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فعال	سیاسی	و	دانشجوی	دکترای	مردم	شناسی	در	دانشگاه	تورنتو
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شورش�یان	کورد	در	حال	تثبیت	خودمختاری	در	س�وریه	ی	جنگ	زده	هس�تند	که	شبیه	به	تجربه	ی	

زاپاتیس�ت	ها	اس�ت	و	یک	آلترناتی�و	دموکراتیک	را	برای	منطق�ه	ارائه	می	کند.	ب�ا	خیزش	گروه	های	

جهادی،	این	س�وال	مطرح	می	شود	که	سیاس�ت	های	»شورش�ی«	در	منطقه	چطور	از	یک	گرایش	

چپ	سکوالر	که	همواره	اسالم	سیاسی	و	قوانین	اسالمی	را	در	زندگی	اجتماعی	به	چالش	می	کشید،	

به	یک	گرایش	اسالمی	افراطی	تبدیل	شد	که	جامعه	ی	ایده	آلش	را	در	قرن	ها	پیش	در	دوره	ی	محمد	

پیامبر	جست	وجو	می	کند.	نمی	توان	گفت	که		چپ	ها	دیگر	در	صحنه	حاضر	نیستند	و	آلترناتیوی	برای	

ارائه	ندارند،	از	سویی	این	را	هم	نمی	شود	نادیده	گرفت	که	چقدر	به	حاشیه	رانده	شده	اند.

در	گذش�ته	ای	نه	چندان	دور	جنبش	ه�ای	رادیکال	و	چپ	زیادی	در	منطقه	وجود	داش�تند.	از	کابل	

تا	فلسطین،	گروه	های	دانش�جویی	رادیکال،	لیبرال	های	ملی،	مبارزات	ضد	استعمار،	جنبش	های	

دهقان�ی،	کارگ�ری	و	روش�نفکرهای	چپ	در	خط	مق�دم	مب�ارزه	در	برابر	رژیم	های	س�لطه	گر	و	علیه	

اعتق�ادات	دین�ی	ارتجاع�ی	و	س�لطه	ی	قدرت	های	امپریالیس�تی	ایس�تاده	بودند.	آن	ه�ا	االن	کجا	

هس�تند؟	چه	رخ	داده	که	گروه	های	جهادی	به	عامالن	تغییر	ژئوپلیتیک	در	منطقه	تبدیل	ش�ده	اند؟		

چگونه	سیاس�ت	های	نسل	های	جوان	از	نقد	رادیکال	اس�الم	به	شکل	ترویج	افراطی	ترین	خانش	از	

آن	درآمده	است؟

	ما	که	آینده	ی	دیگری	برای	منطقه	آرزو	می	کنیم	با	این	پرس�ش	ها	مواجه	می	ش�ویم.	هنوز	هم	باید	

ریشه	های	عمیق	پاسخ	به	این	پرسش	ها	را	در	تاریخ	استعمار	و	امپریالیسم	در	منطقه	جست	وجو	کرد.	

بی	ش�ک	آن	هایی	که	در	غرب	با	هیجان	اخبار	پیشروی	های	بی	رحمانه	ی	داعش	به	شهرهای	اصلی	

عراق	و	س�وریه	را	در	جریان	غالب	رس�انه	ها	دنب�ال	می	کنند،		اعتراضی	به	نقش	دولت	های	ش�ان	در	

آش�وب	فعلی	ندارند.	آشکار	اس�ت	که	جریان	غالب	رسانه	ای	س�اکنان	منطقه	را	همچون	متعصبانی	

معرفی	می	کند	که	به	گروه	های	حزبی،	مذهبی	و	قومی_نژادی	تقس�یم	ش�ده	اند،	توان	همزیستی	با	

هم	را	ندارند	و	برای	ارزش	های	انسانی	هیچ	احترامی	قائل	نیستند.
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قرن سلطه و سرکوب
با	نگاهی	مختصر	به	تاریخ	معاصر	خاورمیانه،	می	توان	علت	اصلی	خیزش	این	گروه	ها	را	در	پوشش	

سیاس�ت	قدرت	های	استعماری	ای	یافت	که	از	شروع	قرن	بیس�تم	تاکنون	در	منطقه	بوده	اند.	توافق	

محرمانه	ی	س�ایکس-پیکوت	)Sykes-Picot(	در	س�ال	1۹16	که	امپراتوری	عثمانی	را	به	دولت-

ملت	های	س�اختگی	تقس�یم	کرد	قرن	س�لطه	ی	اس�تعماری	نوین�ی	را	نوید	می	داد	که	ش�کل	گیری	

دولت	ه�ای	فاس�د	و	خادِم	صاحبان	نف�ت	از	نتیاج	آن	ب�ود.	دولت	هایی	که	قدرت	های	امپریالیس�تی	

کنترل	و	پشتیبانی	شان	می	کردند.

در	طی	جنگ	س�رد	برای	جلوگیری	از	نفوذ	اتحاد	شوروی	سابق	در	منطقه،	شدت	عمل	و	نفوذ	این	

سیستِم	کنترل	استعماری	از	طریق	رژیم	های	اقتدارگرای	منطقه	بیشتر	شد.	و	در	پی	آن	همان	رژیم	ها	

یک	نهضت	مداوم	علیه	جنبش	چپ	را	شروع	کردند.	موج	عظیم	سرکوب،	دستگیری	و	کشتار	فعاالن	

و	روش�نفکران	چپ	در	سراس�ر	منطقه	)مخصوصا	در	دهه	های	۷0	و	۸0(	اثرات	جبران	ناپذیری	را	بر	

تحرکات	و	جنبش	های	اجتماعی	بر	جای	گذاشت.

س�ازمان	های	چ�پ	تعطی�ل	ش�دند	و	ده	ها	ه�زار	نفر	از	اعض�ای	اح�زاب،	اتحادیه	ه�ای	صنفی	و	

جنبش	های	دانشجویی	چپ	در	طول	دهه	ی	۸0	در	زندان	های	ایران،	ترکیه،	عراق،	سوریه،	مصر،	

و	سایر	کشورها	کشته	شدند.	بس�یاری	به	حبس	های	طوالنی	مدت	محکوم	شدند	و	خیلی	های	دیگر	

هم	که	بیرون	از	زندان	زنده	مانده	بودند	مجبور	شدند	سرزمین	شان	را	ترک	کرده	و	در	پی	امنیت	برای	

خود	و	خانواده	های	ش�ان	به	تبعید	بروند.	در	همین	دوران	گروه	ه�ای	جهادی	به	خاطر	حمایت	های	

گسترده	ی	قدرت	های	غربی	پدید	آمدند	و	به	عنوان	سازمان	های	نماینده	ی	قدرت	های	امپریالیستی	

برای	پاک	کردن	همه	ی	آثار	به	جامانده	از	چپ	سیاسی	ایفای	نقش	کردند.

مجاهدین	در	افغانس�تان	فقط	یکی	از	بی	ش�مار	نمونه	ه�ای	اجرایی	این	طرح	اس�ت.	این	گروه	ها	

بیش�ترین	نقش	را	در	س�رکوب	چپ	داش�تند	و	بعد	در	گوش�ه	و	کناره	ه�ای	منطقه	مانند	س�لول	های	

سرطانی	رشد	کردند.	آن	ها	در	دهه	ی	گذشته	)مخصوصا	پس	از	اشغال	افغانستان	و	عراق(	به	عنوان	

گروه	هایی	که	با	»اشغالگران	خارجی«	و	»کافران«	می	جنگند،	اعتبار	و	جایگاه	مشروعی	را	در	میان	

مردم	برای	خود	دست	وپا	کردند.

آن	ه�ا	از	چش�م	انداز	قدرت	های	غرب�ی،	علی	رغم	مقاوم�ت	آشکارش�ان	در	برابر	اش�غال	عراق	و	

افغانس�تان	به	دس�ت	آمریکا،	هنوز	برای		کنترل	منطقه	بهترین	گزینه	با	کمترین	هزینه	هس�تند.	این	

گروه	ها	هم	زمان	همه	ی	منطقه	را	به	کش�تارگاهی	بدل	کرده	اند	که	در	آن	گروه	های	تندروی	اسالمی	
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می	توانن�د	بدون	درگی�ری	با	غرب	جنگ	اف�روزی	کنند.	بس�یاری	از	گزارش	ها	حض�ور	رزمنده	های	

مسلمان	خارجی	در	کنار	سران	داعش	را	تایید	می	کند.

اسالم نئولیبرال
گروه	های	تندروی	اس�المی	فقط	یکی	از	مولفه	های	سیاس�ت	های	ترویج	اسالم	به	عنوان	دشمن	

ذاتی	چپ	به	ش�مار	می	آیند.	با	موج	جنگ	های	امپریالیستی	بعد	از	یازده	سپتامبر،	گرایش	جدیدی	در	

منطقه	پدید	آمد	که	هدفش	ایجاد	یک	اس�الم	»معتدل«	و	هماهنگ	با	اقتصاد	دنیای	نئولیبرال	بود.	

حامی	بنیادی	این	گرایش	حکومت	حزب	پیشرفت	و	عدالت	)AKP(	در	ترکیه	است.	حزب	پیشرفت	و	

عدالت	به	عنوان	نس�خه	ی	ایده	آلی	از	دولت	اسالمی	معتدل	که	با	سیاست	های	اقتصادی	نئولیبرال	

همراه	است	شناخته	شده	است.	این	حزب	می	بایست	هم	خشم	مردم	نسبت	به	غرب	را	فرومی	نشاند	

و	هم	پاسخگوی	دغدغه	های	دینی	آن	ها	می	بود،	و	به	عنوان	نماینده	ی	سرمایه	ی	جهانی	در	منطقه	

نیز	عمل	می	کرد.

دول�ت	ترکیه،	پس	از	آنکه	به	عنوان	مدل�ی	برای	آینده	ی	خاورمیانه	پذیرفته	ش�د،	قدرت	و	اعتماد	

بیشتری	برای	به	کرسی	نشاندن	ادعای	خود	)رهبر	اجتماع	جهانی	اسالم	سنی(	پیدا	کرد.	به	هرحال	

تنها	نتیجه	ی	نقش	رهبرِی	ترکیه	به	بار	آوردن	خرابی	و	خش�ونت	های	فرقه	ای	بیشتر	بین	گروه	های	

ش�یعه	و	س�نی	بود.	حمایت	ه�ای	بی	پ�روای	دولت	ح�زب	پیش�رفت	و	عدالت	و	هم	چنی�ن	حمایت	

دولت	های	کش�ورهای	خلیج	فارس	از	گروه	های	جهادی	که	علیه	رژیم	اس�د	می	جنگیدند،	سوریه	را	

در	آشوب	بی	سابقه	ای	فرو	برد.

از	ش�روع	جنگ	داخلی	س�وریه	به	بعد،	دولت	ترکیه	نقش	کلیدی	ای	را	در	تبدیل	ترکیه	و	مخصوصا	

اس�تان	های	جنوبی	آن	در	نزدیکی	مرز	س�وریه	به	گذرگاه	ترانزیت	اس�المگراهای	عازم	س�وریه	ایفا	

کرد.	گفته	می	ش�ود	که	دولت	ترکیه	عالوه	بر	ایجاد	پناهگاهی	امن	برای	گروه	های	جهادی،	به	آن	ها	

کمک	های	نظامی	و	لوجستیکی	نیز	می	رساند.

دو	گ�روه	از	اصلی	ترین	جبهه	های	جهادی	که	از	این	حمایت	ها	بهره	مند	ش�ده	اند،	داعش	و	النصره	

هس�تند.	با	نگاهی	ب�ه	وضعیت	فعلی	می	توان	گفت	گرایش	اس�الم	»معتدل«	تنها	در	س�رکوب	و	به	

حاشیه	راندِن	اپوزیسیون	چپ	و	سکوالر	موفق	بوده	است.	مثال	مهم	در	این	باره	سخت	گیری	جدی	

دولت	ترکیه	نس�بت	به	مقاومت	غزه	در	تابس�تان	گذش�ته	بود	که	تا	حدی	باع�ث	ناامیدی	مردم	ترکیه	

نسبت	به	دولت	نئولیبرال	شان	شد.
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بی	ش�ک	گروه	های	جهادی	برای	منطقه	یک	تهدید	خطیر	به	حساب	می	آیند.	آن	ها	تنها	به	نابودِی	

رد	و	اث�ر	تمدن	اکتفا	نمی	کنند	بلکه	عمل	هولناکتری	مرتکب	می	ش�وند	و	با	خ�ود	رد	و	دنباله	ی	مرگ	

و	ویرانی	را	هر	جا	که	بروند،	می	برند.	س�وال	»چه	باید	کرد«	تا	این	یورش	متوقف	ش�ود،	دیگر	برای	

آرزوی	یک	آینده	ی	بهتر	نمی	تواند	کافی	باشد،	بلکه	این	پرسش	یک	پاسخ	حیاتی	را	اقتضا	می	کند.

