتدد کنفدرالیسم دملراقی  بی
ی مسائم اجتماعی و به این قرقید بتر سیاستت صتلح مبتنتی یافتن چاره

استت. کنفدرالیستم مزبتور علیته هتر گونته قهتاجم بته کشتور، مترد  و 
حقو، خود، از حق دفاع مشتروع  های خود و علیه هر گونه نقگآزادی

 از خود استفاده خواهد کرد. 
کنفدرالیسم دملراقیت  عبتارت استت از جنتبش خلتق کتورد بترای 

ی ی یتت  جامعتتهی ختتود. جلتتوهاستتتقرار دملراستتی و سیستتتم جامعتته
رود. مبنتی استت بتر دملراقی  است و از قما  ساختارهای ملی فراقر می

ادی، فرهنگی، جنسی و حقو، قتومی. های سیاسی، اجتماعی، اقتصآزادی
کند و شناختی مختلف ق ش میهای اشتراکی و بو برای وحدت سازمان

ی قجلتی جامعتهیت  سازمان حاکمه را چونتان گی نمایندهدر عین حال 
هتای جامعته بته ویتژه عهده دارد. بر این اساس، قما  بخش یافتهسازمان

های دملراقی  خود و حلومتت قما  زنان و جوانان را به برپایی سازمان
 خوانم. بر خود فرامی

کنفدرالیسم دملراقی  بیان وحدت دملراقی  کوردهایی است که در 
انتد. هتدف آن، اند و در سرقاسر جهتان پختش شتدهچهار کشور پراکنده

سازی مسائم درونی ملت کورد از طریق وحدت دملراقیت  استت. چاره
ملت مبتنی بتر ناسیونالیستم -دولتاین کنفدرالیسم، گرایش به ایجاد ی  

گیترد. از ملتت در نظتر متی-ی ی  فهم منسوخ از دولتترا چونان ادامه
ی کورد است و نه به خلتق کتورد ساز مسئلهها نه چارهجا که این الگوآن

نستبت  گیکند، نیروها را به پریرندهی کورد کم  میی جامعهدر قوسعه
راسیون بر مبنای وحدت دملراقی  سازی و پیوستن به کنفدبه دملراقی 

 خوانم. فرامی
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کنفدرالیسم دملراقی  مبتنی است بر ی  فهم و احساس دملراقیت  
عمیق از آزادی؛ میان مردمان قائم به قفاوت نیست و از برابتری و آزادی 

مرزهتا را از  بتر مرکزگترای مبتنتی ملتِ-کند. دولتدفاع می هاخلققما  
هتا و نیروهتای مبنای وحدت خلقسم دملراقی  کنفدرالیدارد. میان برمی

روابط خود را بتا کشتورهای همستایه بتر دملراقی  در خاورمیانه است. 
مبنتتای برابتتری و آزادی حقتتو، سیاستتی، اجتمتتاعی و فرهنگتتی مستتتقر 

را به وحتدت  منطقه های موجود درخلقسازد. برای این منظور، قما  می
خوانم و کشورهای همسایه را بته دملراقی  فرامی در درون کنفدراسیون

 کنم. پریرش ی  موضع دملراقی  دعوت می
ی مقابم امپریالیسم جهانی قرار دارد و کنفدرالیسم دملراقی  در نقطه

هتا جوید. این سیستمی است که قما  خلقها را میدملراسی جهانی خلق
گتی کننتد. راه ی بیست و یت  بایتد در آن زنتدهو قما  بشریت در سده

پیمایتد. سیدن به کنفدرالیسم دملراقی  جهانی و عصتری نتوین را متیر
بشریت را به ایجاد ی  جهان نوین زیر چتر ی  کنفدرالیسم دملراقیت  

 خوانم. جهانی فرامی
چونتان قجلتی  1باور دار  با اع   قشتلیم کومتا کومتالن کوردستتان

 فلسفه، 2005کنفدرالیسم دملراقی  و وحدت خلق کورد، در این نوروز 
ایتم. قمتا  خلتق گراری کتردهگی خلق خود پایهو راهی نوین برای زنده

 مخود را به استقرار دملراسی خود، به اقحاد و حاکمیت خویش زیر پرچ
ای سترخ( همراه با خورشیدی زرد و ستاره رنگای سبززمینهخود )با پ 

وظتایف کتنم و بته انجتا  را با افتختار بلنتد متی مخوانم. این پرچفرامی
خویش به عنوان ی  رهبتر ادامته ختواهم داد. در ایتن روز بهتار، روزی 

نتوروزی شتاد بترای مترد  قر به آزادی قا روزهای بهاران گرشته، نزدی 
 خود و مردمان منطقه آرزو دار . با نهایت احترا .

                                                           
1 . Koma Komalen Kurdistan (KKK) 



 

، مرکز 1ویای است که از سوی هالکهمطلب زیر بیانیه

ی تماعی ترک و کورد در لندن، در چهاردهم فوریهاج
 انتشار یافت.  2014

 صلح، برابری و تعیین سرنوشت خویش:

برای سوریه به را ی یک راه نوین کوردها رهبری ارائه

 گیرنددست می

هتای ی کوردها از خودمختاری دملراقی  در سوریه طی هفتتهقجربه
های مردمتی روژاوا در میان جشنی با اع   خودفرمانی در منطقه گرشته

های مهمی به جلو برداشته است. کوردهای ستوریه بته رغتم گسترده گا 
شتد، از ها به دست اسد انجا  میای که طی سالقحمم سرکوب وحشیانه

پیوستن به ق ش برای سرنگونی رژیم با وسایم قهرآمیز خودداری کردند 
سرنوشتت ختویش از و در عوض قصمیم گرفتند با اجرای حتق قعیتین 

های رژیم و نیروهای شورشی دفاع کنند. کوردها، در خود در برابر قهدید
های مقیم در داخم این های قما  اجتماعانجا  این کار، از حقو، و آزادی

اند در عین حتال کته سلتاریستم را دفاع کرده خود قحت کنترلی منطقه
مترقتی ختود رد چونان مفهومی به غایتت بیگانته بتا اصتول دملراقیت  

گیتری ی مقابتم هتدفاین موضع درخشان به صراحت در نقطهکنند. می

                                                           
1 . Halkevi 
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ای استت کته از ستوی ستازی قتومی عامدانتهها و پتاکاقلیتآمیز قفرقه
هتای هتایی کته حملتهگیرد، گروهانجا  می 1النصرههایی مانند جبههگروه

از آغتاز  ای را کتهشان همننان غیرنظامیان روژاوا و صلح نستبیوحشیانه
 کند. ها حفظ شده قهدید میدرگیری

، رئی  مشترک حزب اقحاد دملراقی ، اع   کترده کته 2صالح مسلم
کنند های شورشی حمایت میکوردهای سوری نه از حاکمیت نه از گروه

ستازی قتومی بلله فقط در پی دفتاع از ختود در برابتر کشتتارها و پتاک
سازی قومی وحشتیانه کار ی  پاکگرا دست به نظامیان اس  هستند. شبه

هتا و کشتتارها علیته اند و مسئول قستاوتدر روستاهای کوردنشین شده
دهتد اند. رهبر کوردهای سوریه ادامه متیشهروندان غیرنظامی کورد بوده

کننتد هتیچ نتوع احترامتی بترای های ما حمله متیها که به ما و خانهآن"
شتود. چ احترامتی سرشتان نمتیها هیدملراسی و آزادی قائم نیستند؛ آن
ایم حمایت از خودمتان بتوده ایم و کردهقما  آن چه ما از همان ابتدا گفته

 "هم در برابر رژیم و هم در برابر این نیروها.
های خونین در قمتا  قابستتان در نزدیلتی مترز قرکیته میتان درگیری

 ی النصترهکوردهای سوریه به رهبری حتزب اقحتاد دملراقیت  و جبهته
ها بته رباقی منطقه و کشیده شدن درگیریامه داشت و موجد قهدید بیاد

زیر خارجه احمد داووداغلو هشتدار داده بتود وشد. در واکنش، قرکیه می
کتار نخواهتد بتی "خطری متوجه امنیتت قرکیته کنتد"ها که اگر درگیری

 نشست. 
و روستتاهای حلتد زیتر  4حاصتمو قتم 3عترنشهرهای کوردی قتم

های وحشیانه قرار داشتند به طوری که صتدها زن و کتودک کتورد حمله

                                                           
1 . Jabhat al-Nusra 

2 . Saleh Muslim 

3 . Tal-Aran 

4 . Tal-Hasel 
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خورده به قتم رسیدند و طبق آیین مرهبی ستر بریتده گناه و افراد سالبی
اظهتتارات حتتزب اقحتتاد دملراقیتت ، صتتدها  حستتدشتتدند. بتته عتت وه، 

ها خبری نیستت و هتزاران غیرنظامی اسیر شدند و هنوز از سرنوشت آن
های قروریستی مسلح نتاگزیر از ت این گروهغیرنظامی در وحشت خشون

 . بودندهای خود فرار از خانه
ور اکنون به موشلافی دقیتق نیتاز دارد نقتش قرکیته در شتعلهآن چه 

کردن درگیری در بخش کوردی سوریه است. به رغم انلارهتای رستمی 
هایی ماننتد النصتره، ادعاهتای قرکیته قرکیه در خصوص حمایت از گروه

چون و چرا قابم پریرش نیستت. در کامم چندان بی دخالتِ مبنی بر عد 
عین حال موضتوع قتأمین فرامترزی قستلیحات از ختاک قرکیته بته ایتن 

های نظامی نیز در میان است. این مسائم نیاز به بررسی دارد و بایتد گروه
 فوراً متوقف شود. 
هتای ی ورود به مراکره با صالح مسلم بتود امتا از قت شقرکیه آماده

گتتی مواضتتع کوردهتتا در ستتوریه دستتت ختتود بتترای نتتابودی یلپارچتته
داشت، مواضعی که با اجرای خودفرمانی کوردها در این کشتور از برنمی

رفتت کته ی قهدید شتده بتود و بتیم آن متیزمان آغاز جنگ داخلی مایه
 ی این آزادی و دملراسی به خود قرکیه نیز سرایت کند. نمونه

حتزب اقحتاد دملراقیت  بترای قغییتر کوردهای سوریه بته رهبتری 
آمیز سوریه به طوری که حافظ قنوع قتومی و خصتلت دملراقی  و صلح

های سازنده و مفصلی مطترح کترده استت. در سلوالر کشور باشد، طرح
های مزبور برای استقرار یت  دستتگاه متدیریت نوامبر سال گرشته، طرح

شتامگاه کنفتران   داخلی در راستای حاکمیت بر منطقه اع   شتد، و در
کوردهتا رستماً اعت   خودمختتاری  2014ی ژانویته 21در قاریخ  2ژنو 

اکنتون قحتت کردند. سه کانتون مجتزای جزیتره، کوبتانی و عفترین هتم
و مسلمانان استت و  ارامنه، مسیحیان، نرهبری ائت فی از کوردها، آشوریا
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در آن نیز به قصوید رستیده بته طتوری کته قانون اساسی جدید روژاوا 
گی سیاسی، اقتصتادی و حقو، کودکان و زنان به مشارکت کامم در زنده

اجتماعی قضمین شده است. از این دستگاه مدیریت جدید باید حمایتت 
ی ی  طرح ناب با رهبری مترد  در به عمم آید زیرا نماینده قریگسترده

آمیز بترای ستوریه استت. متا از حقتو، کوردهتای ای صلحراستای آینده
 کنیم.  یه برای اجرای خودفرمانی دملراقی  در این منطقه دفاع میسور

هتای شورشتی ما خواهان آزادی هر اسیر غیرنظامی در دستت گتروه
هتایی کته هستیم و بر قوقف فوری قأمین قسلیحات بته ایتن دار و دستته

گیرند و مرقلتد گناه هدف میهای خود را به سوی غیرنظامیان بیس ح
کنتیم. گروهتی از متخصصتان، بترای شوند قأکیتد متیجنایات جنگی می

آوری مدارکی کته مرقلبتان کشتارهای اخیر و جمع گی به گزارشرسیده
ی کوردهتا ستپارد، بایتد از منطقتهشنیع را به دست عدالت می اعمالاین 

 دیدن کند. 
المللتی واقع در استانبول و هتم حامیتان بتین 1هم شورای ملی سوریه

هتای ی کورد در مراکرهها به گنجاندن مسئلهمرقد فراخوانها به طور آن
و مشارکت بلوک کوردهتا بته عنتوان یت  گتروه مستتقم را  2صلح ژنو 

هتا در حتد یت  این مراکره قنزلاند. این خود یلی از دالیم نادیده گرفته
هایی که به طور راستین مرد  ستوریه را آور بوده؛ قنها طرفنمایش خنده

دردستر در جمتع مزبتور حاضتر کنند خیلی راحتت و بتییگی منماینده
کننتد یت  ای ق ش میالمللی و منطقهگران بیننیستند در حالی که بازی

هتا قتازه در حتال ی جدید را طبق منافع خود از کار درآورنتد. آنسوریه
النصره بر هایی مانند جبههمتوجه شدن خطر واقعاً بزرگی هستند که گروه

شتدند و هایی که به طور ضمنی قرغید متیکنند، گروهکشور قحمیم می

                                                           
1 . Syrian National Council (SNC) 
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در این دو سال گرشته متورد حمایتت متالی و لژستتیلی قترار داشتتند. 
بترای ای کته هتر استتراقژیهای آن از جمله قرکیته پیمانواشنگتن و هم

ت شتناختن حقتو، دملراقیت  ، به رستمیکنندی سوریه قعقید میآینده
اشته باشد؛ حقو، کوردها در قرار د آن به طور حتم در مرکز کوردها باید

حاضتر در ایتن کشتورِ  و قومی دیگرِ دینیهای کنار حقو، بسیار اجتماع
قترین کشتورهای که از نظر قاریخی یلی از چنتدفرهنگی به شدت متنوع

 خاورمیانه است باید مورد حمایت قرار گیرد به رسمیت شناخته شود. 
ی فتوری بترای دفتاع از کوردهتای هی به این مطالبهدشما را به پاسخ

های صتلح، آزادی و دملراستی ها جانبدار ارزشخوانیم. آنسوریه فرامی
ی هتایی کته جامعتهستوریه هستتند، همتان ارزش یهتابرای قما  خلتق

. کوردها حمایتت متا را داندها میمدعی حمایت از آنخود را المللی بین
 بگراریم سقوط کنند.خوانند. نباید فرامی





 

ی اروپایی حزب اتحاد دمکراتیک ی شاخهمطلب زیر بیانیه
 منتشر شد. 2013در دهم ژوئن  است که سوریه

 ی انقالبیکوردستان غربی و دوره

 5/3رابتر بتا خلق کورد در کوردستان غربی )شمال سوریه( جمعیتی ب
دهتد. درصد جمعیت سوریه را قشتلیم متی 15 حدودمیلیون نفر دارد و 

گرا و سرزمین کوردها، شناسی کثرتنظر جمعیتکوردستان غربی از نقطه
ی مستتیحیان، ، کوردهتتای علتتوی بتته عتت وهاعتتراب، کوردهتتای ایتتزدی

آشتتوریان، کلتتدانیان و ارامنتته استتت. بافتتت چنتتدقومیتی و چنتتدفرهنگی 
گتی کترده. کوردهتا از دهسازی زنکوردستان غربی همیشه در صلح و هم

هتا بتوده و سازی درگیتریزمان آغاز انق ب بزرگ سوریه مخالف نظامی
هتای اعتتراضگیتری بته ی رژیتم در ستختخیلی زود رفتار ددمنشتانه

 .ه استکردآمیز را ققبیح صلح
هتای گی با انق ب سوریه به پا خاست و شیوهخلق کورد در همبسته

محلو  کرد. معترضان کورد به سرعت  شدتبه رژیم را  یگرانهسرکوب
حفظ شده استت.  از آن موقعخواهان سرنگونی رژیم شدند، موضعی که 

التزاید نیروهای ختارجی را محلتو  در عین حال مداخله و درگیری دائم
کرد و در راستای استفاده از نهضت بتزرگ انقت ب ستوریه بترای منتافع 

قا کنتون  همان آغاز انق ب محدود خود ق ش داشت و دارد. کوردها از
هتای رژیتم ستوریه و ی خود در برابتر حملتهبر دفاع از خویش و منطقه

هتای مستلح شتمار بزرگتی از . این گروهنداهای مسلح قمرکز کردهگروه
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هتایی از کاران گرفته قتا دستتهجنایتهای سلفی و خردهنیروها از جهادی
های دفاعی کوردهتا، قابتم دا کنند. اقگی میارقش آزاد سوریه را نماینده

قترین )ی.پ.گ( کته قحتت عتالیهای مدافع خلتق یگانقر از همه قوجه
هیئت سیاستی کوردستتان غربتی یعنتی شتورای عتالی کوردهتا فعالیتت 

آمیتز وحشتت جنتگ داخلی/قفرقتهاز کنند، قا حد زیتادی کوردهتا را می
-انتداز سیاستی، با کنار گراشتن کارآمد چشمبرکنار داشته است. کوردها
اند. های جدیدی به کار بستهنهادها و سازمان اجتماعی سابق حزب بعث،

-ها کم  کرد کوردستان غربی را از ستقوط آزاد اقتصتادیاین امر به آن
سیاسی برهانند و ابزار قرفیع نیازهای اساسی جمعیت کلتی را بته دستت 

 چند صدشده )دهشمار رانایشان داد. کوردها با این کار قوانستند مأمن بی
 ها را قأمین کنند.  آن ابتداییهزار نفر( شوند و نیازهای 

هتای مستلح، شهرهای کورد بارها بار مورد قهاجم قرارگرفتت. گتروه
بته  قابندکه بافت پلورالیستی سوریه را برنمی ها و بینادگرایانشووینیست
شتدند، ور گی بته عفترین حملتهو همین قازه 1قمرکانیه، قمشهرهای سره

شهری که در شتمال غربتی ستوریه واقتع استت. بترای بتیش از ده روز 
های مسلح در کنار عناصر سلفی شهر عفرین را در محاصره داشتتند گروه

و قوانستند جریان ورود کاالها را از جمله اجناس پزشلی، شتیر کتودک، 
این سیاست قحطتی آرتار آرد، روغن گیاهی و سوخت به شهر قطع کنند. 

ی مهتاجران بر مرد  عفرین دارد که پت  از جریتان گستترده اکیوحشتن
ی  میلیون نفر جمعیت استت. بتا ایتن حتال، حدود داخلی اکنون دارای 

 ها نتوانستند از دفاع ی.پ.گ قجاوز کنند. آن
های صلح ژنو امید داریم که این وضعیت دشوار در عفرین در مراکره

های درگیر پیتا  متا که طرف مورد بحث و قأکید قرار گیرد. امید داریم 2

                                                           
1 . Til Temir 
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المللی و پاسداران حقو، اساستی بشتر را ی بینرا بشنوند و ما نیز جامعه
بتار عفترین ی فاجعتهدهتی بته ایتن محاصترهپایتان بترایبه انجا  اقدا  

ی کوردستتان غربتی ی ما این است که مستئلهخوانیم. امید صادقانهفرامی
 حم و فصم شود.  آمیزدملراقی  و صلح یشیوهبتواند به 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

فیرات هابر  این مصاحبه ابتدا در آژانس خبری کوردیِ
برای  2014انتشار یافت و سپس در آوریل  1آژانسی

ترجمه شد. مصاحبه به همراه  2وبسایت روژاوا ریپورت

 جا آورده شده است. ی آن بدون هیچ تغییری اینمقدمه

 اقتصادی روژاوا، یک الگوی اشتراکی الگوی 

به  5با پروفسور دکتر احمد یوسف 4در یک مصاحبه برای اِی.ان.اف 3اورانسید ِ

ی اقتصاد و تجارت کانتون خودمختار گفت و گو نشست. احمد یوسف ریاست کمیته
ی گذشته به عهده گرفت. پس از اعالم خودمختاری این کانتون در ژانویهرا  عفرین

ی الگوی اقتصادی غالب در جهان و تالش در روژاوا برای برپایی یوسف درباره دکتر
یک اقتصاد آلترناتیو حول یک الگوی اشتراکیِ اجتماعی چنان که عبداهلل اوجاالن 

از "گوید های خود میای از صحبتکند. وی در پارهطرح آن را ریخت صحبت می
ت با کمک آن جانی دوباره خواهد جا که این الگو همانی است که تاریخ بشریآن

ی اوران با دکتر یوسف به برگردان مصاحبه "های پیروزی ما زیاد است.یافت، فرصت
 شود.زبان انگلیسی در زیر تقدیم می

                                                           
1 . Firat Haber Ajansi 

2 . The Rojava Report 

3 . Seyit Evran 

4 . ANF 
ستایروستتای  دردر  19621962  سالسال  دردر  یوسفیوسف  . دکتر. دکتر55 ناعطمانتا  رو قهمنطقته  دردر( ( Atmana))عطما کوراکتو  ییمنط   دردر( ( Raco))  را

شمششتم  ک سکت س  ازاز  پ پ   وو  گرراندگرراند  خودخود  روستایروستای  دردر  رارا  مقدماقیمقدماقی  ییمدرسهمدرسه. . شدشد  متولدمتولد  عفرینعفرین   برایبترای  ش
شیآموزشتی  املاناتاملانات  روژاواروژاوا  دردر  کهکه  جاجاننآآ  ازاز. . کردکرد  ملانملان  نقمنقم  راکوراکو  بهبه  قحصیمقحصیم  ییادامهادامه بود،نبتود،  آموز   ازاز  پ پت   ن
ندفرزنتد  دودو  پدرپتدر  حاالحتاال  وو  کردکترد  ازدواجازدواج  19911991  سالسال  دردر  ویوی. . رفترفت  حلدحلد  بهبه  دوازدهمدوازدهم  ک سک س  گررانگرران   فرز
 استاست  کردهکرده  قدری قدری   سوریهسوریه  وو  روژاواروژاوا  دردر  مختلفمختلف  هایهایدانشگاهدانشگاه  دردر  یوسفیوسف  دکتردکتر. . استاست



 ای بزرگکلید کوچک دروازه / 110

 ،رهبر کوردهااعبداهلل اوجاالن، الگوی اجتماعی و اقتصادی سید اوران: 
 کنید؟را چطور ارزیابی می

قفلر و پیشتنهادهای آقتای اوجتاالن انداز،   چشمدکتر احمد یوسف
]که در غرب پدیتد آمتد[ نتدارد. همننتین فلتر  "جریان سو "ربطی به 

ها را در کنتار د. زمانی که آناست داشته باشکنم ارقباط چندانی به سینمی
قفلری که در غرب در جریان قلامم قاریخی اقتصادی پدیتد آمتد متورد 

حترف  قوانیم ببینیمجا میم. اینشویقرار دهیم متوجه این امر می م حظه
   چیست.قفلر اوجاالن  حساب

یت   1498ی  انق ب را قجربه کترد. در ستال  1492جهان در سال 
انق ب دیگر را شاهد بود. نتایج به نتدرت مفیتد بودنتد امتا از هتر دوی 

هتا را بپتریریم و چنتان کته شود. بیایید آنها به عنوان انق ب یاد میاین
 کشتفآمریلتا را  1کریستتف کلمتد 1492کنیم. در ستال  بررسیبودند 

در حال کشف آفریقا بود و با عبتور  2واسلو دو گاما 1498کرد. در سال 
از پشت آفریقا قوانست هنتد را کشتف کنتد. پت  از ایتن دو قصتادف، 

شتود. رتروت بومیتانی کته گری و ستم در جهان آغاز میی وحشیدوره
ملتتت -قستتخیر درآمتتد. مبتتانی دولتتت شتتد بتته "کشتتف"هاشتتان زمتتین
-های مرکانتیلیسم گراشته شتد. دولتتی جریانداری در بحبوحهسرمایه

آن در  ی ک سی ِدوره طیهای آن در این دوره ریخته شد، ملت، که پایه
ی نوزدهم قدرقمندقر شد. قوحشی که همراه با این قلامم پدید آمتد سده

داری است. نگاه گر آن نیز سرمایهنا  دی بود. قغییر و قحولمخلو، همین 
گتی، اجتماعتات، جوامتع و طبیعتت فقتط نگتاه از داری به زنتدهسرمایه
 ی ستتتم،بتته واستتطه داری در ختتارجی استتتعمار استتت. ستترمایهدرینتته

                                                           
1 . Christopher Columbus 

2 . Vasco da Gama 
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گتی در حالی که در داخم، حق زنده استعمارگرایی و غارت قلامم یافت
گان کلیستا نیتز در ایتن شناخت. نمایندههای فقیر را به رسمیت نمیطبقه

این از جریتان . 1قحوالت صاحد نقش بودند، برای مثال، رابرت مالتوس
 .های اقتصادی در جهانقوسعه اول

کته قحتت  شتودمتیآغتاز  مانیفست کمونیستتیجریان دو  با انتشار 
. قتوحش و ستتم به دست داده شد 1840ی رهبری کارل مارک  در دهه

شتد. ایتن ن گرفته و به دولت انتقتال داده متیدارادر بازار باید از سرمایه
ی بیستم شاهد قلامم جریان دو  در ققابم با جریان اول رشد یافت. سده

ای برای مستائم اجتمتاعی یتا اندکی در این جهت بود اما نتوانست چاره
ی آزادی جوامتع، اقتصادی بشریت ارائه دهد. همننین نتوانستت مستئله

جوامع فقط در رابطته بتا عوامتم ها را حم و فصم کند. ها و فرهنگخلق
شدند. به همین خاطر، مسائم آزادی، برابری و اقتصادی در نظر گرفته می

لنینیستم -عدالت نتوانستند حم شتوند. ایتن جریتان ]دو [ را مارکسیستم
در پوشتش اقحتاد شتوروی متجستم شتد. اقحتاد ختود شلم بخشتید و 

اما در عین حال به عنوان دیلتتاقوری  ها بود،شوروی شاهد برخی قوسعه
داری از وحشت آن ختود را پرولتاریا سازمان یافته بود. کشورهای سرمایه

جمع و جور کردند. قرس گسترش کمونیسم از شر، به غترب سترقاپای 
فلتری ها را فراگرفت. به همین خاطر، ملاقد اقتصتادی و اجتمتاعی آن

شد. این ی  جریان جدید  ریزیمعین در غرب طی ی  جریان سو  پایه
ی انتدازی در مستیر قوستعهگرفتت. هتدف آن ستنگبود که شتلم متی

هتایی بترای قلمیتم ایتن کمونیسم به اروپا بود و جلوگیری از آن. طترح
شتده از فقترا و کتارگران جریان از طریق بازگرداندن برخی حقو، سلد

هتای داری به اجرا درآمد. این جریتان ستو  طتی دهتهطی قلامم سرمایه

                                                           
1 . Robert Malthus 
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گتی زیبتا بترای قدرقمندقر شد. جریان مزبور ی  زنتده 70و  60، 1950
گان دیگتر برندهکارگران آلمان، فرانسه و سوئی  پدید آورد. کارگران به پیش

ع وه بر حقو، کارگری صرف قبدیم شدند. کارگران در کشتورهای  حقو،
   اسلاندیناوی در ی  سطح بسیار عالی به اهداف خود دست یافتند.

از  آ.گ[-]ستو  با سقوط اقحاد شتوروی، ایتن جریتان 1991در سال 
برای کارگران بته داری حقوقی را که از قرس کمونیسم بین رفت. سرمایه

 دیگری پ  گرفت.  پییلی  رسمیت شناخته بود
گراری شتده خلق کورد پایه جاالن رهبرجریانی که از سوی عبدا  او

پدیتد آمتد. همننتان کته ایتن  1990 یفروپاشی در دههاین بود، پ  از 
کتنم دلیتم فلتر نمتی ایتنشتد. بته رفت قدرقمندقر متیجریان پیش می

در گراری جریان اخیر به عنوان جریتان ستو  چنتدان مناستد باشتد. نا 
بتا جریتان ی در کار است قا جریتان مزبتور را رسد ق شواقع، به نظر می

. ایتن قعیتین هویتت کنتد سو  که ]در غرب[ فروپاشیده و از بتین رفتته
 1999گراشتته شتد، پت  از ستال  1990ی جریان، که مبانی آن در دهته

قر روشن 2007عمومیت بیشتری به خود گرفت. جزئیات آن پ  از سال 
داری در حال ظهور بود. بته ها ی  بحران در سرمایهشد زیرا در این سال

استت، و نته زعم من جریان مزبور، نظر به اقتصاد، یت  جریتان چهتار  
گتی همان جریان سو . جریانی است که به جامعه، قلامم اجتماعی، زنده

گتی اقلتا دارد. جریتانی کته بته م حظته و بررستی و سازماندهی زنتده
پردازد. جریتانی می 1داری، مارکسیسم و نظرات روزا لوگزامبورگسرمایه

 هتا حمایتتداری انحصاری است، کته از وجتود اجتمتاعکه علیه سرمایه
شناسی غایت قوجته را دارد. به بو  همان قدر که جریانی است کهکند می

منطقته و جهتان را ی مسائم اجتماعی و اقتصادی مترد  جریانی که چاره

                                                           
1 . Rosa Luxambourg 
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ای خواهد یافت. البته برای قلامم این جریان باید آن را به طتور شایستته
یگتران را از قوانیم این جریان را نزد خود نگاه داریم. باید دارائه داد. نمی
  های عملی با آن آشنا سازیم. طریق گا 

 ی اوجاالن عالقمند بودید؟ای به اندیشهاوران: چرا شما به طور ویژه

داری و مارکسیستتم ی ستترمایه  در اقتصتتاد نظراقتتی دربتتارهیوسااف
ی افتراد پتروردهخوانتدیم کته دستتهتایی را متیخوانتدیم. اندیشتهمی

های مختلفی به دستت دادنتد و از ایتن قئوریها کشورهای غربی بود. آن
ی ما صورت گرفتت امتا قتا ایتن ها رویلردهای مختلفی به منطقهقئوری

ی مثبتی برای مترد  یتا مردمتان ]ایتن ها هیچ نتیجهلحظه هیچ کدا  از آن
 منطقه[ دربرنداشته. 

چنتدان محلمتی در هتای قئوری 1ی عباسیانپ  از فروپاشی سلسله
به وضعیت کمابیش  هم ی بیستمنشد و قا پایان سده دادهمنطقه به دست 

انتداز، قفلتر، قئتوری و ی بیستم چشمنحو سابق باقی ماند. در پایان سده
های آقای اوجاالن به عنوان قفلر آزاد منطقه پدید آمد. ایتن قفلتر اندیشه

هایی صورت گرفت قتا قبدیم به آلترناقیوی شد برای قفلر غربی. پراقی 
 -با واقعیت منطقته  م موافق با قفلر غربی و هم موافقمنطقه را همسائم 

حم و فصتم کنتد.  -ها، قاریخ و فرهنگ آن ها، سنتگیبا سرشت، ویژه
را بتتا  ی غربتتی، استتاقید اقتصتتادی و غیتترههتتااوجتتاالن آرتتار آکادمیستتین

های آنان در خصتوص منطقته، اندازها، قفلرات و اندیشهنظرداشت چشم
خاست قفسیر کرد. و از میان این آرتار چیتزی از منطقه برمیبا نگاهی که 

نظر من شان  موفقیتت را از این نقطهآید. را برگزید که به کار منطقه می
                                                           
1 . Abbasid dynasty 
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ا  از دو پنجتره بته اقتصتاد جهتانی نگتاه انتداز . بینم. من قتادر بتودهمی
ای است مشرف ی دو  پنجرهی اول پوزیتیویسم غربی بود و پنجرهپنجره
   نطقه و اوجاالن آن را به روی من گشود. به م

و بلندماد  شاما بارای  ماد ، میاانماد های کوتااهاوران: پروژه
 سازی مسائل اقتصادی کانتون چیست؟چاره

های این جریان را اصم اساسی خود در عفرین و قما  کانتون  یوسف
های اقتصادی ختود را در راستتای ایتن ختط ایم و پروژهروژاوا برگزیده
ی مبنتا، قت ش دهیم. با ورود به ایتن جریتان بته مثابتهفلری قوسعه می

کنیم اقتصاد خود را سازمان دهیم، نیرو بخشیم و قوستعه دهتیم. ایتن می
 جریان عبارت است از جریان اقتصاد اشتراکی اجتماعی. 

هتا طترف هستتیم. های اجتمتاعی و پیشتهزمینهبا مردمی از قما  پ 
ایشتان را  هتایمطالبتههتا و کنتیم. خواستتت متیها را دریافنظرات آن

 دهیم. های خود را قلامم میذره پروژهذره شنویم و مطابق با آنمی
به این قرقید، اقتصادی که در عفرین خواهان ایجتاد آن هستتیم یت  

ها آغتاز اقتصاد اجتماعی خواهد بود. به این خاطر، کار خود را از قعاونی
کوچ  قولید. اقتصادی را قوسعه ختواهیم داد کته کنیم، از واحدهای می

ی قولیتد را بر کشاورزی، به عبارت دیگر بر قولید، مبتنی است. این شیوه
قترار گیرنتد و از آن دهیم که قما  مترد  منطقته در آن بر مبنایی قرار می

منتفع شوند. با چنین گامی، هدف ما قغییتر الگتوی اقتصتادی در ستوریه 
ا قوسعه خواهیم داد که منافع قما  مرد  سوریه در آن هایی راست. پروژه

هتای منطقته بته لحا  شود، در عین حال که الگویی اقتصادی برای خلق
 های بلندمدت ما.دست داده باشیم. این از برنامه

ی اقتصتادی کتانتون متا ها چندان دشوار نیست زیرا شالودهپیشبرد آن
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آن همه گونه فعالیت قولیتدی  بسیار قدرقمند است. زمینی ب  غنی که بر
قابم انجا  است. نیروی انسانی فراوانی نیتز موجتود استت. یت  نیتروی 

 کوش.انسانی مولد و سخت

    اوران: در حال حاضر اهداف فوری شما کدام است؟ 

کتاری شتروع ختواهیم ای برای بی  کار خود را با یافتن چارهیوسف
بینتیم کته حتول قولیتد بتا یی مزبور را در پیشرفت قفلری متکرد. چاره

پشتیبانی زمین باشد، زیرا الگوی اقتصادی ما الگویی است که قولید مبتنی 
داند. همته را بته کتار روی زمتین پروری را مبنای خود میبر زمین و دا 

پتروری را کنتیم. همننتین دا خود مبتنی بر نیازهای جامعه قشتویق متی
به طور کامتم پروری ققریباً دا ی رژیم بعث قوسعه خواهیم داد. در دوره

رخت بسته بود. محصوالت دامی از خارج به عفرین و مناطق پیرامون آن 
 شد. هنوز این وضعیت برقرار است. وارد می

ای را در ایتن فرآینتد وارد گتراران منطقتهق ش خواهیم کرد سترمایه
ازنتد یتا دهیم به استثمار جامعته و مترد  بپردها اجازه نمیکنیم. اما به آن

کسد و کار خود را انحصاری کنند. کانتون عفرین ی  کانتون کشاورزی 
بخشتی است. به این خاطر، مسائم زارعان خود را حم و فصم و به قنوع

ها کم  خواهیم کرد. واحدهای قولیدی کوچ  برپا خواهیم به قولید آن
که قتا کرد، برای نمونه اهمیت بیشتری به قولید زیتون منطقه خواهیم داد 

ستازی کوچت  در امروز هیچ محم اعتراب نداشتته. بته ستوی صتنعتی
ی خود حرکت خواهیم کرد به طوری که در آن قمتا  محصتوالت منطقه

 زیتون بتواند پردازش شود. 

