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بیانیه ی ۲۰۹ فعال تبریزی درباره ی کوبانی

شهوِت آدم کشی داعش، شهر کوچک کوبانی را از هر طرف محاصره کرده است. سران کشورهای 

قدرتمند و اربابان جهان س�اکت اند و نوای مضحِک حقوق بشرشان در این نقطه از تاریخ خفه شده. 

نیروهای موسوم به ائتالف که قرار است به نمایندگی از کشورهای متمّدن به داد مردم منطقه برسند 

و دموکراسی و سرخوش�ی بیاورند، دست روی دست گذاش�ته اند و از چندصد متری حادثه نظاره گر 

وحشی گری داعش  هس�تند. یادمان هست که ش�کِل دیگری از نیروهای ائتالف در قالب ناتو و به 

س�رکردگی آمریکا و بریتانیا، یک دهه پیش، دولت عراق و دس�تگاه عظیم نظامی-امنیتی اش را، 

در ع�رض ده روز از روی کره ی زمین محو کرد. آیا هم اینک نیروه�ای ائتالف به لحاظ نظامی قادر 

نیس�تند در عرض یکی دو روز آدم کش های داعش را با خاک یکسان کنند؟ اّما هواپیماهای ائتالف 

هر از گاهی بلند می ش�وند و کوه و صحرای خالی را به اس�م مبارزه با داعش بمباران می کنند، فقط 

برای پرکردن ویترین رسانه های جریان اصلی و البّته برای خوابی که بر فردای این منطقه دیده اند؛ 

تمام�ی جنبش های مترّقی منطقه به دس�ِت داعش از بین می روند، داع�ش اوج می گیرد و در گفتار 

رسانه هایی چون بی بی سی از »پیکارجو« به وحشی و تروریست استحاله می یابد. ناتو و کشورهای 

متمّدن برای دموکراس�ی و حقوق بش�ر به یاری مردم منطقه می آین�د. ذکاوت چندانی نمی خواهد 

تا از پیش�رفته ترین س�الح های نظامی و منابع مالی گیج کننده ای که داعش در اختیار دارد، بفهمیم 

این آدم کش ها از کجا و به دس�ت چه کسانی پا گرفته اند، چگونه حمایت می شوند و ماجرا می خواهد 

به کدام سو برود.

کوبانی در محاصره ی آدم کش های داعش است و جنگ شهری در کوچه پس کوچه ها جریان دارد. 

مردم کوبانی همه با هم با دست های خالی و با ساده ترین سالح ها بدون کوچکترین حمایت مستقیم 
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خارجی، دلیرانه مقاومت می کنند. آن ها غذا ندارند، دارو ندارند، س�الح پیشرفته هم ندارند، اّما با 

ایمان و امید مقاومت می کنند. آن ها سرافرازانه به کام مرگ می روند، چون عاشق زندگی هستند.

در کوبانی، س�ه س�ال اس�ت تجربه ی ویژه ای رقم می خورد؛ جامعه ای خودگردان و دموکراسی 

رادیکال. شوراهای مردمی که در آن هر یک از اقشار جامعه نماینده ی مستقیم خود را دارد، باالترین 

نه�اد تصمیم گیری اند. م�ردم کوبانی ارباب ندارند و مس�تقیمًا در تعیین سرنوشتش�ان س�هیم اند. 

کوبان�ی تمامی مرزهای هویتی چون جنس�یت و قومی�ت را درنوردیده و در مقی�اس خود نمونه ای 

عالی از برابری انس�ان ها را تعّین بخش�یده اس�ت؛ نمونه ای که در تاریخ معاصر این منطقه کم نظیر 

و حّتی بی نظیر اس�ت. اینکه زندگی آدم ها می تواند جور دیگری هم باشد، زندگی برابر، آزاد و فارغ 

از هرگونه مرزبندی هویتی. ش�کلی از زندگی که در آن تک تک  افراد جامعه فارغ از نژاد، جنسیت یا 

مذه�ب، حقوق برابری دارند و در کن�ار هم جامعه ی خود را اداره می کنند. جایی که انس�ان ها فقط 

از حی�ث انسان بودنش�ان اهّمیت می یابند و نه هیچ چی�ز دیگر. از این زاویه کوبانی به عنوان س�نگر 

مقاوم�ت اهّمیت وافری می یابد. هراِس دولت های مرتجِع منطقه و دولت های اس�تعماری، دقیقًا 

بس�ط و گس�ترش ایده ای از زندگی مردم اس�ت ک�ه در کوبانی جل�وه یافته؛ ایده ای که رو به س�مِت 

فرودس�تان و بی صدایان دارد و به همگان اعالم می کند که آرمان برابری و آزادی همه ی انسان ها 