یک	نگرش	گس�ترده	تر	آش�کار	می	کند	که	این	گروه	ها	تنها	بخش�ی	از	یک	مش�کل	بزرگتر	هستند.	

بنابراین	هر	آلترناتیوی	که	برای	وضعیت	فعلی	ارائه	می	ش�ود	باید	شرایط	را	به	کلی	دگرگون	کند.	هم	

برای	کسانی	که	از	گروه	های	جهادی	به	تنگ	آمده	اند	و	هم	برای	کسانی	که	تحت	خشونت	و	سرکوب	

رژیم	های	اقتدارگرا	و	سلطه	ی	امپریالیستی	قرار	دارند.

آلترناتیو؟ حکمرانی خودمختار کوردها در سوریه
کورده�ا	به	عن�وان	بزرگتری�ن	ملت	ب�دون	دولت	جهان	ش�ناخته	می	ش�وند.	تاریخ	کورده�ا	پیوند	

تنگاتنگ�ی	با	قیام	در	برابر	س�رکوب	نظام	مند	دولت-ملت	های	حاکم	بر	سرزمین	ش�ان	دارد.	کوردها	

از	زمان	فروپاش�ی	امپراتوری	عثمانی	و	تش�کیل	دولت-ملت	ها	به	دس�ت	اس�تعمارگران	بریتانیایی	

و	فرانس�وی،	بین	چهار	کش�ور	تقسیم	شدند:	ایران،	عراق،	س�وریه	و	ترکیه.	کوردها	اولین	قربانیان	

توافق	های	استعماری	بودند.

توافق	نام�ه	ی	محرمانه	ی	س�ایکس_پیکوت	در	س�ال	1۹16	ح�ق	کوردها	مبنی	ب�ر	حکمرانی	بر	

سرزمین	ش�ان	را	نادی�ده	گرفت.	همین	امر	دهه	ها	قتل	عام	،	س�رکوب	و	آسمیالس�یون	کوردها	را	به	

بار	آورد.	زبان	کوردی	ممنوع	ش�د،	حقوق	ش�ان	نفی	شد	و	از	س�رزمین	های	دیرینه	شان	بیرون	رانده	

ش�دند.	بر	اس�اس	مرزهای	س�اختگی	که	هم	در	توافق	نامه	ی	س�ایکس-پیکوت	در	1۹16	و	هم	در	

پیمان	لوزان	در	1۹23	بر	آن	ها	توافق	شده	بود،	کوردها	در	بین	مرزها	پراکنده	شدند.

م�ردم	در	مناط�ق	کوردنش�ین	س�وریه	در	ص�ورت	نیاز	ب�ه	دارو	ی�ا	غ�ذا	نمی	توانند	هی�چ	کمکی	از	

خانواده	های	شان	دریافت	کنند	زیرا	آن	ها	در	آن	سوی	مرز	زندگی	می	کنند.	در	حالی	که	بیشتر	سالح	ها	

و	تجهی�زات	نطامی	از	راه	ترکیه	به	شورش�یان	س�وریه	تحویل	داده	ش�ده	اند،	مرز	بی�ن	دو	منطقه	ی	

کوردنشین	بسته	شده	و	ایستگاه	های	نظامی	زیادی	در	آن	ها	ساخته	شده	است.

همانطور	که	قبال	گفته	شد،	سوریه	در	حال	حاضر	شاهد	وحشتناکترین	شکل	ظهوِر	سیاست	تاریخی	

تفرقه	بیانداز_و_حکومت	کن	در	خاور	میانه	اس�ت.	وضعیت	سیاس�ی	و	اجتماعی	در	س�وریه،	جایی	

برای	خیال	پردازی	باقی	نمی	گذارد.	بنابراین	برای	چپ	ها	بس�یار	حیاتی	اس�ت	که	در	جس�ت	وجوی	
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ی�ک	آلترناتیو	باش�ند	و	جبهه	ی	خ�ود	را	تقویت	کنند.	ب�ا	ایمان	به	ای�ن	نکته	ک�ه	در	غیرمنتظره	ترین	

مکان	ها	واقع	گرایانه	ترین	آلترناتیوها	به	وجود	می	آیند،	منطقه	ی	روژئاوا	در	س�وریه	)روژئاوا	به	معنی	

»غرب«،	غرب	کوردستان_	منطقه	ی	کوردنشین	سوریه(	می	تواند	ارائه	دهنده	ی	یک	آلترناتیو	برای	

آینده	ی	منطقه	باشد.

کوردهای	سوریه	نشان	داده	اند	که	می	خاهند	و	می	توانند	یک	صدای	آلترناتیو	در	میانه	ی	آشفته	بازار	

اوضاع	منطقه	باش�ند.	از	وقتی	که	منازعات	در	سوریه	شدت	گرفت	و	بعد	به	جنگ	داخلی	تبدیل	شد،	

جنبش	کوردها	در	س�وریه	ب�ه	رهب�رِی	پ.ی.د	)حزب	اتح�اد	دموکراتیک(	توانس�ت	کنترل	بخش	

عمده	ای	از	منطقه	ی	کوردنشین	را	به	دس�ت	بگیرد.	پ.ی.د	در	نوامبر	2013	اعالم	کرد	که	همه	ی	

مقدمات	الزم	را	برای	اعالم	خودمختاری	آماده	کرده	اس�ت	و	طرح	اس�اس	نامه	ی	»منشور	قرارداد	

اجتماعی«	را	هم	پیشنهاد	داد.

انقالب	مردمی		در	روژئاوا	ش�کل	گیری	یک	منطقه	ی	خودمختار	را	به	دنبال	داشت	که	سه	کانتون	

خودمختار	با	سیس�تم	های	خود_مدیریتی	دموکراتیک	را	در	بر	می	گرف�ت.		کانتون	جزیره	)الجزیره(	

در	21	ژانوی�ه،	و	بعد	از	آن	کانتون	کوبانی	در	2۷	ژانویه	و	س�پس	کانتون	عه	فرین	در	2۹	ژانویه	اعالم	

خودمختاری	کردند.

پ.ی.د	بر	ارائه	ی	یک	آلترناتیو	برای	همه	اصرار	می	ورزید	تا	از	این	طریق	از	پیگیرِی	گرایش�ات	و	

مطالبات	قومی_نژادی	جلوگیری	شود.	در	همین	حال،	آن	ها	از	شرکت	در	جنگ	داخلی	سوریه	امتناع	

و	اعالم	کردند	که	از	نیروهای	نظامی	شان	فقط	برای	محافظت	از	خود	در	برابر	تجاوزهای	رژیم	اسد	یا	

گروه	های	تحت	حمایت	ناتو	)گروه	های	جهادی	داعش	و	النصره(	استفاده	خاهند	کرد.	با	این	وجود،	

این	س�ه	کانتون	مورد	حمالت	س�نگین	داعش	واقع	ش�ده	اند.	داعش	حمالتش	را	بر	کانتون	کوبانی	

متمرکز	کرده	اس�ت،	جایی	که	نیروهای	کورد	محافظت-از-خ�ود	ی.پ.گ	)واحدهای	محافظت	

مردمی(،	در	یک	مقاومت	تاریخی،	در	حال	جنگیدن	با	بنیادگراهای	مصمم	داعشی	هستند.

شباهت	های	بینا	قاره	ای:

ه�ر	چ�ه	از	ماجراهای	این	منطقه	ی	کوچک	بیش�تر	باخبر	می	ش�وم	که	در	میانه	ی	این	آش�وب	تنها	

سوس�ویی	از	امید	با	خود	دارد،	از	خودم	می	پرس�م:	آیا	روژئاوا	دارد	به	چیاپاس	)Chiapas(	خاورمیانه	

تبدیل	می	شود؟	اگرچه	از	حیث	آکادمیک	کوردها	را	به	سختی	می	توان	یک	»گروه	بومی«	به	حساب	

آورد،	ام�ا	موقعیت	و	وضعیت	سیاس�ی	آن	ه�ا	در	خاورمیانه	با	برخی	از	جمعیت	ه�ای	بومی	آمریکای	

التین	قابل	مقایسه	است.
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علی	رغم	تفاوت	های	سیاس�ی	که	بی�ن	ارتش	رهایی	بخش	مل�ی	زاپاتیس�تا	)EZLN(	در	چیاپاس	و	

جنبش	کوردها	به	رهبری	پ.ی.د	در	سوریه	وجود	دارد،	شباهت	های	بسیاری	نیز	بین	موقعیت	های	

این	دو	چه	از	حیث	منطقه	ای	و	چه	از	حیث	بین	المللی	وجود	دارد.	اینکه	هر	دو	در	پی	به	وجود	آوردن	

یک	حاکمیت	خودمختار	هس�تند،	پیدایش	انجمن	های	مردمی،	تاکید	بر	تس�اوی	جنسیتی	و	قدرت	

زنان	در	همه	ی	سطوح	زندگی	سیاسی	و	اجتماعی،	ایدئولوژی	ضد	امپریالیستی	و	ضد	اقتدارگرایی،	

تاکید	بر	محافظت	اکولوژیکی	و	احترام	به	همه	ی	موجودات	زنده،	محافظت-از-خود	و	بس�یاری	از	

جنبه	های	دیگر	بیانگر	ش�باهت	های	زیاد	انقالب	روژئاوا	و	مقاومت	زاپاتیس�ت	ها	در	جنوب	مکزیک	

هستند.

منشور	قرارداد	اجتماعی	به	عنوان	بنیان	کانتون	های	خودمختار	روژئاوا،	یک	پیشرفت	غیرمنتظره	

و	تاریخی	محس�وب	می	ش�ود	که	به	ش�کل	مجموعه	ای	از	اصول	دموکراتی�ک،	زندگی	اجتماعی	و	

سیاس�ی	را	هدایت	می	کند.	این	منش�ور	که	در	هر	سه	کانتون	خودمختار	در	حال	اجرا	است،	همچون	

یک	توافق	نامه	ی	دموکراتیک	به	نظر	می	رس�د	ک�ه	همه	ی	احزاب	درگی�ر	در	اداره	ی	روژئاوا	را	در	بر	

می	گیرد.	بدون	اغراق		این	منشور	دموکراتیک	ترین	اساس	نامه	ای	است	که	مردم	این	منطقه	تا	بحال	

به	خود	دیده	اند.

پاراگراف	اول	مقدمه	ی	منشور	می	گوید:

»ما	مردم	مناطق	خودگ�ردان	دموکراتیک؛	کوردها،	عرب	ها،	آش�وری	ها	)کلدانی	ها،	آرامی	ها(،	

ترکمن	ها،	ارمنی	ها	و	چچنی	ها	با	خاست	آزاد	خود،	این	منشور	را	اعالم	می	کنیم	که	عدالت،	آزادی،	

دموکراس�ی	و	حقوق	زنان	و	کودکان	را	ب�ر	طبق	اصول	تعادل	اکولوژیک�ی،	آزادی	عقاید	و	مذاهب،	

و	مس�اوات	و	بدون	هیچ	گونه	تبعیض	نژادی،	مذهبی،	اعتقادی،	آیینی	و	جنس�یتی	تضمین	کنیم	تا	

به	بنیان	سیاس�ی	و	اخالقی	الزم	برای	یک	جامعه	دموکراتیک	برس�یم،	تا	بتوانیم	با	فهم	مش�ترک	و	

همزیس�تی	درون	تفاوت	ها	و	گوناگونی	ه�ا	و	احترام	به	حق	مردم	برای	تعیین	سرنوش�ت	خود	و	حق	

آن	ها	برای	محافظت-از-خود،	عمل	کنیم.«

و	اینگونه	ادامه	می	یابد،

»مناط�ق	خودمختار	دموکراتیک	خود-گردان،	مفه�وم	دولت-ملت	و	دولتی	که	بخاهد	بر	پایه	ی	

زمین	هایی	که	از	طریق	قدرت	نظامی،	دینی	و	مرکزگرایی	به	دس�ت	آمده،	بنا	شده	باشد	را	به	رسمیت	

نمی	شناسد.«

جنبش	جامعه	ی	دموکراتیک	)یا		TEV-Demبه	زبان	کوردی(	مسئول	اجرای	این	اصول	در	زندگی	
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هر	روزه	اس�ت.	بدون	شک،	آن	ها	راه	زیادی	را	برای	رس�یدن	به	یک	جامعه	ی	ایده	آل	در	پیش	دارند	

و	خ�ود	جنبش	هم	اعتراف	می	کند	که	هنوز	در	مرحله	ی	تشکیل	ش�دن	اس�ت.	به	یاد	داش�ته	باش�یم	

که	منطقه	ی	روژئاوا	از	س�وی	هم�ه	ی	دولت	های	اطراف	بی	رحمانه	به	انزوا	رانده	ش�ده	اس�ت.	که	

مهمترین	آن	ها	دولت	س�وریه	و	ترکیه،	گروه	های	شورشی	س�وریه	و	حاکمیت	اقلیم	کردستان	عراق	

بوده	اند.	رسانه	های	غربی،	شامل	رسانه	های	مستقل	و	آلترناتیو،	یا	مقاومت	روژئاوا	را	به	کل	نادیده	

گرفته	ان�د	ی�ا	در	انعکاس	و	پرداختن	ب�ه	آن	به	خوب�ی	کار	نکرده	اند.کوردها	به	طرزی	که	شایس�ته	ی	

آن	هاست	مورد	حمایت	قرار	نگرفته	اند.