ی روابا  اقتصاادی و ترااری باا ای بارای توساعهاوران: آیا پاروژه
 گان خود دارید؟همسایه
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انات ما، نیتاز بته بتازار بترای ایتن نظر به امل  البته که داریم. یوسف
که بایتد از  هستمحصوالت نیز وجود دارد. در عین حال، چیزهایی هم 

د. ق ش این است که با قجارت به ی ما شوبازارهای خارجی وارد منطقه
ی ختود را کنیم رابطتهاین مسئله پاسخ داده شود. به این خاطر، سعی می

 با کشورهای همسایه قوسعه دهیم. 
ی کنتیم کته نتیجتهرا قجربته متی های معینیحال حاضر دشواریدر 

قری در سوریه است. برای مثال، کانتون ما صدها هزار پناهنده مسائم کلی
کنیم آید. داریم ق ش میدریافت کرده. مشل قی قو   با این به وجود می

هتای انتد شتغم، قولیتد و فرصتتبرای افرادی که قازه به کانتون ما آمتده
ی واحدهای قولیتدی کتوچلی کنیم به واسطهی ایجاد کنیم. سعی میکار

هایی برای کار ارائه دهیم. برای فترارفتن از ایتن ایم فرصتکه راه انداخته
کنیم روابط با کشورهای همسایه را قوستعه دهتیم. در مشلم، کوشش می

ها نشتان ختواهیم ی روابط با قرکیه هستیم. به آنحال ق ش برای قوسعه
د که مردمان روژاوا نه ی  مشلم برای قرکیه بلله ی  نفع بترای ایتن دا

روابط بتا بترادران عترب ختود را کته بتا چنتین  همننینکشور هستند. 
کننتد قوستعه ختواهیم داد. بترای یتافتن مشل قی دست و پنجه نر  متی

هتا و الگتوی اقتصتادی خودمتان ها یت  شتری  در پتروژهچاره، از آن
جتا کنتیم بته ایتنها و کشورها دعوت متیا  خلقخواهیم ساخت. از قم

الگوهتتای بیاینتتد و از الگتتویی کتته قصتتد اجتترای آن را داریتتم بیاموزنتتد. 
خواهیم همتان طتور کته خواهیم، میانگلیسی، فرانسوی یا آمریلایی نمی

ی متا ها هتزار ستال در منطقتهاوجاالن گفت به الگویی بازگردیم که دهآقای 
یچ الگوی دیگری در جهتان زیرا ه خواهیم شدجواب داده. در این راه موفق 

جا که این الگو همانی است که قتاریخ باقی نمانده که قجربه نشده باشد. از آن
  باالست. ما های پیروزیبشریت به آن بازخواهد گشت، فرصت

 
 . 



 

المللی از گی بیننمایندهیک هیئت  2014سامبر ددر 
ی انقالب روژاوا از دانشگاهیان برای آموختن درباره

 1کانتون جزیره دیدن کرد. مطلب زیر گزارش بکی

 گان( است. )یکی از نماینده

 گی روزمره:یک انقالب در زنده

 کانتون جزیره، روژاوا

سلطه،  مستقیم یحاوی رابطه شمولجهان یی استثمار به نحورابطه
ی سلطه، اما وقتی یک نفر رابطهقیاد، و کنترل اجتماعی و پلیسی است. ان

گیرد، به عبارتی جزء به جای ی استثمار میی انقیاد، را اعم از رابطهرابطه
ی دهد. لحظهها را از دست میی استثمار و طبقهگاه نگاه به رابطهکل، آن

ی میان فرد و شده و اعم از رابطه ی آغاز گرفتهی نقطهقهر که به مثابه
گی شده و نقد زندهنظر فرد منزویجامعه فرض شده، ناگزیر به نقطه

 (1)تئوری کمونیستی -شود.روزمره کشیده می
 
 
 
بر یت  در سرقاسر قلمروهای حلومت در کانتون جزیره، مرد  عمدقاً    

ی جامعته را نههای بلندهمتاداوطلبانه درگیر کار هستند قا دگرگونیمبنای 
رقم زنند. پزشلان خواهان برپایی ی  سیستم مراقبتت بهداشتتی رایگتان 

آوری و پختش قصتد جمتعگویند مدرن هستند اما در عین حال به ما می

                                                           
1 . Becky 
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ی درمتان و قغییتر شترایط کلتی را دربتاره شدهسرکوبهای محلی دانش
از  عتاریگتی ای از زنتدهشان برپایی شیوهگویند هدف. میدارندگی زنده

کتته بتته  -متترد  و میتتان متترد  و طبیعتتت ختتود میتتان  -هاستتت جتتدایی
خواهند آمتوزش انجامد. دانشگاهیان میهای جسمی و روحی میبیماری

ها گویند برنامه دارند آزمونرا به سمت مسائم اجتماعی هدایت کنند. می
ر مستق انضباطبندی میان آموزگاران و دانشجویان و را قرک کنند و ققسیم

نگتاه ی زنتان( یت  )مطالعته "ژنولتوژی"را از میان ببرنتد. اصتم نتوین 
. همیشته و افلندمیاسی، علم و قاریخ نشناسی، روانشاسطوره آلترناقیو به

گران اقتصادی اصلی و کسانی هستند که گفتند زنان کنشجا به ما میهمه
 "شلممحتوا و "، "آزادی و زیبایی"، "شناسیاخ ، و زیبایی"مسئولیت 

شتود، ایتن هاست. وقتی که دولت الگویی برای قدرت انگاشتته متیبا آن
هتا هایی است که بر ایتن فعالیتتگی بر محدودیتانق ب در صدد چیره

 واقع شده.
زیستتی و همتاهنگی کردنتد کته هتمبارها بتار بترای متا قلترار متی

یت  پترچم، " و قغییریابنده بایتد جتای از پیش موجود های فرعیِهویت
هتایی از ستهمیه. دستگاه مدیریت جدیتد را بگیرد "  زبان و ی  ملتی

های کتورد، عترب و آشتوری قشتلیم شتده بته گان اجتماعبرای نماینده
شتوند. اگرچته میلیشتیا و های خود نامزد متیطوری که بر اساس فعالیت

هتای آشتوری قنیتده استت، گتروهنیروهای امنیتتی از نظتر قتومی درهتم
گی هرروزه برای زنان، کته در گرشتته بته دارند. زندهخود را  هایگردان
گی اندرونی محدود شتده بودنتد، بیشتترین قغییتر را داشتته استت. زنده

ها هنوز به طور عمده محم آمد و شد مردان است، زنان نیز اگرچه خیابان
انتد. قمتا  ساختارهای آموزشی و شتوراهای محلتی ختود را برپتا کترده

درصتد متشتلم از زنتان  40کتم قتا قرکیبی باید دست های سیاسیِهیئت
هتای مشتترک بایتد شتامم یت  زن شتوند. بته گتیباشند و قما  نماینده
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اصتلی آن بته طتور  هتاینان هم در انق ب و هم در موضتوعسان، زاین
قابلوهتای اع نتات در قمیشتلو بیشتتر شتوند. خودمختار سازماندهی می

قتوان قا اعضای مرکر ی.پ.گ و می ی ی.پ.ژ استگر زنان رزمندهنشان
 ها خواند. را روی آن "کنیمما از شما دفاع می"ی جمله

مراقبتی موجتود در ی ستازماندهی غیرسلستلهاعضای ی.پ.ژ دربتاره
گفتند در ایتن ستازمان فرمانتدهان منتختد میلیشیا با ما سخن گفتند. می

هتای الیتتوجود دارند اما درست مانند قما  اعضتای دیگتر در قمتا  فع
ی هرکته با این حال این ربطی به نگترهگی اشتراکی مشارکت دارند. زنده

به هرکه و پساساختارگرایی ندارد. انضباط نیز ی  بخش مهم از اخ ، و 
دیتدیم بته عنتوان گی روزمتره استت. زنتانی کته متیشناسی زندهزیبایی

بیننتد داختم چنتد صتف متنظم نیروهای امنیتی )آستایش( آمتوزش متی
زده شدیم زیترا صتفی از کتارآموزان نشستند. روز اول سفر کمی بهتمی

که خیلی دقیق روی ی  خط ایستاده بودند و درست ماننتد  پوشیونیفر 
دادنتد، از متا ی ختود را متیصدا و بلند پاسخ فرمانتدهها ی سایر ارقش

، که موسیقی روی آن قنظتیم های آموزشی ی.پ.گاستقبال کردند. ویدئو
شود. حتا در دانشگاه، جایی که جوانتان هر قلویزیونی پخش می شده، در

ی کنند، پخت و پز و قمیزکاری به یت  شتیوهگی میبه طور جمعی زنده
شود، یعنی بتا دهد  وظایف به طور مثرر انجا  میمافو، کارآمد روی می

بته  خودکار افقیت و انضباطِققسیم میان قما  افراد به طوری که برابری و 
 پوشانی دارند. کامم همطور 

دیگر حول و حوش اهمیت رهبتر  شناختیِابها  اخ قی و زیباییی  
انتد و اغلتد روی پ.ک.ک، اوجاالن، یا آپو )نامی کته مترد  بته او داده

کنند( وجتود دارد. های خود حلاکی مینویسند یا روی قفنگدیوارها می
گتتردش "استتت. قصتتویر او ققریبتتاً در هتتر اقتتاقی روی دیتتوار آویختتته 

پ.ک.ک، که حزب اقحاد دملراقی  روژاوا نیز خود را  "یخواهانهآزادی
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از  -مراقبتی ضمناً دست کشیدن از ساختار سلستله -داند مرقبط با آن می
ذکر این نلته جالد است که ققریبتاً پت  از گترران  سوی او شروع شد.

متتوارد ، 1999ای در ایتن منطقته، پتتیش از دستتگیری آپتتو در ستال دوره
. دانندها می، اگرچه او را همیشه طراح این اندیشهالرکر وجود داشتفو،

بخش دیوارها، داشبوردها و واحتدهای صتنعتی قصاویر دیگری که زینت
زمینه هایی در پ های شهدا با رنگچهره -باشد است متعلق به شهدا می

هنتوز قنهتا که به سازمان ایشان مربوط است. آیا اهمیت دارد که اوجاالن 
بترد، رهبتری کته هتیچ ای است که این افتخار را نصید میشخص زنده
قواند به طور مستقیم با او ارقباط برقرار کنتد و از هتیچ قتدرت ک  نمی

 عملی برخوردار نیست   

 تضعیف دولت
جایی ی  حلومت ی این انق ب نه جابهگفتند نلتهها به ما میخیلی

ی رئی  مشترک کنگره. است ی دولتسلطهبا حلومتی دیگر بلله پایان 
چگونه بدون قتدرت امتا علیته "گونه مطرح کرد  ملی کورد مسئله را این

شتود. به چنتد شتیوه پراکنتده متی ی. قدرت دولت"رانی کنیمقدرت حلم
منتد از آن آموزش مرد  به عنوان آسایش، با این آرزو که هتر کت  بهتره

دهد. ایتن ای روی میگسترده آموزش خواهد شد، در حال حاضر به طور
گان است. به متا بخشی از ق ش برای پخش کردن ابزار قهر در میان همه

قوانتد به قدری واجد اهمیت است که نمتی"از خود مرد  گفتند دفاع می
گفتنتد مرکز آموزشی به متا متیی  مسئول  گانِ. رزمنده"گی شودنماینده

آمتوزش استتفاده از استلحه هدف آن است که از طریق آموزش )نه فقط 
گری، اخ ،، قاریخ کوردستتان، امپریالیستم، جنتگ بلله آموزش میانجی

روانی از سوی فرهنگ عامه و اهمیت آموزش و انتقاد از خود( سترانجا  
 شود.  برچیدهکم دستگاه آسایش 

در حال  که خانه(وزارت 22دستگاه مدیریت جدید )با ی  پارلمان و 
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ها و احزاب سیاسی مختلف به کار بسته شتده امتا حاضر از سوی سازمان
در نهایت قرار است انتخابی باشد، مسئولیت برخی عمللردهای دولتی را 

داعتش بته روژاوا رستید،  2012به عهده گرفته است. زمانی که در بهتار 
هایی که از ققابم میان داعش و اسد ریزیبینی خوننیروهای کورد با پیش

صتی که در این میان بود، نیروهای دولتتی ستوریه را ی فرداشتند و نظاره
( مراکره هایشانس حها )بدون ی خروج آنمحاصره و درباره 1در دری 

کردند. پ  از رایزنی با دیگر نیروهتای اجتمتاعی و سیاستی در منطقته، 
همین اقفا، برای کم روژاوا روی داد. با این حال، رژیتم استد بته طتور 

قترین شتهر جزیتره، نلرده است. در قمیشلو، بزرگکامم منطقه را قخلیه 
شتود، در اختیتار ی کوچلی که شامم فرودگاه نیتز متیهنوز کنترل ناحیه

رژیم است. دولت قدیم نیز به موازات ساختارهای جدید به فعالیت خود 
قر سوریه نیتز هنتوز پتریرای برختی های جنوبیدهد. بیمارستانادامه می

است و رژیم هنوز به بعضی کارمندان دولتتی از جملته  بیمارافراد بسیار 
 دهد. برخی معلمان حقو، می

در این بین، دستتگاه متدیریت جدیتد بته قعتادل عناصتر خودمختتار 
گتی ها )شوراهای محلی هفتهجدای از این، کمون چندگانه درآمده است.

 دفاعی محلی خود و شوراهای پایینی که ضمناً وقف جوانان، هاییگانبا 
زنان، سیاست، اقتصاد، ختدمات عمتومی، آمتوزش و بهداشتت شتده( و 

هتا، بته ی آنگتان برگزیتدهمتشلم از نماینده کانتونیو  یشهرشوراهای 
پردازند که فوراً قابم حم هستتند. هتم دستتگاه ای میمسائم عملی فوری
-TEVی دملراقیت  )هتا از ستوی جنتبش جامعتهمدیریتی و هم کمون

DEMهتای موجتتود در حتزب اقحتتاد دملراقیتت ، ستتازمان (، ائت فتی از
هتای زنتان و جوانتان، و احتزاب سیاستی هتا، ستازمانها، آکادمیقعاونی

                                                           
1 . Derik 
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گیتری ها هر ی  ساختارهای قصتمیمهوادار، برپا شده است. این سازمان
 "هاخانه"، "مراکز آموزشی"های آموزشی خود را در خود و گاهی برنامه

 یکلیتهها چنین بتوده کته ی قما  ایننتیجه خود دارند. "هایآکادمی"و 
های پینیده و متقاطع به هتم هستتند و گینیروهای سیاسی دارای وابسته
 کنند. ها را با هم برگزار میها و جلسهاین که قعداد فراوانی از نشست

 و کمونیسم؟

در روژاوا، به رغم خاک غنی و مسطح آن، قولید کشاورزی و صنعتی 
روژاوا  - سوریه "سبد نان" اراضیِ یعمدهوجود دارد. در سطح محدود 

محصتولی گنتد  و استتخراج برای کشت ق  و در ماللیت دولت بوده -
اغلتد بته  منطقتهگرفت. جمعیت کتورد ایتن نفت مورد استفاده قرار می

ی زحمتلش در ازای کردند قا ی  زیرطبقهشهرهای جنوبی مهاجرت می
دهند. دستتگاه متدیریت جدیتد زمتین را قر را قشلیم دستمزدهای پایین
 ای پختش کتردهای خودسازماندههای آن را میان قعاونیقصاحد و رمره
ی زراعت دامی و افزایش قنتوع محصتوالت آن زحمتت که برای قوسعه

و آن را بته  پتردازدنفت میزبور همننان به استخراج کشند. دستگاه ممی
بته فتروش برستاند و میتان  هتاپاالیتد قتا در کتانتونکیفیت میدیزل کم
یتا  ،کنندها قولید میچه قعاونیها قوزیع کند. آنها و سایر مثسسهقعاونی

بستیار عجیتد بته فتروش های قیمتی کنترل قحتبه دستگاه مدیریت یا 
دهتد. ی نتان اختصتاص متیرسد. مدیریت به هر خانوار یت  جیترهمی

 قاچا، فراوان است.
هتا را فقتط راه آنکه مسئول نظارت بر ایتن قغییرهتا هستتند  افرادی

ی بازقولید مرد  در بستری از جنگ و ی شیوههایی عملی برای مسئلهحم
ای استتت کتته کننتتد. ایتتن بستیار متفتتاوت از شتتیوهقحتریم قوصتتیف متتی
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ی داخلی قوصتیف شتد. اعضتای های عملی فوری برای حوزهدگرگونی
بته "  "فضتا را بترای آزادی گشتود"ی زنتان ی.پ.ژ به ما گفتند میلیشیا

کنیتد و، هنگتامی کته در کنتار گتی مشتارکت متیای نوین در زندهشیوه
مترد  "دادنتد . و ادامته متی"یابید که قدرت داریتددیگران هستید، درمی

جنتگ متا را علیته  ،جنگتیموقتی متا را دیدنتد کته در کنتار متردان متی
 چنتدوچونی ستخنی دربتاره . هتیچ"پریرفتنتدنیز های مردمحور ذهنیت
گر استثمار و مبادله در با ضرورت روابط اخ ل دهی سازندهقدرت ققابم

کتردیم میان نبود. شاید به این خاطر که مردمی که ما با ایشان صحبت می
گرچه خود این واقعیت نیتز مهتم ی متوسط بودند، به طور عمده از طبقه

 است.
در سطح نیروی جهتانی  سرمایهمخالفت با  نوعیبه  مخالفت با دولت

د  یلتی کنت. مدیریت جدید به دو شتلم بتا نتاقو مخالفتت متیاست آن
مخالفت با داعش که مورد حمایت قرکیته استت و دیگتری مخالفتت بتا 

ای ای کته دولتت منطقتهالمللتی )مقولتهی بتینایاالت متحتده و سترمایه
ی  جانتد حاکم در ی جایی که در حال حاضر دو خانواده -کوردستان 
جاند دیگتر مراکتز فتروش در  و گیهای پناهندهکمپهای خود بزرگراه

ها در عین حال هیچ قوهمی . آن(سقوط کرده استدر آن نیز  –سازند می
ندارنتد   رسانند،میحمایت نظامی  هابه آن های کسانی کهی انگیزهدرباره

متحتده در همه، از جمله ایاالت "خندد که ی دملراقی  میجنبش جامعه
هتتا دهنتتد کتته گویتتا متتا در ستتمت آنحتتال حاضتتر، طتتوری نشتتان متتی

وجتود دارد  در شتلم روزمتره . اما علیه ارزشی که همننتان"ایم!ایستاده
هتا کته ادعاهتای فعتاالن پرشتور غربتی را آن. نیستهیچ گونه مخالفتی 

دهتد آن چه در حال حاضتر در روژاوا روی متی انق بی ی ماهیتدرباره
 برپایی ی  سپر علیته جنتگ ، در عوض،حق دارند آن را دانند،میمردود 
از یت  ستم قوصیف کنند که ع وه بر ی  ارقش،  قرینوحشیانهو  امروز
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    (2)برد.بخش، بهره میایدئولوژی، به جای ایدئولوژی رهایینوع جدید 
هایی کته طتی چنتد ستال مبارزه منحنیاین وضعیت در عین حال با 

هتایی دارد. دولتت، کته حتاال کتارگزار روی داد اشتتراکاخیر در جهان 
از هتایی متشتلم از سوی جنتبشکار چونان گناهی جهانی است، سرمایه

 را شتود. در ایتن بتین، ملتتطبقات متوسط و پرولتاریایی نگریستته متی
ها زیر ایتدئولوژی شتهروندی . مبارزهبینندمیهمنون نیرویی در برابر آن 

گیترد. مراقد نژادی و جنسیتی( شلم متین سلسلهفرض قرارداد)با پیش
هویتت یت  بته  اقلا داردای دهد قا اندازهقغییری که در روژاوا روی می

های متوستط کته بته رغتم کوردی رادیلال و گروه قابم قوجهی از طبقه
ی حیتات سترمایه و دولتت فصاحت رادیلال خود همیشه نفعی در ادامه

 اند. داشته
قرین نقتاط هایی نیز با عالیمزبور از اشتراک هویتاما، در عین حال، 

هتتای آن. هتتای ایتتن بحتتران برختتوردار استتت  یعنتتی شتتورشمبتتارزه
ی قحلیتم شود به نحوی زادههایی که در روژاوا به کار بسته میاستراقژی
متاه پت  از قشتلیم  چنتدفقتط  2004است  در ستال  ناکا های شورش

دهتا کته خواهتان آزادی سیاستی از حزب اقحاد دملراقی ، قیامی از کور
قتم، شلنجه و بازداشتت فتوری را پتیش روی  فقط دولت سوریه بود نه

هتا بتا بته ای طوالنی از ستم وحشتیانه شتد. آنخود دید بلله وارد دوره
هتا های مزبور قصمیم دارند دیگر مرقلتد آن اشتتباهخاطر آوردن قجربه

، (3) سازی نیستتستیدهد کمونینشوند. آن چه در حال حاضر روی می
بلله ی  جنبش واقعی است علیه قهر و چپاول دولت به طوری کته هتم 

ی نظتامی و هتم در داختم از طریتق پراکنتدن در مرزهای خود به شتیوه
هتای محتدودیتدر ایتن معنتا، قدرت در خود، در حتال جنتگ استت. 

های مبارزات در هتر جتای دیگتری مبارزات در روژاوا همان محدودیت
سرمایه بته موضتوع سترکوب قبتدیم وی کار و ی میان نیررابطه است که
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گیرنتد. ی آغاز ختود در نظتر متیهایی که سرکوب را نقطهمبارزه شده و
ی بسیار دوری از سنگرهای بازقولیتد سترمایه های مزبور در فاصلهمبارزه

دهند و قرارشان نیز قغییر مناستبات استتثمار نیستت. آن چته در روی می
ی جهتانی دور ی زیتادی از دستترس نیتروی سترمایهقا اندازهروژاوا که 

هتایی بتر ستر مبتارزه چته است شایان قوجه خواهد بود، این استت کته
بتر ستر قوزیتع زمتین، بتر ستر  ...ناسبات استثمار شلم خواهد گرفتتم

 ها و دستتمزدها، واردات و صتادرات،قخصیص انواع مختلف کار، قیمت
میلیشیا خواستار کدا  قغییر در ماللیت و این که زنان پ  از بازگشت از 

 روابط قولیدی خواهند شد 
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، ژورنال 1میدان 2014ی اکتبر این مصاحبه در شماره

 آنارشیستی ترکیه، منتشر شد.

 "کاوه هستیم در برابر ضحاکان"

 کوبانی درباره 2عمل آنارشیستی انقالبیگروه یک مصاحبه با 

مدت دو سال است که نهادهای انقالب اجتماعی در روژاوا، کوردستان 
غربی، در حال رشد و تکامل است. با مد نظر قرار دادن این مسئله، 

ی حمالت علیه کوبانی دشوار است نادیده گرفتن این واقعیت که مبنا
 یداری جهانی دولت ترکیه و سرمایهجویانههای نفعسیاست همان
 "عمل آنارشیستی انقالبی"از  4و مروه دلبر 3. عبدالمالک یالچیناست

ها برای سد کردن انقالب مردم، در از نخستین روز مقاومت علیه تالش
با ، مرز کوبانی، حضور داشتند. 5گی با مردم منطقه در سروچهمبسته

 ی مقاومت کوبانی و انقالب روژاوا مصاحبه کردیم.ایشان درباره

هاای فراوانای ساازماندهی از آغاز مقاومت کوباانی، اعتارا میدان: 
باان دیده"ها و پوسترهای زیادی انتشار دادید. همچنین در کردید و اعالمیه
مشاارکت داشاتید کاه در روساتاهای سارو ،  "ی انساانیمرزی زنریره

جا چه باود؟ نزدیک مرز کوبانی، سازماندهی شد. هدف شما از رفتن به آن
 جا انرام دادید به ما بگویید؟ی کارهایی که آنارهدرب ممکن است

                                                           
1 . Meydan 

2 . Devrimci Anarsist Faaliyet (DAF) 

3 . Abdülmakik Yalcin 

4 . Merve Dilber 
5 . SURUC 
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هتای کوردستتان   به دلیم انقت ب روژاوا مرزهتای میتان بختشم. د.
. دولت قرکیه حتا ق ش کترد از میان رفت و خاک قرکیهمتعلق به سوریه 

ی جنگتی کته بته برای نابودی قأریر انق ب ی  دیوار بلشد. در بحبوحه
های منطقه بود، مترد  کتورد در ستوریه و دولتداری جهانی نفع سرمایه

ی ایتن گتا ، گا  دیگری در راستای انق ب اجتماعی برداشتند. در ستایه
کنتد و ی واقعی پدید آمد که به سوی آزادی مرد  حرکتت متیی  جبهه

داری ی سترمایهپتروردههتای دستتدر کوبانی به دست داعتش، اوبتاش
انقت ب آغتاز شتد. بته عنتوان  ی قما  و کمتال علیتهجهانی، ی  حمله

روژاوا را  کتمهای انق بی زمتانی کته وضتعیت در کوبتانی و آنارشیست
دادیم، غیرمملن بود که خود را کنار بلشتیم و بته مورد م حظه قرار می

هتا از طور مستقیم درگیر آن نشویم. نظر به این که مرزهای میتان دولتت
در کوبتانی نقشتی حیتاقی  هتای مقتاو گی با خلقبین رفته بود، همبسته

متاه  15ما در پانزدهمین ماه انق ب روژاوا قترار داریتم. در ایتن  .داشت
هتای ها و اط عیهاع میههای مشترک فراوانی را سازمان دادیم و اعتراض

ها علیه انق ب در کوبانی، به زیادی منتشر کردیم. طی آخرین موج حمله
چسبانی پترداختیم و دیم و به اط عیهطور مشابه انبوهی از اع میه نشر دا

های خیابانی زیادی سازماندهی کردیم. با این حتال در عین حال اعتراض
 یخواهانتهآزادی یرفتیم قا درود خود را به مبارزهباید به مرز کوبانی می

در شتد بیستت و مرد  کورد علیه حمت ت اوباشتان داعتش بفرستتیم. 
مرز کوبانی شدیم. رفقای خود را دیتدیم  چهار  سپتامبر از استانبول عاز 

ی که کمی زودقر از ما رسیده بودند و دوشادوش هم گارد مرزی زنجیتره
، در غرب کوبانی، کشیدیم. صدها داوطلتد 1انسانی را در روستای بویده

هتای مختلتف آنتاقولی و جتا حضتور داشتتند کته از بختشمانند متا آن

                                                           
1 . Boydê 
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کیلومتر  25ی انسانی به طول زنجیرهالنهرین به مرز آمده بودند قا ی  بین
 3انو دوشت 2، اقمانلته1در خط مرزی روستاهای مختلفی مانند بویده، بته

ی انسانی قوقف ارسال نفترات، قستلیحات بلشند. یلی از اهداف زنجیره
هایی های لژستیلی به داعش از سوی دولت قرکیه بود، حمایتو حمایت

در روستاهای مترزی بته رغتم شترایط  گیکه همه از آن خبر دارند. زنده
بتان گی اشتراکی قبدیم شده. هدف دیگتر دیتدهجنگی، خود به ی  زنده

گی با مترد  کوبتانی بتود، در همبسته مداخله ]در اجرای مرزی[مرزی ما 
هتا در مترز گریختند، که هفتهمی شدمی به کوبانی م قی کهحکه باید از 
( 4ارقش قرکیته )ژانتدارما وهای پلی شیدند و حتا از سوی نیرکانتظار می
بتانی مترزی، هتای دیتدهشد. در روزهتای اول فعالیتتها حمله میبه آن
آمدنتد بته ها را بریدیم و همراه با کستانی کته از استتانبول متیکشیسیم

 کوبانی عبور کردیم.

میدان: ممکن است بگویید پس از آن که مرز را باه قصاد کوباانی رد 
 افتاد؟کردید چه اتفاقی 

بزرگتی از متا و شتعف ای که مرز را رد کردیم، با شو،   لحظهع. ی.
، قتوی مرزی کوبتانی، همته از پیتر قتا جتواناستقبال شد. در روستاهای 

های هتوایی بته های ی.پ.گ و ی.پ.ژ  با شلی ها بودند. چری خیابان
قد  های کوبانی فرستادند که مرز را از بین بردیم. قوی خیابانما درود می

هتای ی.پ.گ و ی.پ.ژ کته از زدیم. بعتد، بتا مترد  کوبتانی و چریت 
کردند صحبت کتردیم. خیلتی مهتم استت مرزهتایی کته انق ب دفاع می

                                                           
1. Bethê 
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اند این طور در هم کوبیده شود. این عمم ها به پا کردهها میان خلقدولت
دهتد کته که در شرایط جنگ صورت گرفت یت  بتار دیگتر نشتان متی

 ها متوقف کرد.قوان با مرزهای دولتها را نمیها و انق بخیزش

 "ی انساانیباان مارزی زنریارهدیاده"ی افرادی که در میدان: درباره
مشارکت کردند و جمعیت محلی پیرامون مرز خبرهای زیاادی باه گاو  

هاای معماولی ماورد حملاه قارار رسید که از سوی پلیس ارتش و پلیس
مرز سعی داشت چه چیزی به دسات  گرفتند. دولت ترکیه با این قلدری در
 کنید؟آورد؟ شما چه فکری در این باره می

  بله، صحیح است که سیاست دولت قرکیه حملته بته هرکستی ع. ی.
حضتور دارد و هرکستی کته در روستتاهای  بان مترزیاست که در دیده

کنتد از مترز رد کند، و هرکسی که از کوبانی ق ش میگی میمرزی زنده
دهد و گاهی چندین روز به طتول ها بارها روی مین حملهشود. گاهی ای

و هتدف ختود را دارد. دیتدیم  انجامد. روشن است که هر حمله بهانهمی
ها مقتداری قجهیتزات )ژاندارما(، کامیون نظامیی که طی ققریباً هر حمله

هتایی کته بته کردند. از محتوای دقیق محمولتهبه آن سوی مرز حمم می
هتایی کته مینان نداریم. با ایتن حتال، از قتدرت حملتهرسد اطداعش می
شتود شود فهمید که گاهی به افرادی اجتازه داده متیگیرد میصورت می

فرستتند و به داعش مرز را رد کنند، گتاهی قستلیحات متی پیوستنبرای 
کننتد. ایتتن متتی رقتتق و فتتقی داعتش را گتاهی دیگتتر نیازهتای روزانتته

ی پت ک رستمی حمتم ی دارای شتمارهنقلیهها گاهی با وسایم محموله
کننتد کته مستئول هتا را حمتم متیهایی آنشوند و گاهی دار و دستهمی

های زیر پوشش به ع وه، این دار و دستهدولتی هستند.  "قاچا،"اجرای 
کشند غصد حمایت دولتی، مایمل  مرد  کوبانی را که در مرز انتظار می
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درصدی بته  30با دریافت کمیسیون  مینظاکنند. از سوی دیگر، پلی  می
هتای دولتت علیته مترد  دهند. این سیاستی عبور از مرز میافراد اجازه
هاست که همین گونه است. بته دلیتم شترایط جنگتی، حتاال محلی سال

آید. حم ت در مرز بتا هتدف ارعتاب سیاست مزبور بیشتر به چشم می
 گیرد. مرزی صورت می بان مرزی و مرد  روستاهایافراد فعال در دیده

دانای  کاه میدان: اگرچه دولت ترکیه منکر این مسئله است، کمابیش می
کند. اما شما گفتید که در حال حاضر حتا افرادی کاه از داعش حمایت می

شوند تا به داعش بپیوندند به وضوح قابل رؤیت هساتند. باه از مرز رد می
ز داعاش چیازی پنناان این ترتیب در این منطقه حمایت دولات ترکیاه ا

 گیرد؟نیست. این حمایت در مرز چطور صور  می

کند. بتا   دولت قرکیه مصرانه حمایت خود را از داعش انلار میم. د.
ی جدید بترای کند، ی  محمولهاین حال، هربار که این انلار را اع   می

دار استتت. بستتیاری از ایتتن شتتود، خنتتدهعبتتور از متترز ستتازماندهی متتی
بزرگ هستند که قابم مشاهده باشند. برای مثال، انتواع  آن قدرها محموله

خود ما شاهد عبتور  .کنندمیوارد مرز  را "های حمایتیبندیبسته" وسایم نقلیه
 هتای مشتلی داشتتند.از مرز بودیم که پنجتره "ی خدماقیی نقلیهوسیله"ها ده

 ی متاقعجبی ندارد. همته وسایم نقلیه استواقعاً هیچ ک  از آن چه داخم این 
 شود.دانیم که نیازهای داعش از طریق این کانال قأمین میمی

هاای میدان: ممکن است اهمیت تاریخی و معاصر حمایت آنارشیسات
 ی حاضاررا به ویاژه در زماناه ز مقاومت کوبانی و انقالب روژاواانقالبی ا

 توضیح دهید؟

نباید جدا از قتاریخ دور و   مقاومت کوبانی و انق ب روژاوا را ع. ی.
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ی خلق کتورد بترای آزادی دانستت. در سترزمینی کته در آن دراز مبارزه
 "ی کتوردمستئله"ی خلق کتورد بترای آزادی را کنیم، مبارزهگی میزنده
ها این مسئله را مانند مشللی که ناشی از خود مترد  استت نامند. سالمی

ی خلق کورد کنیم  این مبارزهمیدادند. باز قلرار و نه دولت، بد جلوه می
ی موجود در ایتن بتین، دولتت استت. پ  قنها مسئلهاست برای آزادی. 
هتای ها برای موجودیت ختود علیته نتابودی و سیاستتخلق کورد سال

های سیاسی ی جمهوری قرکیه، و صدها سال علیه دیگر قدرتانلارگرانه
ی یافتتهقتدرت ستازمان جنگیده. این مبارزه، همراه بادر این سرزمین می

پ.ک.ک مترد  استت، "داری است. در شعار مرد ، علیه دولت و سرمایه
ی سیاستی کته در هتر این نمایندهکه کام ً روشن است  "جایندمرد  این
یافته قوان آن را قشخیص داد چه کسی است و این قدرت سازمانفرد می

، در بستترهای هتای ختود را در مبتارزهکیست. از همان زمان کته ادراک
ی متتا بتتا جامعتته و افتتراد کتتورد و مختلتتف، قحلتتیم بخشتتیدیم رابطتته

گی متقابم بوده. این رابطه را بتر های خلق کورد به شلم همبستهسازمان
ی دهتیم. در مبتارزهها برای آزادی قرار میی خلقانداز مبارزهمبنای چشم

های آنارشیستی همواره در نقش کاقتالیزور ی مرد ، جنبشخواهانهآزادی
، زمتانی دور شتودقوانست از اروپا نمیکه سوسیالیسم در عصری بودند. 

