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هژیر پالس�چی چرا کوبانی را می شناسیم؟ احتمالن بسیاری از ما تا چندی پیش حتا نمی دانستیم 

جایی به این نام روی زمین وجود دارد، حاال اما کوبانی برای ما ش�ناخته شده است، آشناست. نامی 

است که بارها آن را بر زبان آورده ییم. برای شناختن کوبانی اما دو تصویر با هم در کشاکش بوده اند. 

یکی تصویری که رس�انه های سلطه و مراجع رس�می و نهادهای مدافع حقوق بشر از آن ساخته اند: 

مردمی محتاج کمک س�ازمان های بین المللی که ه�ر آن احتمال قتل عام آن�ان می رود. و دیگری 

تصویری که از البه الی نوش�ته های فیس بوکی و عکس ها و فیلم ها آش�کار می شود: جامعه یی که 

برای دفاع از خودش به تنها اکس�یر رهایی بخش ممکن دس�ت برده است، به سیاست. تصویر اول 

هرچند بخش�ی از واقعیت را بازتاب می دهد اما تصویر دوم با دقت از آن کس�ر ش�ده اس�ت تا امکان 

مقاومت مردمی را انکار کند. ولی کوبانی به واسطه ی همین مقاومت برای ما شناخته شده است که 

هرچند برای حفظ حیات انجام می گیرد اما محافظت از حیات مردم کوبانی به محافظت از تجربه ی 

کوبانی گره خورده است.

ت�ا زمانی ک�ه اتحاد جماهیر ش�وروی سوسیالیس�تی بر جای خود ب�ود منطق�ه ی خاورمیانه مانند 

هرکجای دیگر جهان محل رشد و نمو جنبش های رهایی بخش با سویه های روشن ضدامپریالیستی 

و ضدس�رمایه داری بود. مردمی که در کش�ورهای خاورمیانه برای روزگار بهتری مبارزه می کردند و 

مب�ارزه ی آنه�ا آگاهانه و مبتنی بر اراده با ه�م پیوند می خورد. هژمونی گفتار سوسیالیس�تی )حتا در 

همان شمایل بی رمق شورویایی( و حمایت های مادی و معنوی شوروی از جنبش های رهایی بخش 

منطق�ه رش�د جنبش های ارتجاع�ی را بدون حمای�ت آمریکا غیرممک�ن می کرد. بعد از فروپاش�ی 

ش�وروی بود که نه تنها آن جنبش های ارتجاعی که مانند طالبان و انواع مجاهدین افغانستانی مورد 

حمایت آمریکا بودند و اساسن برای مبارزه علیه کمونیسم و شوروی متولد شده و حمایت می شدند، 

بلکه نیروهای سیاس�ی بنیادگرایی که جدیدن ب�ه صحنه می آمدند خاورمیان�ه را در اختیار گرفتند و 

صدای مردم خاورمیانه را مصادره کردند. دوران ش�کوفایی نولیبرالیس�م و بازار های آزاد منطقه یی 
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و جهانی تحت صدارت دس�تورات صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی 

هرچند صف بندی س�رمایه داری را در منطقه دگرگون کرد و دوران انکشاف جدیدی را در آن گشود 

اما خش�ونتی که در نفی و طرد و انکار تهی دستان از سوی آن موجود بود به سرعت به سوی خودش 

بازگش�ت. مردم محروم منطقه که هویتشان انکار می شد حول س�ازمان های بنیادگرایی گرد آمدند 

که به آنها اطمینان می داد از مضرات مظاهر غرب در امان خواهند بود و چه شیطانی بزرگتر از غرب 

که تا خانه های تهی دس�تان می آمد و دستاوردش فقر و تنگدس�تی و فالکت بود. مبارزان سابق هم 

که احیانن کشتار نشده بودند مجبور شدند یا آرمان هایشان را حراج کنند که »دنیای قشنگ نو« آنها 

را بپذیرد و یا با سازمان های تضعیف شده ی کوچک به حاشیه رانده شدند.