ارتوگ�رول	کورکچو	)Ertugrul Korkchu(،	یک	نماینده	ی	پارلمان	ترکیه	از	حزب	چپ	گرای	طرفدار	

کوردها	ه�.د.پ	)حزب	دموکراس�ی	مردم(،	اخیرا	گفته	است	که	کوردها	در	حال	ایفای	همان	نقشی	

هس�تند	که	روس	ها	بعد	از	جن�گ	جهانی	اول	در	اروپا	ب�ازی	کردند.	از	حیث	سیاس�ی،	کوردها	گروه	

هم	گنی	نیستند	با	این	حال	اظهار	نظر	کورکچو	تا	حدی	درست	است،	زیرا	وضعیت	خاورمیانه	ی	فعلی	

تصویر	اروپای	اوایل	قرن	بیس�تم	را	تداعی	می	کند.	به	بیان	دقیقتر،	گروه	های	جهادی	به	ابزار	دست	

قدرت	های	اس�تعماری	و	رژیم	های	اقتدارگرا	تبدیل	شده	اند	و	در	حال	تثبیت	و	تقویت	هژمونِی	آن	ها	

در	منطقه	هس�تند.	روژئاوا	می	تواند	یک	آلترنانتیو	باش�د	زیرا	فرم	بالقوه	ای	از	خودمختاری	حاکمیت	

را	به	نمایش	می	گذارد	که	بنیاد	همه	ی	آئین	های	س�رکوب	گِر	جوامع	دینی	را	به	چالش	می	کشد	و	یک	

الگوی	کارا	از	همزیس�تی	هم�ه	ی	فرهنگ	ها	و	عقاید	مختلف	در	منطقه	ارائ�ه	می	دهد،	بدون	اینکه	

حق�وق	هیچ	ی�ک	از	آن	ها	را	نق�ض	کند.	تجرب�ه	ی	خودمختاری	روژئ�اوا	می	توان�د	همچون	مدلی	

برای	یک	کنفدرالیس�م	دموکراتیک	در	خاورمیانه	پنداش�ته	شود،	که	همه	ی	جوامع	در	آن	حق	تعیین	

سرنوش�ت	و	خودگردانی	داشته	باش�ند.	از	این	گذش�ته	روژئاوا	یک	تجربه	ی	بسیار	مترقی	است	زیرا	

	،)Hevi Ibrahim(	ابراهیم	ه�وی	هس�تند.	آن	تحوالت	و	تغییر	از	بس�یاری	اصلی	محرک	موتور	زنان

رئیس	کانتون	عه	فرین	تنها	یکی	از	نمونه	های	درخشان	آن	ها	است.

آلترناتی�و	روژئاوا،	نه	خیال	پردازانه	اس�ت	نه	اتوپیای�ی.	این	آلترناتیو	پیش�اپیش	تحقق	پذیری	خود	

را	از	طری�ق	راه	حل	ه�ای	پراکتی�ک	و	تحقق	ه�رروزه	ی	ایده	هایی	که	در	منش�ور	ق�رارداد	اجتماعی	

ارائه	ش�ده	اند،	به	اثبات	رس�انده	اس�ت.	در	واقع	روژئاوا	خود	را	همچ�ون	واقع	گرایانه	ترین	آلترناتیو	

دموکراتی�ک	در	غیرمنتظره	تری�ن	م�کان	ممکن	با	قاطعی�ت	تثبیت	می	کند.	اعالم	اتح�اد	با	انقالب	

روژئاوا	وظیفه	ی	حیاتی	همه	ی	کسانی	است	که	به	آینده	ی	خاورمیانه	فکر	می	کنند.

منبع

http://roarmag.org/2014/07/rojava-autonomy-syrian-kurds/
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خودمختاری دموکراتیک در روژئاوا
میشل َنپ

عضو	هیات	بازدیدکننده	از	روژئاوا	از	سوی	کمپین	»تاتورت«،	یک	کمپین	حمایت	از	مبارزات	

خلق	کورد	و	مستندسازی	نقش	دولت	و	شرکت	های	آلمانی	در	سرکوب	کوردها	توسط	ترکیه
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در	طی	33	س�ال	اخیر،	پی�کار	آزادی	خاهانه	ی	کورده�ا،	حزب	کارگران	کردس�تان	)پ.ک.ک(	و	

رهبر	آن	)عبداهلل	اوجاالن(	به	واکنش	صرف	نس�بت	به	تحوالت	اجتماع�ی	اکتفا	نکرده	اند،	بلکه	به	

تحواالت	شکل	داده	و	مراحل	بعدی	این	تحوالت	را	در	مسیر	رهایی	جامعه	پیش	بینی	کرده	اند.

پ.ک.ک	به	روش�نی	خاس�ته	ی	کورده�ا	را	نه	به	عنوان	مس�اله	ی	مل�ی	یا	قومی	بلک�ه	به	عنوان	

مس�اله	ی	رهای�ی	جامعه،	رهایی	جنس�یت	ها	و	همه	ی	م�ردم	می	داند.	کتاب	جامعه	شناس�ی	آزادی	

اوجاالن،	نقش�ه	ی	رهایی	روژئاوا	و	سراسر	خاورمیانه	را		با	بررسی	جزئیات	مراحل	رسیدن	به	آزادی	

مطرح	می	کند.

ما	در	طی	س�فرمان	به	روژئاوا،	افراد	زیادی	را	دیدیم	که	ارتباط	نزدیکی	با	اوجاالن	داش�تند	و	افراد	

دیگری	که	مش�خصا	در	س�یر	تاریخ	ش�کل	گیری	پ.ک.ک	مش�ارکت	داش�تند.	حاصل	ای�ن	ارتباط	

م�داوم،	نوعی	از	دگردیس�ی	در	منطقه	بود	)با	وجود	زمینه	های	اجتماع�ی	فئودالی	در	منطقه(.	زنان	

این	ارتباط	را	به	ش�کلی	ویژه	تر	برجس�ته	کردند.	آن	ها	برای	بیشتر	از	بیست	س�ال	در	باره	ی	پروژه	ی	

رهایی	زنان	کورد	آگاه	شده	اند	و	کوشیده	اند	که	آن	را	به	اجرا	بگذارند.	با	توجه	به	همه	ی	روابط	متقابل	

در	جنبش	آزادی	کوردستان،	مردم	زیادی	از	روژئاوا	به	پ.ک.ک	ملحق	شدند	و	در	شمال	کوردستان	

جنگیدند.	اما	اش�تباه	اس�ت	اگر	پ.ک.ک	را	مختص	شمال	کوردس�تان	بدانیم،	این	جنبش	به	ده	ها	

هزار	اکتیویست	روژئاوا	تعلق	داشته	و	دارد.

به	دنبال	بازداشت	اوجاالن	در	سال	1۹۹۹	سرکوب	رژیم	اسد	در	روژئاوا	شدت	بیشتری	گرفت.	بعد	

از	کش�تار	کوردها	در	سال	200۴	در	شهر	قامیش�لو،	خیزش	کوردها	و	بازسازماندهی	آن	ها	نیرو	گرفت	

و	به	تش�کیل	واحدهای	محافظت	نظامی	انجامید.	حزب	چپ	گرای	اتح�اد	دموکراتیک	)پ.ی.د(	

تش�کیل	شده	و	به	یک	نیروی	سیاسِی	منطقه	ای	نیرومند	تبدیل	شده	بود.	به	عالوه	پارادایم	نوینی	از	

دل	جنبش	های	کوردی	و	از	اندیش�ه	های	اوجاالن	ظهور	کرده	بود	که	از	کارهای	نظریه	پرداز	رهایی،	

م�ورای	بوکچین،	اله�ام	گرفته	بود.	و	از	طریق	آن،	مدل	کنفدرالیس�م	دموکراتی�ک	و	خودمختارِی	

دموکراتی�ک	معیار	بازس�ازماندهی	ق�رار	گرفت.	اوجاالن	رس�اله	ای	انتق�ادی	برای	بررس�ی	تاریخ	
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دولت	ه�ای	سوسیالیس�تی	واقعا	موجود	و	جنبش	ه�ای	رهایِی	ملی	که	خود	پ.ک.ک	را	هم	ش�امل	

می	شد،	تدوین	کرد.	او	نقش�ه	ی	»جامعه	ی	رهای	جنسیتی،	اکولوژیک،	دموکراتیک«	را	به	عنوان	

آلترناتیوی	برای	مفهوم	انقالب	که	با	مبارزه	ی	مسلحانه	برای	قبضه	ی	قدرت	سیاسی	تقال	می	کرد،	

ارائه	داد.	او	مفهوم	یک	»جامعه	ی	سیاس�ی	و	اخالقی«	را	ارائه	کرد	که	خود	را	اداره	می	کند	و	بیرون	

از	جامعه	ی	مصرفی	و	مرده	ی	کاپیتالیستی	خود	را	مستقر	می	کند.

پیش	از	آغاز	ش�ورش	در	س�وریه،	کوردهای	روژئاوا	نخس�تین	کمیته	ها	و	شوراهای	خود	را	تشکیل	

دادند	و	یک	س�ازمان	دموکراتیک	رادیکال	در	بیش�تر	مناطق	به	وجود	آوردند.	بعد	از	1۹	جون	2012 

شهرهای	کوبانی،	عه	فرین،	دیریک	و	بسیاری	جاهای	دیگر	از	زیر	سلطه	ی	رژیم	اسد	آزاد	شدند؛	گویا	

قدرت	بازسازماندهی	خود	را	فاش	کرده	بود.	پایه	های	نظامی	بازآرایی	شده	بودند	و	دسته	های	پرشمار	

نیروهای	نظامی	رژیم	عقب	نش�ینی	و	فرار	را	به	قرار	ترجی�ح	داده	بودند.	در	این	میان	فقط	در	دیریک	

جن�گ	درگرفت	و	تعداد	کمی	تلفات	داد.	اما	همانطور	که	مردم	دیریک	به	ما	گفتند،	با	بازس�ازماندهی	

جدید	از	حمالت	سنگین،	انتقام	و	اقدامات	خرابکارانه	ی	رژیم	جلوگیری	به	عمل	آمد.

محافظت-از-خود و راه سوم
با	در	نظ�ر	گرفتن	فازها	و	سیاس�ت	های	جنب�ش	کوردها	در	روژئاوا،	همزمان	ش�اهد	ش�کل	گیری	

پارادای�م	دیگ�ری	از	کنفدرالیس�م	دموکراتی�ک	هس�تیم:	محافظت-از-خود	و	تق�دم	راه	حل	های	

غیرخش�ونت	آمیز.	قبل	از	درگرفتن	انقالب	سوریه،	جنبش	کوردها	و	مخصوصا	پ.ی.د	مقاومت	را	

در	برابر	رژیم	اس�د	آغاز	کرده	بود.	آن	ها	این	مقاومت	را	همچون	یک	گذار	دموکراتیک	دیدند؛	و	با	آن	

از	میلیتاری�زه	کردن	پیکار	جلوگیری	کردند.	اما	قبل	از	درگرفتن	جنگ،	اسالمی	س�ازی	و	وابس�تگی	

ش�ورش	س�وری	ها،	کوردهای	روژئاوا	راه	س�ومی	را	انتخاب	کردن�د:	این	راه	نه	طرف	رژیم	اس�د	را	

می	گرف�ت	و	نه	طرف	مخالفان	را.	راه	س�وم	بنا	را	بر	محافظت-از-خود	گذاش�ت،	اما	به	جنگ	روی	

نیاورد.	جنبش،	این	سیاست	ها	را	تا	امروز	نگه	داشته	است	)جوالی	201۴(.	از	همین	رو	در	قامیشلو،	

در	نواحی	ای	که	حامیان	رژیم	اسد	در	آن	ها	اقامت	داشتند،	واحدهای	نظامِی	ارتش	رژیم	واکنشی	به	

کوردها	نش�ان	ندادند.	همین	امر	در	مورد	فرودگاه	هم	صدق	می	کند.	هدف˚ دستیابی	به	یک	راه	حل	

دموکراتیک	و	سیاسی	برای	تمام	سوریه	بوده	و	هنوز	هم	هست.
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کمون ها همچون مرکز جامعه
»ش�کل	دادن	ب�ه	موقعیت�ی	که	در	آن	هم�ه	ی	گروه	ه�ای	سیاس�ی	و	اجتماعی،	جوام�ع	دینی،	یا	

گرایشات	روشنفکری	می	توانند	خود	را	در	فرآیندهای	تصمیم	گیری	محلی	بدون	واسطه	بیان	کنند،	

آفرینش	سطح	کارکردی	ای	است	که	می	توان	آن	را	دموکراسی	مشارکتی	نامید.«

عبداهلل	اوجاالن،	کنفدرالیسم	دموکراتیک	)لندن،	2011(،	ص	26.