نبتود،  "حق ملم در انتخاب سرنوشت ختویش"ای به نا  که هیچ قئوری
ی مترد  در خواهانتهی آزادیزمتان بتا مبتارزههای آنارشیستی همجنبش

. برای فهم ایتن گرفتبه خود میهای مختلفی مناطق مختلف جهان شلم
ی وسیعی های مرد  در گسترهمطلد کافی است نفوذ آنارشیسم بر مبارزه
، نته انقت ب در در عتین حتالاز اندونزی قا ملزی  را مشتاهده کنتیم. 

نه ی ملی ک سی  انطبا، دارد خواهانههای آزادیمبارزهقعریف با روژاوا 
سیاسی به طتور  لفظملت به عنوان ی  ها در چیاپاس. ی زاپاقیستمبارزه

بدیهی بنا به قعریف خود دارای دولت است. به این کیفیتت، بتا در نظتر 
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دولت، باید از مفهو  های بیها برای خودسازماندهیی خلقگرفتن مبارزه
فاصله بگیتریم. از ستوی دیگتر، رویلترد متا عبتارت نیستت از  "ملت"

ی قتاریخی دیگتر. کوبانی با هر نمونهمانندسازی یا شبیه ساختن مقاومت 
کننتد های قاریخی مختلف اشاره میهای مختلف به دورهاین روزها گروه

ستازند. بتا ایتن حتال، بایتد ها شبیه میو مقاومت کوبانی را به این نمونه
مقاومت کوبانی است؛ و انقت ب روژاوا  خودِدانست که مقاومت کوبانی 

 ی  ایکه مبن ،روژاوا راخواهد انق ب میانق ب روژاوا. اگر کسی  خودِ
قوانتد آن متی ، بته متوردی مربتوط ستازدانق ب اجتماعی را ایجاد کترد
  .بررسی کندی ایبری قحقق یافت جزیرهانق ب اجتماعی را که در شبه

میدان: اگرچه مقاومت در کوبانی در خارج از مرزهاای دولات ترکیاه 
شود. ی جنان به پا میی در هر گوشهگهای همبستهدهد، تظاهرا روی می

 -انقاالب روژاوا  ،البته در عمل -ارزیابی شما از تأثیرهای مقاومت کوبانی 
 یاک ساطح به ویژه بر آناتولی و همچنین بر خاورمیانه و در عین حاال در

 بینی شما از این تأثیرا  چیست؟جنانی چیست؟ پیش

، در )عبارت کوردی معادل خیتزش( سرهلدانها برای فراخوان  م. د.
از همتان شتد اول پاسخ داده شد.  ای کوردستانبه ویژه شهره آناقولی و
ها برای مقاومتت کوبتانی و انقت ب روژاوا ها( همه در خیابان)قظاهرات

هتا یعنتی دولتت قرکیته، درود آن های داعش و حامیتانعلیه دار و دسته
فرستادند. به ویژه در شهرهای کوردستان، دولت با اعمال قانون و مجامع 

 محافتمپارلمانی خود به سرهلدان مترد  حملته کترد. دولتت بتا کمت  
ی ا  و کنترا( کوردستان را بته ورطتهی قرکیبی حزب)واژه 1اللنتراحزب

 قتتم رستاند. ایتن کشتتارهانفتر از بترادران متا را بته  43قرور کشاند و 

                                                           
1 . Hizbulkontra 



 ای بزرگکلید کوچک دروازه / 134

ی عمق وحشت دولت قرکیه از انقت ب روژاوا و ایتن املتان دهندهنشان
عمومیت یابد. دولت قرکیته  آن محیطقواند در است که چنین انق بی می

گتی حاصتم از قترس حملته چتارهداری جهانی، که از روی بیو سرمایه
شتود. در بتوط متیکنند، وحشت دیگری نیز دارند که به خاورمیانه مرمی

، گتیستاختههتای ها، و خشتونتها، غارتخاورمیانه، به رغم قما  طرح
 شتدهانق ب اجتماعی هنوز در حال پدیداری است. همین مسئله موجد 

ای درهتم بریتزد. های منطقتهداری جهانی و دولتهای سرمایهقما  طرح
کته در آن ای کننتدهچنان قحولی در کار است که به رغم قما  نفتوذ قبتاه

شود، انق ب اجتمتاعی قوانستت در روژاوا ستربرآورد. ایتن انقت ب می
قوانتد در ایتن هایی است که آیتا اساستاً انقت ب متیپاسخ به قما  قردید

منطقه و در ابعاد جهانی روی دهتد یتا خیتر. قحتول مزبتور اطمینتان بته 
ی انق ب را به ویژه برای مرد  این منطقته و همننتین در مقیتاس جهتان

های اجتمتاعی در قتاریخ عبتارت بتود از ققویت کرد. هدف قما  انق ب
انتداز، قمتا  ی جهانی. با این چشتمشدهدستیابی به ی  انق ب اجتماعی

گتی بتا مقاومتت در همبستته عمتم المللی را بههای آنارشیستی بینگروه
گتی، خوانیم. بتا فراختوان متا بته همبستتهکوبانی و انق ب روژاوا فرامی

های مختلف جهان از آلمان قا آقن، از بروکستم قتا های بخشآنارشیست
آمستردا  و از پاری  قا نیویورک دست به قظاهرات زدند. ی  بار دیگتر 

فراخوان ما را دریافت کرد، قظاهرات بته پتا  که به هر سازمان آنارشیستی
بتان مترزی جتا در کنتار متا در ایتن دیتدهکرد و به قما  کسانی کته ایتن

 . فرستیممی، درود خود را ندی انسانی ایستادجیرهزن

های مورد حمایت دولت ترکیه، از همان روزهای نخسات میدان: رسانه
کردناد کوباانی در ی داعش، انبوهی از خبرها ساخت که ادعاا مایحمله
ی سقوط است. با این حال، با گذشت یک مااه از آن زماان آن چاه آستانه
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سقوط نخواهد کرد! بله، کوباانی ساقوط نکارد و  یکوباندریافتند این بود: 
گای شاما باا کوباانی درود ی میدان، به همبساتهنخواهد کرد. ما، روزنامه

 ی دیگری هست که بخواهید اضافه کنید؟فرستی . نکتهمی

 اوضتاع و احتوالهای انق بتی، حتتا در   ما به عنوان آنارشیستم. د.
گتی بته انقت ب را زنتده ناپتریری ایمتانی خود، شلستتجنگی منطقه

کنیم و شتاهد آن هستتیم. آن چته در روژاوا روی گی میایم و زندهکرده
ب اجتمتاعی، جتایی کته دهد ی  انق ب اجتماعی استت! ایتن انقت می

دهنتد و هتا قتدرت ختود را از دستت متی، دولتتاندشده مرزها برچیده
نیتز عمومیتت ی متا ، در منطقتهداری جهانی مختم شدههای سرمایهطرح

کنیم با چشمان ی  ستتمدیده ای دعوت میخواهد یافت. از هر ستمدیده
ی بنگتترد. بتتا ایتتن بیتتداری، همننتتین ایشتتان را بتته حمایتتت از مبتتارزه

کنیم. این قنها راه بارور کتردن یافته از انق ب اجتماعی دعوت میسازمان
نگتاه  بررهایی است که در روژاوا کاشتته شتد، همننتین قنهتا راه زنتده

 بتادبتاد مقاومتت کوبتانی! زنتدهقر. زندهداشتن انق ب در مناطق گسترده
 انق ب روژاوا!

 
 





 

، یکی از شناس اجتماعیبوم، 1از ژانت بیهلگزارشی 
المللی عازم به کانتون گی بیناعضای هیئت نماینده

 16در  2روآری جزیره. این گزارش ابتدا از سوی مجله
 منتشر شد.  2014دسامبر 

 ها از روژاوا:برداشت

 انقالب گزارشی از

گتتی از یلتم قتتا نهتتم دستامبر، بتته عنتتوان عضتوی از هیئتتت نماینتتده
های اقریش، آلمان، نروژ، قرکیه، پادشاهی متحده و ایاالت متحده، آکادمی

نوامبر در اربیم عرا، جمع  بیست و نهم را داشتم. اشان  دیدار از روژاو
ی دولت نفتی حلومت کسد اط عات درباره صرف شدیم و روز بعد را

هتا، هتای نفتتی آن، مستائلی از قبیتم سیاستتکردیمای کوردستان منطقه
، احزاب درگیر )حزب دملرات کوردستان و طلبانهسرپرستیهای سیاست
 چشتمی بتاهمبرای ها میهنی کوردستان( و آرزوهای آشلار آن ییهاقحاد
روز  ریتافتیم ودخواستتیم دریتابیم متی را کته خیلتی زود آن چته دوبی.

با خ صی از آن همه، به سوی دجله حرکت کردیم جایی که بتا دوشنبه، 
ای خودمختار بتا اکثریتت گرر از مرز وارد سوریه و روژاوا شدیم، منطقه

 کورد در شمال سوریه. 
ای کته در آن ستاحم امتا جامعته ی دجله باریت  بتود،آبراه رودخانه

                                                           
1 . Janet Biehl 

2 . ROAR 
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ای کوردستان قوانست چندان قفاوقی با دولت منطقهدوردست دیدیم نمی
زد. ی ی  انق ب سیاسی و اجتماعی در هوا موج متیداشته باشد  روحیه

 -انق ب  غیرنظامینیروهای امنیت  -افراد آسایش همین که پیاده شدیم، 
کند زیترا پلتی  پلی  دوری می آسایش از برچسد. ندبه استقبال ما آمد

 ها در خدمت جامعه. در خدمت دولت است و آن
کتردیم، نه روز بعدی را صرف کنلاش در خودفرمانی انق بی روژاوا 

غتر، آن  مستتقیماًرا  کته ختودبه طتوری ای از مد افتاده آن هم به شیوه
ا اخت لتی در ساختیم )هیچ گونه دسترستی هتم بته اینترنتت نداشتتیم قت

دیت ر  -یتد(. دو نفتر از ستازماندهان هیئتت متا نیاکارهایمان به وجتود 
و دوریتش  (1دیری  ) دانشجوی بااستتعداد دکتترا در دانشتگاه کمبتریج

، مرکز کوردی اط عات عمومی در آلمتان( 3)رئی  سیواکای آزاد 2چیمن
 بردند.  طی گردشی فشرده ما را به دیدن از نهادهای انق بی متعدد -

روژاوا از سه کانتون غیرهمجوار از نظر جغرافیایی قشلیم شده است؛ 
کوبانی  به دلیم جنگ جاری دولت اس می که به سمت غرب به ویژه در

کنتیم الیه شرقی استت دیتدن متیکشیده شده، فقط از کانتونی که در منته
 همه جا به گرمی از ما استقبال شد. یعنی جزیره. اما 

 روژاواراه سوم 

معاون وزیر خارجه ما را با قاریخ انقت ب آشتنا  4در آغاز، امینه اوسی
های مدید پتای حزبی، مدت، سیستم حلومت ق سوریهکرد. رژیم بعث 

کترد چهتار میلیتون ها عرب هستند و ق ش متیفشرد که قما  سوریمی

                                                           
1 . Cambridge University 

2 . Devriş Çimen 

3 . Civaka Azad 

4 . Amine Ossi 
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 کوبتد و مخالفتان را از ها را سترکند، هویت آن "عربیزه"کورد کشور را 
 حق شهروندی محرو  سازد. 

های اپوزیسیون قون  و مصتر در بهتار عترب در پ  از آن که گروه
دست به شورش زدند، سوریان شورشی نیز به پتا خاستتند و  2011سال 

اقتتتدار رژیتتم در روژاوا  2012جنتتگ داخلتتی شتتروع شتتد. در قابستتتان 
آمیز مقامات بته فروپاشید، جایی که کوردها در متقاعد کردن غیرخشونت

 قرک منطقه مشلم چندانی نداشتند. 
خوانم کته اگرچته بته ها را به این نا  میها )به این دلیم آنروژاوایی

و دیگر مردمتان نیتز  ها، چننیان، آشوریاعرابطور عمده کورد هستند، 
مواجه شدند  قرار گترفتن  گاه با دو گزینهآنها حضور دارند( در میان آن

هتا را سترکوب کترده بتود، یتا ایستتادن در کنتار که آن در صف رژیمی
 گرا.های اپوزیسیون نظامی اس  گروه

، هر دو طرف را رد سلوالر هستندکوردهای روژاوا که به طور نسبی 
های عبتدا  اوجتاالن، کردند و در عوض قصمیم گرفتند مبتنی بر اندیشه

 یمدرنیتتهو  هیتت انقت بی کتورد، ماکوردهتا کته مستئله دربنتدرهبر 
داری را از نو مورد واکتاوی قترار ملت و سرمایه-دولت آلترناقیو در برابر

 داده بود، راه سومی را در پیش گیرند. 
برای ی  دولت جنگیتده بودنتد کته بته کوردها در ابتدا زیر رهبری او 

شتروع بته هتا ، بار دیگر زیر رهبری او هدف آنشدمربوط می ها پیشدهه
کوردها حاال دولت را چونان منبتع ستتم رد و در عتوض بترای قغییر کرد  

گیتری کنند. اوجاالن بتا بهترهخودفرمانی، برای دملراسی مردمی ق ش می
 "کنفدرالیسم دملراقیت " ،شناسیالتقاطی از قاریخ، فلسفه، سیاست و مرد 

، ی دملراسی از پایین به بتاالگستردهی قما را پیشنهاد داد، نامی برای برنامه
نه فقتط  اجرای آن اصولشناسی و ی  اقتصاد قعاونی. برابری جنسیتی، بو 

نهادهتای اقتصتاد، آمتوزش، در نهادهای خودفرمتانی دملراقیت  بللته در 
 شوند. بهداشت و جنسیت، خودفرمانی دملراقی  خوانده می
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 یک انقالب زنان

سه کانتون روژاوا، ذیم راه سو  خود، اعت   خودفرمتانی دملراقیت  
)بته جتای  "قترارداد اجتمتاعی"آن را طی یت   به طور رسمیکردند و 

کننتد( مستتقر گترا استتفاده متیاز این عبارت غیردولتت "قانون اساسی"
ی مزبتور، یت  سیستتم خودفرمتانی مردمتی ها، قحت برنامهساختند. آن

کمونیِ محلی )هر مورد با دربرگیری چندصد خانوار(  مبتنی بر شوراهای
گتان نماینتده بتا ها حضور یابد، وقواند در آنایجاد کردند که هرک  می

 . رسدمی طیقدرت از پایین به باال منتخد در سطوح شهری و کانتونی، 
قترین شتهر در زمانی که هیئت ما از یت  محلته در قمیشتلو )بتزرگ

کترد، در یت  نشستت شتورای مردمتی محلتی کانتون جزیره( دیدن می
ی نامهبر، و مسائم مربوط به زنان، قطع یمسئله حضور یافتیم، جایی که

های شهدا مورد بحث بود. مردان و زنان نشسته بودند و با نبرد و خانواده
قوانستتیم شتاهد کردنتد. در هتر جتایی از قمیشتلو متیهم مشارکت می

ی این جتن  را مخاطتد قترار ویژه شورایی از زنان باشیم که مشل ت
 د. دامی

ی رهایی انسان، جنسیت دارای ی  اهمیت ویژه استت. برای این پروژه
خیلی زود متوجه شدیم کته انقت ب روژاوا از استاس یت  انقت ب زنتان 

نظر سنتی سرزمین ستتم است. این بخش از جهان که در آن هستیم از نقطه
شدن یعنتی پتریرش ستوءرفتارهای  هی شدید است  مثنث زادمردساالرانه

 های ناموسی، چندهمسری و غیره.، ازدواج کودکان، قتمخشن
اند و قمتا  و کمتال سنت را به لرزه درآوردهآن اما امروز زنان روژاوا 

مشتارکت  -در هر ستطحی از سیاستت و جامعته  -گی عمومی در زنده
مقتا  را شتود بللته دو دارند. رهبتری ستازمانی شتامم یت  مقتا  نمتی

دلیم آن  برابری جنستیتی و همننتین  -گیرد، ی  مرد و ی  زن دربرمی
 ی  شخص.  اندور نگاه داشتن قدرت از قمرکز در دست
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داد های زنان، قوضیح میی یلیتی، سازمانی از گروهگان ستارهنماینده
آنتاگونیستت هتا حتتا آن -که زنان برای دملراسی نقش ضروری دارنتد 

ملتت و -نه پدرساالری بلله به طور قابتم قتوجهی دولتت آزادی زنان را
کردنتد. انقت ب زنتان قصتد آزادی داری قعریتف متیی سترمایهمدرنیته
بترای را نقتش پرولتاریتا همتان گان را دارد. زنان برای این انقت ب همه

انقت ب بته ایتن ی گرشته دارنتد. لنینیستی سده-های مارکسیستیانق ب
ی دیگتری از جامعته را عیت زنان بلله هر جنبتهطور عمیقی نه فقط موق
 دگرگون ساخته است. 

هایی از جامعه که به طتور ستنتی قحتت حاکمیتت مردانته حتا بخش
هتای متدافع یگاناست، مانند ارقش، به طور بنیادین دگرگون شده است. 

 -هتای متدافع زنتان یگانیا  -گی ی.پ.ژ )ی.پ.گ( مورد همبستهخلق 
قصاویر آن اکنون شهرت جهانی یافته استت. ایتن هتر دو قرار گرفت که 

های خود در کار دفتاع از جامعته در برابتر نیروهتای با هم با ک شنیلف
 قدرقمنتدو شاید هر دو بته یت  میتزان  ،جهادی داعش و النصره هستند

نته فقتتط نستبت بتته  محلتتم دارای یت  قعهتد روشتتنفلری و احساستی
 ها و آرزوهای آن باشند. ندیشهبلله به ا ی خودجامعه گاریمانده

گتان زمانی که از ی.پ.ژ دیدن کردیم به ما گفته شد آموزش رزمنتده
های عملی ماننتد قستلیحات بللته نه فقط شامم قربیت ایشان در موضوع
متا "کردند کته شود. هر بار قأکید میشامم خودفرمانی دملراقی  نیز می

نفر از زنانی که با متا م قتات . دو "کنیمهای خود مبارزه میبرای اندیشه
ی ستر  وصتم کردند در نبرد مجروح شده بودند. به یلی از ایشان کیسه

کشتیدند هر دو به شدت درد متی -آمد بود و دیگری با عصای دستی می
 ی ما حضور یافتند.داری در جلسهاما با شلیبایی و خویشتن
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 تعاون و آموزش

کنند اما همان طور کته پیلار میی خود ها برای حفظ جامعهروژاوایی
ها حتا به نحتو های آنان باالقرین اهمیت را دارد. آنی.پ.ژ گفت، اندیشه

ی قومیتت بته اجترا آمیتزی قوانستتند دملراستی را ورای مستئلهموفقیت
هتای قتومی )اعتراب، درآورند. قوافتق اجتمتاعی ایشتان شتمول اقلیتت

یان، ایزدیتان( را قأییتد ها، آشوریان( و مرهبی )مستلمانان، مستیحچننی
کنتد و خودفرمتانی دملراقیت  گویتا در پراقیت  قوانستته بتا قت ش می
آن که چیزی به ایشتان بته د و بیها را در خود بگنجانفرسایی اقلیتجان

 شان قحمیم کند، درها را به روی همه باز گراشته است.رغم اراده
 ی ختودهتاشوقتی هیئت ما از گروهی از آشوریان خواست قا از چال

توانستتیم نبا خودفرمانی دملراقی  بگویند، گفتند هیچ. در نه روز شتاید 
ستخنان متا بته صتراحت قما  مشل ت روژاوا را واکتاوی کنتیم، و هتم

جا که من قوانستتم ببیتنم، گفتند روژاوا عاری از انتقاد نیست، اما قا آنمی
کم آرزوی الگودهی به مدارا و پلورالیسم در بخشی از جهان روژاوا دست

ای هتم کته و قا هر اندازه -که ماالمال از قعصد و سرکوب بوده  را دارد
 موفقیت حاصم کند، الیق ستایش است.

ی  مشاور اقتصادی در دری  به متا گفتت الگتوی اقتصتادی روژاوا 
 ،"اد اجتمتاعیاقتصت"ایجاد ی    "درست مانند الگوی سیاسی آن است"

هتا. ها و آموزش مرد  به این اندیشهها در قما  بخشیعنی برپایی قعاونی
درصتد منتابع روژاوا بایتد  70کرد کته اگرچته مشاور ابراز خرسندی می

های جنگی شود، اقتصاد هنوز نیازهای اساستی هتر فترد را صرف ق ش
 کند. رفع می
اه دیگتری ندارنتد  کننتد زیترا رگی قت ش متیها برای خودبسندهآن

قوانتد برد. نه میحقیقت قاطع چنین است که روژاوا در قحریم به سر می
قوانتد ی ب فصم شمالی خود، قرکیه، چیزی وارد کند و نه متیاز همسایه
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چیزی به آن صادر کند، یعنی همتان کشتوری کته خواهتان نتابودی کتم 
  ی کوردهاست. پروژه

هتا امتا مرهتون خویشاوندان قومی آنای کوردستان، حتا دولت منطقه
هاست اگرچه قجارت فرامرزی میتان دولتت اقتصادی قرکیه، ناظر قحریم

مناسبات اقتصادی  یی بهبودهاای و روژاوا در حال حاضر در سایهمنطقه
. اما این کشور هنوز فاقد منابع است. باری، این موجتد شده استبیشتر 

اگر قنهتا یت  قترص "داد  ادامه میشود. مشاور نمی های آنقنزل روحیه
 "نان باشد، آن را ققسیم خواهیم کرد.

هتای اقتصتادی دیتدن کتردیم  یت  قعتاونی از ی  آکادمی اقتصاد و
بتتافی در دریتت  کتته لبتتاس فتتر  بتترای نیروهتتای متتدافع قعتتاونی پارچتته

کترد؛ یت  ای که خیار و گوجه قولید متیدوخت؛ ی  قعاونی گلخانهمی
 احداث بود.  در حالجایی که ی  کارخانه  ،1یم نقعاونی لبنی در ر

های سوریه هستند، سرزمین کشتت قرین بخشمناطق کوردنشین غنی
ی کتردن منطقتهعامدانته از صتنعتی بعتث آیند اما رژیمگند  به شمار می

مزبور، که منبع مواد خا  است، ختودداری کترده بتود. در نتیجته، گنتد  
کردن آن وجود نداشت. از یت  آستیاب ی آسیاب شد اما اجازهکشت می

گی با مصالح محلتی ستاخته شتده دیدن کردیم که از زمان انق ب به قازه
کنتد بته بود. آسیاب نوقأسی  آرد نان مصرفی در جزیتره را فتراهم متی
 کند. طوری که هر ی  از ساکنان آن روزی سه قرص نان دریافت می

بود با چنتد هتزار ستلوی به طریق اولی، جزیره منبع اصلی نفت سوریه 
حفاری نفت که به طور عمده در ریم ن قرار داشت. اما رژیم بعث قضتمین 
کرده بود که روژاوا از پاالیشگاه برخوردار نباشد و در نتیجه نفتت را بته زور 

داد. امتا از زمتان انقت ب، هایی در دیگر نقاط سوریه انتقتال متیبه پاالیشگاه

                                                           
1 . Rimelan 
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فتی جدید قأسی  کردند که به طتور عمتده بترای ها دو پاالیشگاه نروژاوایی
ی سوخت دیزل جهت استفاده در ژنراقورهای قولید نیروی کانتون متورد قهیه

صنعت نفت محلی، اگر بتوان این نا  را بر آن گراشتت، گیرد. استفاده قرار می
  کند. فقط به قدر نیازهای محلی و نه بیشتر قولید می

 ده-انجام-یک انقالبِ خودت

در سرقاسر کانتون به نحو درخشتان بتود. هتر چته  ابتلار عمممیزان 
ی انقت ب، ده-انجتا -کتردیم از ماهیتت ختودبیشتر در روژاوا سفر متی

اقلای آن به ابتلار محلی و مواد و مصالح نادری که در دست بود بیشتتر 
آکتادمی  -هتای مختلتف شدیم. اما قا زمانی که از آکتادمیزده میشگفت
دیتدن نلتردیم،  -در قمیشتلو  النهترینبتینریمت ن و آکتادمی زنان در 

 ی رویلرد بخش الینفلی از کم سیستم است.نهفمیدیم که این نحوه
مراقبتی، های سلسلهسیستم آموزشی در روژاوا غیرسنتی است، اندیشه

مراقتد ی از یت  سلستلهکند. به جتای پیتروقدرت و هژمونی را رد می
دهنتد و از قجربیتات ه یلدیگر آموزش متیشاگردی، دانشجویان ب-معلم

آن چه مفید است  هر موضوع خاصگیرند. دانشجویان در یلدیگر فرامی
در "روشتنفلری  هاینان که به ما گفته شد، در موضوعگیرند؛ چرا یادمی
گیتری را راه قفلتر و قصتمیمکنند؛ حفظ نمی .هستند "وجوی معناجست
گیرنتد قدرقمنتد های خود باشند. یاد متیگی، قا فاع ن زندهگیرندیاد می

 باشند و در خودفرمانی دملراقی  مشارکت کنند. 
که به چشتمان غربتی مملتن قصاویر عبدا  اوجاالن همه جا هست، 

را به یاد آورد  قلقین عقیده یا فقدان قفلر و قعمتق.  1است چیزی اورولی
عیت از موجد خواهد شد کم وض ما قفسیر آن قصاویر به نحو موصوفا

                                                           
1 . Orwellian (George Orwell) 
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هیچ ک  حقو، شتما را "کرد یاد برود. کسی از اوجاالن برای ما نقم می
 "مبارزه کنید. دهد. باید خودقان برای به دست آوردن آنبه شما نمی

دانند که باید هم خود و هتم ها برای پیشبرد آن مبارزه میو روژاوایی
ن جامعه را آمتوزش دهنتد. اوجتاالن کنفدرالیستم دملراقیت  را همنتو

ی هتا بررستی نحتوههتا آمتوزش داده. نقتش آنای اصول به آنمجموعه
ی نحتوه وستیله سازی آن در خودفرمانی دملراقی  است و بته ایتنپیاده

 قوانمندسازی خویش. 
ی هتا بته واستطهکوردها در طول قاریخ دوستتان انتدکی داشتتند. آن

کترد م میی لوزان که خاورمیانه را پ  از جنگ جهانی دو  ققسیمعاهده
ی گرشتته بته طتور عمتده همنتون هتا در ستدهنادیده گرفته شدند. آن

بردنتد. زبتان و هایی در قرکیه، سوریه، ایران و عترا، بته ستر متیاقلیت
شتان رد های ایشان انلار، و حقو، انستانی، هویتها سرکوبفرهنگ آن
 شده است. 

شتود در داده میها مورد غضد ناقو هستند، جایی که به قرکیه اجازه آن
شتدند. هتای مدیتد بیگانته شتمرده متیموضوعات کورد حلم براند. مدت

قبعیتد و جنتگ. امتا در  ای که داشتند موحش بود قو   با شتلنجه وقجربه
ها آموختت عین حال قدرقمند شدند و از نظر ذهنی مستقم. اوجاالن به آن
 نو بنا سازند. چگونه هستی خود را بار دیگر بلندمرقبه و با عزت نف  از 

ای فرهیختتته بتته قحتتریم ده بتتا قتتوده-انجتتا -تایتتن انقتت ب ختتود
رود. بتا ایتن وجتود، د و با چنگ و دندان پتیش متیآیمیگان درهمسایه

ی بترد. در ادامتهانداز انسانی را ی  گا  به جلو میق شی است که چشم
انسان نایم ی ماهیت ی بیستم بسیاری از مرد  به بدقرین نتایج دربارهسده

ها معیار نوینی بنیان نهادند از ی بیست و یلم، روژاواییشدند اما در سده
بته سترعت امید  در آن اش را دارد. در جهانی کهانجا  قوانآن چه انسان 
 . درخشندمی، آنان چون فانوسی بنددرخت برمی
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ها هرک  با اندک ایمانی به بشریت باید بهترین آرزوها را برای روژاوایی
شان داشته باشد و برای موفقیت آن از هیچ کوششی دریتغ نلنتد. و انق ب ای

هتای ختود بخواهنتد کته قرکیته را از پیشتبرد یت  سیاستت باید از دولتت
المللی طردگرایانه نسبت بته کوردهتا و خودفرمتانی دملراقیت  متوقتف بین

 دهی به قحریم علیه روژاوا شوند. کنند. باید خواهان پایان
 
 
 

ای هیئتی که من در آن حضور داشتتم )گرچته یت  دانشتگاهی اعض
نیستم( کار خود را به خوبی انجا  داد. با این وجود، ضتمن هتواداری از 

انداز اقتصادی روژاوا، ی چشمبرانگیزی دربارههای چالشانق ب، پرسش
 هتایمطترح کترد. روژاوایتی هناسیونالیستم و غیتر گی به قومیت،رسیده
هتای دشتوار دارنتد، که عادت به گ ویتز شتدن بتا پرستش ،سخن ماهم

از انتقتاد استتقبال کردنتد. مخاطبتانی کته بته  حتا متفلرانه پاسخ دادند و
هتای قوانند به نوشتتهی انق ب روژاوا ع قه دارند میدانایی بیشتر درباره

، 1گی رجوع کنند  والت )اوکتای( آیی دیگر اعضای هیئت نمایندهآینده
، قومتاس 5، دیویتد گرابتر4، آیری  آیگ د3، آنتونیا داویدوویچ2ولزربلا ک

. قتا 9و کریستتین زیمتر 8، نتازان اوستتونداگ7، یوهانا ریها6یجفری میله
م و ی موجز حترف داشتتجا که به من مربوط است، بیش از این مقالهآن

                                                           
1 . Welat (Oktay) Ay 

2 . Rebecca Coles 

3 . Antonia Davidovic 

4 . Eirik Eiglad 

5 . David Graeber 

6 . Thomas Jeffery Miley 

7 . Johanna Riha 

8 . Nazan Üstündag 

9 . Christian Zimmer 
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ی مفصلی از کار درآور ، چیزی که قما  قصاویر من از ایتن بنا بود نوشته
 فر را در خود داشته باشد. س

 
ست. ل ساکن برلینگتون اهنرمند و مترجم مستق ،ژانت بیهل نویسنده
کرد و حاال را ویرایش  1"ی بوکچینمخاطب مور"او در گذشته کتاب 

است که به  "ی بوکچینگی مورشناسی یا فاجعه: زندهبوم"مؤلف اثر 
 خواهد شد.ی دانشگاه آکسفورد منتشر زودی از سوی نشریه

 

                                                           
1 . Murray Bookchin Reader 





 

کاراکک زیر گزارشی است از یک عضو ناشناس  مطلب
 ترکی/سوئیسی.  ، غیرسازمان آنارشیستی1ِآتونوم

 ی یک فعال کاراکُک آتونومسفرنامه

 ستوریهمترز بتا هتما ، شهری در قرکیه که خود  را به سروچ رسانده
کترد. و ارقتش قرکیته نیتز بتا قتوان احستاس است. جنگ را همه جا می
پاش خود همه جا حضور دارد. جمعیت در شتهر قسلیحات و مخازن آب

کوچلی که من در آن هستم روز به روز از چند صدنفر قا چنتدین هتزار 
ها نیز خود را بته گریزند، اما خیلیجا میها از اینکند؛ خیلینفر قغییر می
ز مرز بته مقاومتت در کوبتانی خواهند با عبور ارسانند و میاین شهر می

بپیوندند، قا در صفوف ی.پ.گ/ی.پ.ژ پیلار کنند، مواد غرایی برسانند، 
 د انجا  دهند. آیشان برمیو خ صه هر کملی از دست

به طور مرقتد دستت جاست. ارقش قرکیه ی این، قاعدهدائمی نوسان
کنتد قتا های خود استتفاده متیآورها و اش پاش، از آبزندبه حمله می

کند قا رسیدن هر مرد  را از مرز بپراکند. قرکیه بیشترین ق ش خود را می
 گان کورد مسدود شود. نوع حمایت به رزمنده

انتد. مترد  در صدها هزار نفر قا کنون از کوبتانی بته قرکیته گریختته
انتد. از چنتد نفتر قتا گان گشودههای خود را به روی پناهندهسروچ خانه

این شهر به طور موقت در هر ساختمانی که در دستترس چندصد نفر در 
گتی ادامته قرین ملزومتات، زنتدهکنند. به رغم فقدان کمگی میباشد زنده

                                                           
1 . Karakök Autonome 
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ی ؛ اط عات دربتارهکشدطول میروز ها و گفت و گوها قما  دارد. بحث
شود؛ وضعیت دقیقته بته دقیقته قغییتر ها در کوبانی دائم نقم میپیشرفت

چه روی خواهد داد، یا  آفتابداند پیش از برآمدن نمیکند. هیچ ک  می
 فردا آبستن چه حوادری است.