رویا نیس�ت. حال چه خوب که این ایده ی بی نظیِر زندگی مش�ترِک انس�ان ها به دست آدم کش های 

داعش از بین برود. در آن  س�و، کردهای متمّولی که از صدقه س�ر ناتو و اس�تعمارنوین به مال و منال 

و مکنتی در عراق رس�یده اند، از ترِس تهدید منافع شان، در برابر عظمت مقاومِت کوبانی خفه خون 

گرفته اند. اینجاس�ت که داعیه ی لرزان قوم گرایی و ناسیونالیس�م پوش�الی فرو می پاش�د و واقعیِت 

عریاِن سیاس�ت عیان می ش�ود. مردم کوبانی و یگان های مدافع خلق در برابر توّحش آدم کش های 

داعش، حّتی اگر کرد هم باشند، باز اهّمیتی ندارند زیرا اینجا با جنگ منافع طرفیم و کوبانی مطلوب 

منافع نیس�ت. در سوی دیگر دولت ترکیه � عالی ترین دولِت ایده آل برای دول استعماری در منطقه 

� در مق�ام ژاندارم جدید خاورمیانه، تهدید کوبانی را فرصتی ب�رای منافع ژئوپولیتیک اش کرده و در 

این کارزار آتش  وخون، بر سر زندگی و مرگ مردم کوبانی معامله می کند.

کوبانی طنین صدایی اس�ت از اعماق تاریخ؛ استالینگراد، آش�ویتس، الجزایر، شیلی، خوجالی، 

حلبچه، غزه و... کوبانی یک نام اس�ت برای رنجی که س�ال ها بر س�ر مردمان بی دفاع رفته است. 
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نامی که چنان شکوه مندانه در سراس�ر خاورمیانه طنین انداز گشته، که حّتی اگر به دست آدم کش ها 

و حمایِت اس�تعمار و ارتجاع س�قوط کند، همچون یک ایده ی مبارزه و مقاومت ب�رای دنیایی بهتر 

برای همیش�ه با م�ا خواهد ماند؛ دنیایی عاری از تبعیض، اس�تثمار و راسیس�م؛ دنیایی آزاد و برابر. 

پس از کوبانی دیگر هیچ  اس�تعمارگری جرأت دم زدن از حقوق بشر و دموکراسی را نخواهد داشت. 

کوبانی همچون شبحی است که حّتی اگر س�قوط کند، برای همیشه و در همه جای منطقه و جهان 

گش�ت وگذار خواهد کرد. کوبانی، حّتی اگر س�قوط کند، تاریخ را در لحظه ی پیش ِ روی مان متوّقف 

می کند، مظلومانه اّما باشکوه به چشمان ما خیره می شود و عرقی از شرم بر جبین و فّواره ای از امید 

در دل های مان می نش�اند. کوبانی تاریخ ما را به دو بخش تقس�یم کرده است: جهان، پیش و پس از 

تجربه ی مقاومِت کوبانی. کوبانی حّتی اگر س�قوط کند، آرمانی که تحّقق بخش�یده هیچ گاه سقوط 

نخواهد کرد.

امضاکنندگان:

طاه�ره آزادفر، مهن�از آزادفر، علیرضا آس�مانی، فریبا آقابگلو، حس�ام آقاجمال، افش�ین آقایی، 

حس�ین آگاه، داود ابراهیم نژاد، محمود احدی، امید احمدی، حامد احمدی، مهرداد احمدی، ندا 

احمدی، حامد احمدیان، محّمد ارجمندی راد، ناصر اسداللهی، فیروز اسکندری، ناصر اسمعیلی، 

ندا اش�جاری، ناصر اصغری، رامین اعالیی، امید اقدم، رحیم اکب�ری، مهرنوش اکبری، رحمان 

الیاس�ی، باب�ک امیری پویا، بت�ول انصافی، محس�ن ایرانزاد، حی�در ایمانی، الناز بابایی، فرش�ید 

باغش�مال، ش�هاب بّری، افش�ین برزگر، بابک بقای�ی، نگین بن�اکار، مه�رداد بنی بایرامی، احمد 

بنی حس�ن، بیوک بهاری، مهدی بهاری، مهرداد بهرامی، مازیار بهمنش، یعقوب پاشنگ، مجید 

پالوایه، علی پاینده، مهسا پناه شاهی، مهدی پناهی، احسان پورخیری، بهناز پوری، آرمان پیرانی، 

ابراهیم تفضلی، فرهاد ثابتی، سلیمان ثالث، اکبر جاوید، علی اصغر جاهد اورنگ، رضی جعفر زاده، 

امی�ن جعفری، فاطمه جعفری، جمش�ید جلیل نژاد، س�هند جم�ال زاده، ابوالفض�ل جمالی، کریم 