اهمیت کوبانی در همین است که در چنین منطقه یی و در چنین برشی از تاریخ، به ضیافت وضعیت 

موجود تن نداده است. آنها به راحتی می توانستند در همین مدت با تکیه بر تجربه ی عینی و واقعی 

اقلیم کردس�تان عراق )باشور( در همان مس�یر گام بردارند. روندی که بعد از تهاجم نظامی آمریکا و 

س�قوط دولت صدام حسین تاکنون ادامه داشته است: جذب س�رمایه های خارجی برای شکوفایی 

اقتصادی، تبدیل پیش�مرگه های حزبی به کارمندان و سربازان ارتش رسمی، روند حذف و ادغامی 

که ناگزیر در چنین وضعیتی در کار اس�ت و در نهایت کش�اندن کرد بی دول�ت پای صندوق های رای 

برای زدودن سیاست مردمی و اعطای س�وژه گی سیاسی به نخبه گان و متخصصان و البته با حفظ 

صدارت رهبران س�نتی بر کلیه ی امور. کوبانی اما همراه با تمامی کردس�تان سوریه )روژئاوا( مسیر 

متفاوتی را پیمود. استقرار شکلی از آنچه که در چیاپاس آن را به عنوان »دولت خوب« می شناسند. 

تشکیل نهادهای مردمی برای اداره ی قدرت سیاس�ی توسط مردم، سازماندهی یگان های مدافع 

خلق و یگان های مدافع زنان که بیش�تر از این که به ارتش رس�می شبیه باشند به بریگاردهای مسلح 

کمون پاریس تش�ابه دارن�د، ممنوعیت حضور در عملی�ات نظامی برای نوجوانان زیر هجده س�ال 

حتا در ش�رایط اضطراری و نظایر آن همان تجربه ی کوبانی اس�ت. در کوبانی آنچه که مورد هجوم 

داعش قرار گرفته است خوِد سیاست است و درست به همین دلیل است که بعد از ماه ها مقاومت در 

برابر داعش و به رغم مس�لح شدن مهاجمان داعشی به سالح های سنگین ارتش عراق، در کوبانی 

خبری از واکنش سریع باراک اوباما و پرواز جنگنده های آمریکایی نیست.

داع�ش اما تنها دش�من کوبانی نیس�ت هرچند خش�ونت آن مرئی ترین خش�ونت موجود باش�د. 



5

دش�من اصلی کوبانی آن کشمکش�ی اس�ت که همواره مبارزه ی س�تمدیده گان را تهدید می کند. از 

یک س�و امکان پیوند خوردن ب�ه امر کلی چنان که رهایی کردهای کوبانی، رهایی همه گان باش�د و 

از س�وی دیگر امکان به رسمیت شناخته شدن از س�وی ساختار نمادین بی آنکه بحرانی در وضعیت 

موج�ود ایجاد کند. کشمکش�ی که همین حاال هم به واس�طه ی نمادهای کش�تار هم زمان دیگری 

در خاورمیانه بازنمایی می ش�ود: کش�مکش میان آنهایی که می دانند مس�یر پیروزی مقاومت مردم 

کوبانی از پیون�د خوردن با مقاومت مردم غزه می گذرد و آنهایی که در تظاهرات برای محکوم کردن 

کشتار در شنگال پرچم دولت اسراییل را حمل می کنند. هرچند حتا در صورت پیروزی آن میل برای 

به رسمیت شناخته شدن، سنت مبارزه ی ستمدیده گان در اشکال نوینی باز خواهد گشت، چنان که 

»باش�ور« به رغم تمامی شکوفایی اقتصادی س�رمایه داری و تثبیت هویت ملی، در چند سال اخیر 

ش�اهد ابراز نارضایتی از سوی کس�انی بود که با چش�مان خود دیدند هر هویت ملی یکپارچه یی تنها 

ب�ه قیمت حذف و انکار بخش�ی از جامعه ی طبقاتی ش�کل می گیرد و تثبیت می ش�ود. با این وجود 

کوبانی تا همین لحظه از میان تمام اشکال ممکن سیاست ناممکن ترین آنها را انتخاب کرده است تا 

شاید مرزهای امر ممکن را جا به جا کند. سیاست اما قمار عاشقانه یی است که در آن احتمال باخت، 

درس�ت به همان اندازه ی احتمال برد وجود دارد و به نظر می رس�د م�ردم کوبانی به مخاطره ی این 

قمار تن داده اند.



فتوحات داعش و الگوی کوبانی
ساسان امجدی
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با خارج ش�دن "روژئاوا" از انحصار سوریه، محدودەی جغرافیایی ای که تحت هرشرایطی می باید 

تحت حاکمیت این یا آن دولت باقی بماند، جنبەی نمادین "وطن مقدس" را از نگاه گفتمان مبتنی 

ب�ر مدل دولت- ملت از دس�ت داده و به تبع آن در نبود فرم بنیادین ق�درت در این جغرافیا، تعامل با 

مردمان و رخدادهای آنجا نیز تحت تاثیر قرار گرفته است.