هدف	کنفدرالیس�م	دموکراتیک	خودمختاری	جامعه	اس�ت:	به	جای	حاکمیت	بر	جامعه،	جامعه	ی	

سیاس�ی	خودش	را	اداره	می	کند.	کنفدرالیس�م	دموکراتیک	ن�ه	یک	مدرنیته	ی	کاپیتالیس�تی،	بلکه	

نوعی	مدرنیته	ی	دموکراتیک	را	ارائه	می	کند.	برای	اینکه	این	سیستم	در	روژئاوا	ممکن	شود،	کمون	

به	مرکز	سیس�تم	اجتماعی	بدل	ش�د.	کمون،	خودگردانی	خیابان	ها،	همچون	کانون	مرکزی	جامعه	

ظاهر	شدند.

تصمیم	گی�ری	در	کمون	ها	مس�تلزم	برآوردن	س�همیه	هایی	بود	یعنی	برای	اخذ	ه�ر	نوع	تصمیمی	

در	اینجا	و	در	همه	ی	ش�وراهای	روژئاوا،	حداقل	۴0	درصد	از	مش�ارکت	کنندگان	در	بحث	ها	باید	زن	

می	بودند.	همه	ی	دغدغه	های	روزانه	ی	مدیریتی،	انرژی،	و	منبع	غذا،	و	به	همان	اندازه	مشکالت	

اجتماعی	یا	خشونت	های	مردساالرانه،	منازعات	خانوادگی،	و	موضوعات	بسیار	دیگری	در	کمون	ها	

به	بحث	گذاشته	شده	و	در	صورت	امکان	حل	می	شوند.	کمون	ها	کمیسیون	هایی	دارند	که	به	همه	ی	

مسائل	اجتماعی	رس�یدگی	می	کنند،	هر	چیزی	از	سازمان	دهی	گرفته	تا	عدالت،	زیرساخت	ها،	امور	

جوان	ها،	اقتصاد،	و	ساختار	تعاونی	های	شخصی	)مثل	نانوایی	ها،	تولیدی	های	لباس،	و	پروژه	های	

کش�اورزی(.	بهداشت	شهری	و	به	ویژه	مش�کالت	اکولوژیک	از	جمله	دغدغه	های	کمیسیون	های	

اکولوژیک	هس�تند.	ضرورت	تقویت	جایگاه	اجتماعی	زنان	مهم	تر	از	همه	ی	این	هاست:	کمیته	های	

اقتصاد	زنان	به	زنان	کمک	می	کند	تا	به	اسقالل	اقتصادی	برسند.

کمون	به	عنوان	س�رای	مردم	)ماال	گه	ل(	پشتیباِن	همه	ی	مطالبات	مردمی	است؛	کمون	همزمان	

یک	نهاد	پشتیبانی	و	در	عین	حال	یک	نوع	دادگاه	است.	جلب	بیشترین	موافقت	و	رضایت	مهم	ترین	

فعالیت	کمون	اس�ت،	س�رپیچی	های	عمومی	و	علل	تخلف	مورد	بررس�ی	قرار	گرفته	و	بر	آن	ها	غلبه	

می	شود،	و	از	قربانی	در	برابر	تخلف	محافظت	می	شود.	سرای	زنان	)ماال	ژنان(	در	برابر	خشونت	های	

مردساالرانه	و	هر	گونه	تعدی	ای	که	زنان	را	هدف	قرار	می	دهد	مسئول	و	پاسخگو	است،	سرای	زنان	

زیر	نظر	شورای	زنان	)ساختاری	موازی	با	شورای	مختلط	کمون	ها(	فعالیت	می	کند.

همان	ط�ور	که	ما	از	نزدیک	ش�اهد	بودی�م،	متنوع	ترین	هویت	های	مردم�ی	)مخصوصا	عرب	ها	و	
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آشوری	ها(	در	کمون	ها	مشارکت	می	کنند.	سرای	زنان	نیز	در	راستای	حل	مشکالت	اجتماعی	تالش	

می	کند	و	مسئولیت	تحقق	آرمان	های	رهایی	زنان	را	بر	عهده	دارد.	شوراها	تا	حد	امکان	رای	اکثریت	

را	مالک	قرار	می	دهند.	کمون	ها	نمایندگان	خود	را	به	شوراهای	منطقه	ی	مربوطه	و	شوراهای	شهر	

می	فرستند،	این	ساختار	تا	شورای	جامع	روژئاوا	پیش	می	رود.

خودمختاری دموکراتیک و دولت-ملت
»هم	زیستی	مس�المت	آمیز	دولت-ملت	و	کنفدرالیس�م	دموکراتیک	به	شرطی	ممکن	می	شود	که	

دولت-مل�ت	در	امور	مرک�زی	خودگردانی	دخالت	نکن�د.	هر	نوع	مداخله	ای	ب�ه	منزله	ی	فراخاندن	

محافظت-از-خوِد	جامعه	ی	مدنی	خاهد	بود.«

عبداهلل	اوجاالن،	کنفدرالیسم	دموکراتیک،	ص	32

کنفدرالیسم	دموکراتیک	نوعی	از	خودگردانی	است	و	به	همین	خاطر	در	برابر	مدل	دولت	می	ایستد.	

کنفدرالیس�م	دموکراتیک	تالشی	برای	انقالب	اجتماعی	مداوم	اس�ت،	از	این	رو	در	همه	ی	جوانِب	

س�اختار	اجتماعی	بازتاب	می	یابد.	در	صورتی	که	کنفدرالیس�م	دموکراتیک	در	پراکتیک	خود	همه	ی	

ساختارها	را	به	صورت	خود-سازمانده	و	خودگردان	در	دست	بگیرد،	می	تواند	بر	دولت	غلبه	کند.	در	

چنین	جامعه	ای	مرزهای	محلی،	استانی	یا	دولتی	هیچ	نقشی	نخاهند	داشت.

در	واقع،	کنفدرالیسم	دموکراتیک	به	واسطه	ی	خودگردانی	جامعه،	ضرورت	دولت	و	دولت-ملت	

را	از	اعتبار	می	اندازد.	در	این	مدل	اجتماعی،	کمون،	شورا	و	جامعه	با	مرکزیت	سیاسی	کمون	یکپارچه	

می	ش�وند.	ظاهرا	منطقه	ی	روژئاوا	پیروی	از	مدِل	کانتونی	س�وئیس	را	انتخاب	کرده	است،	و	خود	را	

بر	اس�اس	خودمختاری	منطقه	ای	فراگیر	کانتون	ها	ساختار	بخشیده	اس�ت.	کانتون	از	دل	مشارکت	

شوراهای	سیاسی	خودمختار	پدید	می	آید.	در	برابر	دولت-ملت	که	بر	پایه	ی	همگن	سازی	اجتماعی	

از	طریق	هویت	س�ازی	و	اقدام	های	قهرآمیزش	استوار	است،	بنیان	کنفدرالیسم	دموکراتیک	بر	تنوع	

اجتماعی	اس�ت.	با	بررس�ی	س�یر	تاریخ	جهان	می	توان	گفت	که	خون	ریزی	پای�ه	ی	همه	ی	دولت-

ملت	ها	است.

در	این	منطقه	معموال	سیاس�ت	های	عربیزه	کردن	س�وریه	و	تورکیزه	کردن	ترکیه	مطرح	بودند.	در	

حالی	که	س�وریه	میهن	عرب	های	سنی	و	ش�یعه،	کوردهای	سنی،	مسیحیان	آش�وری،	کلدانی	ها،	

کورده�ای	ایزدی،	ارمنی	ها،	آرامی	ه�ا،	چچنی	ها،	ترکمن	ها	و	گروه	ه�ای	قومی،	دینی	و	فرهنگی	

دیگری	هم	هس�ت.	هم�ه	ی	این	گروه	های	اجتماعی	باید	درون	سیس�تم	ش�ورایی	و	س�همیه	های	
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متناسب	آن،	بتوانند	خود	را	نمایندگی	کنند.

کمون	همچون	س�اختاِر	خودگردانی،	که	بدون	واسطه	به	همسایگی	خود	پیوند	می	یابد،	باید	مرکز	

خودگرانی	سیاس�ی	باش�د.	کمون	به	منظور	ارتقای	س�طح	س�ازماندهی	اجتماعی	ب�رای	اعضایش	

همایش	های	آموزش�ی	در	باره	ی	موضوعاتی	مانند	خود-تعینی	و	حقوق	دموکراتیک،	رهایی	زنان،	

تاریخ	سوریه،	تاریخ	کردستان،	زبان	کوردی	و	دیگر	موضوعات	اجتماعی	برگزار	می	کند.

ما	در	طی	س�فرمان	موفقیت	انواع	مختلف	کاربست	های	این	سیس�تم	اجتماعی	را	از	منطقه	ای	به	

منطقه	ی	دیگر	از	نزدیک	دیدیم.	در	بسیاری	از	مناطق	شوراهای	عرب	و	به	ویژه	آشوری	ها	صمیمانه	

و	تنگانگ	با	جنبش	اجتماعی	دموکراتیک	)TEV-DEM(	کار	می	کنند.	جایگاه	های	مرکزی	به	س�ه	یا	

چهار	نفر	به	عنوان	روس�ای	جلسه	که	با	گروه	های	اجتماعی	منطقه	هماهنگ	هستند	اختصاص	داده	

می	شود.

شورای عالی، یا دموکراسی پارلمانتاریستی؟
کوردها	دهه	هاس�ت	ک�ه	دارن�د	در	مناطق	مختل�ف	تجربه	ی	جنبش	ه�ای	ک�وردی،	مفهوم	های	

رهایی	زنان	و	آزادی	اجتماعی	را	تجربه	می	کنند،	اما	با	این	حال	اینجا	و	آنجا	انش�عاباتی	را	هم	از	س�ر	

گذرانده	اند.	برخی	سازماندهی	احزاب	سنتی	را	به	سازماندهی	شوراها	ترجیح	می	دهند.

این	مش�کل	در	روژئاوا	با	یک	س�اختار	دوگانه	حل	شده	اس�ت.	از	طرفی	پارلمان	انتخاب	می	شود،	

بدی�ن	منظور	قرار	اس�ت	انتخابات	آزاد	تح�ت	نظارت	بین	المللی	ه�ر	چه	زودتر	ص�ورت	پذیرد.	این	

پارلم�ان	نقش	یک	س�اختار	موازی	با	ش�وراها	را	دارد،	دول�ت	موقت	را	که	در	آن	هم�ه	ی	گروه	های	

اجتماعی	و	سیاس�ی	نمایندگی	می	ش�وند	تشکیل	می	دهد،	در	همان	حال	سیس�تم	شورایی	نوعی	از	

پارلمان	موازی	را	ش�کل	می	دهد.	ساختاربخش�ی	و	قوانین	این	همکاری	هم	زمان	به	بحث	گذاشته	

می	شود.

از میان برداشتن فاصله
ماموس�تا	عبدالس�الم،	عضو	جنب�ش	اجتماع�ی	دموکراتیک	)TEV-DEM(	در	حس�که	سیس�تم	

کمون	ه�ا	در	آنجا	را	توضیح	داده	اس�ت.	او	می	گوید:	»بین	ش�وراها	و	مردم	فاصله	وجود	داش�ت	به	

همی�ن	خاطر	سیس�م	کمون	را	بهبود	دادیم«.	»	اینجا	16	ش�ورای	بخش	دارد.	در	هر	ش�ورا	1۵	الی	

30	نف�ر	حضور	دارند.	ح�دودا	۵0	خانوار	یک	کمون	را	تش�کیل	می	دهند.	کمون	ه�ا	خیلی	زیاداند	در	
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ه�ر	بخش	ح�دود	10	الی	30	کمون	با	1۵	ال�ی	30	نفر	وجود	دارد.	بخش	مفته	)Mifte(	در	حس�که	2۹ 

کم�ون	و	بخش	همس�ایه	ی	آن	11	کم�ون	دارد.	هر	بخش	تقریب�ا	دارای	20	کمون	ب�ه	ازای	هر	هزار	

نفر	اس�ت.		16	شورای	بخش	شکل	گرفته،	کمون	ها	را	تش�کیل	می	دهند.	صد	و	یک	نفر	در	شورای	

شهر	حسکه	حضور	دارند.	به	عالوه	پ.ی.د	هم	مانند	پنج	حزب	دیگر،	پنج	نماینده	در	شورای	شهر	

دارد.	ش�ورای	بخش	ها	معموال	ه�ر	دو	ماه	همدیگر	را	مالقات	می	کنند.	بیس�ت	و	یک	نفر	به	عنوان	

اعضای	کوئوردیناس�یون	انتخاب	می	شوند.	جلس�ات	رهبری	هر	ماه	یک	بار	و	گاهی	خارج	از	برنامه	

)برای	موارد	خاص(	برگزار	می	ش�وند.	نبای�د	درصد	نماینده	های	زن	یا	مرد	کمتر	از	۴0	درصد	باش�د.	