آیتد. متراوده میتان جا صدای خنده بیشتر به گوش میبا این همه، این
کنند؛ آمیز است؛ همه مراقد هم هستند؛ همه به هم کم  میمرد  محبت

 کنند. اش میهیچ ک  قنها نیست. کمترین چیزی که پیدا شود، ققسیم
شنید  داعش دیروز از طریق مجترای فاضت ب بته مرکتز شتهر کوبتانی 

ای ی جانانتهحملتهقوانستتند  خلقمدافع  هاییگانرسیده است. با این حال، 
هتا برگشتتند، جویان داعش به همان فاضت ب، و جنگدهندبرایشان قرقید 

 شد. جایی که قما  شد از سوی ایاالت متحده و فرانسه بمباران می
مبتارزه میتان ی.پ.گ و  بین ساعت چهار و پنج بعد از ظهتر هر روز

هتا و دیگرانتی های آمریلاییشود. قما  طول شد بمدداعش شروع می
ریتزد. طتی روز، دهنتد فرومتیرا قشتلیم متی "ائتت ف ضتدداعش"که 

جا کته منطقته بته زند. از آنهواپیماهای ایاالت متحده گرد شهر چرخ می
هتا و دود و قوانم نزدی  شو  و هوپیماها، بمتدینسبت مسطح است، م
دهتد فقتط چنتد هایی که روی متیجا ببینم. اقفا،هر چیز دیگر را از این

 سوقر است. صد متر آن
ی گرشته به دست داعش افتتاد. بینم که هفتهی کوچلی را هم میقپه

 قپه در ملانی واقع است که اهمیت استراقژی  دارد زیرا کم شهر کوبتانی
هتای رسانه دری پیش قصاویری جا زیر نظر گرفت. هفتهقوان از آنرا می

کردنتد. امتا از آن شان را روی آن قپه بلند متیداعش پخش شد که پرچم
 گتانرزمنتدهزمان ی.پ.گ قوانست قپه را پ  بگیرد و حتاال در دستت 

شتاید بته ایتن ختاطر کته فقتط  -است. هنوز هیچ ک  روی قپه نیست 
 ی دیگری است که قحت اشغال ارقش قرکیه است. قپه صدمتر دورقر

کنم. اند صحبت میگریخته به سروچ جابا مردمی که از کوبانی به این
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گویند. پیش از شوراهای شهروندان، از ساختارهای خودمدیریتی برایم می
هتایی کته خوانتده و شتنیده جا برسم، از صحت گزارشاز این که به این

ی روژاوا، ایتن ها دربارهآیا املان داشت این داستانم. بود  اطمینان نداشت
پر و بال داده شتده باشتد  آیتا مملتن بتود از  مقداریی آزادشده، منطقه

ی سابق روژاوا بشنو  که ستاختارهای خودحلتومتی بته ساکنان گریزنده
قترار  د، که به عل ، در حاشتیهگی روزمره ندارواقع ارر چندانی در زنده

 دهد حلومت واقعی روژاوا را قشلیم می حزبی آشناد و ساختارهای دار
، فهمید  کته قردیتدهای متن سخن شد همجا اما وقتی با ساکنان این

های دست اولی از جوانان، اساس است. به عل ، همننان که گزارشبی
 ، احتتترا  بتتیش و بیشتتتری بتترای ونشتتگتتان متتیختتوردهزنتتان و ستتال

کتنم. از شتوراهای ا صتورت گرفتته پیتدا متیجتهایی کته ایتنپیشرفت
گفتنتتد، از ایتتن کتته چطتتور همتته چیتتز متتورد بحتتث و شتتهروندان متتی

متدیریت  "از پتایین"گیرد؛ کته هتر چیتزی گیری جمعی قرار میقصمیم
 گفتند.ها برایم میهای زنان، از کمونشود. از کمیتهمی

رهای آن چه بیش از همه مرا به شگفتی واداشتت ایتن استت کته ستاختا
کتار  چنان که برای ما در هزاران مایم آن ستوقر مزبور برای شهروندان روژاوا
هتا از گتی روزمتره استت. آنبخشتی از زنتده کمرشلنی است، بترای اینتان

شتان گویند که برایی چیزی سخن میزنند بلله دربارهحرف نمی "انق ب"
 ارد.جهانی است. هیچ چیز خاصی در این باره وجود ندروشن و این
گویتد و ی ستاختارهای روژاوا بترایم متیدربتاره خوردهسال ی  زن

دهتد، خواه واقعاً موجتود بته دستت متیی آزادیقصویری از ی  جامعه
ی قئوری  استفاده کنتد یتا د  بته د  سلمبهآن که از اصط حات قلمبهبی
هتتا را ختتواه را ختترج کنتتد. شتتاید آنآزادی پیشتتوایهتتای هتتر نتتوع نتتا 
شناسد، و این کمترین اهمیتی هم ندارد. وقتی واقعیت جلوی چشتم نمی

 اند.هودهها بیاست،  عبارات و نا 
اما و در عین حال متوجه شد  که برخی در دفاع خود از ساختارها و 
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 هر چیتزی مگتراصول روژاوا بسیار آگاه هستند. برخی حتا کم ماجرا را 
ن از کوبانی بته متن گفتت گریزا خانمکنند. ی  انگیز قوصیف میحیرت
استقرار ی  دولت در روژاوا دارد. وقتی از او پرسید  چرا، گفت  یآرزو

در آن صتتورت الز  نیستتت هتتر کتتاری را خودمتتان انجتتا  دهتتیم. "
گیتری و ستازماندهی قواننتد مستائم اساستی را قصتمیمسیاستمداران می

 "کنند.
لتت اگتر دو"او معتقد است دولتت از مترد  حمایتت خواهتد کترد. 

کتم از دیگتر گرفتیم. یتا دستتداشتیم، از هر طرف مورد حمله قرار نمی
دهد که مجبتور او سپ  قوضیح می "کردیم.ها حمایت دریافت میدولت

بوده نود درصد محصول زمین خود را به منتاطق فاقتد کشتاورزی بدهتد 
زیتترا در شتتورای شتتهروندان قصتتمیم گرفتتته شتتد کتته اجنتتاس بایتتد بتته 

گان رفع شتود؛ نبایتد نحو مملن قوزیع شود قا نیازهای همهقرین عادالنه
در ی  ملان فراوانی باشد وقتی در جایی دیگر کمبود وجتود دارد. ایتن 

کم داد کم محصول خود یا دستکرد  قرجیح میزن که با او صحبت می
 قری از آن را نگاه دارد. سهم بزرگ

انق ب در روژاوا چه انتدازه زنتده استت، و همننتین  قوانم ببینممی
ها در نظر چه میزان قتپش دارد. در یت  دیلتتاقوری، همته بایتد اخت ف

که در عین  -اندازهای متنوع وجود دارد جا چشممانند هم فلر کنند. این
 شوند. حال آزادانه و آشلارا بیان می

قحقیق و آمتار در ی ی ی  نظرسنجی شنید  که از سوی کمیتهدرباره
روژاوا انجا  شده بود. هتدف، بررستی ایتن بتود کته شتهروندان روژاوا 

ی درصد پشت اندیشه 70خواهان کدا  سیستم سیاسی هستند. به ققرید 
درصد هم خواهان چیزی دیگر  30فدرالیسم دملراقی  بودند. در حدود 

 داری.بودند، برای مثال ی  دولت اس می یا ملی، یا ی  سیستم سرمایه
ها، وضعیت حاضر را اکنون بیش از یت  به رغم قما  مغایرتمنطقه، 
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کته فراقتر از انتظتار قدرقمنتد  کنتدمیسال است که حفظ کرده، و رابت 
کردند شتهر ور شد، همه خیال میاست. زمانی که داعش به کوبانی حمله

ظرف چند روز قسلیم خواهد شد. اما مرد  در حال مقاومت هستند. همه 
دهد. و حتاال ی نگهبانی را انجا  میاند، هرک  وظیفهخود را مسلح کرده
های بتیش و بیشتتری از کوبتانی نشینی است؛ بخشداعش در حال عقد

 شود. گرفته میبازپ 
 
 





 

دهیم، ی فرخنده پایان میکتاب حاضر را با یک نوشته
ی ژانویه 27به تاریخ ای به قلم دیالر دیریک با مقاله

، درست همان دم که ی.پ.گ و ی.پ.ژ به نحو 2015
آمیزی شهر کوبانی را از نیروهای داعش پاک موفقیت

 کردند.

 چرا کوبانی سقوط نکرد

بته عنتوان یت  کتانتون اعت   کوبانی  ،ی  سال پیش در همین روز
 . خودمختاری کرد
کوبانی شتهر را از بته ، مرد  متهورانهروز مقاومت  135امروز پ  از 

ی.پ.گ و  2014. از ستتپتامبر انتتدمی آزاد ستاختهاصتط ح دولتتت استت 
 -اش کنتد ای نیست بتوانتد قوصتیفواژه -ی.پ.ژ در کار ی  مقاومت 

حماسی و باورناپریر علیه آخرین موج حمت ت داعتش بودنتد. زنتان و 
هتای مندقرین مقاومتت دوران متا هستتند، پترچممردان، که پیشتاز شلوه

ها که در اشغال داعش بود به اهتزاز درآوردنتد خود را بر فراز آخرین قپه
ی سرودها و شعارهای انق بی کوردی قدیمی، فوت وقت، در هلهلهو بی

ی هم شروع به رقص و پایلوبی کردند. از آن زمتان، مترد  شانه به شانه
ا جشتن ایتن پیتروزی رآوردند و هجو  می هاسراسر جهان نیز به خیابان

 کته بته شتمارهتای بتیهتا و قتراژدیها، زخمگرفتند. پ  از قتم عا می
انتد طعتم منطقه قحمیم شد، دردهتایی کته پشتت ستر مانتده گی برقازه

گتان یت  چشتم اشت  کنند. به خاطر متردهقر میپیروزی را حتا شیرین
 زند.بارد، و از لرقی شایسته چشم دیگر بر، شو، میمی
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سال به عقتد بتازگردیم. همتین حتول و حتوش در اما بگرارید ی  
المللی عمده در به اصط ح کنفتران  بود که ایفاگران بین 2014ی ژانویه
نامه راجتع بته جنتگ در ی ی  قطعدیدار کردند و به بحث درباره 2ژنو 

گیری کنترل بتر روژاوا در ستال دست سوریه پرداختند. کوردها، که با در
ی النصتره گرایانی نظیر جبههو هم در برابر افراطهم در برابر رژیم  2012

جنگیدند، به این کنفران  دعوت نشدند. به ع وه، به منظور و داعش می
ی صتریح المللی ی  رویلرد خصتمانهی بینقسلین دولت قرکیه، جامعه

نظتر اصلی ایتن منطقته از نقطته انایفاگرنسبت به روژاوا اقخاذ کرد زیرا 
کتارگران کوردستتان )پ.ک.ک(، دشتمن بتزرگ  ایدئولوژی  بتا حتزب

و ختود ی اروپتا از سوی ایاالت متحده، اقحادیته که هستندقرکیه، مرقبط 
المللتی ی بتیندر واقتع، جامعته .استت ختورده "قروریست"قرکیه انگ 

، روژاوا را دبته حاشتیه برانترا  ی سوریههاها پیش از آن که جهادیمدت
کردنتد کته دولت قرکیته مرقتد قأکیتد متیهای . مقا دبه حاشیه رانده بو

کته منظورشتان  "قابنتدستوریه برنمتی-هتا را در مترز قرکیتهقروریست"
 گرایان رادیلال.کوردهای روژاوا بود و نه اس  

آن که به قأیید دیگران اقلا شود، و به رغم قما  این خصتومت،  باری، بی
ودمختار اع   کردنتد  سه کانتون را خ 2زمان با کنفران  ژنو مرد  روژاوا هم

خودمختاری ختویش را برپتا "کوبانی، عفرین و جزیره. پیا  از این قرار بود  
 "داریم و به قأیید هیچ ک  نیازی نداریم.می

شدند و از گتردن  "راه سو "در سه سال گرشته، کوردها که رهسپار 
نهادن به اپوزیسیون یا اسد سر باز زدند، ق ش کردند خطر داعتش را بته 

زد کنند اما به کلی نادیده گرفته شدند. صتالح مستلم، رئتی  جهان گوش
چهار بار با رد گررنامته بترای  ،مشترک حزب اقحاد دملراقی  در روژاوا

ققریباً ی  ستال پتیش از  2013الت متحده مواجه شد. در سال سفر به ایا
ی ایتن گتروه جهتادی بدانتد، پستر او در جهان حتا چیزی درباره کهآن 
 زه علیه داعش جان سپرد. مبار
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های داعش به کوبانی فقط یلی از آن امواج ستابق آخرین موج حمله
های قوطئه نادیده گرفته شتد، بود. قما  هشدارهای کوردها چونان قئوری

فقط به این خاطر که گوش سپردن به ایشان به معنای قأیید این است کته 
های جهادی کشم آد بلوک ضداسد حامی و پشتیبان مستقیم یا غیرمستقی

 در سوریه است. 
و دیگران به  معاون ریاست جمهوری ایاالت متحده 1امروز، جو بایدن
هتایی ماننتد گفتند  دولتتها میگویند که کوردها سالدقت همانی را می

کته هتا هستتند. پت  از آن عربستان سعودی، قطر و قرکیه حامی جهادی
قبدیم شتد،  "مسئله"شبه به ی  ی داعش ند، هزاران انسان به قتم رسید

و در همین زمان همین گروه قوانسته بود از مرز عبور کنتد و وارد عترا، 
که ایاالت متحتده پت  از قجتاوز بته آن  خوردهشلست کشوری -شود 

میلیاردها دالر پول قزریق کرده بود، جتایی کته بستیاری از نیروهتا دارای 
هایی که سپ  همان دولت منافع سیاسی و اقتصادی استراقژی  هستند. و

هتا را ها بودند بته ناگتاه بخشتی از ائتت ف علیته آنسابق حامی جهادی
قشلیم دادند، یعنی قطتر و عربستتان ستعودی. پت  از آن کته مترد  در 

، ائت ف فرصتت را ندکوبانی بیش از ی  ماه به قنهایی مقاومت کرده بود
داعتش متثرر استت. اش علیته غنیمت شمرد قا نشان دهد کته استتراقژی

اش رانده بودند. اما ناگهان از همان مردمی دفاع کردند که پیشتر به حاشیه
دهتد، حتا امروز اگرچه هرکسی مقاومت کوبانی را بته ختود نستبت متی

خوانتده  "قروریستت"همان نیروهایی که این مقاومت را به پیش بردنتد 
کته بته  هتایی نیستتشوند و حال آن که هیچ پیامدی متوجته دولتتمی

 اعت ی داعش خدمت رساندند. 
کردیم که در آن نیروهای حاکمی که ختود گی میاگر در جهانی زنده

                                                           
1 . Joe Biden 
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زننتد در اصتول متورد را مدافعان حقو، بشر، آزادی و دملراسی جا متی
نفع بودند، از قما  جهنمتی کته روی زمتین دفاع خود به طور راستین ذی
ایتن حقیقتت کته قجتارت شد. امتا گرشتته از گسترده است اجتناب می

 اصتلی جهتان سازی منطقه بترای بستیاری از بتازیگرانرباتاسلحه و بی
هتایی کته خواهتان است، حقیقت پلشت دیگر این است کته آن سودآور

هتا در ستوریه زیرکشیدن اسد بودند برای مدت مدید از حضور جهتادی
بته ادعتای بردند. به همان اندازه این به نفع رژیم اسد نیز بتود قتا نفع می

خود که هیچ اپوزیسیون راستینی در سوریه موجود نیست ادامته دهتد. و 
شتود کمتر نگریسته می امروز واقعیت هولناک چنین است که اسد آن شرِ

رسد ائت ف مواضع خود را نستبت بته او حتا به نظر می به این کیفیت و
 کند. چه قراژدی کافلامانندی دارند مرد  سوریه!نر  می

از ما انتظار دارند در ازای آزادی آیا واقعاً ه به قما  این حقایق، با قوج
افروزان این جنگ و ستیز در خاورمیانه هتورا بلشتیم  کوبانی برای آقش

کم چشتم کش را بنیان گراشتند یا دستهای آد جهادیکه هایی برای آن
را بته های ناعادالنه هایی که این جنگخود را به روی آن بستند  برای آن

هایی کته های خود منطقه را به ویرانی کشاندند  آنپا کردند و با سیاست
را  کشتان و قجتاوزگران افراطتیآد گر دولت قرکیته بودنتد، کته ستایش

 حمایت کردند 
چه چیز پشت مقاومت کوبانی نهفته است  کوبانی در عصتر در واقع 

  کند گی میدهپایان چه چیز را نماینهای بیهای ناکا  و جنگانق ب
یت  ایتدئولوژی  برختوردار ازکننتد مردمی که در کوبانی مبارزه متی

داشتت. آیتا میبینی، ی  نگاه که ایشان را به حرکت واهستند، ی  جهان
شتود های هوایی ائت ف هیچ ارری نداشت  البته نمیقوان گفت حملهمی

کوبتانی در "گفت. امتا بیاییتد از ختود بپرستیم چترا ائتت ف از موضتع 
به موضتع حمایتت  "ی سقوط است و نجات آن اولویت ما نیستآستانه
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 کته بتا نبتود ایتن ختاکاگر خیزش مترد   قما  و کمال از آن قغییر کرد.
بستیج شتدند، فرصتت  خود برای دفتاع از شتهر ختودهای ک شنیلوف

آمتد. کوبانی برای ائت ف در راستای منافع خود به وجتود نمتی "نجات"
اشد، شش ماه پیش از بمباران هوایی به رهبتری ایتاالت متحتده هر چه ب

ی هفتتم علیه مواضع داعش در گرداگرد کوبانی، زنان سالخورده در دهته
خودفرمانِ ختویش را روی  "مادرانِ"های خودمدافعِ گی خود گردانزنده

 ،زمین بنا نهاده بودند. بدون عز  راسخ این افراد و شو، ایشتان بته ایثتار
 نجات شهر را نداشت. قوانی هوایی نه حملههیچ گو

ی باید دانست که انق ب روژاوا از همان آغاز قتا امتروز یت  مبتارزه
به دلیم ها در دوران اخیر، خوشبختانه مردمی بوده. برخ ف دیگر خیزش

از سوی هیچ ک  دیگری مورد هملاری قرار نگرفتت شرایط جغرافیایی 
با اقلا به قوان خود بود کته سترپا مانتد. ها، فقط و، به رغم قما  اخت ف

نتد رنتگ ستیاه بتر خواهی کوبانی در برابر مردانی کته متیموضع دلیرانه
هتا، انداز شد. خیلیی مرد  سراسر جهان طنیندر مبارزه خاورمیانه بپاشند
هراسان، در حتال حاضتر کوبتانی را ستتایش ها و اس  حتا دست راستی

خواهند سهمی از دهند زیرا همه میقرار می وسیله آن راکنند و برخی می
هتایی کته حتاال ستعی در این کی  پیروزی داشته باشند. اما همان قدرت

را  نتترسگتان هتای ایتن رزمنتدهبرداری از کوبانی دارنتد، سیاستتبهره
 دار مبتنی استتهای ریشهخوانند. مقاومت کوبانی بر سنتقروریستی می

ی پ.ک.ک بتود فلستفه این کنند کهگان قأکید میو از خأل نیامد. رزمنده
گتان هنگتا  آزادستازی ی ایشان را برانگیخت. بر لبتان رزمنتدهکه مبارزه
ی بتاد آپتو )عبتدا  اوجتاالن، نماینتدهزنده - "بژی سروک آپو"کوبانی 

 جاری بود. -ایدئولوژی  دربند پ.ک.ک( 
المللی انتگ نبه سخن دیگر، قدرقمندقرین دشمنان داعش در سطح بی

خورنتد، چیتزی ماننتد همتان متجتاوزان جنستی، همتان قروریست متی
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کننتد رنتج های جهادی فاشیست. به طریق اولی، همه ق ش متیکشآد 
امتا هتزاران  ،مرد  ایزدی شنگال را برای منافع ختود وستیله قترار دهنتد

المللتی هتیچ ی بتینکنند کته جامعتهپناهجوی ایزدی در روژاوا اع   می
بتود و پ.ک.ک ی.پ.ژ ی.پ.گ/دهد و ایتن ها انجا  نمیکاری برای آن

که، به رغم قحریم روژاوا و جنگ در کوبانی، ایشتان را در متاه آگوستت 
 اند. مراقبت کرده حالبه نجات دادند و از آن زمان قا 

 !زنندبخش جا میبرای کسانی که خود را نجاتحقایقی دردناکی 
هتای منطقه است که با قنفر قومی و مرهبی، جنگروژاوا آلترناقیو این 

ناعادالنه و استثمار اقتصادی از هم دریده شده. قصد ایجتاد یت  دولتت 
ای از رهگترر منطقه خواهد با دفاع از خودفرمانیِجدید را ندارد بلله می

های منطقته، چنتان کته اوجتاالن رهایی زنان و در هملاری با قما  خلق
ی اش خواند، ی  سیستم آلترناقیو بترای الگتووارهکنفدرالیسم دملراقی 

 داری جهانی ایجاد کند. ملت مردغالد سرمایه-دولت
همان چیزی است کته  یخودداری از پریرش پارامترهای سیستم جهان

ها بسیج ها و قحریمبار در کوران جنگای چنین مصیبتمرد  را در منطقه
کوبتانی ستقوط نلترد. در کرده و به دقت همان دلیلتی استت کته چترا 

ی هتای روژاوا یت  جنتبش زنتان نیرویابنتدهی جنتگ، کتانتونبحبوحه
انگیز را مستقر ساختند، ی  سیستم خودمدیریتی که در شتورهای شگفت

ای پدید آوردند که کند، و جامعهی پایین به باال فعالیت میمحلی به شیوه
هتم بترای  در آن قما  اجزای قتومی و مترهبی منطقته دستت در دستت

هتای ی مقابم رادیلتال سیاستتاین در نقطهکنند. ای قابناک کار میآینده
ی  مرهد، ی  زبان، یت  ملتت، یت  دولتت، یت  "ی انحصارگرایانه

هتا، استتبدادهای هتا، پادشتاهیی مقابم دیلتاقوریاست، در نقطه "پرچم
چنتین  چشم دوختتن بتهافلن و خشونت پدرساالرانه در منطقه. و قفرقه
حاکم  ای همان موقور اصلی مقاومت کوبانی است. سیستمگی آزادانهزنده
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اند، و ای بسا بته همتین ها مردهباور کنیم آن اصول و آرمان داردمانوامی
خاطر است که بستیج جمعتی و مقاومتت ایثارگرایانته ماننتد آن چته در 

واقعیتت دهد برای غالد مرد  باورناپریر است. امتا ایتن کوبانی روی می
ظرف چند روز به دست داعش افتاد  که دومین شهر بزرگ عرا،، موصم،

گرچه ایاالت متحده میلیاردها دالر خرج آموزش ارقش عرا، کرده بتود، 
هتای خودفرمتان اش گردانو حال آن که شهر کوچ  کوبانی که پیرزنان

به سنگر مقاومتت بترای مترد  سرقاستر جهتان  حاال خویش را بنا کردند
 کند!می ارباتای دیگر را به ما شده، زنده بودن املان آینده قبدیم
علیه داعتش  آنان هاقوانید بسیج سیاسی مرد  روژاوا را از پیروزینمی

گتان جدا کنید. به همین خاطر است کمترین کاری که به افتختار رزمنتده
و حمایتت از اهتداف سیاستی  بته آنتان آیتد، احتترا کوبانی از ما برمتی

شناختیم. های روژاوا را به رسمیت میها پیش باید کانتونمدت هاست!آن
اما حتا اگر جهان روژاوا را به رسمیت نشناستد، روژاوا بتر هستتی ختود 
پای خواهد فشرد زیرا رابت کرده به قأیید هیچ کت  بترای هستتی ختود 

ی متلی به خود، همین محتاج نیست. دقیقاً همین مقاومت، اراده و مبارزه
که خاورمیانه بتا ستر بته آن ستقوط  1از وادادن به سندر  استلهلمامتناع 
اش پرقاب شود آن را شتللی از نانی به سویقا آن حد که اگر خرده کرده

کوبتانی  اجازه نتدادها بود که کند، درست قما  اینقلقی می "دملراسی"
   سقوط کند. 

نته و هتای خاورمیامندی کوبانی باید بته قمتا  خلتقپیروزی و شلوه
ی روی کوبتتانی، کتته در محاصتترهفراقتتر از آن امیتتد دهتتد. متترد  خنتتده

هتای دولتت گی رژیم اسد و شترارتقشنهخون های سیاه داعش وپرچم

                                                           
ای روانتتی کتته طتتی آن فتترد (، پدیتتدهStockholm Syndrome. ستتندر  استتتلهلم ) 1

 کنتد.دردی و پشتیبانی پیدا میکننده ی  نوع احساس همنسبت به قربانی شوندهقربانی
 گ(-)آ
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ی ستتردانهکننتتده و سیاستتت ختتارجی ختتونهتتای خفتتهقرکیتته و قحتتریم
افلتن قترار های نفتا،های قومی و جنگهای معظم جهانی و قنشقدرت

انتد و قت ش ی خود وفتادار مانتدهخواهانهانق بی آزادیدارند، به اصول 
 النهرین را بار دیگر بر قاریلی دوران بدرخشانند.کنند خورشید بینمی

انتد. گی خود را وقف آن کردهاست که زنده کسانیپیروزی متعلق به 
ها و ساختارهایی که ایتن جهتنم ها و منافع دولتبگرار با افشای سیاست

های ازخودگرشته و قربانیان این جنتگ این انسان شجاعت ،گستراندندرا 
 را بستاییم. 
های انق بی شتورانگیز بیشتتری ماننتد مان به سوی لحظهکه نگاه امید

هایی را که بر سر این آرمتان از جتان امروز باشد و هرگز از یاد نبریم آن
 گرشتند!

 بژی کوبانی!

 



 

 الف پیوست

 های روژاواقانون اساسی کانتون
 های روژاوای سوریهقرارداد اجتماعی کانتون

 سرسخن

ما، مترد  منتاطق خودمختتار دملراقیت  عفترین، جزیتره و کوبتانی، 
هتا، آرامیان، قترکمنکلدانیان، ، آشوریانکنفدراسیونی از کوردها، اعراب، 

اعت   و مستتقر ها آزادانه و به طور رسمی این منشتور را ارامنه و چننی
 کنیم.می

و  واالمنشتتیوجتتوی آزادی، عتتدالت، منشتتور حاضتتر، در جستتت
محیطتی، یت  قترارداد زیستت پایداریدملراسی و قابع اصول برابری و 
میتان قمتا    قفتاهمآمیتز و زیستتی صتلحاجتماعی نوین را مبتنی بتر هتم

بنیتادین ها و حقتو، این منشور از آزادی .کندمی  های جامعه اع بخش
 کند.بشری دفاع و حق مردمان به قعیین سرنوشت خویش را قأیید می

ی ستازگاری، ما مرد  مناطق خودمختار، ذیم این منشتور، بتا روحیته
شتویم بته طتوری کته گرایی و مشارکت دملراقی  با هم متحد میکثرت
گی عمومی ابراز کننتد. در برپتایی گان بتوانند خود را آزادانه در زندههمه
ی اقتتدار گری، مرکزگرایی و مداخلتهاز اقتدارگرایی، نظامی رهاای جامعه

ر زیر قمامیت ارضی ستوریه را بته رستمیت ودینی در امور عمومی، منش
 المللی را دارد. شناسد و آرزوی حفظ صلح داخلی و بینمی
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در برقراری این منشور، ی  سیستم سیاسی و مدیریت کشوری مبتنی 
ی غنتی ستوریه را کنیم که این پتارهاجتماعی را اع   میبر ی  قرارداد 
ی انتقالی از دیلتاقوری، جنگ داخلی و نتابودی بته یت  طی ی  مرحله

گتی ای کته در آن زنتدهدهتد، جامعتهی دملراقی  نوین پیوند میجامعه
 شوند. مدنی و عدالت اجتماعی حفظ می

Iاصول کلی . 

 1بند 

جزیره و کوبتانی ]کته از ایتن پت  منشور مناطق خودمختار عفرین، 
هتای میتان خلتق نوشتدهشود[ ی  قرارداد اجتماعی نامیده می "منشور"

مناطق خودمختار است. سرسخن، بختش الینفلتی از منشتور را قشتلیم 
 دهد.می

 2بند 

خیتزد و بته ختود ایشتان اقتدار از مرد  مناطق خودمختار برمی الف(
حاکمته و نهادهتای عمتومی متعلق است. این اقتتدار قوستط شتوراهای 

 شود.منتخد آرای مردمی به کار بسته می
و نهادهتای  ی حاکمتههاامرد  قنها منبتع مشتروعیت قمتا  شتور ب(

ی آزاد را قشلیم الز  برای ی  جامعه عمومیِ مبتنی بر اصول دملراقی ِ
 دهند. می
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 3بند 

سوریه کشتوری آزاد، دملراقیت  و مستتقم استت کته قحتت  الف(
گرا قترار سیستم پارلمانی مبتنی بر اصول قمرکززدا و کثرت حاکمیت ی 

 دارد.
مناطق خودمختار متشلم از سه کانتون عفرین، جزیره و کوبتانی  ب(

دهد. مراکتز ناپریر از خاک سوریه را قشلیم میاست و ی  بخش جدایی
مدیریتی هر کانتون عبارت است از  شهر عفترین، کتانتون عفترین؛ شتهر 

 .ن جزیره؛ شهر کوبانی، کانتون کوبانیقمیشلی، کانتو
نظر قومی و دینی کانتونی متنوع همتراه بتا از نقطهکانتون جزیره  ث(
ها، ارامنه، مسلمانان، مسیحیان و ، چننیآشوریانها، اعراب، دکور جوامع

کنند. گی میآمیز و برادرانه در کنار هم زندهایزدیان است که به طور صلح
منتختد، قمتا  سته کتانتون منتاطق خودمختتار را گتراری مجل  قانون

 کند.گی مینماینده

 ساختار حکومت در مناطق خودمختار

 4بند 

 گراری. مجل  قانون1
 . شوراهای اجرایی2
 . کمیسیون عالی انتخابات3
 های اساسی عالی. دادگاه4
 . شوراهای شهری/استانی5
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 5بند 
 مراکز مدیریتی هر کانتون عبارت است از 

 قمیشلی، کانتون جزیره؛شهر 
 شهر عفرین، کانتون عفرین؛
 شهر کوبانی؛ کانتون کوبانی

 6بند 
ها با قما  افراد و اجتماعات در پیشگاه قانون و در حقو، و مسئولیت

 هم برابرند.

 7بند 
ها و روستاهای سوریه در صتورت پتریرش ایتن قما  شهرها، شهرک

 .کانتون دهند قشلیم قوانند ذیم مناطق خودمختارمنشور می

 8بند 
محلتی  ق خودمختار بر اساس اصم خودمدیریتیهای مناطقما  کانتون

هتای گتان و هیئتتقواننتد نماینتدههتا متیکتانتونانتد. گراری شدهبنیان
جا که بنتدهای منشتور را انتخاب کنند و، قا آنآزادانه گی خود را نماینده

 اند، حقو، خود را قعقید کنند. نقگ نلرده

 9بند 
استت. قمتا   سریانیهای رسمی کانتون جزیره کوردی، عربی و زبان
 حق آموزش و یادگیری به زبان مادری خود را دارند. جوامع
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 10بند 
مناطق خودمختار حق دخالت در امور داخلی دیگر کشورها را ندارند 

آمیز هر نوع درگیری، از روابتط ختود بتا و باید، ضمن حم و فصم صلح
 مراقبت کنند. های همسایهدولت

 11بند 
مناطق خودمختار حق آن را دارند که با پرچم، نشتان و سترود ختود 

 هایی باید در قانون قعریف شود.گی شوند. چنین نمادنماینده

 12بند 
ناپتریر از ستوریه را قشتلیم مناطق خودمختتار یت  بختش جتدایی

ی ی آینتدهشتدهالگتویی بترای یت  سیستتم قمرکززدایتی هادهند. آنمی
 حلومت فدرال سوریه هستند.

IIاصول اساسی . 

 13بند 
 قفلی  میان قوای مقننه، اجرایی و قضایی باید رعایت شود.

 14بند 
هتتای منتتاطق خودمختتتار بایتتد در صتتدد اجتترای چتتارچوبی از اقتتدا 

های دولتتی در راستای جبران میراث سیاست و باشد ی انتقالیدادگسترانه
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از جمله پرداخت غرامت به قربانیان  بردارد آمیز گا شووینیستی و قبعیگ
 فردی و جمعی در مناطق خودمختار. 

 15بند 
های مدافع خلق )ی.پ.گ( قنها نیروی نظامی سه کتانتون استت یگان

هتم را های آن که حق دفاع و حمایت از امنیت مناطق خودمختار و خلق
دارد. در برابتتر قهدیتتدهای داخلتتی و هتتم در برابتتر قهدیتتدهای ختتارجی 

دفاع از خود عمم  یشدهشناخته های مدافع خلق موافق با حق ذاقییگان
هتای متدافع خلتق در هیئتت کند. نیروی فرماندهی در خصوص یگانمی

ی آن بتا شتود. رابطتهدفاع از طریتق فرمانتدهی مرکتزی آن واگترار متی
طی یت   گراریقانوننیروهای مسلح دولت مرکزی باید از سوی مجل  

 ژه قعریف شود.قانون وی
نیروهتتای آستتایش مستتئول عمللردهتتای نظتتارقی متتدنی در منتتاطق 

 خودمختار هستند.

 16بند 
 با بنتدی قانونیا هر هیئت عمومی دیگر قعارض ی  اگر ی  دادگاه 

هتر قتانون عتالی دیگتر را  بته قتانونِ متعلتققانون اساسی یتا  در مندرج
 مهتم هتایاز جنبه ی ی موصوف در هر رویه دریابد که م حظه کند، یا

 مزبتور، قتانون شتدهکنار گراشته  دیگر یی قصوید قانونبه واسطه خود،
 ارر شود.بیباید 

 17بند 
گتی عمتومی و منشور، حقو، جوانان را برای مشارکت فعال در زنده
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 کند.سیاسی قضمین می

 18بند 
ناسد به موجد قتانون متدنی تفعم یا قرک فعم غیرقانونی و جرائم م

 شود.قعریف میو جزایی 

 19بند 
هتای متالی بته موجتد قتانون قعریتف سیستم مالیاقی و دیگر قنظیم

 شود.می

 20بند 
هتا ها، معاهدهشده در پیمانهای بنیادین قنظیممنشور، حقو، و آزادی

 داند. ناپریر میالمللی را خدشهبین یهای حقو، بشرو اع میه

IIIها. حقوق و آزادی 

 21بند 
المللی حقو، متدنی و ی جهانی حقو، بشر، میثا، بیناع میهمنشور، 

المللتی حقتو، اقتصتادی، اجتمتاعی و فرهنگتی بته سیاسی، میثتا، بتین
المللتی را ی بتینشتدههای حقو، بشری شناختهی دیگر کنوانسیونع وه

 کند. بخشی از خود اع   می
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 22بند 
قتو، متدنی، المللتی مترقبط بتا حهتای بتینقما  حقو، و مستئولیت

 شود. سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی قضمین می

 23بند 

حقو، قومی، فرهنگی، زبانی و جنسی ختود  بیانهر ک  حق  الف(
 .را دارد
گتتی در محیطتتی ستتالم مبتنتتی بتتر قعتتادل هتتر کتت  حتتق زنتتده ب(

 شناختی را دارد.بو 

 24بند 

برختورداری حق آزادی بیان و اندیشه دارد؛ از جملته آزادی هر ک  
وجو، دریافتت و ستهیم شتدن در از عقیده بدون مزاحمت، و حق جست

 .یمرزهر ای و صرف نظر از ها از طریق هر رسانهاط عات و اندیشه
نظر به امنیت مناطق خودمختار، نظم و امنیت عمومی، قمامیت فردی، 

گی خصوصی یا جلوگیری و قعقیتد جتر ، آزادی بیتان و احترا  به زنده
 شود.قواند محدود اط عات می آزادی

 25بند 

 آزادی و امنیت شخصی دارد. حق هر ک  الف(
های خود باید به طور انستانی و بتا با قما  افراد محرو  از آزادی ب(

رعایت شأن ذاقی فرد انسانی برخورد شود. هیچ کت  نبایتد محلتو  بته 
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 شود.  قحقیرآمیزیا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا  قنبیهشلنجه یا 
دارای حق شرایط انسانی حب  دارند بته طتوری کته از زندانیان  ث(
هتا بایتد در ختدمت هتدف اساستی شان محافظت شود. زندانشأن ذاقی

 اص ح، آموزش و بازپروری اجتماعی زندانیان قرار گیرد. 

 26بند 

گتی دارد. هتیچ کت  را نبایتد در سیستتم هر انسانی حق ذاقی زنتده
 خودمختار به اعدا  سپرد.قضایی مناطق 

 27بند 

گی سیاسی، اجتمتاعی، ناپریر مشارکت در زندهزنان دارای حق خدشه
 .هستنداقتصادی و فرهنگی 

 28بند 

مردان و زنان در پیشگاه قانون برابرند. منشور، قحقق کارآمتد برابتری 
کند و قیمومیت نهادهای عمومی برای کار در راستتای زنان را قضمین می

 گیرد.قبعیگ جنسی را به عهده می برچیدن

 29بند 

کنتد. بته ویتژه کودکتان نبایتد منشور، حقو، کودکان را قضمین متی
متحمم استثمار اقتصادی، کار کودک، شلنجه یا رفتار یتا قنبیته ظالمانته، 
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قرار بگیرند، و نباید پیش از رسیدن به سن بلوغ  قحقیرکنندهغیرانسانی و 
 ازدواج داده شوند. 