از هم�ان آغاز تح�والت "روژئاوا"، اصرار بر قرارگرفتن در "جبهە ی س�وم"، یعن�ی خطی متمایز از 

جبهەبندی های متاثر از سیاست و دخالت دولت ها، باعث شد تا عمال "روژئاوا" در فقدان همپیمانی 

ب�ا "انحصارگری ق�درت" از جنبەه�ای ایدئولوژیک، سیاس�ی، مالی و رس�انەای دولت هایی که 

مستقیما یا به طور نیابتی در سوریه به ایفاگری نقش خود می پرداختند، تفکیک شده و به این ترتیب 

نمود این تجربه ی نوین از هر سو با اغماض و یا سرکوب روبەرو شود.

نظام سیاسی "روژئاوا" در همان آغاز با تکیه بر "تشکل های کثرت گرایانه" به عنوان مفهومی که در 

تقاب�ل با ماهیت مدل دولت- ملت عمل می کند، در پی رس�یدن به بدیل مدرنیتەی دمکراتیک در 

مقابله با دولت- ملت، یعنی کنفدرالیسم دموکراتیک برآمد.

تاس�یس کانتون های سەگانه ی جزیره، کوبانی و عفرین در س�ال گذشته در همین راستا صورت 

گرف�ت. همزمان با اع�الم خودمدیریت�ی کانتون های سەگانه، "دولت اس�المی عراق و ش�ام" با 

تصرف شهر فلوجه در عراق، به همراه جبهەالنصره بر فشارهای خود بر "روژئاوا" شدت بخشید و به 

این ترتیب شمار مدعیانی که موجودیت "روژئاوا" را مختوم به از بین رفتن دانستند، عالوه بر بانیان 

دولتی اوضاع جدید سوریه، سازمان های تروریستی بنیادگرا را نیز در برگرفت.

بخش�ی از آنچه در مواجهه ی "روژئاوا" با متخاصمان توانسته در تداوم و بقای این تجربه ی نوین 

نق�ش ایفا کند، ب�ه عناصر سیاس�ت دموکراتیک و "دفاع ذات�ی" بازمی گردد که ب�ه گفته ی اوجاالن 

متضم�ن حف�ظ معنای صفت اخالقی و سیاس�ی جامعه اس�ت. این مفهوم که تحق�ق آن از رهگذر 

امکان�ات و نهادهای تکثرگرا ش�کل می گی�رد به مثابه یک خواس�ت رایج اجتماعی ت�ا حدودی در 
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کوبانی تجلی یافته است.

کوبانی به عنوان جغرافیایی که طی دهەهای گذش�ته در موقعیتی تعریب شده قرار گرفته، در میان 

مناطقی محصور ش�ده که هم اکنون از سوی داعش کنترل می ش�ود. همچنین عدم امکان ارتباط 

ارگانیک این کانت�ون با کانتون های عفرین و جزیره، کوبانی را در موقعیت مخاطرەآمیزی قرار داده 

است.

ام�ا با این ح�ال آنچه تاکنون در آنج�ا از وقوع فاجعه ی انس�انی جلوگیری کرده، ب�ه عهده گرفتن 

مسئولیت دفاع از خود، فارغ از کارکردی است که نهادها و دولت های ناظر بر اوضاع سوریه و منطقه 

در قبال آنها برای خود قائل هس�تند. به عبارتی جریان های سیاس�ی در "روژئاوا" به جای آنکه حفظ 

موجودیت خود را از مس�یر نشست های "انسان دوستانه" با هدف "برقراری صلح" پیگیری کنند، به 

این مهم پی بردەاند که ارائه ی عملکردی منطبق با راهکارهایی که از بیرون س�عی بر تحمیل شدن 

بر آنها را دارند در نهایت صرفا یک "قربانی" محبوب از آنها خواهد ساخت.