تصمیم�ات	بر	اس�اس	اصل	رای	اکثریت	گرفته	می	ش�وند.	باید	توجه	داش�ت	که	یک	ف�رد	نباید	روند	

قانونی	را	تحت	الش�عاع	قرار	دهد	و	روند	قانونی	بر	فرد	ارجح	است.	روسای	جلسه	انتخاب	می	شوند.	

اعضای	کمون	نامزدهای	خود	را	اعالم	کرده	و	از	میان	آن	ها	انتخاب	می	کنند.«

کار زنان
در	اوای�ل	اقامت	م�ا	در	روژئاوا	ش�یرین	ابراهیم	عمر،	زنی	۴۵	س�اله	از	محله	ی	هیَلل�ی	)Hileli(	در	

قامیشلو،	گزارش	کار	زنان	در	کمون	خود	را	به	ما	داد.

»ما	در	کمون	مان	60	زن	فعال	هستیم.	هفته	ای	یک	بار	کار	آموزشی	انجام	می	دهیم.	ما	با	هم	کتاب	

می	خانیم	و	در	باره	ی	آن	بحث	می	کنیم.	دو	بار	در	ماه	زنان	دیگر	را	مالقات	می	کنیم	و	وظایف	انقالب	

را	برای	آن	ها	توضیح	می	دهیم.	بس�یاری	از	آن	ها	هنوز	تحت	تاثیر	منطق	دولت	هستند.	بیشتر	آن	ها	

فک�ر	می	کنند	که	به	تنهایی	از	پس	اداره	ی	امور	خ�ود	برنمی	آیند.	بچه	های	زیادی	دارند،	و	در	فضای	

خانواده	با	مش�کالت	زیادی	درگیر	هس�تند.	بچه	ها	به	جای	رفتن	به	مدرسه	در	بیرون	و	در	خیابان	ها	

بازی	می	کنند.	این	موضوع	ما	را	نگران	کرده	اس�ت.	ما	کمیته	ای	داریم	که	در	آن	برای	خانواده	هایی	

که	درآمد	کافی	ندارند،	مواد	غذایی	الزم	را	تهیه	می	کنیم.

کمیته	ی	صلح	با	خانواده	ها	صحبت	می	کند.	در	صوررتی	که	در	خانواده	ای	خش�ونت	اعمال	شود،	

زن	می	تواند	از	آسایش	)Asayis(	درخاس�ت	کمک	کند.	از	حیث	اجتماعی	اینکه	مردی	زنش	را	کتک	

بزند	محکوم	شناخته	ش�ده	است.	مواردی	از	این	دست	تقریبا	دارند	متوقف	می	شوند.	در	محله	های	

دیگر	در	جاهایی	هنوز	خش�ونت	وجود	دارد.	در	گذش�ته	اینکه	تلویزیون	در	یک	آپارتمان	2۴	س�اعته	

روش�ن	باش�د	امری	معمولی	بود،	آن	هم	با	کانال	های	ترکیه	ای	و	به	زبان	عربی	که	مشکل	بزرگی	به	

حس�اب	می	آمدند.	اما	با	قطع	یکهویِی	برق،	تلویزیون	ها	خاموش	و	ذهن	مردم	آزاد	شد	تا	وقت	کافی	
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برای	کارهای	دیگر	داشته	باشند.

بسیاری	از	زن	ها	در	سن	جوانی	و	یا	حتی	در	کودکی	ازدواج	کرده	اند،	به	همین	خاطر	حاملگی	خارج	

از	روابط	زناش�ویی	اتف�اق	نمی	افتد.	حاال	دیگر	آن	ه�ا	می	دانند	که	آموزش	برای	آن	ها	مفید	اس�ت	و	

می	توانند	زندگی	بهتری	داشته	باشند.

هفته	ای	یک	بار	بیرون	می	رویم	و	مقداری	پول	جمع	می	کنیم.	این	یک	راه	س�مبلیک	برای	کمک	

کردن	اس�ت.	یک	هفته	نامه	به	نام	Rohahi	با	قیمت	خیلی	کم	منتش�ر	می	کنی�م	به	همین	خاطر	همه	

می	توانند	آن	را	بخانند.	هفته	نامه	به	زبان	های	کوردی	و	عربی	منتش�ر	می	شود.	وقتی	دور	هم	جمع	

می	ش�ویم	موضوعات	ما	دیگر	مانند	س�ابق	گپ	و	ش�ایعه	و	درد	دل	نیس�تند،	بلکه	در	مورد	پیشرفت	

سیاسی	و	سازماندهی	زنان	صحبت	می	کنیم.	ما	سیاست	را	در	اینجا	و	در	همین	بخش	می	فهمیم.

در	بس�یاری	از	بخش	ها	س�رای	زنان	هم	وجود	دارد.	این	خانه	ها	ش�باهتی	به	س�رای	امن	زنان	در	

آلمان	ندارند،	در	س�راهای	ما	زنان	می	توانند	دور	هم	جمع	شوند	و	چیزهایی	را	به	هم	آموزش	دهند	و	

در	مورد	مشکالت	شان	با	هم	مشورت	کنند.	در	این	سراها	به	صورت	دوره	ای	کالس	های	کامپیوتر،	

زبان	و	خیاطی	برگزار	می	شوند.«

 Sere(	کانیه	س�ره	اس�ت.	اجتماعی	سکسیس�م	علیه	مبارزه	به	کم�ک	زنان	س�رای	کار	تری�ن	مهم

Kaniye(	یکی	از	نمایندگان	س�رای	زنان	می	گوی�د:	»زنان	)نه	فقط	زنان	ک�ورد	بلکه	زنان	عرب	هم(	

وقتی	که	با	مشکل	روبرو	می	شوند	به	ما	مراجعه	می	کنند.«

ما	از	نزدیک	شاهد	یکی	از	فرآیندهای	تحقیق	و	رسیدگی	آنان	بودیم.	دو	پیرزن	عرب	آمدند	و	از	زنان	

س�رای	زنان	درخاست	کمک	کردند.	س�ره	کانیه	می	گوید:	»ما	همه	ی	خانواده	ها	را	از	طریق	سیستم	

کمونی	می	شناس�یم.	از	وضعیت	اقتصادی	هم�ه	ی	خانواده	ها	خبر	داریم،	و	می	دانیم	که	چه	کس�ی	

همس�ر	و	یا	بچه	هایش	را	کتک	می	زند.	ف�ورا	به	آنجا	می	رویم	و	با	عاملین	ماج�را	صحبت	می	کنیم	تا	

بتوانیم	راه	حلی	پیدا	کنیم.«	او	مالقات	با	دو	زن	عرب	را	پذیرفت	تا	راه	حلی	برای	مشکل	شان	بیایند.

حل منازعه
کمون	جایی	نه	فقط	برای	خود-س�ازماندهی	بلکه	برای	حل	منازعه	ی	اجتماعی	است.	مواجهه	با	

مش�کالت	اجتماعی	در	بخش	ها،	حمایت	از	اعضای	فقیرتر	کمون،	و	توزیع	عادالنه	ی	سوخت،	نان	

و	مواد	غذایی	از	جمله	مش�غله	های	کمون	هس�تند.	جلس�ات	کمون	نه	تنها	به	منازعات	و	جنگ	های	

محلی	متداول	رسیدگی	می	کند	بلکه	برای	مبارزه	با	خشونت	علیه	کودکان	و	حل	آن	ها	نیز	می	کوشد.	
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ما	در	جلس�ه	ی	نمایندگان	یک	کمون	حاضر	شدیم:	آن	ها	در	مورد	اعضای	خانواده	ای	که	بچه	شان	را	

زندانی	کرده	بودند	بحث	می	کردند.	رفتار	این	خانواده	تحت	نظر	قرار	گرفته	ش�د	و	به	دنبال	آن	کنترل	

شد.	این	سوءرفتارها	در	صورتی	که	متوقف	نشوند،	کودک	را	به	جایی	محافظت	شده	خاهند	سپرد.

منبع

http://new-compass.net/articles/revolution-rojava
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تقلیل نبرد روژئاوا
مهران جنگلی مقدم
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واقعیت	اینست	که	»روژئاوا«	از	زیر	آوار	وضعیت	موجود	سربلند	کرده	است.	از	زیر	آوار	فرآورده	های	

آکادمیک	علوم	انس�انی	که	رسالت	شان	را	در	روایتی	ش�یطنت	آمیز،	»تفسیر«	جهان	قرار	داده	اند،	از	

زیر	آوار	»ایدئولوژی«	که	همه	ی	اجزای	زیست	فردی	و	اجتماعی	»نرمال«	را	در	خود	بلعیده	است،	

از	زیر	آوار	آن	قول	مش�هور	که	اعالم	می	کرد	با	سیطره	ی	سیاس�ی	لیبرال	سرمایه	داری	بر	کمونیسم،	

»پایان	تاریخ«	فرارسیده	اس�ت	و	نسخه	ی	پایانی	وضعیت	را	جز	لیبرال	سرمایه	داری	ترسیم	و	تجویز	

نخواه�د	کرد	و	هر	نوع	ش�کاف	در	وضعی�ت	را	به	منزله	ی	ام�ری	رادیکال	و	عمل�ی	انقالبی	از	پیش	

محکوم	به	شکس�ت	می	داند،	از	زیر	آوار	چنین	وضعیتی	است	که	روژئاوا	سر	بلند	کرد	و	با	سازماندهی	

مردم�ی	و	ب�ا	تدوین	و	به	اجرا	گذاش�تن	قانون	اساس�ی	س�ه	کانت�ون	خودمختار،	بیش	از	ه�ر	چیز	به	

»شکاف«	در	وضعیت	مسلط	رسمیت	داد.

روژئاوا	قبل	از	هر	چیز	وارونگی	ایدئولوژی	مس�لط	را	آش�کار	کرد	و	نشان	داد	که	ایدئولوژی	مسلط	

امری	معادل	با	خود	وضعیت	اس�ت،	بنابراین	فرض	واجب	برای	ایدئول�وژی	این	بود	که	در	مواجهه	

ب�ا	روژئاوا	خودش	را	بازس�ازی	کند.	این	بازس�ازی	معطوف	به	احیای	اقتدار	از	دس�ت	رفته	بود	از	راه	

فرو	کاس�تن	روژئاوا	به	کلیش�ه	هایی	ک�ه	تاروپود	ایدئولوژی	حاک�م	را	با	آن	تنیده	بودند،	کلیش�ه	هایی	

مانند	س�روری	ش�مال	بر	جن�وب	و	بازتولید	مداوم	مرکز	و	حاش�یه	)ب�ی	جهت	نبود	ک�ه	در	متن	های	

منتش�ر	ش�ده	در	رس�انه	های	جریان	اصلی،	در	کنار	واژه	ی	»کانتون«	بالفاصله	به	اقتباس	این	واژه	

از	نظام	سیاس�ی	س�وئیس	اش�اره	می	ش�ود	تا	مخاطب	لحظه	ای	فراموش	نکند	که	در	بهترین	حالت	

مصرف	کننده	ی	کاالیی	است	که	در	دنیای	»متمدن«	تولید	شده	است.(	بخش	دیگر	این	بازسازی	در	

این	بود	که	روژئاوا	همچون	اس�تثنایی	قابل	چشم	پوشی	فرض	شود	که	بیش	از	آنکه	محصول	امری	

جمعی	اس�ت،	مملو	از	امکان	های	غیر	قابل	دست	یابی	فردی	است	که	تکرار	آن	را	در	فضای	سیاسی	

دیگ�ری	غیر	ممک�ن	می	کند.	هم�ه	ی	این	ها	مس�تلزم	آن	بود	که	رس�انه	ها	درباره	ی	روژئاوا	ش�روع	

به	س�خن	گفتن	می	کردند،	اتفاقی	که	جای�ش	را	به	پرگویی	های	تقلیل	دهنده	درب�اره	ی	کوبانی	داد	تا	

رویکرد	ایدئولوژیک	حاکم،	خودش	را	پش�ت	نقاب	حمایت	از	کوبان�ی	پنهان	کند.	کوبانی	به	نیابت	از	
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روژئاوا	و	به	واس�طه	ی	آنکه	صحنه	ی	درگیری	نظامی	بود،	اس�تعداد	آن	را	داش�ت	که	در	چهارچوب	

نظم	رسانه	ای	و	سیاس�ی	موجود	بازنمایی	شود	و	در	تصویر	بازنمایی	شده	اش	تحریف	شود.	این	آغاز	

سخن	گفتن	درباره	ی	کوبانی	بود،	از	طرف	همه	ی	آنها	که	روژئاوا	را	با	آگاهی	کامل	نادیده	می	گرفتند	

و	در	عین	حال	درباره	ی	کوبانی	و	ش�جاعت	مردان	و	زنان	کوبانی	سخن	می	گفتند.	آنچنان	که	در	بین	

ازدحام	توخالی	این	گفت	وگوها	می	شد	به	عنوان	مثال	صداهایی	مانند	صدای	ولیعهد	سابق	ایران		یا	

پان	ایرانیست	ها	را	هم	شنید	که	مردم	را	به	حمایت	از	مقاومت	کوبانی	دعوت	می	کنند.