  30بند 

 حق هستندقما  افراد در موارد زیر ذی
 آمیز و باربات.ای صلح. امنیت شخصی در جامعه1
 ی رایگان و اجباری.. آموزش ابتدایی و متوسطه2
 . کار، امنیت اجتماعی، بهداشت، مسلن کافی.3
 ی کودکان.های ویژهانه و مراقبتمادر مراقبت و گیانهمادرحمایت از . 4
ختورده و مراقبت اجتماعی برای افراد ناقوان، سال. بهداشت کافی و 5
 هایی که دارای نیازهای ویژه هستند.آن

 31بند 

 یهر ک  حق آزادی پرستش، اجرای فردی یتا جمعتی مناست  دینت
متورد قعقیتد  او خود را دارد. هیچ ک  را نباید به دلیم باورهتای دینتی

 قرار داد.

 32بند 

و هر ک  حق اجتماع با دیگران را دارد، از جمله حق استتقرار  الف(
ی کارگری و/یتا ، اقحادیهانجمن، هرگونه حزب سیاسیبه پیوستن آزادانه 

 مدنی. گردهمایی
سیاستی، اقتصتادی و  ظتاهرقدر اجرای حتق آزادی اجتماعتات،  ب(
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فرهنگی قما  اجتماعات محفو  است. ایتن امتر در راستتای حمایتت از 
 های مناطق خودمختار قرار دارد.  غنی و متنوع خلقمیراث 
و حقو، پیروان آن بترای است شده دین ایزدی ی  دین شناخته ث(

. مراقبتت از باشتدمتیآزادی اجتماعات و بیان به طتور صتریح محفتو  
قصوید قتوانین از  باقواند گی دینی، اجتماعی و فرهنگی ایزدیان میزنده
 قضمین شود.  گراریقانونمجل   سوی

 33بند 
هر ک  دارای آزادی دریافت، قحصیم و گتردش اط عتات و آزادی 

، چه شفاهی، چه نوشتاری، چه استها، افلار و احساسات ارقباط اندیشه
 چه به هر نحو دیگری.  و قصویری

 34بند 
آمیز، از جملته حتق اعتتراض، هر ک  حق برگزاری اجتماعات صلح

 دارد. آمیزقظاهرات و اعتصاب صلح

 35بند 
ی هر ک ، از طریق کنش فردی یا جمعتی، حتق مشتارکت و قجربته

آکادمیت ، علمتی، هنتری و فرهنگتی و حتق  آفترینشآزادانه در بیان و 
ختود را  هتایآفریتدهو  مندی و حق پختش بیانتاتدسترسی و حق بهره

 دارد.

 36بند 
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ی عمتومی را، در هر کت  حتق ر ی دادن و انتختاب شتدن در اداره
 قانونی، دارد. حدود

 37بند 
جویی سیاسی دارد. افراد فقط بته موجتد ر ی یت  هر ک  حق پناه

 یِارویتهحقتو، طرف و قانونی، جایی کته قمتا  هیئت قضایی صالح، بی
 قوانند دیپورت شوند.الز  انجا  گیرد، می

 38بند 
گتی های برابر در زندهقما  افراد در پیشگاه قانون برابرند و از فرصت

 ای برخوردارند.عمومی و حرفه

 39بند 
زمتین رتروت عمتومی جامعته استت.  زیرمنابع طبیعی روی زمین و 

هتای نامتهفرآیندهای استخراجی، مدیریت، مجتوزدهی و دیگتر موافقتت
 قراردادی مرقبط با این قبیم منابع باید به موجد قانون قنظیم شود.

 40بند 
تتتار قحتت ماللیتتت هتتا و اراضتی در منتاطق خودمخقمتا  ستاختمان
. استفاده و قوزیتع دآیبه شمار می و دارایی عمومی استمدیریت انتقالی 

 ها باید به موجد قانون قعیین شود.آن
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 41بند 
هتای خصوصتی ختود را مندی از دارایتیهر ک  حق استفاده و بهره

هتای ختود محترو  ستاخت مگتر بتا دارد. هیچ ک  را نبایتد از دارایتی
ی منصفانه، آن هم برای مقاصد نفع اجتماعی یا استتفادهپرداخت غرامت 

 هایی که قانون قعریف کرده است. عمومی و در موارد و مطابق با شلم

 42بند 
بته ی رفاه عمومی و ها باید در راستای ارائهسیستم اقتصادی در استان

برای علم و قلنولوژی باشد. سیستم مزبور بایتد هتدف  ویژه قأمین وجوه
گی شایسته را دارا باشد. ی مرد  و قأمین ی  زندهیازهای روزانهقضمین ن

ی پایتدار انحصار به موجد قانون ممنتوع استت. حقتو، کتار و قوستعه
 قضمین شده است. 

 43بند 
و آزادی انتخاب ملان اقامتت ختود را  جاییجابههر ک  حق آزادی 

 در مناطق خودمختار دارد. 

 44بند 
 کامتمجتامع و  IIIشده در بختش قنظیمهای فهرست حقو، و آزادی

 باشد.نمی

 مدیریت خودفرمانی دمکراتیکی پروژه

IVگذاری. مجلس قانون 
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 45بند 
گراری در منتاطق خودمختتار از ستوی مترد  طتی ر ی مجل  قانون

 شود.( ساله انتخاب می4ی چهار )مستقیم و مخفی و برای دوره

 46بند 
دیرقر از شانزدهمین روز پ   گراری نبایداولین نشست مجل  قانون

از اع   نتایج نهایی انتخابات در قما  منتاطق خودمختتار برگتزار شتود. 
 نتایج باید از سوی کمیسیون عالی انتخابات قأیید و اع   شود.

گتراری را اولین نشست مجل  قتانون ،رئی  شورای اجرایی انتقالی
شستت قابتم دهد. اگر دالیتم متتقن حلتم کنتد کته اولتین نقشلیم می

برگزاری نیست، رئی  شواری اجرایی انتقالی ی  قاریخ دیگتر را ظترف 
 پانزده روز قعیین خواهد کرد.

+  %1)درصد حد نصاب برگزاری جلسه عبارت است از پنجاه + ی  
گراری ریاست اولین نشستی ( کم حضار. پیرقرین عضو مجل  قانون50

رای اجرایتی انتختاب کند که در آن رؤسای مشتترک و شتورا برگزار می
 شوند. می

علنی است مگر بته حلتم ضترورت. گراری قانونهای مجل  جلسه
 ی غیرعلنی قابع قواعد رویه است. به جلسهگراری قانونانتقال مجل  

 47بند 

شتده در ی ربتتدهنتده( ر ی15،000باید به ازای هتر پتانزده هتزار )
گراری عالی وجود داشته ی خودمختار، ی  عضو در شورای قانونمنطقه

کتم انتخابتاقی، بایتد دستت قوانینگراری، به موجد باشد. مجل  قانون
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، سریانیی گی جامعهباشد. نماینده یت( از هر دو جنس%40چهم درصد )
هتای انتخابتاقی، قتابع قتوانین گی جوانان در فهرستتی نمایندهبه ع وه

 انتخاباقی است.

 48بند 

ی گراری بترای بتیش از دو دورهمجل  قانون. هیچ ی  از اعضای 1
 د.شومتوالی انتخاب نمی

قوانتد در متوارد استتثنایی بته گراری متی. مدت زمان مجل  قانون2
ی ریاستت اعضای آن یا به درخواست اداره (4/1)چهار  درخواست ی 

. چنتین شتودقمدیتد شتورا ( اعضتای آن 3/2شورا با موافقتت دوستو  )
 ( ماه به طول انجامد.6ز شش )قمدیدی نباید بیش ا

 49بند 
قوانتد ر ی دهتد. ( سال رسیده باشد می18هر ک  که به سن هجده )

( ستال 22گراری باید به سن بیستت و دو ستال )نامزدهای مجل  قانون
رسیده باشند. شرایط برای نامزدی و انتخابات به موجتد قتانون مصترح 

 شود.می

 50بند 
کته در  فعم یا قترک فعلتیگراری در خصوص اعضای مجل  قانون

هتر گونته دهند مصونیت دارند. چارچوب وظایف رسمی خود انجا  می
ی قتانونی مجلت  قعقید قانونی، به استثنای جرایم آشلار، مستلز  اجازه

ی ریاست شورا در اولین فرصتت بایتد از قمتا  گراری است. ادارهقانون



 ای بزرگکلید کوچک دروازه / 178

 مطلع شود. مشروطهای قعقید

 51بند 
ی ی انجا  هیچ حرفتهخود، اجازه داریی مقا یچ عضوی، طی دورهه

دیگر را نتدارد. بته مجترد آن کته وی ستوگند یا نوع خصوصی  ،عمومی
مزبتور  آید. عضوقعلیق درمی تقانونی را یاد کرد، مشاغم دیگر او به حال

ضمن حفظ قما  حقو، و مزایتای  حق دارد قما  عضویت خودبه مجرد ا
 به کار خود بازگردد. خود

 52بند 

منتتاطق خودمختتتار بایتتد از طریتتق  شتتوراهای محلتتی در هتتر استتتانِ
 های مستقیم برگزیده شود.انتخابات

 53بند 

 اند از عبارت گراریوظایف مجل  قانون
 گراری.های حاکم بر کار مجل  قانونبرقراری قواعد و رویه -
شتوراهای محلتی و دیگتر قصوید قوانین و مقتررات پیشتنهادی بترای  -

 باشند.های دائمی و موردی، که ذیم ص حیت آن مینهادها، از جمله کمیته
های مدیریتی و اجرایی، از جملته استتفاده از اعمال کنترل بر هیئت -

 قوای نظارت و بررسی.
 المللی.های بیننامهها و موافقتقصوید معاهده -
یا بته یلتی از اعضتای محول کردن قدرت خود به شورای اجرایی  -

 آن و سپ  پ  گرفتن آن قدرت.
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 اع   وضعیت جنگ یا صلح. -
 قأیید انتصاب اعضای دادگاه اساسی عالی. -
 ی عمومی.قصوید بودجه -
 های قوسعه.برقراری سیاست عمومی و طرح -
 قأیید و اعطای عفو. -
 ی شورای اجرایی؛ وقصوید احلا  منتشره -
کمیتت عمتومی شتوراهای استتانی منتاطق قصوید قوانین برای حا -

 خودمختار.

Vشورای اجرایی . 

 54بند 

 ریاست کانتون

، بته خودمختتاررئی  کانتون، به همراه شورای اجرایی منتاطق  الف(
 موجد این منشور دارای اختیار اجرایی است.

 نامزد مقا  ریاست کانتون باید   ب(
 دارای بیش از سی و پنج سال سن باشد؛ .1
 شهروند سوریه و ساکن کانتون باشد؛ و .2
 فاقد مجرمیت یا اخطاریه باشد. .3

 ی حاکم بر نامزدی و انتخاب رئی  کانتون رویه ث(
گراری، رئی  آن باید روز از اولین نشست مجل  قانون 30ظرف  .1

 برای انتخاب رؤسای کانتون فراخوان دهد.
های اع   نامزدی برای مقا  ریاستت کتانتون بایتد بته . درخواست2
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ی بررستی و پتریرش یتا رد صورت ملتوب به دادگاه عتالی کته وظیفته
نویستی دارد، ( روز از زمتان پایتان نتا 10درخواست مزبور را ظرف ده )

 قحویم داده شود.
حسد اکثریتت ستاده  را بر گراری باید رئی  کانتون. مجل  قانون3

 برگزیند.
ی دو  گر هتیچ نتامزدی اکثریتت ستاده را احتراز نلترد، مرحلته. ا4

شتود و هتر کت  کته بیشتترین قعتداد ر ی را آورد انتخابات برگزار می
 شود.انتخاب می

( ستال از زمتان یتاد کتردن 4. مدت زمان ریاستت کتانتون چهتار )5
 سوگند است.

در پیشتگاه پتیش از شتروع وظتایف رستمی ختود . رئی  کتانتون 6
 کند.گراری سوگند یاد میمجل  قانون

قواند ی  یتا قعتداد ، رئی  کانتون میگراریقانون . به قأیید مجل 7
معاونان در پیشگاه رئی  کانتون سوگند یتاد  بیشتری معاون انتصاب کند.

 کنند و پ  از آن وظایف قخصیصی به ایشان محول خواهد شد.می
ناقوان باشتد، یلتی . اگر رئی  کانتون از انجا  وظایف رسمی خود 8

اگر رئی  کانتون و معاونان او به هتر  از معاونان او جایگزین خواهد شد.
دلیم ناقوان از انجا  وظایف خود باشند، وظایف رئی  کتانتون از ستوی 

 گراری انجا  خواهد شد؛ ورئی  مجل  قانون
گیتری ختود را ققتدیم مجلت  ی کنتارهنامتههر گونه . رئی  باید 9
 کند. گراری قانون
 ها و وظایف رئی  کانتون قوانایی د(
باید احترا  به منشور و دفاع از وحتدت و حاکمیتت  کانتون. رئی  1

ملی را قضمین کند، و همواره بیشترین قوانتایی و هوشتیاری ختود را در 
 انجا  وظایف خود به کار گیرد.
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 . رئی  کانتون باید رئی  شورای اجرایی را انتصاب کند.2
گراری را اجرا کند، کانتون باید قوانین مصوب مجل  قانون. رئی  3

 و احلا ، دستورات و آرای موافق با آن قوانین را صادر کند. 
منتخد را ظرف پتانزده گراری قازه. رئی  کانتون باید مجل  قانون4
 ( روز از اع   نتایج انتخاباقی برای قشلیم جلسه دعوت کند. 15)

 اعطا کند. نشاند قوان. رئی  کانتون می5
 ی شورای اجرایی دستور عفو دهد. قواند به قوصیه. رئی  کانتون می6

گتراری گان خود در مجل  قتانونرئی  کانتون از طریق نماینده ی(
گراری حق دارد او را به دلیتم در قبال مرد  مسئولیت دارد. مجل  قانون

 دادگاه اساسی عالی احضار کند. به قوطئهارقلاب به خیانت و 

 شورای اجرایی:
قتترین هیئتتت اجرایتتی و متتدیریتی در منتتاطق شتتورای اجرایتتی عتتالی

ی ها و احلتا  صتادرهنامهخودمختار است. مسئولیت اجرای قوانین، قطع
. و بایتد نهادهتای ، بتا آن استتگراری و نهادهتای قضتاییمجل  قانون

 مناطق خودمختار را هماهنگ سازد.

 55 بند
هتا قشتلیم شتده گتان و کمیتتهشورای اجرایی از ی  رئی ، نماینده

 است.

 56بند 
گتراری را بته های مجل  قتانونحزب یا بلوکی که اکثریتی از کرسی



 ای بزرگکلید کوچک دروازه / 182

( اعضتتای مجلتت  %51ی )قأییتتد اکثریتتت ستتاده بتتادستتت آورد بایتتد، 
گراری، شورای اجرایی را ظرف ی  متاه از آغتاز بته کتار قشتلیم قانون
 دهد.

 57بند 
ی متوالی ختدمت کنتد، و ت اجرایی نباید بیش از دو دورهرئی  هیأ

 ( سال است.4مدت زمان هر دوره چهار )

 58بند 
قوانتد مشتاوران ختود را از میتان اعضتای رئی  هیئت اجرایتی متی

 گراری انتخاب کند. منتخد شورای قانونقازه

 59بند 
ورای اجرایتی را های داخم شتهر مشاور باید مسئولیت یلی از هیئت

 دار شود.عهده

 60بند 
هتا بتا دیگتر ی آنها، و رابطتهکار شورای اجرایی، از جمله دپارقمان

 شود.ها به موجد قانون قنظیم مینهادها/کمیته

 61بند 
انتدازی ی چشتمشورای اجرایی، پ  از قشلیم و قأیید، بایتد برنامته
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مجلتت  ختتود را بتترای حلومتتت صتتادر کنتتد. پتت  از قصتتوید آن در 
ی حلومتت طتی گراری، شورای اجرایی متعهد بته اجترای برنامتهقانون
 شود.ی قانونی میدوره

 62بند 
گتان دپارقمتانی بایتد از ستوی مستخدمین کشوری ارشتد و نماینتده

 گراری قأیید شوند.شورای اجرایی انتصاب و از سوی شورای قانون

 شوراهای مدیریتی استانی ]شوراهای شهری[
خودمختتتار از شتتوراهای متتدیریتی استتتانی منتتاطق هتتای . کتتانتون1

اند و از سوی شورای اجرایی مربوطه کته ]شوراهای شهری[ قشلیم شده
 شوند.دارای قدرت قغییر وظایف و مقررات آن است مدیریت می

. قوان و وظایف شوراهای مدیریتی استانی ]شوراهای شهری[ مبتنی 2
ستت. نظتارت کتانتون بتر بر وفتاداری بته یت  سیاستت قمرکززدایتی ا

ص حیت شوراهای مدیریت استانی ]شوراهای شهری[، از جمله بودجته 
و مالیه، خدمات عمومی و انتخابات شهرداری، به موجتد قتانون قنظتیم 

 شود.می
. شوراهای مدیریتی استانی ]شوراهای شهری[ بته طتور مستتقیم از 3

 د. شونمرد  و با ر ی مستقیم و مخفی انتخاب میسوی عمو  

VIشورای قضایی . 
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 63بند 

ی قضایی ی  اصم اساستی حلومتت قتانون استت کته استق ل قوه
 کند.طرف را قضمین میهای صالح و بیگی منصفانه و مثرر دادگاهرسیده

 64بند 

هر فرد متهم به جر  کیفری قا زمانی که گناه او در ی  دادگاه صتالح 
 فرض شود.گناه طرف اربات نشده باشد، باید بیو بی

 65بند 

( %40کم چهم درصد )قما  نهادهای شورای قضایی باید دارای دست
 را دربرداشته باشد. یتجنسدو از هر 

 66بند 

حق دفاع در قما  مراحم بتازجویی و محاکمته، یت  حتق مقتدس و 
 ناپریر است.خدشه

 67بند 

 مستلز  دستور شورای قضایی است.  قاضی از خدمتحرف ی  

 68بند 
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 شود.و آرای قضایی به نیابت از مرد  صادر میاحلا  

 69بند 

 قصور در اجرای دستورات و احلا  قضایی، قخطی از قانون است.

 70بند 

هیچ شهروندی را نباید در پیشگاه دادگاه نظامی یتا محتاکم ویتژه یتا 
 موردی، به محاکمه کشاند. 

 71بند 

مجتوز قجس  منازل و دیگر مایمل  خصوصی باید موافتق بتا یت  
 قانونی مناسد، صادره از ی  مقا  قضایی، صورت گیرد.

 72بند 

استماع دادرسی منصفانه و عمومی از ستوی به طور کامم در هر ک  
قفهتیم حقتو، و قعهتدات او و هتر طرف، در ی مستقم و بیهر محلمه

 حق است.گونه اقها  کیفری علیه او، ذی

 73بند 

بازداشت کترد. هتیچ کت  را هیچ ک  را نباید خودسرانه دستگیر یا 
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ای کته قتانون نباید از آزادی محرو  کرد مگر به دالیم و موافق بتا رویته
 قعیین کرده است.

 74بند 

هر ک  که قربتانی دستتگیری یتا بازداشتت غیرقتانونی شتده یتا در 
مقامات عمتومی متحمتم آستید یتا خستارت  ی فعم یا قرک فعمنتیجه

 سارت است.شده، دارای حق قابم اجرای دریافت خ

 75بند 

 شود.قانون مستقر می موجدبه شورای قضایی 
 

VII کمیسیون عالی انتخابا . 

 76بند 

کمیسیون عالی انتخابات ی  هیئتت مستتقم صتالح بترای نظتارت و 
 ،عضو قشلیم شده که 18ی فرآیندهای انتخاباقی است. کمیسیون از اداره

گتراری بته کتار از سوی مجلت  قتانون ،هاگی قما  کانتونضمن نماینده
 شود.گمارده می

( 11) ه. اقخاذ قصمیمات در کمیسیون مستلز  اکثریت مشروط یتازد1
 ر ی است.

گتراری قواند در مجل  قتانون. عضو کمیسیون عالی انتخابات نمی2
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 باشد. به کار مشغولنیز 
و  . کمیسیون عالی انتخابات زمان برگزاری انتخابتات، اعت   نتتایج3

گتراری دریافت کاندیداقوری نامزدهای واجد شرایط برای مجل  قتانون
 کند.را قعیین می

ذکر شد، کمیسیون عتالی انتخابتات  51. همان طور که در پاراگراف 4
گتراری را قأییتد گی نامزدهای خواهان انتخاب برای مجل  قانونشایسته
ریافت ادعاهتای کند. کمیسیون عالی انتخابات قنها هیئت صالح برای دمی

ی غیرقتانونی در فرآینتد گان یا مداخلهدهندهققلد انتخاباقی، ارعاب ر ی
 .است انتخابات
. کمیسیون عالی انتخابات از سوی دادگاه عالی متورد نظتارت قترار 5
هتای قوانتد قحتت نظتارت نتاظران ملتم متحتد و ستازمانگیرد و میمی

 اجتماعی مدنی به کار خود ادامه دهد. 
کمیسیون عالی انتخابات، همراه با شورای قضایی، باید نشستتی از . 6

گراری قشتلیم دهتد قتا قما  نامزدهای خواهان انتخاب در مجل  قانون
 اسامی نامزدهای واجد شرایط را اع   کند. 

 

VIIIدادگاه اساسی عالی . 

 77بند 

( عضتو قشتلیم شتده کته بته 7دادگاه اساسی عالی از هفتت ) الف(
شوند. اعضتای آن از میتان گراری قعیین میقمامی از سوی مجل  قانون

گی باید باالی پتانزده شوند و همهو وک  انتخاب می دانانحقو،قضات، 
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 ای داشته باشند. ی حرفه( سال قجربه15)
ه اساستی عتالی نبایتد به موجد قانون، هیچ ی  از اعضای دادگا ب(

د یا هر نتوع به کار باشگراری مشغول در شورای اجرایی یا مجل  قانون
 د.بگیر دیگری داشته باشمقا  دفتری یا موقعیت مقرری

( سال است. هتیچ عضتوی 4ی  عضو چهار ) داریی مقا دوره ث(
 شود.بیش از دو دوره انتخاب نمی

 
 وظایف دادگاه اساسی عالی

 78بند 
 قفسیر بندها و اصول متضمن منشور.. 1
 گراری و قصمیماتقوانین مصوب مجل  قانون مشروطیت. قعیین 2

 شورای اجرایی. اقخاذی
. نظارت قضایی بر مواد قانونی و قصمیمات اجرایی بته طتوری کته 3

قوانین و قصمیمات مزبور با روح و نص منشور و قانون اساسی در قضاد 
 نباشد. 
گراری و شورای اجرایتی را، عضای مجل  قانون. رؤسای کانتون، ا4

قتوان در دادگتاه اساستی عتالی در صورت ادعای عمم ناقگ منشور، می
 احضار کرد.

 ی آرا اقخاذ خواهد شد. ی اکثریت ساده. احلا  آن به واسطه5

 79بند 
عضو دادگاه اساسی عالی نباید از مقا  خود عزل شود مگتر بته دلیتم 

هتای حتاکم بتر کتار دادگتاه یت. مقررات و رویهسوءرفتار یا عد  ص ح
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 اساسی عالی باید طی ی  قانون ویژه قنظیم شود.

 80بند 
 ی قعیین مشروطیت قوانین به قرار زیر است رویه
 . حلم غیرمشروطیت هر قانونی به قرقید زیر است 1

بتیش از بیستت درصتد  که، پیش از قصوید ی  قانون، جایی الف(
به مشروطیت قتانون مزبتور اعتتراض کننتد،  گراری( مجل  قانون20%)

دهتد و بایتد ر ی دادگاه اساسی عالی موضوع را مورد بررستی قترار متی
( روز صادر کند؛ اگر قانون باید فوراً به قصوید 15خود را ظرف پانزده )

 ( روز صادر شود.7برسد، ر ی دادگاه باید ظرف هفت )
ساستی عتالی، بتیش از جایی که، پ  از اع   قضاوت دادگتاه ا ب(

گراری هنوز معترض به مشروطیت آن ( مجل  قانون%20بیست درصد )
 قواند صورت گیرد.باشد، درخواست قجدید نظر می

اگتتر دادگتتاه اساستتی عتتالی بنتتا بتته درخواستتت مزبتتورحلم بتته  ث(
ارتر اعت   غیرمشروطی بودن قانون موصوف دهد، قانون باید باطم و بتی

 شود.
بته قرقیتد زیتر  ،نظر به مشروطیت ی  قتانون ،دادگاهاگر در ی  . 2

 منازعه صورت گیرد 
شتروطیت در مورد مدادگاه  و همننین در هر مورد طرفیناگر  الف(

گی متوقف و موضوع به دادگاه ، روند رسیدهی  قانون به اخت ف برسند
 شود.اساسی عالی ارجاع داده می

 ( روز ارسال کند.30سی ) ( دادگاه اساسی عالی باید ر ی خود را ظرفب

IXقواعد کلی . 
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 81بند 
منشور حاضر در داخم مناطق خودمختار اعتبار دارد و فقتط بتا یت  

آن را اص ح  قوانمی گراریمجل  قانون (3/2اکثریت مشروط دوسو  )
 کرد.

 82بند 
گتراری انتقتالی برای بازبینی و قصوید باید به مجلت  قتانون منشور
 ققدیم شود.

 83بند 
های رهبتری در شهروندان سوری دارای ملیت دوگانه از پریرش مقا 

 ی ریاست کانتون، شورای استانی و دادگاه اساسی عالی منع هستند.اداره

 84بند 
آن قوانین، احلتا   طیمنشور، آغازگر ی  چارچوب قانونی است که 

 های فوری باید به طور رسمی به اجرا درآید. و وضعیت

 85بند 
( ماه 4گراری باید ظرف چهار )ها برای قشلیم مجل  قانونانتخابات

گراری انتقالی برگزار شود. از زمان قصوید منشور از سوی مجل  قانون
گراری انتقتالی، فقتط در شترایط استتثنایی، از حتق قمدیتد مجل  قانون

 ی زمانی برخوردار است.دوره
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 86بند 

 به کار گراری برای شروع ادای سوگند اعضای مجل  قانون
کنم که از منشتور و قتوانین گند یاد میبه نا  خداوند قوانا، رسماً سو"

مناطق خودمختار اطاعت کنم، از آزادی و منافع مرد  دفتاع کتنم، امنیتت 
مناطق خودمختار را قضمین کنم، از حقو، دفاع مشروع از خود حمایتت 

برای  در این سند، شدهققدی دملراقی   حاکمیت اصول پرقوکنم و، در 
 "عدالت اجتماعی بلوشم.

 87بند 

 40کتم هتا بایتد دارای دستتهای حاکمه، نهادها و کمیتتهقما  هیئت
 درصد از هر دو جنسیت باشند.

 88بند 

ی قوانین کیفری و مدنی سوریه در مناطق خودمختار کتاربرد مجموعه
 دارد مگر در مواردی که با مقررات این منشور در قضاد باشد. 

 89بند 

گتراری و صورت بروز قضاد میان قوانین مصتوب مجلت  قتانوندر 
قوانین حلومت مرکزی، دادگاه اساستی عتالی بتر استاس بهتترین منتافع 

 مناطق خودمختار، به قوانین قابم اجرا ر ی خواهد داد.
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 90بند 

ی پایتدار کند و قوسعهمنشور، حمایت از محیط زیست را قضمین می
ی ملی مقتدس   اصم اخ قی و وظیفههای طبیعی را چونان یاکوسیستم

 دهد.مورد م حظه قرار می

 91بند 
هتتای سیستتتم آموزشتتی منتتاطق خودمختتتار بایتتد بتتر استتاس ارزش

ی افتترا، ایتن امتر، نقطته. بنا شودگرایی سازگری، واالمنشی و کثرتهم
مبتنی بر اصول نژادپرستتی  پیشینهای آموزشی مشخص از همان سیاست

 و شووینیستی است.
مبتنتی بتر  پیشینهای آموزشی آموزش در مناطق خودمختار، سیاست

هتای کنتد. بتر استاس ارزشاصول نژادگرایتی و شووینیستتی را رد متی
 گرایی،سازگری، واالمنشی و کثرتهم

ها باید میراث، فرهنتگ و قتاریخ ی آموزشی نوین کانتونبرنامه الف(
 غنی مردمان مناطق خودمختار را به رسمیت بشناسد.

های خدماقی عمومی و نهادهای آکادمی  سیستم آموزشی، کانال ب(
 باید دملراسی و حقو، بشر را قرویج کنند.

 92بند 
 .داردمیدولت را گرامی  ومنشور، اصم جدایی دین  الف(
آزادی ادیان باید حمایت شود. قمتا  ادیتان و باورهتا در منتاطق  ب(

خودمختار باید مورد احترا  قرار گیرد. حتق اجترای باورهتای دینتی، قتا 
 جا که بر نفع عمومی قأریر منفی نداشته باشد، باید قضمین شود.آن

 93بند 
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پیشترفت فرهنگتی، اجتمتاعی و اقتصتادی از ستوی  یاری بته الف(
منتاطق خودمختتار را  بهتتر و رفتاه عمتومی پایتداریتی، نهادهای مدیری
 کند.قضمین می

 ( مرجعی که با این منشور در قضاد باشد، فاقد مشروعیت است. ب

  94بند 
( 3/2ی اکثریت مشتروط دوستو  )قواند به واسطهحلومت نظامی می

شورای اجرایی، در ی  نشست ویژه به ریاست رئتی  کتانتون، متثرر و 
میم مزبور به همراه مقررات متضمن در ی  قتانون ویتژه، قصارر شود. بی
گراری ققدیم شود و با اقفا، آرا بته قصتوید گاه باید به مجل  قانونآن

 برسد.
 های شورای اجراییهیئت

 95بند 
 هیئت روابط خارجی. 1
 . هیئت دفاع2
 یل. هیئت امور داخ3
 . هیئت دادگستری4

ریتتزی و ی برنامتتهکمیتتتهو  شتتهری. هیئتتت شتتوراهای کتتانتونی و 5
 سرشماری وابسته به آن

 گان آن هیئت امور مالی، و وابسته .6
 ی قنظیمات بانلیکمیته الف(
 ی گمرکات و مالیاتکمیته ب(
 هیئت امور اجتماعی .7
 هیئت آموزش .8
 هیئت کشاورزی .9
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 هیئت انرژی .10
 هیئت بهداشت .11
 . هیئت هملاری اقتصادی و قجاری12
 سربازانهیئت امور شهدا و کهنه .13

 . هیئت فرهنگ14
 . هیئت حمم و نقم15
 . هیئت جوانان و ورزش16
 . هیئت محیط زیست، گردشگری و آرار قاریخی17
 . هیئت امور دینی18
 . هیئت خانواده و برابری جنسیتی19
 . هیئت حقو، بشر20
 . هیئت ارقباطات21
 مواد غراییامنیت . هیئت 22

 96بند 
 ها و مطبوعات منتشر شود.منشور باید در رسانهاین 
 



 

 پیوست ب

 خط زمانی مقاومت کوردها

1880-1847 
طتی کورد  30،000 برابر باکوردها در امپراطوری عثمانی. های خیزش
 عثمانیان کشته شدند. هایسرکوب

18-1916 
کوردهتای ارزرو  و سازی قتومیتی، قبعیتد و اعمتال قحطتی بتر پاک

 %30-%50نفر اختراج شتدند،  700،000. "جوان انقرک"بتلی  به دست 
 قلف شدند.

1920 
ور بتا وعتدهمعاهتده -فروپاشی امپراطتوری عثمتانی  ی دولتت ی ستِ

 خودمختار به کوردها.

24-1922 
 .حمایت سازمان ملی بعث از قلمرو کوردستان در شمال عرا،
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1923 

ی مستقم به رسمیت شتناخته شتد، معاهتده ملتقرکیه به عنوان ی  
قرکیته،  میتانشود. منتاطق کوردنشتین ی سور میلوزان جایگزین معاهده

 عرا، و سوریه ققسیم شد.

1927 

کوردها، با حمایتت پادشتاهی متحتده، جمهتوری مستتقم آرارات را 
 کنند.اع   می

27-1920 

هتا ده را زیر حلومت نظتامی کشتید،آقاقورک قما  مناطق کوردنشین 
هزار کورد را دستگیر کرد، زبان و مطبوعات مختالف و اجتمتاع بتیش از 

 را ممنوع ساخت.)از جمله مراسم قشییع و عروسی( پانزده نفر 

1946 

 کنند.جمهوری مهاباد را ایجاد میبا حمایت شوروی کوردهای ایران 
 
59-1950   

هتای سازی در قرکیه و سوریه. احزاب و ستازمانهای یلسانسیاست
 سیاسی کورد به رسمیت شناخته شدند.
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1960 

ی دیگر احزاب سیاسی لیبترال کورد به ع وه احزاب .کودقا در قرکیه
 غیرقانونی شدند. 

1961 
 .میان دولت بعث و کوردها عرا،شمال جنگ داخلی در 

71-1968 

گراری و ناآرامی داخلی هم از های عمومی، کارزارهای بمداعتصاب
 از سوی چپ در قرکیه.سوی راست و هم 

1970 
اعطای خودمختاری محتدود بته کوردهتا، بته امضتای  بادولت عرا، 
 پردازد.معاهدات می

1971 

 ها.کوبی چپدر قرکیه برای احیای نظم و درهم ی نظامیدومین کودقا

1975 

ی میهنی کوردستان قشلیم و وارد ی  درگیری درازمتدت بتا اقحادیه
 شود.عرا، میحزب دملرات کوردستان در 
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1978 

گتراری بته دستت آپتو بنیتان )پ.ک.ک( حزب کتارگران کوردستتان
ی های اواخر دهتهگرای اعتراضعضوی از دانشجویان چپ وی شود.می

 بود. 1970و اوایم  1960

1979 

پ.ک.ک برای ایجتاد یت  دولتت کتورد در داختم قرکیته و شتمال 
ا  انقت ب آیتتشود. می "بخشجنگ رهایی"سوریه، دست به کار ی  

 انگیزد.خمینی در ایران، خیزش کوردها در شمال ایران را برمی

1980 

سومین کودقا در قرکیه )با حمایت ایاالت متحده( برای احیتای نظتم، 
کنتد. ها فوران متیها و راستهای داخلی میان چپدر زمانی که درگیری
شتوند یتا مخفتی متیشوند. اکثر رهبران پ.ک.ک هزاران نفر دستگیر می

 کنند.قرکیه را قرک می

88-1980 

 ارقش، نیروی هوایی و قسلیحات شتیمیاییدولت عرا،، با استفاده از 
کشتی شود، کته ایتن اقفتا، در ملتم متحتد نستمور میبه کوردها حمله
 شناخته شد. 
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1984 

در قرکیته و شتود و نظتامی قبتدیم متیپ.ک.ک به ی  سازمان شتبه
 زند.دست به حم ت میاروپا 

1988 

های ، اندیشهاندازدبه راه می "زنان ی آموزش بهپروژه"پ.ک.ک ی  
برپتا  را هتای زنتانکنتد و گتردانفمینیستی را وارد مارکسیسم خود متی

 سازد.می

1989 

ی زنان پ.ک.ک بتا یت  سیاستت فرمانتدهی مشتترک اولین مدرسه
منتاطق، شود به طوری که فرماندهی ی  زن و یت  مترد را در ایجاد می
هتتای داختتم پ.ک.ک، بته استتتثنای ریاستتت هتتا و ستتایر ستازمانگتردان

 دارد.پ.ک.ک، الزا  می

99-1990 

 ازدهتتد امتتا پ.ک.ک حمایتتت ستتوریه و شتتوروی را از دستتت متتی
 کشد.دست نمیحم ت خود در قرکیه 

91-1990 

 .اولین جنگ خلیج علیه عرا،
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1991 

ی قتدرت شود، عمدهمی "استراقژی قمرکززدا"پ.ک.ک رهسپار ی  
کنتد. یت  خیتزش )بتا حمایتت ایتاالت ی مرکزی حرف میرا از کمیته

ی یت  منطقته ،زنتد و دولتتمتحده( در عرا،، ارقش عرا، را پت  متی
 کند.  خودمختار فدرال به نا  کوردستان ایجاد می

1992 

ی میهنی کوردستان و حزب دملرات کوردستان اولین دولتت اقحادیه
کنند. قرکیته یت  عملیتات نظتامی علیته عرا، ایجاد می را در کوردستان

 دهد. ی امن کوردها در عرا، قرقید میمنطقه

1993 

آلمان پ.ک.ک را به عنتوان یت  ستازمان قروریستتی ممنتوع اعت   
 کند.می

96-1993 

های بزرگ در حمایت از کوردها و پ.ک.ک به طتور مرقتد اعتراض
 . دهدروی میدر اروپا و قرکیه 

1995 

کند و بته قبعیتد قمتا  رهبتران سوریه حمایت از پ.ک.ک را قطع می
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هتای پردازد. قرکیه ی  عملیات نظامی گسترده را علیه پایگاهپ.ک.ک می
 کند. کوردها در عرا، رهبری می

1998 

ی میهنی کوردستان یت  قترارداد حزب دملرات کوردستان و اقحادیه
 دهد.یان میکنند که به چهار سال خصومت پاصلح امضا می

1999 

سوی پلی  مخفی قرکیه در نایروبی دستگیر و به مرگ )ستپ   ازآپو 
بت  میتان پ.ک.ک و دولتت شود. دومین آقشبه حب  ابد( محلو  می

 قرکیه.