این وضعیت در "روژئاوا" محقق نمی ش�د، مگر با آشتی دادن عرصە ی عمومی با سیاست ورزی 

و متکی نمودن سیاس�ت به هر فرد و واحدی در جامعه. اوجاالن می گوید سیاست در مقابل قدرت، 

پی�ش از هرچیز به مثابه مقاومت آغاز می گردد. جذب زنان و دخت�ران، جوانان و مردانی که تا پیش 

از این کمترین مش�ارکت را در امر سیاس�ی داشتند، در واحدهایی که از س�ازماندهی های سیاسی تا 

نظامی و زیست محیطی را در برمی گیرد، تالشی در همین راستا محسوب می شود. سازماندهی در 

همه ی س�طح ها از مش�خصەهای مفهوم "سیاس�ت" آنگونه که در تقابل با "قدرت" به کار می رود، 

است.

بنابرای�ن این ک�ه مقاومت در کوبانی به مفهومی مبدل می ش�ود که عالوه بر امکان تداوم زیس�ت 

سیاس�ی، از انحص�اری مردانه خارج ش�ده و زن�ان را نه به عن�وان ابزاری برای تلطی�ف جنگ، که 

همچون بخش�ی از جامعه به تصویر می کش�د، از تبعات همان مش�ارکتی اس�ت که از سیاست آغاز 

می شود.

اما ب�ا این حال کوبان�ی نم�ادی از اراده ی مردمانی برای حفظ س�اختاری قدرت مح�ور و گذار به 

سلطەای نوین نیست. این واحدها که مردم در آن به ایفای نقش می پردازند، صرفا در قبال تهدیدی 

خارجی واجد معنا نیس�ت. بلکه در صورت از بین رفتن این مقطع مخاطره آمیز، می توان پیش بینی 
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کرد که احتماال نگرش مردم به این نظام غیرمنفعالنه و پیگیر خواهد بود و این روند تحت معذورات 

کرد بودن حکومت رویکردی سیاست گریز در پیش نخواهد گرفت.

 منافع حیاتی جامعه موضوع بنیادین سیاس�ت محس�وب می ش�ود و با ورود مردم به این عرصه، 

گریز ادارەکنندگان کانتون های سەگانه در "روژئاوا" از این منافع از سوی جامعەای که دفاع ذاتی به 

یکی از مشخصەهای شخصیت سیاسی شان تبدیل شده، قابل تحمل نخواهد بود.

همین برداش�ت از سیاس�ت و تبعاتی که این نگرش برای قدرت ها می تواند در پی داشته باشد، از 

دالیلی است که نهادهای وابس�ته به همین قدرت ها در برخورد با مسئله ی کوبانی و انفعال در قبال 

رخدادهای این منطقه در پیش گرفتەاند.

تعارض با انحصارگرایی قدرت، حال این انحصار از س�وی هر دولت یا جریانی اعمال شود، امری 

نیس�ت که برای مدافعان تداوم وضعیت کنونی س�وریه، مانند ایران و حزب بعث سوریه و همچنین 

قدرت هایی ک�ه از راه های نیابتی در پی اعمال حاکمیت خود در این کش�ور هس�تند، تحمل ش�ود. 

ع�الوه بر ای�ن، دیگر عناصر اجتماع�ی نیز که به مدل مطل�وب کردهای "روژئاوا" ش�کل می دهد، 

می تواند منجر به ثب�ات این مدل و مقاومت آن در برابر تغییر و از بین رفتن این الگو با عامل خارجی 

شود.

در ش�رایطی که تعادل ق�وای منطقه که بیش از هرچی�ز مبتنی بر تامین و تضمی�ن منافع و امنیت 

اسرائیل و پس از آن عربستان و دیگر کشورهای نفت خیز منطقه است، دستخوش تغییر و تحوالت 

جدی شده و رسیدن به تعادل قوای جدید را منوط به اوضاع آتی عراق و سوریه و همچنین سرنوشت 

گروه های بنیادگرای منطقه نموده، س�خن گفت�ن از جغرافیایی که فارغ از این معادالت جدید در پی 

تحکیم پایەهای اجتماعی و سیاسی خود است، تا حدود قابل توجهی برای این قدرت ها غیرقابل 

پذیرش است. چرا که از منظر تناسب قوای همسو با منافع غرب در خاورمیانه، اولویت برای حضور 

سیاس�ی در این منطقه با جریان هایی اس�ت ک�ه بتوانند در چارچوبی که سیاس�ت های منطقەای و 

بین المللی آنها ایجاب می کند، قرار گیرند.