واقعیت	آنست	که	تمایل	ذاتی	وضعیت	و	سخنگویانش	علی	رغم	گفت	وگوهای	تقلیل	دهنده	ای	که	

درباره	ی	کوبانی	صورت	می	گرفت،	همچنان	سکوت	درباره	ی	روژئاوا	و	حذف	محتوای	سیاسی	آن	

اس�ت.	تقریبًا	هیچ	تحلیل	و	بازتابی	که	الگوی	سیاسی	و	اجتماعی	پیاده	شده	در	روژئاوا،	در	خصوص	

هم	زیستی	و	مشارکت	سیاسی	گروه	های	مختلف	مذهبی	و	زبانی،	وضعیت	زنان،	حذف		زبان	و	دین	

رس�می،	لغو	اعدام	و	جدایی	دین	از	سیاس�ت	را	بیان	کن�د،	و	تقریبًا	هیچ	ترجمه	ای	از	قانون	اساس�ی	

روژئاوا	در	رس�انه	های	جریان	اصلی	دیده	نمی	ش�ود.	این	پنهان	سازی	و	س�کوت	عامدانه	درباره	ی	

روژئ�اوا	و	فق�دان	اولویت	تحلیلی	درخصوص	سیاس�ت	رهایی	بخش�ی	که	در	روژئاوا	جاریس�ت،	در	

منطق�ه	ای	که	تا	گردن	در	منجالب	»س�رمایه	داری	ارتجاعی«	و	»بنیادگرای�ی	مذهبی«	فرو	رفته،	

نشان	از	تالش�ی	ایدئولوژیک	برای	احیای	اقتداریست	که	با	مقاومت	در	کوبانی	و	سیاست	در	روژئاوا	

از	دست	رفته	می	نمود.

تقلیل روژئاوا به کوبانی
بعد	از	کش�تار	و	آواره	س�ازی	ایزدیان	توس�ط	داعش	بود	که	ایزدی	بودن	برای	رسانه	ها	جذاب	شد.	

گویا	که	نوع	بدوی	و	ناش�ناخته	ای	از	زیس�ت	بش�ری	در	اعماق	س�یاه	جنگلی	دور	کش�ف	شده	باشد،	

رس�انه	ها	در	حال	اظهار	نظر	درباره	ی	شیطان	پرس�ت	بودن	یا	نب�ودن	ایزدی	ها	بودند.	موضوعی	بی	

خطر	و	غیرمداخله	گر	در	وضعیت	که	باید	درباره	ی	آن	ویژه	برنامه	هایی	»کارشناسی	شده«	و	در	جهت	

باال	بردن	آگاهی	مخاطب	س�اخت	و	ضمن	انتقال	این	پیام	که	»خاورمیانه	هنوز	مکان/	فرهنگ	های	

کشف	نشده	دارد«	رسالت	خطیر	رسانه	را	در	پاسداشت	مردمی	در	حال	انقراض	به	انجام	رساند.

ام�ا	این	رویکرد	کاس�بکارانه	از	ابتدا	معلوم	بود	ک�ه	درباره	ی	روژئاوا	و	در	م�ورِد	به	خصوِص	کوبانی	

ج�واب	نمی	دهد.	از	ابتدا	معل�وم	بود	محتوای	جغرافیای	سیاس�ی	روژئاوا،	محتوای�ی	مداخله	گر	در	

وضعیت	اس�ت	و	دربرابر	اشتهای	وضعیت	که	میل	به	بلعیدن	و	دفع	همه	چیز	دارد،	به	علت	محتوای	
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متفاوت�ش	مقاومت	خواهد	کرد.	آنچنان	که	نمی	توان	با	آن	مانند	ش�ی	ای	بازمانده	از	اعصار	پیش�ین	

روبرو	شد	و	خبر	مربوط	به	آن	را	با	ریسکی	کنترل	شده	در	گوشه	ای	از	روزنامه	کار	کرد	و	متن	و	فرامتن	

را	بحرانی	نکرد.

بع�د	از	آنکه	معلوم	ش�د	مقاومت	در	کوبانی	قصد	آن	را	ندارد	که	سرنوش�ت	محت�وم	را	بپذیرد،	دیگر	

نمی	ش�د	سیاس�ت	س�کوت	خبری	را	درباره	ی	کوبانی	ادام�ه	داد	و	ابتکار	عمل	را	به	دس�ت	نگرفت.	

ای�ن	آغاز	مخابره	ی	»اخبار	فوری«	درباره	ی	کوبانی	بود.	اما	باید	سیاس�ت	خبری	را	طوری	پیش	برد	

ک�ه	ضمن	حفظ	برتری	گفتمانی	ایدئول�وژی	غالب،	از	واقعیت	آلترناتیو	روژئاوا	پرده	برداری	نش�ود،	

بنابرای�ن	همه	چیز	منوط	ش�د	به	تعلی�ق	روژئاوا	تا	کوبانی	در	غیاب	سیاس�تی	که	از	روژئ�اوا	می	آمد	از	

حقیقت	و	معنا	تهی	شود	تا	اگر	نه	در	تجاوز	نظامی	که	در	تصویر	بازنمایی	شده	اش	که	حکمًا	تقلیل	یافته	

است،	سقوط	کند.

تقلیل کوبانی به کلیشه های نظم مسلط
برای	آن	که	مقاومت	کوبانی	فرو	کاسته	شود،	زدودن	روژئاوا	از	آن	به	تنهایی	کافی	نیست،	بلکه	باید	

از	مقاومت	در	کوبانی	»سیاس�ت	زدایی«	شود	و	امر	جمعی	مقاومت	که	ضرورتًا	سیاسی	است،	تقلیل	

یابد	به	ویژگی	های	روان	ش�ناختی	فردی	مانند	شجاعت	و	محصور	بماند	در	خصلت	های	فراانتخابی	

مانند	کورد	بودن	و	محدود	شود	به	تصویری	زیبایی	شناختی	که	صفحه	ی	نخست	رسانه	ها	را	متفاوت	

می	کن�د	و	ت�ا	کمپانی	ه�ای	مد	و	لباس	ه�م	امتداد	می	یاب�د	و	در	یک	جمل�ه	بای�د	آن	را	از	مدلول	های	

اجتماعی	و	سیاس�ی	ای	که	در	گستره	ای	به	نام	روژئاوا	در	جریان	است	تهی	کرد.	باید	زمینه	ها	و	تاریخ	

آن	را	زدود	تا	آنچه	باقی	می	ماند	قابل	دسته	بندی	در	سنت	های	بورژوایی	باشد	که	بتوان	از	درون	آن،	

خصلت	هایی	را	که	فردی	اند	و	ضرورتًا	غیر	سیاس�ی	برکش�ید	تا	به	ش�یوه	ی	داستان	های	هالیوودی،	

برآم�دن	قهرمانی	از	ناکجاآباد	و	بیرون	از	تاریخ	را	توجیه	کنند	که	در	آن	جز	اش�باح	منفرد	و	س�رگردان	

زندگی	نمی	کند	و	مقاومت	امری	خالف	آمد	اس�ت	که	با	خصائص	فراتاریخی	که	معلوم	نیس�ت	کجا	و	

چگونه	ش�کل	گرفته	اس�ت،	بیرون	از	اراده	ی	جامع�ه	ظهور	می	کند	و	در	انتها	اگر	ت�ن	به	ادغام	ندهد	

از	س�وی	»قوانین	طبیعی	زندگی«	پس	زده	می	ش�ود	و	هم	آن	که	به	عناصر	غی�ر	ارادی	مانند	»کورد	

بودن«	)در	مقابل	عرب،	ترک،	فارس	بودن(	تاکید	ش�ود	و	زمینه	های	ش�کل	گیری	مقاومتی	مردمی	

دس�تکاری	و	خصلتی	ناسیونالیس�تی	که	عندالزوم	به	کار	عروج	و	تداوم	»فاشیسم«	هم	خواهد	آمد،	

پر	رنگ	شود.
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این	یک	روش	جدی	و	موثر	اس�ت	که	مانند	یک	بخش	نامه	ی	نانوش�ته	توس�ط	رسانه	های	جریان	

اصلی	کم	و	بیش	در	حال	اجراست؛	حاال	که	نمی	توان	کوبانی	را	نادیده	گرفت،	حاال	که	کوبانی	سقوط	

نمی	کند،	حاال	که	ش�هر	در	دس�ت	نیروهاییس�ت	که	نه	راه	اقلیم	کوردس�تان	عراق	را	می	روند	و	نه	در	

ارتجاع	منطقه	ادغام	می	شوند،	باید	فرو	کاهیدش،	باید	تحریفش	کرد،	باید	با	آن	»تجارت«	کرد،	این	

خاصیت	بورژوازیست	که	همه	ی	امکان	های	رهایی	بخش	را	با	تهی	ساختن	از	خصلت	های	رادیکال،	

تعلیق	به	محال	می	کند	تا	آنچه	س�رانجام	باقی	می	ماند	تعلیق	ابدی	ایده	ی	انقالب	در	سایه	ی	چیزی	

مانند	»نظم	خود	انگیخته	ی	بازار«	باش�د.	در	وضعیت	گسست	از	روژئاوا	است	که	انقالب	از	کوبانی	

زدوده	و	تصوی�ر	بازنمایی	ش�ده	ی	آن	به	دالی	میان	تهی	بدل	خواهد	ش�د	که	نخواهد	توانس�ت	تغییر	

پارادایمی	را	که	در	روژئاوا	روی	داده	است،	نمایندگی	کند.	بدون	تاکید	بر	آنچه	در	روژئاوا	و	در	زیست	

اجتماع�ی	این	جغرافیای	سیاس�ی	روی	می	دهد،	کوبان�ی	و	مقاومت	آن	نه	تنها	به	درس�تی	فهمیده	

نخواهد	شد	که	توسط	دستگاه	هاضمه	ی	نظم	سرمایه	داری	بلعیده	خواهد	شد.

داعش و تمدن
وجه	دیگر	فرو	کاس�تن	مقاومت	در	کوبانی	و	سیاس�ت	در	روژئاوا،	صورت	بندی	ناتمامی	است	که	از	

داعش	ارائه	می	ش�ود؛	»داعش	تهدیدی	علیه	دنیای	متمدن	اس�ت«.	این	تقریر	فشرده	ای	است	از	

یک	موضع	هژمونیک	که	تقریبًا	در	همه	ی	رس�انه	ها	تکرار	می	ش�ود	و	ابتکار	عمل	را	در	صورت	بندی	

رویدادهای	خشونت	بار	خاورمیانه	و	مسئله	ی	تروریسم	به	دست	می	گیرد.	مع	الوصف	این	یک	ارزیابی	

ایدئولوژیک	و	در	جهت	حفظ	برتری	پایگاه	فرادست	تمدنی	است	که	بنیان	های	نظری	و	عملی	اش	را	

نئولیبرالیسم	اشغال	کرده	است	و	همه	ی	وجاهت	داشته	و	نداشته	اش	را	مدیون	لیبرال	سرمایه	داری	

است.	آنچه	این	گزاره	را	ایدئولوژیک	می	سازد	و	به	همان	نسبت	آن	را	ناتوان	از	توضیح	و	تبیین	نسبت	

داعش	با	دنیای	امروز	می	کند،	فونت	پر	رنگ	و	درش�ت	»تمدن«	در	آن	است.	این	گزاره	به	دنبال	آن	

است	که	در	مواجهه	با	توحش	داعش،	وجوه	تاریک،	افسارگسیخته	و	نابرابری	ساز	وضعیت	را	پنهان	

کند	و	وجه	»رحمانی«	تمدن	را	نش�انمان	دهد	و	داعش	و	علل	و	اس�باب	ش�کل	گیری	و	رشد	آن	را	به	

مثابه	زائده	ای	بر	پیکره	ی	اصلی،	بیرون	از	ساز	و	کار	غالب	معرفی	کند.

در	این	صورت	بندی	جایگاه	ها	و	وظایف	از	پیش	تقس�یم	شده	اس�ت.	شر	در	برابر	خیر،	تروریسم	در	

براب�ر	قانون،	توحش	در	برابر	تمدن	و	هیچ	ش�ق	س�ومی	بیرون	از	این	دوگانه	ه�ای	بورژوایی	تعریف	

نمی	ش�ود	که	حیطه	ی	خودمختاری	کانتون	کوبانی	باشد	و	قرار	بر	این	است	که	در	این	صورت	بندی،	
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کوبانی	و	جذابیت	هایش	متعلق	به	خیر،	قانونی	و	بخشی	از	تمدن	جا	انداخته	شود؛	مصادره	به	مطلوب	

شود	و	به	این	بها	جنگنده	های	ائتالف	بر	فراز	مواضع	داعش	پرواز	کنند.	قرار	است	»تمدن«	در	دفاع	

ناتمام	و	متناقض	نمایش	از	کوبانی	دس�ت	های	آلوده	اش	را	پنهان	و	نقش	برس�ازنده	اش	را	انکار	کند.	