2002 

ی اروپا و ایاالت متحده پ.ک.ک را ی  ستازمان قروریستتی اقحادیه
ستازند. پارلمتان را مستدود متی هتاآنهای بانلی کنند و داراییاع   می

 شود.کوردها برای اولین بار در عرا، قشلیم می

11-2003 

 جنگ عرا،
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2004 

ی آزادی و دملراستتی )کنگتتره پ.ک.ک نتتا  ختتود را بتته کتتادک
 .دهدقغییر می کوردستان(

2005 

 دهد.ب  پایان میپ.ک.ک به آقش

2012 

جمهوری روژاوا در شمال سوریه از سوی شورای ملی کوردستتان و 
شتود. نخستتین میلیشتیاهای خودمتدافع اقحاد دملراقی  اع   میحزب 

 شوند.)ی.پ.گ/ی.پ.ژ( برپا می

2013 

کننتد شتی قت ش متینظامیان شورسربازان دولت سوریه و انواع شبه
جمهوری روژاوا را اشغال کننتد امتا از ستوی ی.پ.گ/ی.پ.ژ متوقتف 

 رسد.شوند. اصول روژاوا به قصوید میمی

 2014آوریل 

در "دولت کوردستان در عرا، برای برگزاری ی  رفرانتدو  مستتقم 
 دهد.فراخوان می "ای خیلی نزدی آینده
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 2014آگوست 

کوبتتانی از ستتوی  .کنتتدی کوبتتانی را آغتتاز متتیداعتتش محاصتتره
 شود.ی.پ.گ/ی.پ.ژ دفاع می

 2014سپتامبر 

دهتد. ایتاالت در عرا، را نجات می گریختهایزدیان ی.پ.گ/ی.پ.ژ 
کوبتانی آغتاز  پیرامون داخم و های هوایی علیه داعش را درمتحده حمله

 کند.می

 2014اکتبر 

هتا کند. آنارشیستحمایت از ی.پ.گ/ی.پ.ژ خودداری میاز قرکیه 
 هاگان بپیوندند. از طریق قرکیه به پیشمرگهکنند قا به رزمندهمرز را رد می

 افعان کوبانی بپردازند.شود قا به حمایت از مددسترسی محدود داده می
 
 
 





 

 پیوست ث

گانواژه  

 
گرار و رئی  بنیان :[Abdullah Öcalan] عبداهلل اوجاالن )آکا آپو(

 در زنتدان 1999ی کورد حزب کارگران کوردستتان. او از ستال ساله 67
برد. اوجتاالن در حتال حاضتر رئتی  پ.ک.ک و دولت قرکیه به سر می

 باشد.ایدئولوژی  اصلی آن می مهندس
ب حتز، Adalet ve Kalkınma Partisi مخفف نتا  :[AKP] آ.ک.پ

کشور قرکیه. حتزب عتدالت و  عدالت و قوسعه، حزب سیاسی حاکم در
کتار بته شتمار نظر اجتماعی ی  حتزب سیاستی محافظتهقوسعه از نقطه

و قهتر  رحمانته ماننتد سانستور، دستتگیریهتای بتیآید و بته اقتدا می
 زند.های مخالف در قرکیه دست میفرسا علیه قظاهراتطاقت

ستوریِ بته  نظامیگروه شبهاین  :[al-Nusra Front] ی النصرهجبنه
ای از القاعتده استت کته در قابستتان یافتته شتاخهنسبت بزرگ و سازمان

 کار خود را آغاز کرد. 2012
کوردهتا و دیگتر کشی نسم :[al-Anfal Campaign] عملیا  انفال

از ستوی نیروهتای  1989و  1986هتای های عترا، در میتان ستالاقلیت
 عراقی وفادار به حزب بعث زیر رهبری صدا  حسین.

قتر از اقلیت دینی شیعه در لبنتان، قرکیته و رایتج :[Alawite] علویان
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-ی حمایت خود را از ایتن گتروه قتومیهمه در سوریه. بشار اسد عمده
 کند.دینی دریافت می

و نتا  نیروهتای  "امنیتت" برابتری کوردی واژه :[Asayish] آسایش
نیتروی  نتا  هتای روژاوا، همننتینی کورد در داخم کانتونمدافع جامعه

 ای کوردستان.پلی  اصلی دولت منطقه
عربتی کته جنبش ناسیونالیستی پان :[Ba’athist Party] حزب بعث

های گوناگون، بته قتدرت سپ  هم در عرا، و هم در سوریه، ذیم دسته
گترا بتود، گرچته در واقتع رسید. حزب بعث که سلوالر و در لفظ چپ

ی شتهرت آمتد، شتاید عمتدهگر به شمار میبسیار هم دیلتاقور و نظامی
 گیرد. خود را از قبدیم شدن به حزب سیاسی صدا  حسین می

، Barış ve Demokrasi Partisi کوردی مخفف نا  :[BDP] ب.د.پ
صتتلح و دملراستتی. یتت  حتتزب سیاستتی در قرکیتته کتته پتت  از حتتزب 

هتای قرکیته در ی دملراقی  )د.ت.پ( در دادگاهممنوعیت حزب جامعه
گراری شد. حزب صتلح و بنیان ،به دلیم حمایت از پ.ک.ک 2008سال 

آیتد کته بتیش از همته هتوادار دملراسی ی  حزب سیاسی به شمار می
ای اکنتتون مجموعتتههتتمحقتتو، کوردهتتا و پ.ک.ک در قرکیتته استتت. 

های قرکیه علیته ایتن حتزب سیاستی در جریتان ها از سوی مقا قجس 
 است. 

، ارقتتش آزاد Free Syrian Armyمخفتتف نتتا   :[FSA] اف.اس.اِی
( Free Officers Movement) جنتتبش افستتران آزادستتوریه، کتته ابتتتدا 

کترده ارقش مزبور، با افسرانی که ارقش ستوریه را قترک شد. خوانده می
ور شوند و علیه هر گونه نیتروی رضان حملهتبودند و حاضر نبودند به مع

، کتار "نداع   جنگ کرده بود"زد مسلحی که دست به انجا  این کار می
آغاز کرد. رهبری ارقش آزاد سوریه به طور عمتده  2011خود را در سال 

ا از هتاز افسران سابق ارقش که عمدقاً سنی هستند قشلیم شده است. آن
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از هر قستمت از نیروهتای امنیتتی )پلتی  و ارقتش( دولتت  که هر ک 
نظامی های شبهکنند و ق ش دارند گروهشود استقبال میسوریه خارج می

شود که ارقش متعدد سوریه را هماهنگ سازند. در حال حاضر برآورد می
شورای  باها نفری است. آن 40،000 حدوداً آزاد سوریه دارای ی  نیروی

ملی سوریه و ائت ف ملی نیروهای مختالف و انق بتی ستوریه حمایتت 
 .متقابم دارند
، نیروی Hêzên Parastina Gel کوردی مخفف نا  :[HPG] ه.پ.گ
پ.ک.ک  نظتامی یشتاخهاز نظر فنی نا  رستمی  این عنوانمدافع خلق. 

 1992شتود. در ستال استفاده می نیز است اما اغلد به جای نا  پ.ک.ک
بخش ملی کوردستان قغییتر کترد امتا هنتوز مزبور به ارقش رهایینیروی 

 گیرد.  عمدقاً همان نا  قدیمی ه.پ.گ یا پ.ک.ک مورد استفاده قرار می
 ،Hêzên Rojhalat Kurdistan کتوردی مخفف نتا  :[HRK] ر.که.

ی نظتامی پتژاک در ایتران هتا شتاخهنیروهای مدافع شر، کوردستان. آن
بته ایتن ستو علیته  2005مدافع شر، کوردستان از سال هستند. نیروهای 

انتد. در کاری صنعتی و سترقت زدهدولت ایران دست به شبیخون، خراب
 اند. کشته شده دو طرفها چند هزار نفر از ی این درگیرینتیجه

دولت اس می عترا، و ستوریه، کته دولتت است می  :[ISIS] داعش
گتی دولتت عرا، و شا ، دولت است می عترا، و ختاور، و همتین قتازه

کتار شود. داعش ی  گروه جهادی ستنی محافظتهاس می نیز خوانده می
ی رادیلال از القاعده قشلیم شتد. شاخه ی  سرسخت است که به عنوان

داری دست به قصتابی و بتردهآوری وحشی هستند و حیرت نحوها به آن
زنند. داعش بخش بزرگی از ختاک ستوریه و عترا، را قحتت جنسی می

ی کنترل دارد و خود را ی  خلیفه اع   کرده به همراه پتایتختی در رقته
 سوریه.

ی آزادی و دملراستی کنگترهکوردی مخفف نا   :[KADEK] کادک
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برگزیتد.  بترای ختود 2002کوردستان، نامی که پ.ک.ک مدقی در ستال 
 های متعدد پ.ک.ک.یلی از نا 

، Koma Civakên Kurdistanکتوردی  نا  مخفف :[KCK] ک.ج.ک
ی جوامع کورد. ی  سازمان چتری که از ستوی پ.ک.ک در ستال کنگره
را )ک.ک.ک(  کومتا کومتالن کوردستتانآغاز به کار کترد و جتای  2007

ی درآورد. کنگترههای کنفدرالیسم دملراقی  را به اجترا گرفت قا اندیشه
هتای کتورد در قرکیته، المللی استت و گتروهجوامع کورد ی  گروه بین

گیترد. سوریه، ایران، عترا، و منتاطق اقحتاد شتوروی ستابق را دربرمتی
 های ک.ج.ک در جنوب قرکیه بوده است.ی فعالیتعمده

ی ملی کوردستتان در ستوریه. مخفف نا  کنگره :[KNC] کی.اِن.سی
ی جنگ داخلتی ستوریه ی  ائت ف سیاسی است که در ادامه این کنگره

هتتای ای کوردستتتان پشتتتیبان اولتتین نشستتتدولتتت منطقتتهپدیتتد آمتتد. 
بود قتا بته بحتران ستوریه و اهمیتت آن بترای  2011در سال  کی.ان.سی

قا آن حد رشد کترد کته  کی.ان.سی 2011گی کند. از سال کوردها رسیده
یه از جمله حزب اقحاد دملراقیت  را سیاسی کورد در سور پانزده حزب

ی ملی سوریه اختت ف دارد ی ملی کوردستان با کنگرهدربرگرفت. کنگره
زیرا متورد اول خواهتان قمرکززدایتی )در برابتر اهتداف فدرالیستتی( و 

 خودمختاری از هر نوع دولت سوریه است.  
ها یلی از مخفف نا  حزب دملرات کوردستان. آن :[KDP] ک.د.پ

احتزاب سیاستتی اصتلی در کوردستتتان عترا، هستتتند و متورد مخالفتتت 
ی میهنی کوردستان قرار دارند. حزب دملرات کوردستان در سال اقحادیه
حین فروپاشی جمهوری کوردستان مهاباد ایران قشلیم شتد. ایتن  1946

های کمونیستی و حزب کار خود را به عنوان ی  ائت ف گسترده از گروه
ها به کار خود ادامه داد. حزب، طتی اولتین ز کرد و دههسوسیالیستی آغا

جنگ خلیج فارس )جنگ ایران/عرا،( ختود را بیشتتر بته یت  ائتت ف 
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  دملرات قغییر داد.-های سوسیالناسیونالیستی و پوپولیستی از برخی گروه
نا  مجل  عوا  ک.ج.ک  :[Kongra-Gel] ی خلق کوردستانکنگره

ی خلتق کوردستتان دارای پتنج قستمت )و پیش از آن ک.ک.ک(. کنگره
المللتی، سیاستی/بینایدئولوژی سیاسی، خدمات اجتمتاعی،  اقسا  است 

 نظامی، و زنان.
ای کوردستان در عترا،. مخفف نا  دولت منطقه :[KRG] جیر.آ.یک

مجلستی استت بته نتا  ای دارای ی  سیستم پارلمتانی قت دولت منطقه
پارلمان کوردستان عرا، و ی  رئی  جمهور و ی  نخستت وزیتر دارد 

ای رئی  دولت منطقته اند.گراری را ققسیم کردهجرایی و قانوناکه قوای 
شهر اربیم )کته در کتوردی  ی کم نیروهای پیشمرگه است.همان فرمانده

استت. دولتت ای کوردستتان گویند( پایتخت دولت منطقهولر میبه آن ه
هتزار مایتم  15گی مزبور بر حدود هشت و نیم میلیون انسان در گسترده

ای مربع در شمال عرا، حاکمیتت دارد. نظتر بته ایتن کته دولتت منطقته
ای کته در ستال بار ابتدا طتی معاهتدهها نبرد خونکوردستان پ  از سال

به امضای دولت عرا، رسید ایجاد شد، معاهده قتا پت  از جنتگ  1970
ای به طور کامم به اجرا درنیامتد. دولتت منطقته 1992ول خلیج در سال ا

در قانون اساسی عرا، به رسمیت شناخته شتد.  2005کوردستان در سال 
ای کوردستان های مرزی میان دولت عرا، و دولت منطقههنوز هم منازعه

ای قوانستت میتادین غنتی از وجود دارد، به ویژه زمانی که دولت منطقته
 نوب و شر، اربیم را به الحا، خود درآورد.نفت ج

ی غیردقیق، گستترده در قرکیته، ی  منطقه :[Kurdistan] کوردستان
سوریه، عرا، و ایتران، متشتلم از جوامتع عمتدقاً کتورد. کوردستتان از 

المللی به رسمیت شناخته نشده است. کوردستان شتمالی در نظر بیننقطه
یران، و کوردستان غربتی در ستوریه قرکیه، کوردستان شرقی در عرا، و ا

  واقع است.
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ی ی زنان کتورد. اقحادیتهاقحادیه نا  مخفف :[KWU] کی.دبلیو. یو
قشلیم شد. این اقحادیته  1952مزبور بخشی از ک.د.پ است و در سال 

هتای ختدمات قأریر قدرقمندی بر ک.د.پ داشتت، بته ویتژه در موضتوع
 اجتماعی و مسائم اقتصادی.

جمهتوری مهابتاد یت   :[Mahabad Republic] مناباادجمنوری 
-47های مدت بود که در شمال ایران در سالدولت کوردی مستقم کوقاه

قشلیم شد. جمهوری مورد حمایت اقحاد شوروی قرار گرفتت و  1946
سرانجا  هنگامی که شوروی حمایت خود را قطع کرد، از ستوی دولتت 

 ایران در هم کوبیده شد. 
، Millî İstihbarat Teşkilatı قرکتی مخفتف نتا  :[MIT] ی.تایام.ا

قشتلیم شتد. یت   1965سازمان اط عات ملی. ایتن ستازمان در ستال 
ستازی آید که بیش از همه مسئول هماهنتگسازمان دولتی به حساب می
ی امروزی است. مترادف آن در آمریلتا همتان سرکوب کوردها در قرکیه

و دیگتتر  کوردستتتانحتتزب کتتارگران قرکیتتد اف.بتتی.آی و ستتیا استتت. 
ی.قتی ا .ا از ستویحقو، و خودفرمانی کوردها  های کورد حامیسازمان

 گیرند.هدف قعقید، سرکوب، بازداشت و کشتار قرار می
کوردهتا.  فراغتتقترین روز روز سال جدید، مهم :[Newroz] نوروز

شود اغلد بته عنتوان یت  این جشن که در اواسط ماه مارس برگزار می
 گیرد. قظاهرات سیاسی علیه سرکوب کوردها مورد استفاده قرار می

مخفف نا  ائت ف ملتی نیروهتای  :[NCSROF] اِن.سی.اس.آر.اُ.اف
بتا جمتع کتردن  2012مخالف و انق بی ستوریه. کتار ختود را در ستال 

هتای مسلح زیر ی  ائتت ف در کنتار احزاب/ستازمانشورشی های گروه
شتری  قترین بزرگز کرد. شورای ملی سوریه سیاسی شدیداً مخالف آغا
عضتو آن را بته عهتده دارد.  63عضتو از  22این ائت ف است که کنترل 

یتاب و آشتتی ی حقیقتتها ایجاد ی  دولت داخلی، ی  کمیتههدف آن
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رژیم  صدای مخالفان"گی، و قبدیم شدن به گی به جرایم جنبرای رسیده
همننین به وحتدت و قوستیع ارقتش ها آنبرای باقی جهان است.  "اسد

 آزاد سوریه کم  کردند.
که  ی  امپراطوری بزرگ :[Ottoman Empire] امپراطوری عثمانی

بتتیش از شتتش ستتده دوا  آورد و ستترزمین ستتنتی کوردهتتا را نیتتز 
گرفت. ایتن امپراطتوری پت  از شلستت در جنتگ جهتانی اول دربرمی

از عرا،، سوریه و قرکیته از جمله ایران، ها قجزیه شد و شماری از دولت
 خورده سربرآوردند.دل امپراطوری شلست

ای که هم برای ی  مرد  و هتم بترای زبتان واژه: (Persian) پارس
هتا ها مرد  غیرعرب )کته کوردهتا نیتز بته آنرود. پارسها به کار میآن

کننتد. گتی متیاند( هستند که به طور عمده در ایران امروزی زنتدهمتعلق
هتای پتارس در ایتن کشتورها حضتور دارنتد  ایتران، زیرگروه ها وزبان

 زبلستان.رکیه، عمان، کویت، آذربایجان و اقاجیلستان، افغانستان، ق
ای کتوردی کته برگتردان ققریبتی آن واژه :[Peshmarga] پیشمرگه
. پیشتمرگه نتا  "شتوندکسانی که با مرگ رو در روی می"اشاره دارد به 
بتوده استت. امتروز،  1921از ستال  ای کوردهی جنبشنیروهای رزمنده

ای کوردستان استت. در پیشمرگه نا  رسمی نیروهای مسلح دولت منطقه
مرد و زن در نیروهای مسلح پیشتمرگه در  100،000حال حاضر بیش از 

نفر در داخم نیروهای  35،000ها نزدی  به عرا، حضور دارند )که از آن
 پردازند.(مسلح ملی عرا، به کار می

 Partiya Jiyana Azad aمخفتتف نتتا  کتتوردی  :[PJAK] پااژاک

Kurdistanê حزب حیات آزاد کوردستتان. پتژاک یت  ستازمان سیاستی و ،
گراری شد. پیونتد بنیان 2004نظامی کوردی بزرگ در ایران است که در سال 

منتتد و قمحلمتتی بتتا پ.ک.ک دارد. میتتان پ.ک.ک و پتتژاک همتتاهنگی قدر
 باشد.کورد می ی جوامعاست. پژاک عضو کنگرهقسهیم منابع برقرار 
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، Partiya Karkerên Kurdistanêمخفف نا  کتوردی  :[PKK] پ.ک.ک
 .ی کوردالمللی رزمندهحزب کارگران کوردستان، ی  سازمان بین

ها یلی ی میهنی کوردستان. آنمخفف نا  اقحادیه :[PUK] پی.یو.کِی
 1975هستتند و در ستال از احزاب سیاسی اصتلی در کوردستتان عترا، 

ای کوردستتان، گراری شدند. فثاد معصو ، رئی  فعلی دولت منطقهبنیان
ی میهنتی کوردستتان یت  ائتت ف عضوی از پی.یتو.کی استت. اقحادیته

 قر است. گرای کوچ رو از پنج سازمان چپسیاسی سوسیالیستی میانه
، Partiya Yekîtiya Demokratمخفف نا  کتوردی  :[PYD] پ.ی.د

ها ی  حزب سیاستی ستوری هستتند کته در حزب اقحاد دملراقی . آن
ی کار خود را آغاز کردند. با پ.ک.ک مرقبط و عضتو کنگتره 2003سال 

 باشند.جوامع کورد می
رئتی  جمهتور  :[Recep Tayyip Erdoğan] رجب طیب اردوغان

گرار حتزب عتدالت و قوستعه )آ.ک.پ(. او در ستال فعلی قرکیه و بنیان
 به ریاست جمهوری انتخاب شد. 2014

ی هتتر یتت  از ستته منطقتته :[Rojava Canton] کااانتون روژاوا
شتورای ملتی  2012خودمختتار در شتمال ستوریه. در اواختر ستال شبه

کوردستان و حزب اقحاد دملراقی  برای آزادی جمهوری روژاوا از زیتر 
نیروهتتای  2013کنتتترل دولتتت ستتوریه فراختتوان دادنتتد. قتتا ستتال 

شتتهر و روستتتاهای متعتتدد در شتتمال ستتوریه را بتتا  9.پ.ژ ی.پ.گ/ی
 میلیون انسان آزاد کردند.  5/3جمعیت کلی نزدی  به 
در حتتتال حاضتتتر  :[Rojava Confederation] کنفدراسااایون روژاوا

 روژاوا  جزیره، کوبانی و عفرین.  خودمختار کنفدراسیونی مشتمم بر سه کانتون
کتار کته در جنبش دینی سنی محافظه از عضوی :[Salafist] گرسلفی

 صدد رقابت با مسلمانان اولیه است. اغلد مرقبط است با جهاد.
 امنیتت کشتور.نا  مخفف ستازمان اط عتات و  :[SAVAK] ساواک
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اط عات و امنیت کشور به نا  ساواک که پلی  مخفی ایران زیتر  سازمان
ساواک بته دو  کرد.فعالیت می 1979قا  1957حلومت شاه بود و از سال 

 .گرفتمی از غرب ی کهدلیم رسوا بود  قوحش و حمایت
ی ملتی ستوریه، کته در ستال مخفف نا  کنگتره :[SNC] اس.ان.سی

در استانبول قشلیم شد. این کنگره در صدد قبدیم شتدن بته یت   2011
ها و احزاب سیاستی مختالف در ستوریه بتود. ها، سازمانائت ف از گروه

گرار را مجامع مستلمان بترادر در قبعیتد قشتلیم یانبسیاری از اعضای بن
ی دادند. فقط ی  حزب کورد بسیار کوچ  در قبعید )جنتبش آینتدهمی

ی کنگترهبه اس.ان.سی پیوست.  (هکه به دو دسته منشعد شد کوردستان
به ائتت ف ملتی نیروهتای مختالف و انق بتی  2012ملی سوریه در سال 

 پیوست.سوریه )ان.سی.اس.آر.اُ.اف( 
گتران )کته اغلتد ی اقلیتت در است  . شتیعهی  فرقه :[Shia] شیعه

علتی، پستر عمتو و دامتاد محمتد، بته  نددشوند( معتقشیعیان خوانده می
 معصو  از گناه هستند. )گان علی )امامانی نوادهع وه

هتای هتا پیترو آمتوزهی اکثریت در اس  . ستنیفرقه :[Sunni] سنی
 ی اول پ  از محمد پیامبر هستند. چهار خلیفه

 Tevgera Civakaی عبتتارت شتتدهکوقتتاه :[TEV-DEM]دِم -تِااو

Demokratîkد  ائتت ف -ی دملراقیت . قتو، جنبش بترای یت  جامعته
پتت  از  2011ی روژاوا در ستتوریه استتت. در ستتال سیاستتی منطقتته

هتای شتهروندی های گسترده علیه رژیم سوریه، مجامع و گتروهاعتراض
گرفتند که مورد حمایت حزب اقحتاد دملراقیت  و پ.ک.ک قترار  شلم

بته جنتبش بترای یت   2011ها در اواخر ستال داشتند. این ائت ف گروه
مترد   آورید  در صتدد گتردهم-د. قتوی دملراقیت  قبتدیم شتجامعه

اعتراب، مستیحیان،  قرغیتددر غیرکورد ستاکن در ایتن منطقته استت و 
برختی  خودمشارکت فعال در شوراهای  بهها ایزدیان، آشوریان و قرکمن

 ها حاصم کرد.موفقیت
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ی  اقلیت دینی قوحیدی کورد که هتدف نتابودی  :[Yezedi] ایزدی
هتم در  داعش قرار گرفته است. ایزدیان هتم در ستوریه واز سوی کامم 

 عرا، سلونت دارند.
، Yekîneyên Parastina Gelمخفف نتا  کتوردی  :[YPG] ی.پ.گ

از ستتوی حتتزب اقحتتاد  2004هتتا در ستتال متتدافع خلتتق. آنهتتای یگتتان
بته واقتع فعالیتت چنتدانی  2012گراری شدند و قا سال دملراقی  بنیان
های مدافع خلق ی  میلیشتیای مختتلط جنستی استت کته نداشتند. یگان
د. نزدیت  بته دهتی روژاوا را قشتلیم متیی اصلی منطقهنیروی رزمنده

 نده در ی.پ.گ حضور دارند. و مرد رزم زن 50،000قا  45،000
، Yekîneyên Parastina Jinêمخفتف نتا  کتوردی  :[YPJ] ی.پ.ژ

شلم گرفتت  2006ی ی.پ.ژ از اوایم سال های مدافع زنان. اندیشهیگان
 مستلح یزنانتههتا یت  میلیشتیای قمتا عملی نشد. آن 2012اما قا سال 
ی زن هستتتند کتته در کنتتار ی.پ.گ نیتتروی رزمنتتده 10،000متشتلم از 

 زنند. اصلی روژاوا را رقم می



 

 ز شتتدندیتتآنتتان کتته استتیر عقتتم و قمی

 در حسرت هست و نیست ناچیز شتدند

 رو بتتا خبتترا، قتتو آب انگتتور گتتزین

 خبتران بته غتوره میتویز شتدندکان بتی

 خیا                                                   

 گفتاری از مترجم

ر طبیعتت ای دگیترد. منظترهای به ختود متیقازه گی در هر گا  شلمزنده
، هتیچ ایاندیشهو  آبشاریلی باشد. هیچ رود و  نیست که امروزش با دیروز آن

نلند. هر ختزان زمستتانی سرزمین و منظر و جانداری نیست که در لحظه قغییر 
نیتاز از هتر اش بتیکه اربتاتچنان  یو هر زمستان انق بی در پیش دارد، قغییر

ی هستتی هتر شتیوه ،. و قغییرریابیای از آن دست ست مگر مشاهدهاستداللی
 . ستذهن آدمی میان هر دو جهان داخم و خارج مشترک اصمو  چیز

ی خود، پیوستته ی روزمرهقجربه و، جامعه در مفهو  قاریخی پیش چشم ما
لی بترای ایستتادن و درنتگ مجاکمتر گرچه ا و یابدمینو  صورت و سازوکاری

 پی بتهبه ندرت  گا  با جامعه در قغییر است و گرر،است، و چون آدمی نیز هم
ای که پیش چشمان هر ک  قرار دارد، از ابتتدا . و جامعهبردمیقغییر و الزا  آن 

حستد آدمتی  هتا و قصتوراتبه امروز رسیده و چتون انگتارهکه  همینی نبود
، در عمتر چنتد بنددنقش میگی قر از روند واقعی زندهچندین گا  عقد قاعده
 آرامش ختاطری کستد کنتدمفاهیم دیروزی  باای خود میم دارد به قدری دهه

هتتا را فرستتنگ خویشتتنو  گشتتایدآن کته از پتتیش بینتد، چشتتم متیکته، بتتی
 . یابدمیبازواقعیت از  قرماندهعقد

دیگتر  یبته شتلل ی  شلمها، درست مانند طبیعت، از اجتماع انسان
، و این قغییری ستر بته هتوا نیستت، گیتر  عمتر قحولدر قغییر است و 
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و  زمستتانی هتایبرفذوب شدن  آهنگقوان با قغییرات اجتماعی را نمی
شدن گرما و سرمای فصتول جاری شدن آب در معابر سنجید، یا جانشین

 آهنینِهای های پشت قابی امروزی شلوفهری شلنندهگو ایا ، حتا با جلوه
 ها.شده در دیوارهای صلبی و پرپر شدن فردایی آنکوبهای میخپنجره

هتتای طبیعتتی جریتتانقعمتتیم امتتا درک و دریافتتت همتتین عناصتتر و 
 نتواییقا به ی  حقیقت بتاالقر رهنمتون شتویم، حقیقتتی کته ست کافی
هماهنتتگ  وار دارد و اگتتر بتته درستتتی گتتوش ستتپاری صتتدایرارکستتت

طبیعتتت و بیتتان ک متتی نظتتم مزبتتور را و جهتتان استتت  یهزارپتتاره
 اند.  های کمی و کیفی نامیدهدگرگونی آورگی شو،قنیدهدرهم

ستیر قحتول ختود هتم  طبیعت استت، دردل جامعه نیز که برآمده از 
ست و هم شاهد قغییرهای کیفی. مواردی از جتن  شاهد قغییرهای کمی
، ها پتی نستمدهند و مواردی از جن  دو  گاه نسماول همیشه روی می

 یابند. ی  بار فرصت قبلور می با انباشت قغییرهای کمی به قدر کفایت،
قوانتد نف  در گرر استت، متیکه ی  گی اجتماعیزندهاما طبیعت و 

گی است قحول نیابد، که این خاصیت زنده مفروضای از پیش نقشه طبق
و مفهو  مبهم آینده. و آن ک  که روح قغییر را درنیافته، گیر  نشسته بتر 

مانتد بازمی د  دست واقعیِ کمیبرج عاج دانایی و فضیلت، از قغییرهای 
ی ختود هتای خشتلیدهی قنتگ قئتوریجا که دنیتا را از درینتهو از آن

قر از ارقجاع، برابر هر قغییتری کته بتاب میتم سختنگرد، چندان جانمی
 دهد.آور بروز میمقاومتی حیرت نباشدخود 

گتا  بتا باشتد کته هتمآنتی انگیتز قواند سرنوشت قلخ و رقتاین می
 .گی زنده و جاری نیستزنده

 .باری
 
□ 
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گترر از های طبیعتی جنبشتی را ستراغ نتدارد کته بتیجامعه و پدیده
قغییرهای کمی، به ی  باره، سر از قغییرهای کیفی درآورد و هتیچ قغییتر 

ی طی زمان معینی قغییرهتای کمتی نباشتد، کیفی را سراغ ندارد که نتیجه
 حتا اگر آن قغییرهای کمی به چشم قابم دیدن نباشد و به احساس نیاید.

ختود، در ای در حال حرکت و قابع قوانین اجتماعی ماده چونجامعه 
، روابتط قولیتدی معینی از قلامم ابزار کار و ابتدای قاریخ خود در مرحله
های فنی گیی معینی از رشد کمی و پینیدهبه عبارقی با رسیدن به درجه

ابزار قولیدِ الز  برای قتأمین حتوائج آن، متحمتم قغییرهتای کیفتی شتد. 
قاقی یافت. اولین و کیفیت طبکیفیت کمونیستی )اشتراکی اولیه( را وانهاد 

ی رشد ابتزار قولیتد و انق بتی کته در آن حاکمه، نظر به درجه هایطبقه
 داران بودند.قوانست ظهور یابد، برده بعدی گیقولیدی و خانواده روابط

هتای انبتوهی در ایتن زمینته و ای و کتتابهای عدیدهچنان که بحث
ته شتده، هتای اجتمتاعی و اقتصتادی بعتدی نگاشتبنتدیی شتلمدرباره
ی قغییریابنده طی زمانی سخت آزگار ضمن حفظ مناسبات طبقاقی جامعه

کشتی قرین خطقرین نگاه و عا که در کلی شد های بعدیوارد فرماسیون
 داری رقابتت آزاد و امپریالیستمها زیر عنتاوین فئودالیستم، سترمایهاز آن

ضتمن انتد. یتاد کترده داری(ی رشتد مناستبات سترمایه)باالقرین مرحله
هتر نظتم و  استتالز  بته ذکتر یادداشت این قغییرهای غیرقابتم انلتار، 

قدرت و اقتداری میم دارد خود را ابدی بپندارد و برابر هتر قغییتری کته 
فرسا به نمایش اندازی نوین به روی بشریت بگشاید مقاومتی طاقتچشم

گرارد، زیرا اساس قدرت در حفظ وضع موجود است. همیشته هتم ایتن 
ی بتازداری جامعته و انستان از ونه بوده و در عصر حاضتر نیتز وظیفتهگ

سیستتم امپریالیستتی  ذاقتی یاز جامعه، به عهتده ی نوینبه کیفیت فراروی
شناستی اند. در هنتر، علتم، رواندر این کار موفق هم بوده قا امروزاست. 