وضعیت کردها با در نظر گرفتن پراکندگی آنها در چهار کش�ور منطقه از حساسیت باالیی برخوردار 

است و اعمال این توازن قوا بدون درنظر گرفتن نقشی که به آنها داده می شود و همچنین نقشی که 

آنها خود برعهده می گیرند، عمال غیرممکن است.
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در ش�رایطی که هنوز سیاست غرب در راس�تای برون رفت س�وریه و عراق از بحران های موجود 

تا حدود زیادی نامش�خص اس�ت، ثبات کرده�ا در "روژئ�اوا" می تواند مانع جدی ب�رای آنها در این 

چارچوب تلقی ش�ود. خصوصا همانطور که گفته ش�د، نیرویی در آنجا ابتکار عمل را در دست گرفته 

که عالوه بر اثبات امکان "مقاومت"، حامل پارادایمی اس�ت که از بس�یاری جهات در ناهمخوانی با 

عملکرد غرب در منطقه عمل می کند.

با این اوصاف در مقطع اول، انکار دس�تاوردهای نظامی که س�عی در ارائه ی مدلی "دموکراتیک" 

با حضور زنان و اقلیت ها را در ش�رایط جنگی س�وریه دارد، و در مقط�ع دوم اغماض در قبال تهاجم 

گروه های بنیادگرا به این دس�تاوردها به منظور ناب�ودی کل موجودیت آن، تا حدود زیادی می تواند 

قابل فهم باشد.

در مقاب�ل اما  کردهای "روژئاوا" با توس�ل ب�ه احیای همان مفاهیمی که دهەه�ا از ارزش زدایی آن 

می گذرد و با درک تبعات تقابلی که در برابر مدل ارائه ش�ده از س�وی آنها، به اشکال مختلف به فشار 

بر آنها منجر می ش�ود، مصرا بر امکان تداوم این نظام سیاسی پافشاری می کنند و با تقبل مسئولیت 

"دفاع از خود"، آن تصور غالبی که هر تالش�ی خارج از ارادە ی نظام هژمونیک را شکس�ت خورده و 

بیهوده می پندارد، به چالش کشیده و می رود تا به واقعیتی مبتنی بر اراده ی مردمان آن مبدل شود.



خاورمیانه و نام های مختلف یک وضعیت
مهران جنگلی مقدم
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»اوای�ل این هفته، یک عراقی در آن منطقه فریادکش�ان جهان را خط�اب قرار داد که هیچ کس به 

کمک ما نمی آید. خب، امروز آمریکا به کمک آنها خواهد رفت«. باراک اوباما

و پروردگارتان گفت: مرا بخوانيد و از من بخواهيد تا خواسته هاى شما را اجابت كنم . 

-آقای جهان، تک قطب عالم امکان، خداوندگار مدرن ما، اس�تغاثه ی بندگان ناچیزت را بشنو. 

عذابت را بر دشمنان حقوق بشر نازل فرما.

-ب�ه صحرا بروید و برای خدایتان قربانی کنید. نخس�ت زادگان خ�ود را تقدیم یهوه کنید. فربه ها 

را جدا کنید. کاهنان مقدس را تکریم کنید. برس�ازنده ی وضعیت و تقدیس کننده ی سیس�تم باشید. 

باشد که خداوند مهربان شما را بیامرزد.

-به آنکه ش�یطان را فربه می کند. به آنکه ش�یطان را مجازات می کند. به آنکه عهد بس�ته اس�ت 

که توبه کنندگان را ببخش�اید. به آنکه ابابیل را فرس�تاد. به آنکه هیچ جنبده ای در آس�مان و زمین از 

قلمرو حکومت او خارج نیس�ت رو کنید و س�ی و س�ه بار با صدای بلند بگوئید: الیمکن و الفرار من 

حکومتک. باشد که خداوند قهار شما را بیامرزد.

1-  "کاپیتالیس�موس" ب�ه خاورمیان�ه که می رس�د خط�اب و عتابش ه�م دینی می ش�ود. ظهور و 

تجلی اش، عطا و لقایش، دموکراس�ی و ش�رارت اش، از رجب طیب اردوغان – نماد اس�الم گرایی 

معت�دل و عقالیی- که به وقت ش�ورش کارگران معدنچی، مش�اورش لگدپراکن�ی می کند و پارک 

میدان تقسیم را به ضرب قدرت پلیس ضد شورش دودستی می چسبد تا خللی به حریم سرمایه داری 

نیافتد تا ابوبکر البغدادی که گلوله های مازاد کارخانه های تس�لیحاتی را در شهرهای عراق و سوریه 