اما	»تمدن«	دروغ	می	گوید	به	همان	صراحت	که	درباره	ی	روژئاوا	سکوت	کرده	است.

بازگشت به ایده ی روژئاوا
بعد	از	پاک	سازی	کوبانی	از	نیروهای	داعش،	صفحه	ی	نخست	رسانه	ها	از	کوبانی	خالی	شده	است.	

بله	دیگر	کوبانی	به	آرشیو	رسانه	ها	رفت	و	تمام.	روژئاوا	هم	که	از	روز	نخست	غایب	بزرگ	رسانه	های	

جریان	اصلی	بود.	مردم	با	موضوعاتی	دیگری	سرگرم	اند.	منطق	عادی	سازی	بر	همه	چیز	چیره	شده	

است.	اما	ایده	ی	رهایی	بخشی	که	هم	اکنون	در	روژئاوا	در	جریان	است	همچنان	خرق	عادت	ترین	و	

خطرناک	ترین	ایده	برای	ثبات	نظم	خونین	مسلط	بر	خاورمیانه	است.

ب�رای	مقابله	با	وضعیتی	که	زندگی	مردم	را	در	خاورمیانه	به	خاک	و	خون	نش�انده	اس�ت	می	توان	از	

دش�منی	به	دش�منی	دیگر	پناه	برد.	از	آغوش	ژنرال	های	آمریکایی	به	آغوش	س�ردارهای	جمهوری	

اس�المی	و	بالعکس	و	در	نهایت،	»وضعیت«	را	دس�ت	نخورده	باقی	گذاشت.	وضعیتی	که	صراحتا	

بر	انحالل	و	س�رکوب	هویت	های	ملی	و	مذهبی	ذیل	استقرار	آن	ها	تحت	عنوان	یک	ملت	و	مذهب	

رسمی	پای	می	فشارد	و	مناسباتی	عمیقا	فرادستانه	و	فرودستانه	بر	آنها	حاکم	می	کند.

مقاوم�ت	کوبانی	قب�ل	از	آنکه	مقاومتی	دربرابر	داعش	باش�د،	مقاومتی	رادیکال	در	برابر	سیس�تم	

ابدی	فرض	ش�ده	ی	»دولت	ملت«	اس�ت.	باید	به	ایده	ی	چنین	مقاومتی	بازگش�ت.	جدال	کوبانی	

و	داع�ش	را	باید	در	فرم	بزرگ	تر	جدال	بین	روژئاوا	و	سیس�تم	دولت	ملت	س�ازی	دید.	دراین	صورت	

است	که	نام	دشمن	فقط	محدود	به	داعش	نخواهد	بود	و	اراده	ی	حذف	روژئاوا	در	زمینه	ی	سیاسی	و	

اقتصادی	واقعی	اش	فهمیده	خواهد	شد.	در	این	صورت	است	که	هر	آنکه	مدافع	اسطوره	ی	دولت	و	

ملت	است،	علیرغم	هر	ژست	حقوق	بشری،	دشمن	روژئاوا	خواهد	بود.
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انقالبیون	متحد	نیستند	و	س�ازمان	دهی	ضعیفی	دارند،	بخش	وسیعی	از	جواناِن	

طبقات	پایین	را	یک	یاِس	نهیلیستی	فرا	گرفته	است،	اکثریِت	بزرگی	از	روشنفکران	

سرسپرده	هس�تند.	اما	در	تضاد	با	تمام	اینها،	و	درست	همچون	انزوای	مارکس	و	

دوستانش	در	1۸۴۷	یعنی	هنگام	نگارش	»مانیفست	حزب	کمونیست«	که	بعدها	

ش�هرت	یافت،	تعداد	ما	نیز	بیش�تر	و	بیش�تر	می	شود	تا	ِس�نخ	نوینی	از	فرایندهای	

سیاسی	را	در	میان	توده	های	کارگر	و	فرودست	سازمان	دهی	کنیم	و	در	صدد	یافتن	

تم�ام	راه	ها	برای	حمایت	از	ش�کل	های	احیاش�ونده	ی	ایده	ی	کمونیس�تی	در	امر	

واقعی	باشیم.

آلن	بدیو*

پس	از	سرنگونی	نظم	س�لطانی	در	سال	۵۷	و	پیش	از	علنی	شدن	تشکیالت	کومله	در	کوردستان،	

در	اغلب	ش�هرهای	کوردنش�ین	جمعیت	هایی	تش�کیل	ش�د	که	هر	کدام	به	فراخور	وضعیت	ش�هر	و	

نیروه�ای	موجود	در	آن	نام	های	متفاوتی	داش�تند	اما	خط	سیاس�ی	مش�ترکی	همه	ی	آنه�ا	را	به	هم	

متص�ل	می	کرد.	این	اولین	تالش	ها	برای	مفصل	بندی	اجزای	تش�کیالتی	بود	که	در	طول	س�ال	ها	

و	در	غالب	هس�ته	های	خودبنیاد	مقاومت	و	مبارزه	در	کوردس�تان	ش�کل	گرفته	بود	و	حاال	بنا	داشت	

خودش	را	بر	مبنای	وضعیت	جدید	ش�کل	بدهد.	هرچند	»آزادی«	کلمه	ی�ی	بود	که	در	نام	اغلب	این	

جمعیت	ها	حضور	داش�ت	اما	در	دو	ش�هر	مهم	کوردستان،	سنندج	و	س�قز،	نام	این	تشکل	»جمعیت	

دف�اع	از	آزادی	و	انقالب«	بود.	ولی	چرا	دفاع	از	انقالب؟	مگر	انقالب	پیش	از	آن	پیروز	نش�ده	بود؟	

پ�س	دیگر	چه	نیازی	ب�ود	»جمعیتی«	از	انق�الب	دفاع	کند؟	رم�ز	اقبال	به	کومل�ه	در	همین	واژه	ها	

اس�ت.	کومله	نه	مانند	حزب	دموکرات	کوردستان	ایران	سنت	تاریخی	بلندمدت	و	سابقه	یی	طوالنی	

داشت	و	نه	مانند	س�ازمان	چریک	های	فدایی	خلق	ایران	به	واسطه	ی	جان	فشانی	اعضایش	به	نماد	



28

سنگرها و ستاره ها

سیاست	رهایی	بخش	بدل	شده	بود،	با	این	وجود،	الاقل	در	بخش	هایی	از	کوردستان،	از	همان	ابتدا	

با	اقبال	گسترده	ی	زحمتکشان	شهری،	دهقانان،	جوانان،	زنان	و	اقشاری	نظیر	پزشکان	و	معلمان	

و	کارمندان	دون	پایه	روبه	رو	ش�د.	ش�اید	به	این	دلیل	که	کومله	عالوه	بر	آن	که	به	رخداد	انقالب	۵۷ 

وف�ادار	بود	و	نیز	به	امکان	هایی	که	این	رخداد	پدیدار	کرد،	بر	فرمی	از	سیاس�ت	بومی	اس�توار	بود	و	از	

این	نظر	امتیازی	نسبت	به	چریک	های	فدایی	خلق	داشت.

بنابرای�ن	نام	جمعیت	دف�اع	از	آزادی	و	انقالب	تصادفی	انتخاب	نش�ده	بود،	حتا	اگ�ر	در	آن	دوران	

کس�ی	ب�ه	صراح�ت	در	این	مورد	ح�رف	نزده	باش�د	ی�ا	آن	را	حتا	در	ذهن	خ�ودش	هم	به	ای�ن	ترتیب	

صورت	بندی	نکرده	باش�د.	این	نام،	درست	با	همین	وجه	الهیاتی،	از	دل	کشمکشی	بیرون	آمد	که	از	

چند	روز	پیش	از	سرنگونی	نظم	سلطانی	آغاز	و	هر	دم	حادتر	شد.	کشمکشی	میان	انقالب	در	تمامیت	

آن	با	ضدانقالب	در	تمامی	اش�کال	ب�روز	و	ظهورش.	این	کومله	بود	که	با	س�ازماندهی	واقعی	مردم	

در	اش�کال	هردم	نوش�ونده	یی	که	دیالکتیک	حاکم	بر	آن	را	از	دل	سیاست	مردمی	استخراج	می	کرد،	

واقعن	و	در	عمل	برای	حفظ	دستاوردها	و	امکان	های	انقالب	۵۷	مبارزه	می	کرد.	کینه	ی	ضدانقالب	

از	تش�کیالت	کومله	بی	دلیل	نبود،	چنان	که	هرگز	قصد	کومله	برای	دفاع	از	انقالب	را	نبخش�ید	و	در	

نمادین	ترین	اقدام	ممکن،	وقتی	بعد	از	کش�تار	زندانیان	سیاس�ی،	ترور	مخالفان	در	خارج	از	کشور	در	

دستور	کار	جمهوری	اس�المی	قرار	گرفت،	در	یکی	از	اولیِن	آنها	صدیق	کمانگر،	سخنگوی	جمعیت	

دف�اع	از	آزادی	و	انقالب	س�نندج	را	در	نزدیکی	مقر	رادیو	»صدای	انقالب«	در	کوردس�تان	عراق	به	

گلوله	بست.

کومله	از	دل	زندگی	مردم	کوردستان	جوشیده	بود	و	با	آن	پیوندی	عمیق	داشت.	اگر	هنوز	پایگاهی	

برای	تش�کیالت	متعددی	ک�ه	نام	»کومله«	را	بر	خود	دارند	باقی	اس�ت،	مازاد	هم�ان	پیوند	عمیقی	

اس�ت	که	تش�کیالت	کومله	با	زندگی	مردم	داش�ته	اس�ت.	تفاوت	اصل�ی	کومله	با	ح�زب	دموکرات	

کوردس�تان	ایران	در	همین	نکته	ی	ظریف	نهفته	اس�ت.	کومله	در	سال	های	تشکیل	و	علنی	شدنش	

و	نیز	در	س�ال	های	تهاج�م	گس�ترده	و	همه	جانبه	ی	ضدانقالب	به	کوردس�تان	از	زندگ�ی	مردم	جدا	

نش�د.	کمیته	های	محلی،	جمعیت	ها،	اتحادیه	های	معلمان	و	زنان	و	دانش	آموزان	و	ورزش�کاران	و	

دهقانان،	تشکیالت	نظامی	و	مانند	آن	همه	و	همه	نه	برای	حفظ	تشکیالت	کومله	از	گزند	ضدانقالب	

بلک�ه	برای	حفاظت	از	زندگی	مردم	و	دس�تاوردهای	انقالبی	آنان	ش�کل	گرفت.	چنین	بود	که	وقتی	

خ�وِد	انق�الب	در	نواحی	ای	که	کومله	در	آنها	هژمونی	داش�ت	مورد	تهاجم	ق�رار	گرفت،	خط	فاصلی	

میان	زندگی	مردم	و	رزمنده	گان	کومله	وجود	نداش�ت.	و	زمانی	که	تمامی	نهادهای	مردمی	برآمده	از	
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انقالب،	ش�وراها	و	کمیته	های	محلی	و	اتحادیه	ها	و	بنکه	ها،	مورد	هجوم	قرار	گرفت	و	کومله	تا	مرز	

تشکیالت	سیاسی	و	نظامی	خودش	وادار	به	عقب	نشینی	شد،	پیوندهای	تشکیالت	با	مردم	گسسته	

نشد.	