عمومی، سیستتم حاضتر  مدیریتی و های کاری واجتماعی، زبان و مراوده
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قترین املتان کته فلتر کتم به امروز رسیدهدار درجا و ریشهقدری پای به
در  القمر است، اگر چنین فلری از اساسقغییر )کیفی( چیزی در حد شق

 موجود باشد. ی آنی ستمدیدههامیان قوده
گی همیشه دارای اعتباری بیشتتر از اما واقعیت و مضمون واقعی زنده

استتت. در دوران حاضتتر بتتا افتتول  قفلتترو  قئتتوریهتتر ایتتدئولوژی و 
در مدیریت و پیشبرد همان  انو کارآمدی آن دارانهای نظا  سرمایهقابلیت
 ،ی آند، و در نتیجتهدانتی قاریخی کته ختود را ستردمدار آن متیمرحله
گیری دیلتاقوری سراستری انحصتارهای امپریالیستتی بتر آخترین شدت

ی نظارت و دستلاری، پرسشی خواه ناخواه بته مانده از دایرهشئون بیرون
کند و برگتردان آن آن سیستم خطور می زحمتلشانو  گانستمدیدهذهن 
ی معاصر، در مفهو  قتاریخی، جامعهکیفیت باشد که آیا ناین  جز قواندمی

هنگتامی کته هنتوز بترای سیستتم محتضتر وصتف  ابدی استت  کیفیتی
هتای به این که بحتران ی ملررشارها رود، بیهوده نیستمی ای ابدیآینده

محیطتی، مهتاجران و گتی، زیستتاقتصادی، اجتماعی، سیاسی، ختانواده
ای پتتی در پتتی و خطتتر هتتای منطقتتهگتتان، میلیتاریستتم و جنتتگپناهنتتده
کتار و گرستنه و بتی صتدها میلیتونالوقوع جنگ جهتانی ستو ، و قرید
ی کنتونی، جامعهطبیعت و های واقعی کار، با پیامد نابودی شالودهبینیمه

معاصتر  اجتمتاعی و اقتصتادیهمه و همه گواه از آن است که مناستبات 
ی معاصر را سرپا نگاه دارد و در هتر گتردش در دیگر قادر نیست جامعه

 رود.سیر حوادث بیم انهدا  آدمی و جهان می
قر از همیشه است زیرا خود سیستم ستر اما سادهفو، پاسخ به پرسش 

بادهایی ساییده که فهم این نلته را بتیش از هتر وقتت دیگتری به ناکجاآ
د و حصر در چتارچوب کند که چیزی باید قغییر کناستدالل می از نیازبی

اقتصادی معاصر، حلمی ابدی نیست که بر پیشانی انستان -نظا  اجتماعی
 نوشته باشند. 
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□ 
 

رهتایی ی بشتر بترای های گرشتهی حاضر آن قدر که ق شدر زمانه
های مستقیم و غیرمستقیم سیستم حاکم شود، گویا قعفن جنایتققبیح می

بر جهان دماغ کسی را نباید بزند. انتظار دیگتری هتم از دستتگاه فلتری 
رود. با این حال، قما  ع یم بحرانی های آن نمیحاکم و مقاصد و پروژه

گویتد کته داری بته درستتی متیوضعیت کنونی سیستم جهتانی سترمایه
ی پتنجم بحتران اوج مرحلته ینقطته ی رستیدن بتهامروز در آستتانههم

رقیتد بترای در عصتری بتیداری جهتانی هستتیم. سرمایهنظا   1عمومی

                                                           
شود که طتی آن ای گفته میداری به مرحله. به طور خ صه، بحران عمومی سرمایه 1

نیروهای اقتصادی و سیاستی و ایتدئولوژی  سیستتم دچتار افتول و ناکارآمتدی قما  
ی اول بحران عمومی کشاند. مرحلهداری را به احتضار میشود به طوری که سرمایهمی

شود که طی آن سوسیالیستم در بخشتی از با جنگ جهانی اول و انق ب اکتبر آغاز می
ی دو  بتا اروپا گسترده شتد. مرحلتهجهان به موفقیت قطعی دست یافت، فاشیسم در 

گیتتری اردوگتتاه سوسیالیستتتی و اقحتتاد شتتود و شتتلمجنتتگ جهتتانی دو  آغتتاز متتی
ی سو  با شلست سوسیالیسم در اردوگاه سوسیالیستتی ها علیه آن. مرحلهامپریالیست
امپریالیستم شتوروی و -میتان سوستیال شود و آغتاز رقابتتهمراه می 1956در سال 

آمریلایی به طوری که طی این رقابت، بحران عمومی عمق بیشتری به های امپریالیست
وقفه ی اقتصادی بیگی و قوسعهی سازندهی چهار  با اقما  دورهگیرد. مرحلهخود می

شود. طی ایتن دوره، انحصتارها بتا ی هفتاد می دی آغاز میپ  از جنگ دو  در دهه
سازمان قولیتد،  "سازیعق نی"سرمایه و ی قولید و صدور یافتهقمرکز و قراکم شدت

در پی دسترستی بیشتتر بته بازارهتا و منتابع متواد ختا  هستتند. میلرواللترونیت  و 
گیترد. شتاید پیوندنتد و بحتران ستاختاری پتا متیهای قولید متیاقوماسیون به شالوده

ن های دیگر این دوره بحران در استعمار نتو بتود، بته عبتارقی بحتراگیبارزقرین ویژه
قتازی شتود و یلتهی پنجم بتا فروپاشتی اقحتاد شتوروی آغتاز متیبدهی. اما مرحله

های انحصارهای غربی. لیبرالیسم این بار در شللی نو به دستگاه فلری حاکم بر دولت
گی اقتصادی این دوره امتا شود. ویژهوابسته و کشورهای مشتری امپریالیسم قبدیم می

ی را این ققسیم بر اساس صدور سرمایه در مرحلتهدیگر مقدمتاً ققسیم جهان نیست زی
← 
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اندازهای واقعی رهتایی از آن هتم داری، که آخرین امیدها و چشمسرمایه
ی گرشته دفن یا حرف فیزیلتی شتدند، های هفتاد و هشتاد سدهدر دهه

ای رقید مانده و قترار داشتت مدینتهجوی آن بیکه قنها جنگدر میدانی 
فاضله برپا دارد، مقد  بر هر چیز و سترکوب هتر نیتروی آلترنتاقیو، نیتاز 

 داشت فلر ظهور ی  رقید جدید را از ریشه برکند. 
هتای گستتاخانه کشیها و عربدهدرازیبرای این منظور، قو   با دست
 بتوی رستاد که مآالً همان هم موجد شتددر جهان، نیرویی را به میدان ف

ش دیگتتر در جهتتت ، گیتتر  بتتا هتتر قتت دیرقتتر بتته مشتتا  آیتتد اشقعفتتن
، نیروهای بیشتری را در پایین، در دل جوامع، بترای خودگستری ب منازع

هتای ، رسانهنهاییی ی همین پروژه. در ادامهسازدمی آزادسرنگونی خود 
هتای متدرن ختود، دانشتمندان و جمعی حاکم بر جهان با قمتا  ظرفیتت

ها و نهادهای علمی با قما  ست ح ی دانشگاههای خودفروختهآکادمیسین
هتای غیردولتتی و مراکتز مطالعتاقی ی خود، و سازمانهای نوشدهقئوری

آمدنتد بتا قمتا  املانتات و مثم قارچ پ  از باران بتاال متیرنگارنگ که 
بته ایتن  شتد،ان قأمین میهای سنگینی که از جید همان زحمتلشمالیات

رشتد مجتدد قنهتا یت  قفلتر را  یرقید گسیم شدند قا زمینتهمیدان بی
های پاشی کنند. برای مدقی هم موفق بودند. موفق شدند با رواج شیوهسم

هتای مردمتی در انواع جنتبش کنندهو فلج های مسمو قفلر و خودانگاره

                                                                                                                  
های کوچت  و بتزرگ بته طتور نستبی کامتم شتده. در ایتن مرحلته، پیشین و جنگ

انحصارهای چندملیتی پیش از آن که به فلر قجدید ققستیم جهتان از نظتر اقتصتادی 
های امپریالیستی ملی از دست یلتدیگر بترای کنتترل بتر باشند، به فلر درآوردن سهم

هتای ار جهانی هستند، خواه از طریق هملاری، قصاحد، ادغا  و قشتلیم ائتت فباز
قتر از طریتق ققستیم ای و از همته مهتمهتای منطقتهاستراقژی ، خواه از طریق جنگ

ی جهتان میتان ختود، و ای بستا بته همتین ختاطر آورانهژئوپولیتی  قهرآمیز و جنگ
ت و منافع اقتصادی صرف بته حستاب ی نفای دارندهقر از منطقهخاورمیانه نقشی مهم

 آید.می
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داقی کتتور و کتتر و ستتردرگم بستتازند. هتتا موجتتوبتترای متتدقی از انستتان
هتای قتاریخ بترای امید که حاال مساعدقرینانداز و بیچشمهایی بیانسان
هتا جنتبشبودنتد.  شدن و اطاعت از فرامین اقتصادی و اجتماعی هچاپید

ها که هنوز بیش از پیش به درون خود غلتیدند قا آن که زوال یافتند، و آن
. این طتور نداقیسم به ذرات خود قجزیه شدصداهایی بودند، با ابزار دگم

جتای جهتان گستترانده و یلتاقوری سراسری انحصارها بر جایبود که د
 . ای قازه یافتزمینه قفلر عمومی،بر  امپراطوری سرمایه
با نشان دادن حسن نیت به آقش از آن برای خن  شد احتماالً اگر می
قوانستتند بتا خترج میلیاردهتا دالر بترای هتا هتم متیکردن بهره برد، آن

خود را به واقع به  استثمارگر خو وماهیت درندهدستلاری افلار عمومی، 
بختتش قبتتدیم کننتتد. امتتا خیتتر. چنتتین نبتتود و نیستتت. نیرویتتی ستتعادت

ای داری شاید قوانست حسن نیت مرد  را بازخرید کند یتا ضتربهسرمایه
عمتومی وارد کنتد کته قتا  مهل  از آن دست به قفلر، احساس و کتنش
قوانستت از ایتن طریتق قغییتر چندین دهه گیجی به بار آورد، هرگز نمی

 . نه قوان و نه قصدش را داشتماهیت دهد، که خد 
پنهتان شتده  فریدها ، واقعیت یعنی همان که پشت دههقرقیدبه این 

با ی مخالف گی ب منازع خود در برابر هر انگارهکنندهبود، به حلم قعیین
رفته پیدا شد و سرانجا  اما خیلی قدریجی آدمیتان را بته فلتر خود، رفته

در  هتا پتر و بتال گرفتت،اعتراضاین گوشه و آن گوشه مجدد واداشت. 
هتا جتا مخالفتتجا و آناین گی جدیدی زندهیافتهی وضعیت قنزلنتیجه

مرزهای کوبی های ملی و درهم، با هر گا  دیگر نابودی ارادهشروع شد و
که  گانیدیدهرنج های انحصاری بر اقتصادهای ملی،ملی و اعمال سیاست

ای برخاسته بودند و همه چیز ختود را از قازه از خواب رخوت چند دهه
 شتان ختورده بتود،و چوب حراج به منابع و منتافع دیدندمیدست رفته 

رت های لیبرالیسم نو دیگر بته نتدهای قازه زدند. وراجیدست به خیزش
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نمتایش متعتدد کرد، مگر بته همتت قجتاوز و سترکوب. مشتری پیدا می
 آورقر شد.قوجیهات شفاهی و کتبی، خنده

 
□ 
 
رای آن که جنبش و حرکتی جدی بتار دیگتر از پتایین و در جانتد ب
ی ها شلم بگیرد، الز  بود برخی قغییرهای بنیتادین در ستطح شتیوهقوده

کته لیبرالیستم نتو بته همتت  قفلر ایجاد شود. شوخی نیست، در جهانی
ای را از مفهتو  ، هتر پدیتدهنظیرشبیقاریخی گی کنندههای مسخقابلیت

ای شتایان قهی کرده و هر هدف و آرزوی اجتماعی را به فرصتی و روزنه
هایی پیدا شدند که مثمنانته بته گراری قبدیم کرده، بار دیگر انسانسرمایه

 قرار قاریخی خود بازگشتند. 
ی گیتری دوبتارهستاز شتلمقغییرهتای بنیتادین کته زمینته قترینمهم
و نته  شتدها پردازش می، نه در دانشگاههای جدی و از پایین بودحرکت

ها جز چند اصم ستاده نبودنتد امتا ی بورژوایی. آندر علم رسمی جامعه
کتاه و ای جتاندرک و دریافت همین چنتد اصتم ستاده مستتلز  مبتارزه

ی هتا، مشتاهدههمیشه بازگشت به خود، به ریشتهمتعهدانه بود. قو گویی 
-قر از حفظ طوطیهای ساده کاری ب  دشواری اصول و پدیدهواسطهبی

بوده، بته ویتژه ایتن کته  وار صدها قئوری به اصط ح علمی بی سر و قه
 ای دودآلود میان چشم بیننده و موضوع بینایی کشیده شده باشد.پرده

ر شود، این بود که ی  بار برای همیشه اولین اصلی که الز  بود برقرا
رها کنتیم. بته چشتمان  ایعرضههای رنگارنگ خود را از شر ایدئولوژی

ی انسانی خود را بته کتار خود باور داشته باشیم و بار دیگر حواس ساده
را نه  ی خویشخوردهسرنوشت رقمرا بازیابیم و  اعتماد به خوداندازیم. 
 ی نگاه خودمان ببینیم. که از زاویه، زندآن که رقم میاز منظر 
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و باز هم حرکت بود، این بار اما واقعتی، هتر چنتد  حرکتدومین اصم، 
بزرگی ی  مبتارز نته فقتط  امروز کوچ ، اما حرکت به سمت آفرینش. زیرا
 قواند بسازد و خلق کند.در نقد این و آن، در آن چیزی است که می

و باور همیشه به انسان و اصم سو ، سرسختی در برابر سرنوشت بود 
 .اتکا به توان خودهای او. اصم قابلیت

هتای قوانست زمینتههمین و فقط همین چند اصم ساده به قنهایی می
برای اعت ی نوین مبارزه ایجاد کند. هرچند این اصول، ساده و  مساعد را

قتوان ها را فقط به یت  عامتم متیقوجهی به آنآیند، بیبدوی به نظر می
رستمی  یگیرکننتدهزمتینهتای ی بتاالیی کته اندیشتهداد  درجته نسبت
هتا و پتاالیش ها نفوذ کند. مقابله با این اندیشتهقوانست در قفلر قودهمی
ی فلتر بته هتا و بازگردانتدن صتمیمانهی قفلر از آرار ارقجتاعی آنشیوه

هتزاران فعتال، مبتارز،  نظیتربتیقتاریخی گتی ت ایستتادهمیواقعیت، به ق
، های قنهایی ختودبود که در سال و شاعر ، نویسندهروشنفلر، دگراندیش

 ی ایتن جهتان،در هر موقعیت منزوی زیست خود در هر کنتار و گوشته
بتار را  انسانای ق ش کردند هرگز دست از کار نلشیدند و به هر وسیله

و قنهتایی ختود  هتا کته بته رغتم غربتت؛ هماندیگر به یاد خود اندازند
شان شان را هراج نلردند، سر فرود نیاوردند، بودند و مردند و مرگایمان

 به هر چیزی شبیه بود مگر پایان. 
 
□ 
 

ی ر این کتورهدنیا، در قع سویعملی، در این زد و در این برهوت بی
 انق ب روژاوا.  گ، خلق کورد رهسپار رهایی خود شدسوزان جن
کم نیستت.  هانوشتهها و مقاله ،مختلف این انق بهای ی جنبهدرباره

قپیتد و هایی که به یاد آنان میظرف دو سه سال اخیر هم کم نبودند قلد
رستیده از الی اخبار رسمی پتی گزارشتی قتازههای منتظری که البهچشم
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شد و گرفت و امیدهایی که بسته میهایی که درمیگشت. بحثروژاوا می
شد. امروز با گرشتت چنتدین هایی که نشان داده میقفاوقیقحقیرها و بی

گان داعتش گان روژاوا علیه درندهرزمنده قاطع هایپیروزیآخرین ماه از 
انتد. و بتا رسد نظرها مایه و قوت بیشتری یافتهاش، به نظر میو پشتیبانان

را قتری جتدی اختت ف نظرهتای گان روژاواهای رزمندهقوجه به ساخته
 هتاقحلیتمبرخی دهد، و که پیرامون ماهیت این انق ب روی می یمبینمی

هتتای ای بتته دردبختتور بتترای ستتایر مبتتارزهکتته روژاوا را فاقتتد قجربتته
ه در کتمحدود به متا نیستت، چنتان مجادالت داند. و اینبخش میرهایی

هتای مترقتی شبشود، بحث مزبور در میان قما  جنمتن کتاب خوانده می
 قر از دیروز است. داغ

 در خصوص ضمن بیان چند نلته قا یافتیمی خوبی بهانه را این کتاب
ی انقت ب مزبتور کته در نتیجتههتا ، برخی م حظتهانق ب روژاوا خود
ی نگارنتده ها نیز بااهمیت باشد مطرح شود.قوانست برای سایر جنبشمی

در انعلتاس  قتری بایتداین سطور خود باور دارد کارهای بیشتر و جتدی
صتورت گیترد. ها ماهیت و نمودهای انق ب روژاوا در میان دیگر جنبش

به همین خاطر، قصور کردیم این کمترین کار شاید آغتازگر یت  بحتث 
هتای قر، ضمن قبادل قجربتهی روژاوا و از آن مهمسازنده و جدی درباره

 اوضاع کنونی باشد. در بستر المللی، خودنگری و بازنگریبین
ی باشیم ی انتقادهای، بگرارید در چند بند مختصر شنوندهآناما قبم از 

هتای روژاوا، ای برای پ  زدن قجربتهبهانه که رسمی و غیررسمی، چون
قحتوالت کته ایتن روزهتا از را به این خاطر، انتقادهتایی شود. مطرح می
 کنیم.شود در سه محور خ صه میروژاوا می

 روژاواگرایی انق ب . قومی1
 داعش علیهصلح با قرکیه، مدارا با اسد، استقبال از جنگ ایاالت متحده . 2
 های آنارشیستی گی دیدگاه. چیره3
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گوید انق ب روژاوا مربوط و مختص به خلق کورد استت بند ی  می
منتفی. به  ستامری برای سوسیالیسم ی مبارزهی قومیت در ادامهو مسئله

 قوان پاسخ داد. سطح می دواین انتقاد در 
ها و ی خلقو مسئله ،دهنداین که کوردها ی  ملت را قشلیم می اول

. قضتاد مانتدهنشده بتاقی قعیین سرنوشت ایشان در دوران امپریالیسم حم
 یمشخصه اص ً یلی از وجوه هاو امپریالیست ی نومستعمرههامیان خلق

گستترش هژمتونی ختود،  در راههتا است. امپریالیستت عصر امپریالیستی
درازی به منابع مواد خا ، بازارهای ملی و نیروی کتار، خواه با قصد دست
بیترون آوردن متث ً هتای مجتدد ژئوپولیتیت  بترای خواه با قصد ققستیم

های خود را در کشورهای در ، عروس خاورمیانه از چنگ همهای بخش
منتد انونمنتد و نظتا به طور ققرار دارند  هاای که در مسیر آنحال قوسعه

د، که اگر این هم جواب نداد، به استفاده از ابزار نظامی، نکننشان میدست
 آورند.جنگ و قجاوز روی می

ها برای رهایی از امپریالیسم بته ی خلقمبارزه ،ی همین رونددر ادامه
ی ضدامپریالیستی و مبارزه بترای قعیتین سرنوشتت ختود، عبارقی مبارزه
 - قوانند و قرار هم نیستتها نمیشود. خلقاستراقژی  میدارای اهمیت 

در چارچوب سیستم امپریالیستی به  -گی همبستهبه طور منزوی و در بی
نلتته عبتارت استت از  کامم از امپریالیسم دست یابند. اقتصادی استق ل

 در مجموعته - حصول استق ل سیاسی و برقراری دملراسی طراز نتوین
 -رهایی یافته از امپریالیسم اما همبسته با هم ورهای قازههایی از کشبلوک

برای برپتایی مقتدمات در راه رستیدن بته استتراقژی سترنگونی جهتانی 
 زحمتتلشهای با طبقه اقحاددر  امپریالیسم و استقرار جهانی سوسیالیسم

نظتر طتراز نتوین از نقطتهدملراستی مفهو  . خود کشورهای امپریالیستی
در استتقرار برچیدن استثمار اقتصادی نیست که اهمیت دارد. اهمیتت آن 

ی استت کته در راه هتای ضدامپریالیستتی و ضتدارقجاعدیلتاقوری طبقه
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ها و کوشند. این که کدا  طبقهخود می های متحدبلوکقوسعه و استق ل 
عناصر در ادامه روی برخواهند قافت یا چه زمانی شترایط بترای پیشتبرد 

آید، موضتوع بحتث متا فراهم می باالقرای ملراسی طراز نوین به مرحلهد
نیست. اما ملم قحت ستم امپریالیسم، هر راهتی کته بترای رهتایی ختود 

چیتزی آن راه های جزئتی، ها و قفاوتاخت ف وجود اختیار کنند، ضمن
هتای بنیتادین آن گتی. شللی که ویتژهداشتنخواهد  یجز این شلم کل
 خواهان بازگشتت بتهدیلتاقوری علیه نیروهای  یبرقرار عبارت است از

بتتار  هتزارارقجتاع و امپریالیستم، استتتقرار دملراستی رادیلتال کتته یت  
هتای بتورژوایی استت، چته در قرین جمهوریقر از دملراقی دملراقی 

ی حتق مشتارکت در ی زنان، جوانان، محیط زیست، و چه در زمینهزمینه
های قومی و حق جدایی، و اقتصادی، اخت فامور سیاسی و اجتماعی و 

 گی عمومی. گسترش فراگیر شوراها به قما  شعد زنده
ی بختش وظیفتههای رهایینظر، حمایت از انق بفقط از همین نقطه

چون و چرای هر مبارز آگاه است. به این قرقید بهتر آن بتود رفقتایی بی
دهند، عد  حمایت قرار میی نقد و که قومی بودن انق ب روژاوا را بهانه

قوانتد در قوانتد یتا نمتیانق ب متیاین نظر نقشی که موضوع را از نقطه
 کردند. ایفا کند طرح می مورد قبولهای راستای استراقژی

و  در دستگیری سرنوشتت ختودگرشته از این، باید به یاد داشت که 
اریتایی پرولت حق جدایی، اگرچه به ظاهر جهتتی خت ف انترناسیونالیستم

در زیترا  استت گامی الز  برای رستیدن بته آننظر قاریخی از نقطه، دارد
داری جهتانی بته ستوی وحتدت عینتی حرکتت سترمایه ،شرایط امتروز
و  آمیتزقفرقته های ملتیستمالمللی است و ضروری است پرولتاریای بین

د و شترایط ها هر چته زودقتر از میتان بترومیان خلق فاشیستی-ارقجاعی
بته ایتن قرقیتد، المللی برقرار شود. وحدت آگاهانه پرولتاریای بینبرای 

حق جدایی، حق قعیین سرنوشت خود، و حق برچیدن ستم ملی را بایتد 
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ی امتور ختود و قلامتم بته هتا بترای ادارهدر راه بلوغ خلق مترقی گامی
هتتای ملتت-دولتتت آگتاهی اجتمتتاعی ستملشتان گتتیی پیشترفتهدرجته
. بتدیهی استت در صتورت حصتول معاصر دیتد یپیشرفته داریسرمایه

جداشده  یا بلوک ملتگاه کارگران و زحمتلشان خلق، چنین قلاملی، آن
هتای پیمتانبا وضوح و درک بهتری به منافع خود پی خواهند برد و هتم

هتا موجتد الملم خواهند شناخت. باری، قمتا  ایتنخود را در سطح بین
پایته و استاس میتان های بتیانفلاکهای امپریالیستی در شود دسیسهنمی
 ها نادیده گرفته شود.خلق

بتا رهبتری و  کته انقت ب روژاوا گونه استتپاسخ این دومسطح اما 
ی چنتد به سابقه قوان نسبت دادرا می این ش برده شد.اکثریت کوردها پی

-ی ایشتان بته قشتلیم دولتتشدهمالیحق مشروع پا ای سرکوب وسده
 انفجاری ی  منبعبه  این درد قاریخیقبدیم شدن  زمانهمملت مستقم و 

 و مجتامع در محافتم آنانی گستردهمشارکت گی و و در عین حال پخته
نفتوذ متقابتم و  اروپتا )بته ویتژه شتمال اروپتا( دملراقی روشنفلری و 

 ملتی بیتداری ،های غرب و سترانجا قرین جنششان در مترقیقوجهقابم
هتا، کته اقفاقتاً . با قمتا  ایتنمنافع و حقو، خودها از ایشان و آگاهی آن

 رنگ و بوی قومی ندارد.  مزبوری قوت انق ب روژاواست، انق ب نقطه
بخش ملی و ضدامپریالیستی های رهاییانق ب اساسی یلی از اهداف

حق کامم جتدایی و استتقرار دملراستی  گرفتنضمن  هاخلق این بود که
ی قوستعه یدر ادامته، و از بتین ببرنتد راهای قتومی رادیلال، اصطلاک
قتصادی و در دستگیری سرنوشت خود و رفع آن ستتمِ حقو، سیاسی و ا

 قتا حتد بیتداریالمللتی گتی بتینی زنتدهدر قجربهآگاهی خود را  اولیه،
 . برانندسوسیالیستی پیش 

باید گفت همین امروز خلق کورد در پیشبرد این مبارزه قنها نیستت و 
در سه کتانتون خودمختتار روژاوا مترد  فقتط بته زبتان کتوردی ستخن 
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گویند و فقط سنن و رسو  اجتماعی و قاریخی خلتق کتورد جریتان نمی
ای هم در قأکید ندارد. گرشته از این که در قانون اساسی روژاوا حتا کلمه

های دیگری که زباناقوا  با ها و دن جامعه نیامده، هستند خلقبو بر کورد
ضمن قضمین حق جدایی، در برابتری و بترادری کامتم دستت بته کتار 

، بته رغتم االز  به ذکر نیست که روژاو حال اند. در عینگی و مبارزهزنده
به هیچ وجه خواهان جدایی از خاک سوریه نبتوده و  اع   خودمختاری،
ها همان کنفدرالیستم دملراقیت  بترای قمتا  ستوریه طرح پیشنهادی آن

 است. 
ایتن استت کته قوجته  باید به آن پرداختی دیگری که در ادامه نلته

ت صریح اها با پرچمی وارد مبارزه نشدند که روی آن عبارشود روژاوایی
گامی در راه "، یا "بخش ملیرهایی"، "ریالیستیضدامپ"، "ضدآمریلایی"

هتا ح  شده باشتد. آن "سرنگونی سیستم جهانی امپریالیستی/استعماری
فقط و فقط خواستار قعیین سرنوشت خویش به دستت ختود بودنتد. متا 

م آن قنها این است که آن چته داشته باشیم، دلی بیشتری قوقعحق نداریم 
ای ختا  شتباهت دارد کته ضتمن متاده بیشتتر بته در روژاوا جریان دارد

دیتده شتدن در پیلارهتای ختو و آبی سهمگین با نیروهای درندهمبارزه
گی قوانسته کمر راست کند و قا زمانی کته شتلم و درپی، فقط به قازهپی

مستتیر واقعتتی ختتود را پیتتدا کنتتد، بایتتد بتته همتتت قمتتا  انتقادهتتا و 
 رد. المللی، از ایشان حمایت کهای بینگیهمبسته

هتتا دستتتگاهی نیستتتند کتته بتتا کنتتترل از راه دور و از روی قتتوده
 شروع به مبارزه کنند. "اینستراکشن"

روژاوا  قت ش ناظر به ،حهورهای مطدو  انتقاد بندسه نقد موجود در 
با دولت قرکیه، مدارا با اسد و استقبال از جنگ ایاالت متحتده برای صلح 
 برآمتده ازهای ایدئولوژی  یلسان نیستت، اگرچه دارای پایگاه ،با داعش

-، نگاهی که حاصم بتیهای خاورمیانه استنوع نگاهی یلسان به مبارزه
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 .ستعملی
های اخیتر ختود قنهتا یت  همان طور که گفته شد، کوردها در مبارزه

 پرچم را افراشتند و آن شعار مشروع حق قعیین سرنوشت خود بود.
هتا بللته یت  ستده استت ستال و است ف آن دانیم دولت قرکیهمی

آید. همین امروز در لجوجانه با این خواست مشروع ملت کورد کنار نمی
زب سیاستی قتانونی حت - هتادملراقی  خلقداخم قرکیه، رهبران حزب 

ی که خواهان جدایی نیستتند یتا قصتد مبتارزه -در قرکیه  و مستقم فعال
ی آرای مردمتی وانهبه پشت به عل ،مسلحانه با دولت مرکزی را ندارند، 

برنتد. همتین خود قوانستند به پارلمان قرکیه راه یابند، در زندان به سر می
ی دست اول کافی بود بار دیگتر رابتت کنتد کته طترف ی  مورد قجربه

هتا های فاشیستی خود را نستبت بته حقتو، خلتقمقابم همننان دیدگاه
سته کتانتون  خود با سوریه، حفظ کرده است، چه رسد به این که در مرز

کمتترین  روشتن استترا قتاب آورد. البتته  نعمدقاً کوردنشین خودفرما
قوانتد ، متیی اردوغاندار و دستهی خودفرمانی کوردها بیخ گوش قجربه
ها به ویژه کوردهای قرکیته قتا در ی راهنمایی باشد برای سایر خلقستاره

قرکیته  راه احقا، حقو، ذاقی خود بیدار شوند. بته ایتن کیفیتت، دولتت
 قابد. ی کوردها برنمیمطلقاً هیچ حرکت مستقم از حاکمیت را از ناحیه

ی احزاب کتورد ی مسلحانهها مبارزهبا این همه، به ویژه شلست دهه
منتاطق مهندستان ایتدئولوژی  ها و موجد شده روژاوایی با دولت قرکیه
ی قشلیم یت  دولتت مستتقم را کنتار پ.ک.ک اندیشه یعنی خودمختار

ی انق بتتی را بردارنتتد. رارنتتد و از املانتتات موجتتود، بیشتتترین بهتترهبگ
ی مسلحانه با ارقش قرکیه ندارنتد، همننتان کته ها قصد مبارزهروژاوایی
گتررد. کتم بتا دولتت قرکیته متیپ.ک.ک ها از زمان اع   صتلح مدت
ای که امروز از سوی روژاوا، حتزب اقحتاد دملراقیت  و پ.ک.ک مبارزه

حق مشتروع دفتاع ی دایرهیابد، فقط در همان قرکیه قبلور میبرابر ارقش 
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 شود.از خود خ صه می
روابتط اقتصتادی و دیپلماقیت  بتا  یقصد برقترارحتا رهبران روژاوا 

ی اول بته ستبد ققویتت نیروهتای قرکیه را دارنتد و ایتن نته در درجته
و  زدایی روابط با قرکیه استسازی و قنشاقتصادی خود بلله برای عادی

الدین دمیرقتاش، رهبتر بخش روژاوا. ص حهای الها صدالبته حفظ قجربه
ها نیز از همان ابتدا قما  سعی ختود را در راستتای حزب دملراقی  خلق

هدف استراقژی  بازگرداندن دولت به مراکرات صلح با پ.ک.ک کترد و 
ضمن بازداشت  دادستانی قرکیه گیهمین قازه دانیمخد، به طوری که می

ستال  142درخواست صتدور حلتم  الرکر،او و دیگر رهبران حزب فو،
 برد. حب  برای او کرده است. دمیرقاش امروز در زندان قرکیه به سر می

ی ها قصد مقابله به مثم، به کیفیت چند دههبا این همه، اگر روژاوایی
شاید امروز روژاوایتی در منطقته  نداخیر کوردها در داخم قرکیه، را داشت

ماند و احتماالً افلار عمومی جهان نیز قبدیم بته نیرویتی قعیتین باقی نمی
های خود به حمایت از کننده در دفاع از حقانیت ایشان و واداشتن دولت

 شد. کوردها نمی
 این از رابطه با قرکیه. 

کتزی های ضد اسد و قضعیف شتدید نیروهتای مرگیری مبارزهبا اوج
 هتای نتوین ختود وسوریه، کوردها برای اولین بار فرصت اجرای اندیشه

ی مشتروع یعنتی بته شتدههمان حق قاریخی لگدمالقحقق  باالقر از همه
 دست گرفتن سرنوشت خویش را پیدا کردند. 
و آغتاز بته  دهای ضد استبرای پیشبرد این حق، الز  بود میان مبارزه

انته کشتیده شتود. اگتر و فقتط اگتر ساختمان روژاوا ی  خط مرز خ ق
های جدید آن بنا کرد، احتمتاالً اندیشه قو   باشد سه کانتون روژاوا را می

بخش آن در مبارزه با اسد و دولتت مرکتزی او یت  هتزار برابتر ارر الها 
بتود و بیشتر از هر نوع مشارکت مسلحانه در سرنگونی قهرآمیز استد متی
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خود در خاک ستوریه ی منطقهمن حفظ ها ضرابت شد که بود! روژاوایی
و عد  اقدا  به جدایی، همننین با اع   خودمختاری سه کانتون و قأکید 

کردنتد  قت شی کنفدرالیسم دملراقی ، ی مترقی به گونهبر این خواسته
 ای سازنده قبدیم کنند. ی خود را با دولت مرکزی سوریه به مبارزهمبارزه

امروز در روژاوا حاکم است، بارها بار متثررقر دملراسی رادیلالی که 
قوانست به دولت مرکتزی شتلی  کند که میهایی عمم میاز قما  فشنگ

هتای شود. به این طریق، در عین حال ی  خط صتریح میتان قروریستت
های روژاوا کشیده شد، به طوری کته ولگرد در سوریه و انق بی هرجاییِ

ی راستتتین ختتود بتته جنتتگ علیتته هتتا بتتا نشتتان دادن ارادهروژاوایتتی
خوار، اقها  قروریستی علیه کوردهتای خواهتان آزادی های آد قروریست

 شستند.  جهان ی  بار برای همیشه از افلار عمومی را
ی مدارا بتا استد، و در به همین خاطر حق داریم ادعا کنیم که اندیشه

نتاک در آن ههای بدیع و شتلو، برپایی انق ب روژاوا و سایر قجربهادامه
 آمد.ی قفلر انق بی برمیمنطقه، از ی  شیوه

گتی اعت   ، دولت اسد بته قتازهمعلو  شدهبه رغم این، به طوری که 
ی خودمختاری کوردها را پ  از فروکش کردن آقتش جنتگ کرده مسئله

ای چته نتوع بررستی آن دانتیماز نو مورد بررسی قرار خواهد داد، که می
و  از یت  ستو، نه برادر قرک او، اگتر چمتا، جنتگخواهد بود. نه او و 

گان روژاوا نبود، هرگز به ایتن خودمختتاری رزمنده ینوآورانهابتلارهای 
دادند. با این همه، کوردها در بزنگاهی دقیق دست به کتار قحقتق قن نمی
رژیتم های خود شدند و در ادامه باید خود را برای ققابم با هر دو اندیشه
 کنند.آماده  طلدجاه

ایِ خواهان های منطقههای جهانی و قدرتسرانجا ، نقش امپریالیست
میتان استت و خاورمیانته در ای در های منطقهقبدیم شدن به امپریالیست

کوردهتتا اگرچتته اعتت   انقتت ب هتتا. گتتی بتته آنگتتی رستتیدهچگونتته
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ضدامپریالیستی نلردند، همان قأکید بر حق قعیتین سرنوشتت ختود ذاقتاً 
ها بود که کوردهتا از یت  ستو بتا ضدامپریالیستی است. مدت ی  رفتار

قترین قرکیه درگیر بودند، زیرا قرکیته بتزرگ-دولت قرکیه در مرز سوریه
هتا رستاند. از ستوی دیگتر آنخدمات لژستیلی را به نیروهای داعش می

آمدند کته، در برابر خود داعش به حساب می واقعیی قنها نیروی رزمنده
ه فقتط عترا، را زیتر پتا های سنگین و فتو، پیشترفته، نتمجهز به س ح

، بلله کوبانی کوچ  را قحت محاصره داشت و درصد بزرگی از گراشته
ای رستانهخاک این کانتون را قبضه کترده بتود. ایتن متاجرا در ستلوت 

هتای داعتش کشتیهای جهتانی بته نستماعتنایی قدرتو بی کنندهدیوانه
بته اعتنایی عتد  راه دادن کوردهتا ین بیجریان داشت به طوری که اوج ا

بود. ختد. اگتر کوبتانی و  2های ژنو داعش و مراکرهائت ف جهانی ضد
آرمان روژاوا چیزی باب طبع امپریالیسم ایاالت متحده بود، احتماالً بترای 

 های ائت ف علیه مواضع داعش قتا ایتن حتد نتاز و کرشتمهآغاز بمباران
ها ها به کانتونظرفیت مانع از رسیدن داعشید و به عل ، با قما  کرنمی
هتای مترقتی مردمتی در د. این طور نبود. در همان بحبوحه، جنتبششمی

المللی در دفتاع گی بینکار ننشستند و موجی از همبستهاروپا و آمریلا بی
هتای رستانه بته متوازاتدر جهان واقعی و در فضای مجتازی از روژاوا 
قاومتت در روژاوا و اخبتاری کته یلتی پت  از به راه افتاد. خود محاکم 

حیثیتتی بتیشتد، دیگری از داخم کوبانی به زحمت به بیرون مخابره متی
هتای ایاالت متحده در هملاری دربست با عربستتان و قطتر و پشتتیبانی

ها در کوبانی که قترار بتود بست داعشیها از اردوغان به هر قیمت، بنآن
هتتا و اعتتتراضو ایتتن پیلتتار، دار شتتدن شتتبه فتتتح شتتود و کتتشیتت 

قر در های اروپا و از همه مهمای در شهرها و پایتختهای قودهراهپیمایی
ایاالت متحده به کارزار علیته های خود قرکیه، به ورود جدی امپریالیست

 ها کم  کرد.و حمایت از روژاوایی داعش
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 هتای دیگتری درچته م حظته ایاالت متحدههای این که امپریالیست
معلو  نیست. شاید قرس عقتد افتتادن از  حمایت از روژاوا داشتند فع ً 

گتتراری روی در ستتوریه، شتتاید فلتتر ستترمایه ههتتای روستتیامپریالیستتت
ای در شمال سوریه برای زمانی که این کشور از کف غرب بترود و منطقه
، شتاید بترای احیتای هتای آن شتودپیمانی استراقژی  روسیه و هملقمه

هتای قحتت ستتم... رفته در میان کوردهتا و دیگتر خلتقدستحیثیت از
به نیروهای  در اساسها دانیم. اما ی  چیز معلو  است  اگر روژاوایینمی

دادند، ها مقاومت از پایین را ادامه نمیکردند، اگر روژاواییخود اقلا نمی
قوانست به شلست داعش کم  متثرر برستاند. ی هوایی نمیحمله هیچ

ها از ابتدا روی قوان خود حساب باز کرده بودنتد و حتتا بترای روژاوایی
اع   خودمختاری سه کانتون، نیازمند چرب کردن سبیم هیچ قتدرقی در 

 منطقه و جهان نبودند. 
هاستت فلتر کستد به مثکدقرین شلم گفتت ستالقعارف و بیباید 

ه رخت خاورمیان گاندیدهرنج اذهان عمومیآزادی با اقلا به قوان خود از 
جایی املان پیروزی وجود داشت کته اصتم انق بتی فقط آن بسته است.