به س�ود جبهه ی بنیادگرایی دینی مصرف می کند. و کیس�ت که نداند بنیادگرای�ی دینی تا بیخ گلو به 

جهان سرمایه داری چسبیده است و چه در فرایند تاسیس و چه در پروسه ی تثبیت -سلبن و اثباتن- 

از آن ارت�زاق می کن�د. آنها »الزم و ملزوم عش�رتی بی پایان«اند. نیس�تند؟ برپاکنندگان خط تولید 

مرگ و مصرف کنندگانی که در انتهای خط نشسته اند و زیر لب زمزمه می کنند؛ همیشه حق با ماست 
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و ایدئولوژی های فش�رده ی فست فودی، مخصوص دستگاه هاضمه ای که چندان پیچیده نیست 

و توانای�ی آن را دارد که از قلب اروپای "متمدن" هم س�ربازگیری کند و هربار هولناک تر از قبل عمل 

کند را روانه ی بازار می کنند.

کاپیتالیسموس اس�ت این؛ قابلیت بومی ش�دگی و انعطاف پذیری از تاثیرات اقلیمی و فرهنگی را 

دارد و در ذات و درعوارض، گستره ای ازبوش تا صدام از اوباما تا البغدادی را در برمی گیرد. می تواند 

به ش�کل بش�ار اس�د در بیاید و درعین حال نمایندگانی در آن س�وی جریان، در ارتش آزاد س�وریه و 

گروه های جهادی بنیادگرا داش�ته باشد، می تواند به نام ضدیت با آمریکا و غرب ستیزی، جمهوری 

اس�المی ن�ام بگیرد و همزم�ان به نام دف�اع از ارزش های جه�ان آزاد نقش اپوزیس�یون جمهوری 

اسالمی را ایفا کند. خداوندگاری است که بقایش بیش از هر چیز به مقرب ترین فرشته و درعین حال 

به رانده ش�ده ترین آفریده اش وابسته است. شیطان، محور ش�رارت، تروریسم، بنیادگرایی دینی، 

دش�منان دموکراس�ی؛ هر آنچه را که لگدش به پهلوی خاورمیانه می خ�ورد، هر آنچه را که درهای 

جهن�م را به روی خاورمیانه باز کرده اس�ت، هر آنچه را که از آن ب�وی زندگی و امنیت و نان و آزادی 

به مشام نمی رسد، آنها قبال نام گذاری کرده اند و هویت اش را تراشیده اند. شما مصرف اش کنید.

2- سراس�ر کتاب مقدس -عهد قدیم و جدید- و منابع دینی مسلمانان وضعیتی را تشریح می کند 

ک�ه در آن دعای برخی انس�ان ها در مقابل دعا و درخواس�ت گروهی دیگر از انس�ان ها مورد اجابت 

خداوند قرار می گیرد. بیراه نیست اگر بگوییم محوری ترین نکته ی کتاب های مقدس دینی پاسخ به 

این سوال است؛ چرا قربانی هابیل توسط یهوه/اهلل پذیرفته می شود و قربانی  رد می شود؟ چرا یکی 

هابیل می شود و دیگری ؟ چرا یکی پسرخوانده و برگزیده است و دیگری نفرین شده و ملعون؟ این 

تقابل و تفکیک، این دوئیت و دوتای�ی کردن از کجا می آید؟ و امروز که آمریکا- خداوندگار مهربان 

و قهار دنیای مدرن- صدای آن عراقی را از میان خرابه ها و تیربارها می شنود و به صدای آن کودک 

مرده در فلس�طین -قبل از فرود موش�ک- وقعی نمی گذارد، تا کجا می توان آن دوئیت اس�اطیری 

و که�ن را ب�ا این دوئیت معاصرانطباق داد؟ چگونه اس�ت که در مقابل با نس�خه ی بازتولید ش�ده و 

معاصر خدای کهن؛ آمریکا و به عبارتی غرب، یکی نافرمان و گناه کار قلمداد می ش�ود و در وضعیت 

نفرین ش�دگی و مج�ازات ابدی ق�رار می گیرد و دیگ�ری به مقام هابی�ل و فرزند برگزی�ده و باایمان 

برکشیده می شود و به واسطه ی اقدام نظامی بشردوستانه در پناه قدرت خداوند قرار می گیرد؟
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در واقع جدا از این اس�تعاره های دینی، پرسش های اصلی این اس�ت؛ "وضعیت ژئوپولتیکی" که 