در	حزب	دموکرات	کوردس�تان	اما	همه	چیز	بر	عکس	بود.	حزب	دموکرات	کوردستان	از	دل	زندگی	

مردم	س�ازماندهی	نشد	بلکه	س�ازمان	نخبه	گانی	بود	که	تالش	می	کردند	مردم	را	در	راستای	اهداف	

حزب	سازماندهی	کنند.	حزب	دموکرات	کوردستان	از	همان	ابتدا	قصد	داشت	بر	کوردستان	حکومت	

کند	و	قدرت	سیاسی	را	در	آن	به	دست	آورد؛	به	همین	دلیل	در	آن	مناطقی	که	حزب	دموکرات	هژمونی	

داش�ت	و	قدرت	فائقه	بود	نه	تنها	هرگز	ش�وراها	ش�کل	نگرفتن�د	بلکه	گاه	و	بی	گاه	از	سرکش�ی	های	

مردمی	در	امر	تقس�یم	اراضی	و	مص�ادره	ی	زمین	های	مالکان	هم	جلوگیری	می	ش�د	تا	»مدیریت«	

سیاس�ی	منطقه	دش�وار	نباش�د.	اگر	کومله	و	آنچه	که	نماینده	گی	می	کرد،	قدرت	دوگانه	یی	بود	که	از	

فردای	س�رنگونی	شاه	در	سرتاس�ر	ایران	ش�کل	گرفته	بود	و	حاکمان	جدید	برای	»حاکم«	شدن	نیاز	

به	س�رکوب	آن	داش�تند،	حزب	دموکرات	رقیب	سیاس�ی	جمهوری	اس�المی	ب�رای	»حکومت«	بر	

کوردس�تان	بود.	رقیبی	که	البته	حاضر	بود	برای	رس�یدن	به	هدف	امتیازهایی	هم	بدهد؛	مثلن	وقتی	

رهبران	حزب	دموکرات	از	نارضایتی	مس�ئوالن	حکومت	جدی�د	از	»تندروی	های«	کومله	و	حضور	

چریک	های	فدایی	خلق	در	مذاکرات	آگاه	شدند،	تالش	کردند	پنهانی	مذاکراتی	را	با	تهران	پیش	ببرند	

اما	رقیب	حکومتی	آنها	حاضر	به	سازش	نبود	و	قصد	داشت	نواحی	تحت	حکمرانی	اش	را	خودش	در	

س�یطره	داشته	باشد	و	هیچ	ذره	یی	از	بس�اط	حکمرانی	را	نیابتن	به	نیروی	دیگری	واگذار	نکند؛	یا	باز	

هم	برای	نش�ان	دادن	حسن	نیت	به	حکومت	مرکزی	و	توان	حل	مناقشات	کوردستان	بود	که	به	مقر	

س�ازمان	پیکار	در	راه	آزادی	طبقه	ی	کارگر	در	بوکان	یورش	برد	و	س�ه	نفر	از	کادرهای	این	س�ازمان	را	

به	قتل	رس�اند،	در	برخی	موارد	خوانین	س�رکش	در	برابر	حکومت	مرکزی	را	سرکوب	کرد	و	در	اغلب	

موارد	تقس�یم	اراضی	خودجوش	از	سوی	دهقانان	را	به	نفع	مالکان	پایان	داد.	حزب	دموکرات	هر	آن	

چیزی	را	که	برای	حکمرانی	بر	کوردس�تان	نیاز	بود	داش�ت	غیر	از	پش�تیبانی	حکومت	مرکزی.	شاید	

حتا	این	تفاوت	دردناک	نیز	نمادین	باشد	که	شناخته	شده	ترین	رهبر	حزب	دموکرات	کوردستان	ایران،	

عبدالرحمن	قاس�ملو،	پای	میز	مذاکره	با	فرستاده	گان	جمهوری	اسالمی	ترور	شد،	مذاکره	یی	که	حتا	

بسیاری	از	اعضای	رهبرِی	حزِب	خودش	نیز	از	آن	بی	خبر	بودند	و	دو	نفر	از	شناخته	شده	ترین	رهبران	

کومله،	فواد	مصطفاسلطانی	و	صدیق	کمانگر،	اولی	در	میدان	نبرد	به	خاک	افتاد	و	دومی	در	نزدیکی	

مقر	رادیو	صدای	»انقالب«	به	گلوله	بسته	شد.
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این	تجربه	اما	ناتمام	ماند.	کومله	هنوز	برای	کوردستان	برنامه	های	زیادی	داشت.	نسان	نودینیان،	

از	کادره�ای	آن	زمانِی	کومله	در	مریوان	به	یاد	م�ی	آورد:	»در	آنجاهایی	که	هنوز	به	تصرف	جمهوری	

اسالمی	درنیامده	بود	و	حداقل	آن	بخش	هایی	که	نیروهای	مسلح	کومله	در	اختیار	داشتند	هر	سازمانی	

به	سطح	بضاعت	فکری	و	سیاسی	اش	کارهایی	می	کرد،	از	جمله	تشکیل	شوراهای	دهات	و	ساختن	

مدرسه	و	سوادآموزی.	این	اواخر	به	این	فکر	افتاده	بودیم	که	حمام	درست	کنیم	و	امکانات	بهداشتی	

را	به	مردم	آموزش	دهیم.«)1(	ولی	این	ضدانقالب	بود	که	به	تشکیالت	کومله	مجال	نداد	تا	تاسیس	

نظم	نوین	چیزها	را	ادامه	دهد.	قصد	آنها	سرکوب	انقالب	با	تمام	امکان	ها	و	گشوده	گی	هایش	بود.

مازاد	کومله	ولی	مانند	ش�بحی	بر	فراز	جامعه	ی	کوردس�تان	باقی	مانده	اس�ت.	همین	وسوس�ه	ی	

از	آِن	خ�ود	کردن	این	م�ازاد	رهایی	بخش	اس�ت	که	موجب	می	ش�ود	امروز	با	تش�کل	های	متعددی	

روبه	رو	باشیم	که	همگی	نام	کومله	را	بر	خود	دارند.	بحران	اما	از	آنجایی	آغاز	می	شود	که	در	وضعیتی	

متناقض	نما	تالش	برای	به	چنگ	آوردن	نام	کومله	تاکنون	تنها	در	خدمت	پایان	دادن	و	مصرف	مازاد	

این	نام	بوده	اس�ت،	چرا	که	نام	کومله	بدون	سیاس�ت	کومله	بی	معناس�ت.	تنها	به	میانجی	سیاس�ت	

است	که	در	این	نام	چیزی	بیش	از	خودش	وجود	خواهد	داشت.

در	س�ال	های	پایانی	دهه	ی	شصت	تش�کیالت	کومله،	که	حاال	پس	از	متحد	شدن	با	اتحاد	مبارزان	

کمونیس�ت	_	س�هند	به	حزب	کمونیست	ایران	تبدیل	ش�ده	بود،	در	بحران	عمیقی	فرو	رفت.	به	نظر	

می	رس�ید	بعد	از	س�ال	ها	تالش	برای	حفظ	اردوگاه	های	تش�کیالتی	و	هم	زمان	ب�ا	صف	آرایی	های	

جدید	طبقاتی	در	درون	جمهوری	اس�المی	و	بحران	جهانی	در	جنبش	کمونیستی	با	آغاز	پروژه	های	

اصالح	طلبان�ه	ی	میخایی�ل	گورباچف،	تش�کیالت	کومله	نیاز	ب�ه	بازتعریف	خ�ود	دارد.	با	این	وجود	

تش�کیالت	در	طول	این	س�ال	ها	سنگین	تر	از	آن	ش�ده	بود	که	بتواند	خودش	را	دوباره	تعریف	کند،	به	

وی�ژه	که	دو	ت�ن	از	مهم	ترین	رهبران	آن،	غالم	کش�اورز	و	صدیق	کمانگر،	در	ش�هریور	136۸	و	تنها	

به	فاصله	ی	چند	روز	توس�ط	جمهوری	اس�المی	ترور	ش�ده	بودند.	پاس�خ	منصور	حکمت،	کوروش	

مدرسی	و	اغلب	کس�انی	که	از	سنت	اتحاد	مبارزان	کمونیست	آمده	بودند	به	این	بحران	ترک	صفوف	

تشکیالت	و	تاسیس	حزب	کمونیست	کارگری	بود.	آنها	حاال	که	کومله	در	بحران	فرو	رفته	بود	و	نیاز	به	

تعریف	دوباره	ی	خودش	داشت	ناگهان	به	این	نتیجه	رسیدند	که	کومله	به	اندازه	ی	کافی	»کارگری«	

نبوده	اس�ت	و	این	البته	سرآغازی	بود	بر	راه	طی	شده	یی	که	س�رانجام	حزب	کمونیست	کارگری	را	به	

جناح	چپ	سکوالریس�م	ایرانی	تبدیل	کرد.	جریانی	که	در	تمامی	انش�عابات	خودش	هنوز	هم	مجبور	

اس�ت	چنگ	به	چهره	ی	تاریخ	بکش�د	و	کمونیس�م	کومله	را	»روس�تایی«،	»عقب	مانده«،	»آلوده	
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ب�ه	ناسیونالیس�م	و	مذهب«	و	مانند	آن	توصیف	کن�د	و	البته	در	مقابل	با	اعزام	بخش�ی	از	کارآمدترین	

کادرهای	نظامی	و	س�ازمانگر	حزبی	به	ش�هرهای	اروپایی	برای	مدرن	و	اروپایی	شدن،	آنها	را	تبدیل	

به	کس�انی	کند	که	در	طول	این	س�ال	ها	مهم	ترین	مش�غولیت	و	مسئولیتشان	فحاش�ی	به	انشعابیون	

جدید	و	قدیم	است	تا	ثابت	کنند	کدام	»کارگری«تر	و	»حکمتی«تر	است.

حزب	کمونیس�ت	ایران	که	تش�کیالت	کوردس�تان	خودش	را	کومله	می	نامد	و	اصلی	ترین	حوزه	ی	

فعالیت	و	نفوذش	نیز	کوردستان	اس�ت،	هرچند	نزدیک	ترین	تشکیالِت	موجود	به	ایده	های	اولیه	ی	

کومله	محس�وب	می	ش�ود	اما	انش�عاب	های	متعدد	آن	به	راس�ت	)از	جمله	حزب	کومله	ی	کردستان	

ای�ران	به	رهبری	عبداهلل	مهتدی	و	روند	سوسیالیس�تی	کومله(	نش�ان	از	بحرانی	تش�کیالتی	دارد،	

انش�عاب	هایی	که	هر	کدام	در	زمان	وقوع	بخشی	از	بنیان	گذاران	و	کادرهای	کومله	را	با	خود	برده	اند	و	

البته	در	ادامه	باز	هم	دچار	انشعاباتی	به	راست	تر	شده	اند	)مثلن	حزب	کومله	ی	زحمتکشان	کردستان	

به	رهبری	عمر	ایلخانی	زاده(.	بحران	اما	به	رغم	این	زدوده	شدن	های	دائمی	تشکیالتی	پا	برجاست.	

اگر	انشعاب	به	چپ	همواره	به	معنای	همراه	نشدن	یک	تشکیالت	با	جنبش	انقالبی	است،	انشعاب	

به	راس�ت	همواره	نشانه	ی	رکود	و	ناتوانی	یک	تشکیالت	در	ترسیم	افق	انقالبی	است.	کادرهایی	که	

با	انش�عاب	از	کومله	ی	حزب	کمونیست	ایران	یا	تبدیل	به	سوسیالیس�ت	های	معتدل	تری	شده	اند	که	

اعتقاد	دارند	جامعه	باید	مسیر	رشد	خودش	را	طی	کند	تا	شرایط	تاسیس	سوسیالیسم	فراهم	شود	یا	به	

چهره	ی	همیش�ه	حاضر	در	نشست	های	آلترناتیوس�ازی	امپریالیستی	مبدل	گشته	اند	و	از	همین	حاال	

تالش	می	کنند	با	حزب	دموکرات	کوردس�تان	ایران	بر	س�ر	حکمرانی	آینده	ب�ر	روژهه	الت	به	توافق	

برسند	و	یا	تمام	هویت	سیاسی	شان	را	به	استقالل	هویت	کوردی	و	تشکیل	دولت	_	ملت	گره	زده	اند،	

هر	ک�دام	زمانی	در	صفوف	حزب	کمونیس�ت	ایران	و	پی�ش	از	آن	در	صفوف	کومله،	همان	س�ازمان	

انقالبی	زحمتکش�ان	کوردس�تان	ای�ران،	کادرهای	ارزنده	ی�ی	بوده	اند.	آنان	به	این	دلیل	س�رانجام	

فرمان	عقل	س�لیم	را	پذیرفته	اند	و	به	»واقعیت	های	اجتماعی«	گردن	نهاده	اند	که	هیچ	افقی	در	برابر	

خود	ندیده	اند.

امروز	ش�اید	روژئاوا	همان	جایی	اس�ت	که	می	تواند	به	این	بحران	خاتمه	و	انسجامی	عملی	را	حول	

خودش	ش�کل	دهد.	مکانی	که	در	آن	»شکل	های	احیاش�ونده	ی	ایده	ی	کمونیستی	در	امر	واقعی«	

مس�یری	را	گشوده	اس�ت.	آن	گذش�ته	ی	رهایی	بخش	کومله	منتظر	رستگاری	اس�ت،	باید	به	تاریِخ	

گذش�ته	بازگردیم	و	آن	را	رستگار	کنیم.	آنجایی	که	ایده	های	ناتمام	کومله،	دوباره	و	این	بار	در	روژئاوا	

ش�کوفه	می	کند.	روژئاوا	امکان	هایی	را	نمایان	کرده	است	که	تا	پیش	از	این	نفی	و	انکار	می	شد.	تنها	
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راه	نجات	گذش�ته	نه	تصاحب	نام	ها	بلکه	وفاداری	به	این	امکان	هاس�ت.	ش�بحی	که	روزی	سرتاسر	

کوردستان	را	در	خود	گرفته	بود،	دوباره	بازگشته	است.

پانوشت ها:

1	_	ش�وراها	محصول	یک	نیاز	سیاس�ی	بودند.	گفت	و	گو	با	نسان	نودینیان.	منجنیق	شماره	ی	دوم.	
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