شد، درست همان طور کته در کوردستتان غربتی گر میاقلا به خود چیره
 بترای دخالتت خوانیدر شتلم دعتای انتظتار )ختواه کنندهشد. فلر فلج

پیتدا کتردن آن شتر کمتتر در میتان در شتلم ارقش ایاالت متحده، خواه 
ارقتش  در شتلم و شتمایم ارقجاعی حاکم و خواه، این اواخر،نیروهای 

هتای خاورمیانته را از برداشتتن هتای ستال استت کته قتودهروسیه( سال
 . 1های عملی برای رهایی خود بازداشته استقرین گا کوچ 

                                                           
های مبارزه در گرر از پیچ و خم های واقعی داخل میدانجنبش. باید یادآور شد که 1

های منتقد های بزرگ و احزاب و جریانبا ارقش اقحادهای قاکتیلی عمم از گاه ناگزیر
قوانتد هرگتز نمتیی این قبیم اقحادها شوند. قضاوت دربارهمی آنوابسته به  قدرت یا

با این حتال، بایتد دانستت کته جتای  روی کاغر، از پیش و به طور ذهنی صادر شود.
← 
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ی ایاالت متحده بته خطر حمله 1380ی ی دو  دههزمانی که در نیمه
شتت میان نیروها در خصوص حمایتت یتا رفت و قایران باال و باالقر می

رافشتان ناصر زشد، عد  حمایت از یلی از طرفین این درگیری بیشتر می
ها و در قما  قحلیم همان که یعنی ،سخن گفت طرف سومی   از وجود
کته قتو گتویی هتیچ ها عموماً غاید است، و آن مردمانی هستتند ارزیابی

نگتاهی اجمتالی بته قحتوالت امروز با . 1نقشی در سرنوشت خود ندارند
پیتدا  برای قواند جالد باشد.اخیر سوریه، بررسی وضعیت طرف سو  می

و ها گررد و اهمیت حرکتفهم آن چه در روژاوا می کردن طرف سو  و
های از پایین، روژاوا را از سوریه جدا کنیم و سرنوشت باقی مرد  جنبش

هتای قتدرت انتواع قمتا اسد و اردوغتان و  هایرژیمسوریه را بنگریم. 
انگتار در قعیتین سرنوشتت ایتن  دیگتر کوچ  و بزرگ محلی و جهانیِ

مرد  صاحد ادعا و نقش هستند مگر آن که باید، یعنی متولیان و واررتان 
. به ایتن ساکن و زحمتلش خود آن سرزمین مرد  -واقعی ی  سرزمین 

گتی زنتده ستوریه قوان گفت انگار مردمی در کشتوراغرا، میقرقید، بی
هتای درس کنند که صدایی داشته باشند. این گونه است کته اهمیتتنمی

، نته در دستت گترفتن سرنوشتت ختود ی روژاوا بترایحاصم از مبارزه
 محدود به سوریه بلله فراگستر به قما  خاورمیانه است. 

کفایتت  نیز دانندی آمریلایی میهایی که روژاوا را ی  پروژهبرای آن
آن چه در سه کتانتون بته طتور واقعتی در جریتان استت بتا کند میان می

بته ی اخیر دو دهه یهای مخملی یلمضمون و مفهو  آن چه طی انق ب
ی د  دستی بلنند. دملراسی رادیلتال، حقتو، ی  مقایسه نمایش درآمد

                                                                                                                  
  ای پر کرد.جویانهقوان با هیچ قاکتی  بهانهخالی هیچ جنبش واقعی را نیز نمی

 
صر ی احتمالی آمریلا، دکتر ناصتر در خصوص حملهدر خصوص حمله  -""طرف سومی هم وجود داردطرف سومی هم وجود دارد"". . 1 ی احتمالی آمریلا، دکتر نا

 13871387زرافشان، زرافشان، 
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کننده در این زمینه، برچیدن ماللیت های بدیع و خیرهزنان و برداشتن گا 
، افتادن سرنوشت مرد  به دست مرد ، نگاه جدی املانخصوصی قا حد 

 عملتی و هتایهتا، آمتوزهاقوا  و خلق زیبایزیستی به محیط زیست، هم
ها و متدارس در آکادمی لیبرالیسم نوضدو داری ی ضدسرمایهشدهانق بی

های قاریخی و بومی منطقه و گسترش بر مترقی قرین آموزه و قأکید ویژه
هتای هتا بخشتی از پتروژهگی... اگر قما  ایتنزندهشوراها به قما  شعد 

چنتین  خیتر امتا ایاالت متحده است، باید به این امپریالیسم درود فرستاد.
های آمریلتایی و اروپتایی و ها از قضاد میان امپریالیستنیست. روژاوایی

زاری که از سوریه ساخته بودند گرفتار آمدند، روسی که مثم خر در لجن
هایی در جنبش برداریی چنین بهرهبرداری کردند. نمونههرهبه نفع خود ب
 ،رستدنیست. اما و در عین حال، قا آن جا که بته نظتر متی کمونیستی کم

برداری به طور کامم منطبق بر متوازین انقت ب روژاوا بتوده  در این بهره
به هیچ قدرت ختارجی، چته رستد بته  ی دخالتاول عد  اجازه یوهله

ها، در امور داخلتی روژاوا. قعبیتر عملتی آن عبتارت بتوده از امپریالیست
هتای عملتی کته اگتر در قرین قجربتهایجاد فرصت برای برپایی درخشان

قرین نیروی معنوی و منبتع آینده به شلست هم بیانجامد، قبدیم به بزرگ
های بعدی خواهد شتد. دو ، فروکاستتن ایتن دریافتت الها  برای مبارزه

های روز بته قرین قاکتی قرین و انضمامیبه مشخص حمایت و هملاری
 باشد. ی رهاییشدهطوری که مآالً در خدمت استراقژی از پیش قعیین

ی دیگری هم که نباید از آن غافم شد همتان دا  ، نلتهگفتیمها را این
، هتر رستدنما به نظر متینخ از دور گی است که اگر چهخطرناک همیشه

 ناملتا المللتیگتی بتینو فقتدان همبستته هتابار به دلیم ضعف جنتبش
دیتتد آیتتا  در ادامتتههستتت  اعتمتتاد بتته امپریالیستتم. بایتتد  آن گستتتراندن
ختود اقلتا  واقعتی گان روژاوا خواهند قوانست همننان به نیرویرزمنده

و غیرقابتم  ای را قا رستیدن بته نقتاط امتنکنند یا خیر، این که خط قوده
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و  نگرانتهادامه خواهند داد یتا خیتر، ایتن کته آیتا منتافع آینتده بازگشت
فتتدای  از طریتتق اعتمتتاد و اقلتتا بتته امپریالیستتم استتتراقژی  ختتود را

، چه در این صتورت، صتدها بتار های الز  امروزی خواهند کردپیروزی
کند هتر جنبشتی، اربات می روشن ی اعتماد به امپریالیسم مثم روزقجربه

گی قوان اش، به سادهها و اهدافخواست گیپیشرفتهن صرف نظر از میزا
 خود را داراست. متضادقبدیم شدن به 

خیتالی و بته معنتای ختوش ی پرنشتاطهتاباری، قما  ایتن م حظته
ی فو، را باید جدی هم گانهگی از موفقیت نیست. انتقادهای سهسرگیجه
بته بیتان  گی مطرح شوند،اگر به واقع از موضع حمایت و همبسته گرفت

های سازنده باشند. در مبارزه قضمینی وجود ندارد دیگر، اگر دارای زمینه
قواند قاکتیلی که دیروز صحیح بوده امتروز بته قتاکتیلی و در هر گا  می

غیرصحیح قبدیم شود. درست به همین دلیم، ضرورت انتقاد و انتقاد از خود 
ط ایتن ستطح از از هر زمان دیگتری بیشتتر استت. فقت سازنده هایو بحث

 قواند ضرید خطای انق ب روژاوا را قا بیشترین حد بلاهد.هوشیاری می
هتای گتی اندیشتهانتقادهای مطروحه ناظر است بته چیترهمحور سو  
ی هتای اقتدارگرایانتهآنارشیستی و کنار گراشتتن اندیشته ضداقتدارگراییِ
 . لنینیستی-مارکسیستی

مترقبط بتا روژاوا  آنارشیستتِمهندسان ایتدئولوژی  و دگراندیشتان 
ای ی قتاریخی آنارشیستتی دیگتر از برپتایی جامعتهگویند ی  قجربتهمی
ی نظریته دو دولت در حال رقم خوردن است و این را پیروزی بر هتربی

 دانند.داری و سوسیالیسم دولتی میدولت سرمایه
مناظره و مجادله میان مارکسیسم و آنارشیسم قاریخی به قدمت ختود 

های مختلف قضتاد میتان ایتن دو ن دو ایدئولوژی دارد. باز کردن جنبهای
جداگانته استت و متا هتم قصتد قلترار  نوشتارقفلر نیازمند ی  یا چند 

 . های قدیم را نداریمبحث
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با این حتال، بتا قحقتق عملتی انقت ب روژاوا و استتقرار دملراستی 
ی مزبتور و ادعتای ایتن کته قجربته "دولت"مشارکتی و پ  زدن نقش 

هتای آیتد برختی م حظتهراه سو  است، الز  به نظر متیبه چیزی شبیه 
ی اخت ف این دو اندیشه داشته باشتیم، قرین نقطهجدی در خصوص داغ

دولت. برای این منظور ابتدا باید ی  نظر روشن نسبت بته  یمسئلهیعنی 
دیتد آمتد، پ قتاریخی شترایطی کتدا خود دولت پیدا کنیم، این که قحت 
 از میان خواهد رفت. رشد کرد و قحت چه شرایط قاریخی

ی ی معینتی از قلامتم و در ستایهی اشتراکی اولیته در مرحلتهجامعه
های فنی ابزار قولید، قوانست عت وه بتر قتأمین حتوائج بنیتادین پیشرفت

خود، به مازاد قولید دست یابد. همین و فقط همین قلامم متادی کفایتت 
قرین ققستیم کتار در دل جامعته گشتوده شتود  زرگکرد قا راه برای بمی

 ققسیم میان کار یدی و کار فلری. 
هتا کته از کتار این ققسیم کار، الز  بود و ناگزیر به این سبد کته آن

ی قتأمین نعتم از ستوی اکثریتت یدی خ ص شده بودند حاال در ستایه
زبان و خط، هنتر، حقتو،، یافتند به قولید فلری )زحمتلشان فرصت می
گتی( و بتاالقر از همته بته و گسترش نتواحی زنتده مرهد، فلسفه، علم

سازماندهی دستگاه قولید جامعه بپردازند. بدیهی است قا دیروزقر، وقتتی 
ها به نحوی درگیر قولید برای سیر کردن شلم ختود و ایجتاد قما  انسان

ی سرپناه و مأمن بودند و حتا در قما  عمر کوقاه خود نیز در ایتن رابطته
بردند، رشتد فلتری و ایتدئولوژی  قرار به سر میی بیواسطهقولیدی بی

 هتایانتدکی ورای نیاز فق  مملن نبود. فقط ی  پیشرفت جزئی و قولیدِ
ای از کاری یدی رها شوند و اکثریت را به ی معاش کافی بود قا عدهاولیه

 کار قولید یدی و قولید اضافه برای خود وادارند. 
اگرچه شرط الز  برای پیشرفت قمتدن بتود، ستتم  ققسیم کار جدید،

کرد زیرا حاال اکثریت جامعته را ناپریری به زحمتلشان قحمیم میوصف



 ای بزرگکلید کوچک دروازه / 238

ای از زحمت پدید آمتد کته، دادند. شلم ویژههای کاری قشلیم میبرده
هتتای بنتدیدر قتتوانین اقتصتادی صتتورت هتتای بعتدیدگرگتونیضتمن 
 حفظ شده است. اقتصادی معین، قا همین امروز-اجتماعی
این اکثریت زحمتلش جامعته، ختواه در شتلم خفته  سرکوببرای 

کردن قضادهای طبقاقی خواه در شلم انقیتاد زحمتلشتان بته حصتر در 
گتردش روان ستازمان قولیتد و استتثمار،  ی موجتود وچارچوب جامعته

 دولت به وجود آمد. 
شلم معینی از ابتزار الز  بترای ، خاصبه طور به این کیفیت، دولت 

بته طتور  و بودهدایت جامعه در مسیر موافق با منافع اقلیت استثمارگران 
 دهد.سرکوب و اقتدار، محور ذاقی آن را قشلیم می ،عام

های بورژوایی را از ستر ی سیر قحوالت خود، انق بجامعه، در ادامه
اری رقابت آزاد و داقتصادی سرمایه-های اجتماعیبندیگرراند و صورت

فقط در این مرحله بود کته دولتی را یافت. -انحصاری داریسرمایه سپ 
ضرورقی وجود دولت پدید ها و در نتیجه بیضرورت برای برچیدن طبقه

 کتارگر قما  ابنای امروز و با املانات قولیدی حاضر، شودآمد. برآورد می
قوانند به مراقد بیش بشریت با انجا  روزی سه الی چهار ساعت کار، می

 آسای نیروهتایاز نیاز کم جوامع قولید کنند. این را باید به پیشرفت غول
نستبت داد. بته همتین  تکامال کاارو  داریی سرمایهقولیدی در جامعه

ی باالدست نیست که با رهتایی خاطر، دیگر نیاز به دانش و فضیلت طبقه
. با یت  قغییتر کیفتی در از کار یدی همننان به سازماندهی قولید بپردازد

قواننتد ی زحمتلشتان متیسازی ماللیت، کلیهمناسبات قولید و اجتماعی
ی قولید را در دستت گیرنتد و هتم بته ستازماندهی جمعتی آن هم رشته

ستازند. بپردازند، در عین حال که قما  نیازهای معنوی خود را مرقفع متی
ابتزار قولیتد و  به که داری خود قوانست با پیشرفتیبه این قرقید، سرمایه

هتای بنتدیبخشتید، ضترورت طبقته و ستازماندهی کتار وسایم ارقباطی
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دستت را ستاقط هتای پتایینگر طبقهاقتصادی و روی آن، دولت سرکوب
قدرقمنتدقر از همیشته  فقتط جامعه، نته یکنونی مرحلهکند. اما اقفاقاً در 

ی میتان استتثمارگران و دستتگاه دولتت رابطه بلله ،شودحفظ می دولت
ی امپریالیستتی معاصتر، یعنتی . در جامعتهشده استتبیش از پیش برم  

دولتی، که انحصارها دستگاه دولت را به -داری انحصاریی سرمایهمرحله
، دولت بیش از هتر اندو با آن یلی شده طور کامم به انقیاد خود درآورده

وقت دیگر در قاریخ، لخت و عریان است. دولت اص ً قما  زوائد ستابقاً 
ی زدوده و به ابزار صرف برای صاف کتردن جتاده هم خود را "مردمی"

منافع داخلی و خارجی انحصارها قبدیم شده. از این قرار، پلی  داخلتی 
انت از منتافع و ارقش برای قجاوز به ملم دیگر، دستگاه قضایی جهت صی

قتر در راستتای چاپیتدن ی قتوانین ایمتنها، پارلمان برای عرضهباالدستی
هتتای رنگارنتتگ زحمتلشتتان ختتودی و ختتارجی، بتته همتتراه ایتتدئولوگ

ی شان مآالً دفاع پلیسی از بتازار، یعنتی ریتهدانشگاهی که قه راهلارهای
دولتت همه و همه اقسا  گونتاگون  ...داری، استی سرمایهقنفسی جامعه
 دهند.   را قشلیم می

داری، قوستم بته ابتزار ی سترمایهبر این مبنتا، بترای گترر از جامعته
قتوان متیو وسیله قرار دادن آن را فقط  )دولت( هاسرکوب انحصاری آن

 معصومانه یا ریاکارانه قوصیف کرد. 
دملراقیت  نیتز -های رفتاه و سوستیالای دولتی چندین دههقجربه

رستاند، بته ایتن قوضتیح کته فرجتا  پیوستتن بته متی همین را به اربات
جامعه، قبتدیم شتدن  "یخواهانهعدالت"هایی از دولت برای قغییر بخش

هتا طنتین و قوجیتههتا حتتا اگتر لفتاظی ستبه بخشی از ابزار سرکوب ا
دملراقی  هم بودنتد -های سوسیال. همان اندیشهداشته باشدگرایانه چپ

ی رستاندند و بتا ارائتهامنیتی را به قصوید می های نظامی وکه بعدها بودجه
  کردند.پسند، قضادهای طبقاقی را خفه میی عامهانواع راهلارهای ریاکارانه
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-های رفتاه و سوستیالبگرریم که امروز با به سر رسیدن عمر دولت
رقیتد شتدن غترب در قجتاوز بته شتر،، و فتوران دملراقی  در ارر بی

در دول  فاشیستتیشتبه اجتماعی هزارالیه، روبناییهای اقتصادی و بحران
و در ی  نلته موفتق  آورد که قنها ی  خاصیت داردامپریالیستی سربرمی

داری معاصر کم سعی ندارد سرمایه، و آن این که دیگر دستکندعمم می
داری سترمایهواقعتی را بزک کند، و بیش از هر زمان دیگری بته ماهیتت 

  شباهت دارد.
داری قنها بتا های اخیر، گرر از سرمایهی صحبت، و در ادامهدر نتیجه

اش مملن است، ی  سرنگونی دولت آن و مت شی کردن ابزارهای قهریه
ک    زیرکشیدن اقتدار سرمایه. هرچنتد، قمتا  آن چته گفتته شتد، متانع 
 استفاده از دولت برای مقاصد انق بی در شرایط غیرانق بی جامعه نیست.

جتدی بته نظتر  نظتر ، میان مارکسیسم و آنارشیسم اختت فجاقا این
رسد. هر دو اندیشه موافق نابودی انق بتی اقتتدار سترمایه هستتند و نمی
 دولتی به عبارقی قهریه. کوبی قما  دستگاهدرهم

شتود. آیتا بحث ایدئولوژی  درست از این نقطه به بعتد شتروع متی
زحمتلشان پ  از سرنگونی اقتدار سرمایه، نیازمند به برپتایی  پرولتاریا و

اقتداری نوین هستند یا خیر، یعنی ضرورت وجتود دولتتی جدیتد پدیتد 
 آید یا خیر.می

های متمادی قغییرهتای کمتی، سالبا طی های اجتماعی، گیر  انق ب
دهند این قتازه اول راه درازی استت کته پتیش رو دارنتد. وقتی روی می

نظتر اهمیتت قتاریخی های اجتماعی به طور صرف از یت  نقطتهبانق 
قتر در قتاریخ ای عتالیدارند و آن گشایش مسیر برای رسیدن بته مرحلته

ای از هتر جهتت است. فلر این که با ی  انق ب اجتماعی، دفعتاً جامعه
سربرخواهد آورد بیشتر به ی  رؤیا شتبیه استت قتا نگتاهی علمتی و  نو

هتا ای کته ستدهگتی و جامعته. جامعتهون واقعی زندهدیاللتیلی به مضم
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ی قفلتتر و قتترین نمودهتتای شتتیوهاوضتتاع و احتتوال طبقتتاقی قتتا عمیتتق
دار و و بتته منتتافع ریشتته روانشناستتی اجتمتتاعی اعضتتای آن نفتتوذ کتترده

قوانتد ، نمتیمیتدان داده های اجتماعی مختلف آندر میان الیه سختجان
قر متعلق شود. ای عالیاجتماعی به مرحلهی  شبه و با انجا  ی  انق ب 

دهنتد، همننان که قغییرهای کیفی در طبیعت نیز، اگرچه دفعتتاً روی متی
جانبه به کیفیت نوین در پتیش راهی )کوقاه یا دراز( قا قبدیم نهایی و همه

هوشتیاری و قت ش  ، محتگ انقت ب،دارند. چه در غیتر ایتن صتورت
بتاره یفیت نوین به کیفیت قدیم ی عمومی برای جلوگیری از بازگشت ک

 باخت. رنگ می
ی ختود و نشتاطی کته بترای انق ب اجتماعی با قما  قتوای محرکته

آورد، قنها در ی  متورد قاطعانته عمتم جانبه به ارمغان میقغییرهای همه
کند و آن شلستن نیروهای ایستاده بر مستیر قحتوالت نتاگزیر بعتدی می

ی جا افتادن کیفیت جدیتد در جامعته الزمهاست. ی  دنیا قغییر دیگر که 
ی قفلر اجتمتاعی نتوین گی شیوهاست، مستلز  هوشیاری انق بی و پخته

ی و باالقر از همه، ممانعت دملراقی  از برگشت زدن جامعته بته مرحلته
 قدیم به عبارقی ممانعت از پیروزی ضدانق ب خواهد بود.
گتر مستیر هدایت درست به همین خاطر ضرورت ایجاد دستگاهی که

گی های زندهشدن کیفیت نوین در قما  عرصهنوین جامعه به سوی نهایی
آورد و ضترورت مزبتور کمتتر از ناپتریر ستربرمیاست، به طور اجتنتاب

ی اندیشته طبقاقی قتدیم نیستت. جوامعضرورت حضور دولت در حفظ 
دولت جدید پ  از قغییر کیفی جامعه، بر خت ف رویلترد آنارشیستتی، 

بلله اشاره دارد به یت  ضترورت دیتاللتیلی مستتقم  نیستی  مطالبه 
 برآمده از واقعیت.

گوینتتد و در دانستتتند چته متتیگتتراران سوسیالیستتم علمتی متتیبنیتان
دولتت محتور طبقته و در نتیجته بتیی بتیکه جامعتهنیز شان هایقئوری
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هتای قتاریخی گویی به ضرورتدهد، هرگز پاسخاستراقژی را قشلیم می
گتر گرفتت کته هتم سترکوبخت برنبست. باید نیرویی از نو شلم میر

 ی جامعه.برندهضدانق ب باشد و هم پیش
در این معنا بود کته دولتت بتار دیگتر جایگتاه ختود را  فق  و فق 

بازیافت، به عبارقی از حیث برخورداری از نیرویی در برابر مقتاومتی کته 
 شود.علیه مسیر نوین نشان داده می

دولت نوین، به این دلیم که دولت متعلق به اکثریت جامعته استت اما 
قتر از انتواع و منافع جامعته را در نظتر دارد، یت  هتزار بتار دملراقیت 

دولتتی کته بتا  شتود؛های منحصر به اقلیت استثمارگر قعریف متیدولت
ستتازی هتای عمتومی قتدیم و نهادینتههرگتا  بته ستوی امحتای کیفیتت

گی عمومی، ضترورت هستتی های زنده  عرصههای جدید در قماکیفیت
 دهد و به این قرقیتد راه را بترای زوالخود را بیش از پیش از دست می

جا کته دیگتر سازد. و این زوال ادامه دارد قا آنخود هموارقر می عمومی
نیتروی بته  و قعیین سرنوشت ختویش ی امور عمومیقما  وظایف اداره

ی هتاو در مدرسته - لیتت ختودبشر محول شده و بشتریت در ک جمعی
مندی رشد کترده ای از آگاهی و بینشبه درجه -ی طبقاقی مستقم مبارزه

و در  گی خواهتد شتدی شایان زندهرهسپار آینده به طور جمعی که خود
 .های بعدی قرار خواهد گرفتمسیر قلامم

هتای ی صحت قئتوریمایههایی که انق ب روژاوا را دستآنارشیست
کننتد دولت را قوصیه میی بیی جامعهدهند یا همان اندیشهمی خود قرار

گتی ها در موضتوع و هملتاری و همبستتهضمن ستایش از جدیت آن -
انگتار درک روشتنی از موضتوع متورد بحتث  -المللی ارزشمند ایشتان بین

ها که اصترار دارنتد در روژاوا ندارند. اما برای پاسخ دادن به همان آنارشیست
 دولتی وجود ندارد، کافی است چند پرسش ساده مطرح شود هیچ 
های روژاوا( از )قرارداد اجتماعی کانتون روژاوا . نقش قانون اساسی1
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 کدا  است  اجتماعینظر نقطه
گتتان ی.پ.گ/ی.پ.ژ و نیروهتتای آستتایش در ی رزمنتتده. وظیفتته2
 چیست نظر قاریخی از نقطهی نوین روژاوا جامعه
 قا کجاست نظر سیاسی از نقطهدملراسی مشارکتی . حدود و رغور 3

 ها ساده است.جواب
 ی دیگری که پ  ازی جدید روژاوا، مانند هر جامعهدر جامعه -اول 
ایستد، به ی  قتانون اساستی انق ب روی پاهای خود میجنگ و  کوران

دانتیم هتر ها و حقو، افراد از نو قعریف شود. متینیاز است قا مسئولیت
بدون اقتدار یت  عبتارت  کاربرد اقتدار خواهد بود. قانون متضمن قانونی

دانتیم االجرا متیقوخالی است. به این یا آن قانون معتقدیم زیرا آن را الز 
و قخطی از آن را مستوجد قنبیه. طبیعی است اگر با انق ب روژاوا نیاز بته 

 قتانونی یافتتهدر برابر قهر و اقتداری بیگانه از آن چته قجستم  قهر و اقتدار
 رفت، دیگر به قانون اقتدارآمیز نیازی نبود.باره از میان میی 

ی سترکوب قهرآمیتز ی ی.پ.گ/ی.پ.ژ وظیفهنیروهای قهریه -دو  
ضدانق ب مسلح را دارند و دفاع از حدود روژاوا در برابتر متجتاوزین و 

نیتروی ی نیروهای آسایش )نا  ی ویژهمتنفرین داخلی و خارجی. وظیفه
های به جتای مانتده از ی انق بی با کیفیتپلی  داخلی روژاوا( نیز مقابله

ی جدید است، برای نمونه دفاع از حقتو، زنتان ی قدیم در جامعهجامعه
های قدرقمندی در ایتن های مردساالرانه که بسیار هم ریشهدر برابر سنت

یفیتت نتوین هتم د، دفاع از امنیت داخلی و غیره، که یعنی در کمنطقه دار
 سرکوب الز  است، ولو به شللی دیگر.

حدود و رغور دملراسی مشارکتی در روژاوا بته طتور طبیعتی  -سو  
ی دیگتر در جهتان، وجتود افتراد هتای نوشتلفتههمنون قمتا  انقت ب

فاشیستتی یتا ضتدانق بی را در  هتایاستراقژیدار یا افراد متعلق به سابقه
فهتم ی عامهشناسد و این ی  مسئلهنمیهای رهبری به رسمیت مسئولیت

 است. پیا  ضمنی این حدود و رغور این است کته ایتدئولوژی ارقجتاعی



 ای بزرگکلید کوچک دروازه / 244

ی گتکشتد و گرشتته از رستیدهی جدید نفت  متیهنوز در جامعه قدیم
هتای ها، نیاز به کنترل اداری و اعمال اقتدا ی دملراقی  به آنروشنگرانه

مزبور به شدت  ایدئولوژی از سویهای رهبری شدن مقا قبضهعلیه  الز 
 شود.احساس می

بته کیفیتتتی کتته قابتتم مشتتاهده استت، حتتتا اگتتر در قفلتتر مهندستتان 
ی مارکسیستتی دیگتر هتای اقتدارگرایانتهایدئولوژی  روژاوا نیز اندیشته

د، خود واقعیت و پراقیت  اجتمتاعی روزانته لی از اعراب نداشته باشمح
 رساند. قهریه را به اربات میهای ضرورت قوسم به ابزار و اقدا 
اعمتال قهتر و  شاکلی مهم دقت شود. با این همه، باید به ی  نلته

سرکوب در همه جای دنیا یلتی نیستت. همننتان کته شتلم انقت ب و 
دولت یلی نیست. پیروزی انق ب و دولت جدید در هتر کشتور و زیتر 

قتاریخی و بتومی  هاایگیویژه عمیق هر شرایط انضمامی، مستلز  درک
است. چه بسا پت  از موفقیتت دولتت و  از سوی انق بیون همان منطقه
مزبتور، یت  حرکتت دیگتر بته  یپینیتده درک شرایط همراه باانق ب 

هتا، روژاوایتی .آیتدلنینیستی دولتت و انقت ب وارد -قئوری مارکسیستی
 صرف نظر از فرجا  کارشان، درست در این مستیر ستازنده قترار دارنتد.

قترین قرین مستائم و عتا باال ضمن آن که حاوی کلی رسمیِ هایقئوری
هتای قوانتد جتای قئتوریبه روند حرکت جامعه است، هرگز نمی هانگاه

-هتای عتا  و ک ستی  مارکسیستمی پایین را بگیرد. میان آموزهخ قانه
های واقعتی و روی زمتین ها طی مبارزههایی که خلقلنینیسم و راه و چاه

ی مهتم، حتم آیتد. نلتتهکنند، گاه قضادهایی به وجود میواقعی پیدا می
این قضادهاست. مارکسیستی که در انتظار اجرای متو بته  غیرآنتاگونیستی
رود زیرا درکی از زمین های ک سی  است، روی هوا راه میموی قئوری

قوجته بته سفت زیر پای ختود نتدارد. بته علت ، مارکسیستتی کته بتی
 معرفتتهای واقعی است، ختود را از گوی گرهعا ، فقط پاسخهای آموزه
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بینی علمتی نتتایج همتان و پیش قوانین جامعهو استنتاج الز  برای درک 
هتای بهره کرده است. برای قرکید صتحیح آمتوزهبی روندهای انضمامی

انتقااد و بندنتد، بته های نوینی که در پایین شلم متیو آموزه باال رسمیِ
گتی هترروزه بترای قجدیتد نظتر در نیتاز استت و آمتاده دانتقاد از خاو

قلامم علمی و غیررویزیونیستتی  نسبت بهگی های روز و پریرندهقاکتی 
 .لنینیستی-های مارکسیستیقئوری

دولتتی در روژاوا، به همین خاطر، بهتر بود به جای قأکید ویژه بر بتی
 کلفتتیدر کشورهای سوسیالیستی سابق و بوروکراسی گتردن نقش دولت

دادنتد. که در همان کشورها شلم گرفت مورد نقادی جدی قترار متی را
کم متور  شدن قدابیر انق بیون روژاوا برای پرهیز از بوروکراسی یا دست

مترد  و  شتوراهایی امتور بته ها برای محتول کتردن ادارهآن، قدابیر آن
ی مستئله، نقشی که زنان و شان در قعیین سرنوشت خودمشارکت دادن ای

هتا ایفتا گی اجتماعی بته آن در قفلتر روژاوایتیخانواده و اهمیت رسیده
هتای ارقجتاعی و گی دملراقی  بته اندیشتهقر رسیدهاز همه مهم ،کندمی

 - پراقیت  یزمینهقئوری و هم در  یزمینههم در  - دفاع از خود اهمیت
و شتلم جدیتدی از سترکوب  هتای مستتقم و انتقتادگراز سوی ذهنیت

روی هم نه با دنبالته شود، آنضدانق ب که دارد در همین منطقه اجرا می
زنتده،  بللته بته طتور ی دیتروزشتدهو منسوخ خوردهاز الگوهای مح 

هتای بتومی و گتیمنطبتق بتا ویتژه سازوکار طی ی واقعی و  خ قانه و
های قواند قجربهمی منطقه، با رنگ و بوی همین منطقه، به قمامی قاریخی
و  کتاراقرقتر، هتای امتروزیدهتی بته نگتاهانگیزی باشد برای شلمشو،
، چته بستا دولت و انق ب لنینیستی-قئوری مارکسیستیگشاقر ناظر به راه

 . ی آنقلامم خ قانه
 
□ 

های ناب بترای روژاوا اگر همین امروز شلست بخورد، حاوی قجربه
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شان چندان هم ستاده دستاوردهایی که قحصیم -های بعدی است حرکت
هتای ی جدی قجربهبه مطالعه مخاطبانرا با فراخواندن  حاضر گفتار نبود.

 م.دهروژاوا پایان می
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