آمریکا آن را مس�تحق و شایس�ته ی دخالت بشردوس�تانه می داند چه وضعیتی است؟ چرا حمله ی 

هوایی ب�ه مواضع داعش درمنطقه ی "کوبانی" و در دفاع از س�اکنین تحت محاصره ی آنجا صورت 

نمی گی�رد؟ چه عواملی "اربی�ل" را ازکوبانی ب�رای آمریکا متمای�ز می کند؟ و چه عوامل�ی اربیل را 

از غ�زه؟ )و دراین بین وجه تش�ابه و انطباق »اس�رائیل/غزه« و »داعش/کوبانی« در چیس�ت؟( 

چه مکانیس�م ها و چه روندهایی مش�تمل بر اقتصاد و قدرت سیاس�ی، برس�ازنده ی دخالت نظامی 

بشردوستانه اس�ت؟ س�ویه های ایدئولوژیک و به نفع س�رمایه داری اجابت بشردوستانه ی آمریکا 

از درخواس�ت یک عراقی که فریادکش�ان جهان را خطاب قرار داد که هیچ ک�س به کمک ما نمی آید 

وامروز آمریکا به کمک آنها رفته اس�ت کجاس�ت؟ وچگونه اس�ت که این اراده ی سیاسی و نظامی 

در منازعه ی نابرابر غزه و اس�رائیل، س�مت نیروی مهاجم و فاعل کش�تار را می گیرد و اساس�ا جای 

قربانی و س�الخ را تغییر می دهد؟ همانطور که در قبال کوبانی عمال سکوت کرده است و اساسا چرا 

مداخله ی نظامی اش را محدود به بخش ویژه ای از اقلیم کردستان می کند؟

3-  باید از کشته ش�دگان خاورمیانه بدون تفکیک های ناش�ی از مرزهای سیاس�ی نام برد. غزه، 

عراق، س�وریه اینها نام های مختلف یک وضعیت اند، بدون اینکه بخواهیم تفاوت های سیاس�ی، 

پیش�ینه ی تاریخی و پیچیدگی های اجتماعی که درهر ک�دام از آنها وجود دارد را نادیده بگیریم. این 

نام ه�ا چنان به هم گره خورده اند که با مرزهای جعلی سیاس�ی نمی توان آنه�ا را از هم تفکیک کرد. 

نمی توان ب�ه این اعتبار که یکی کرد اس�ت و دیگری ع�رب- با این برس�اخته های هویتی دولتی و 

جعلی- بین ساکنین غزه با مردم باشور یا روژئاوا تفاوتی ماهوی ایجاد کرد.

تنها در وضعیت کشتار است که تفاوت ها و تفکیک ها بی اعتبار می شود، قراردادها و حتا سنجه ها 

و گزاره های طبقاتی کنار می رود و می توان مردم را در وضعیت لخت "مردم" مش�اهده کرد. توده ی 

انس�ان هایی که ابژه های کش�تار و آوارگی مداوم و زیس�ت پرتاب ش�ده به بیرون از جایگاه و س�نخ 

اجتماعی و طبقاتی اند.

این دوئیت ها و تفکیک ها را باید به سرمنشا و خاستگاه نخستین آن که اراده ی سیاسی دولت های 

مداخله گر درامور خاورمیانه است بازگرداند. به آن مناسبات سیاسی دوگانه ای که دولت های غربی 

و آمری�کا در مواجهه با کشته ش�دگان خاورمیانه در پیش گرفته اند. به ش�نیدن فری�اد یک عراقی در 
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اوایل این هفته و حمایت تسلیحاتی و سیاسی از اسرائیل در طول این هفتاد سال.

باید از آن نیروی سیاس�ی که در فضای مجازی و در س�طح رس�انه ها به بخش اصلی پروپاگاندای 

اس�رائیل تبدیل شده اس�ت و جریان چپ سیاس�ی حامی فلس�طین را متهم به ندیدن جنایات بشار 

اس�د در س�وریه و انفعال در برابر محاصره ی کوبانی می کند، پرس�ید که چگونه این "دبل استاندارد" 

مورد ادعایش را در موضع گیری جریان های چپ حامی فلس�طین تاب نمی آورد اما با طیب خاطر در 

کنار عملکرد دوگانه ی آمریکا در خاورمیانه می ایس�تد و آن را می پذیرد. باید پرس�ید که چرا به افکار 

عمومی دنبال کننده ی حوادث منطقه آدرس غلط می دهد.

امروز  تقابل اصلی نه بین کوبانی و غزه که بین "کوبانی/غزه" از یک س�و و "داعش/ پایگاه نظامی 

آمری�کا در کردس�تان عراق" از س�وی دیگر اس�ت. تقابل اصلی نه بی�ن حامیان مقاوم�ت در غزه  و 

کنش گ�ران مقاومت در کوبانی که بین حامیان و کنش گران "مقاومت" در هر ش�کل "مردمی" آن در 

خاورمیانه از یک س�و و حامیان و عامالن "تجاوز و کش�تار" در هر ش�کل دولتی/ نظامی آن از سوی 

دیگر اس�ت. تقابل بین کنش راس�تین و یکپارچه ی مبارزه علیه تداوِم وضعیت پیش�یِن اس�تعمار در 

فرم های نواس�تعماری است و ش�کل مزورانه و دروغین حمایت از حقوق بشر و دموکراسی که هیچ 

ش�کل مترقی از مقاومت را برنمی تابد و در حالی که ابررس�انه هایش درباره ی کوبانی س�کوتی چند 

هفته ای اختیار کرده بودند، عمله های فعالش در فضاهای مجازی به دنبال جانداختن تقابلی کاذب 

بین حامیان مقاومت در غزه و کوبانی بودند و طنز سخیف ماجرا آنکه سر آخر نیروی هوایی سیستم 

سیاس�ی مطبوعشان مواضع داعش را تنها در 40 کیلومتری اربیل که پایگاه نظامی آمریکا را در خود 

جا داده است بمباران می کند. 

4- ع�ذاب و کیف�ر این "خ�دای مهربان" یک بار هم پیش�تر بع�د ازعروج صدام حس�ین به محور 

ش�رارت، و به بهانه ی وجود سالح کشتار جمعی به عراق نازل شد و به زعم دوستداران "آقا و ارباب 

جهان" ع�راق بعد از صدام را به جایی بهتر برای زیس�تن بدل کرد،زهی س�اده لوحی. و امروز آنچه 

حض�ور نظامی را متداوم و وج�ود پایگاه های نظامی را توجیه می کند، تروریس�م و خطر بنیادگرایی 

دینی است.

بنیادگرایی دینی و ش�کل متمایز آن بنیادگرایی اس�المی جدا از بس�ترهای تاریخی ویژه ای که در 

خاورمیان�ه از آن برخ�وردار اس�ت، مهمترین ت�وان عروج و ظه�ورش را از مناس�بات جهانی حاکم 
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می گی�رد. مناس�باتی که بیش از هر زمان دیگر امروز، ش�کل خش�ن س�رمایه دارانه به خ�ود گرفته 

وعریان تری�ن فرم اش را به کم�ک کمپانی های نفتی و تس�لیحاتی درخاورمیانه به نمایش گذاش�ته 

است.

همسو با بنیادگرایی اسالمی، شکل های دیگر بنیادگرایی در انواع مسیحی و یهودی آن نیز وجود 

دارد که به اقتضای ش�رایط سیاسی مس�لط در هر جغرافیای سیاس�ی، ظهورهای مختلف می یابد. 

چنانچه معروف ترین این بنیادگرایی که تجلی توامان بنیادگرایی دینی و "بنیادگرایی س�رمایه داری" 

اس�ت، اس�رائیل اس�ت که بیش از هر چیز افس�انه ی "دولت الئیک" و "جامعه ی س�کوالر" را بر باد 

می ده�د و توانای�ی آن را دارد ک�ه ب�ا هژمونی های موج�ود در دنیا همس�و و هماهن�گ عمل کند و 

تجاوز و اش�غال را به امری قابل دفاع و "مش�روع" تبدیل کند. در مقابل، آنچه هم چنان "نامش�روع" 

اس�ت و در قبال آن، موج تخطئه یا س�کوت به راه می افتد؛ "سیاس�ت مردمی" اس�ت، آن مقاومت 

امیدوارکنن�ده ای که در غزه و کوبانی جریان دارد. و اینک برای دفاع از ش�نگال و باش�ور، در همان 

اش�کال رهایی بخش مردمی به سمت آنجا س�رازیر ش�ده و هر نیروی دیگری را در پیوند با خودش 

معنی می کند.
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