جمالی، امیر چمنی، محّمد چوبدار، س�عید چوبانی، س�مّیه حاجی زاده، غالم حداد، مانا حسینی، 

محم�ود حضوری، علی حّقی، هادی خان محّمدی، س�پیده حیدرخانی، س�حر حیدرخانی، حمید 

خرازی، س�هیال خراطیان، بهرنگ خّرم، افش�ین خطیب�ی، ابراهیم دارابی، پروی�ن داوری، صبا 
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دلخون، شهاب دولت آبادی، یاس�مین دهقان، رحیم دینی، میثم ذاکری، حامد ذوالفقاری، رحیم 

رئیس نیا، پیمان رئیس�ی، هادی رّبی پ�ور، علی رحیم پور، مهرداد رحیمی، س�ینا رضوان مهر، مینا 

رفیعی، شهین رنجبر، سوده زارع، سعید زارع محّمدی، حمید زارع محّمدی، نارین زارعی، تهمینه 

زاردشت، امین زرگرنژاد، امید زنوزی، نگار زهتاب، بابک زیدی، رضا زینالی، موسی ساکت، جالل 

س�پهری، انیس سعادت، صدیقه سعادت، نسترن سلطان زاده، حاجی سلطانی، فتاح سلمان زاده، 

اش�رف سلیمانی، پیمان سلیمانی، یونس سیف، نصرت اله ش�اهدی، نسیم شاهی، فهیمه شایق، 

محّمد علی شکرگذار، جالل شمع س�وزان، نغمه شیرازی، احمد شیرین زاده، رضا شیشوانی، نیما 

صابری، زهرا صدیق، غالم حسین صدیق، محّمد صدیق، علی طباطبایی، مرتضی طوسی، بابک 

طهماسبی، مجید عابدینی، سامان عّباسیان، قدرت عّباسی، مهدی عّباسی، فرح عبدالرحیم پور، 

عّباس عبدالرحیمی، سحر عبداهلل زاده، سحر عبدی، اکبر عسگری، صراف عظیمی، مریم علوی 

میالنی، عطا علیزادگان، امین علیزاده، سودا علی مدد نژاد، پیمان عّیاری، آیدین غالم زاده، علی 

فائض پور، رضا فاتح، میالد فخرایی، نس�رین فرش�بافی درخش�ان، الشن فرش�ی، جعفر فروزان، 

س�عید فرهودی نیا، بهروز فریدی، ش�اهین فضلی، س�حر فکردار، نیلوفر فیروزمند، ولی فیضی، 

کری�م قربان زاده، قاس�م قربان�ی، علی قیالو، زه�را کاظمی، حس�ن کافی، مهرداد کامروز، ش�یدا 

کاویانی، بیتا کبیر، خاطره کلیبری، حسین کوشی، صیام گنجه ای، مجید محسنی، الناز محّمد پور، 

س�ودابه محّمد پور، آرش محّمدی، داود محّمدی، سیاوش محّمدی، هیمن محّمدی، اسماعیل 

محمودی، مهدی مددی، هاتف مدینه ای، محّمد علی مزیدی، حس�ن مسرتی، احسان مسلمی، 

کوروش مصطفی نژاد، جلیل مطلوبی، پگاه ملکی، اکبر مناف، فاطمه منوچهری، ائلدار موغانلی، 

میر س�عید مولویان، ول�ی مهارتی، بهروز مهری، جعف�ر مهری اقدم، رحیم مهنم�ا، آرزو میالنی، 

علیرضا مینوی�ی، امین ناد علی زاده، امیر ناظری، همایون نخجوان�ی، فاطمه نصر، نادر نصیری، 

امیر نظری، یلدا نوایی، احمد نورانی، کاوه نورانی، ش�هال نوری، حس�ن نوی�دی، امیر نیک نژاد، 

ساسان واهبی وش، بهرام وثوق، عّباس وفایی، مجید ولی پور، شراره یعقوبی.
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ما صدای غرش گلوله های ستارخان و هزاران انقالبی دیگر 
را در کوبانی می شنویم

رفقا! دوستان! و یاران!

پیام امیدبخش و دلگرم کننده ی ش�ما فعاالن اجتماعی شهر تبریز در دفاع از مقاومت مردم کوبانی 

تجلی روحیه ی شورانگیزی اس�ت که امروزه بیش از هر زمان دیگری منطقه و کل جهان به آن نیاز 

دارد.

در روزهایی که متاسفانه از گوشه و کنار واکنش های دردناکی در ضدیت با کوبانی و در دفاع از دولت 

فاشیستی-اس�المی ترکیه از س�وی عده ای به نام آذربایجان صورت می گرفت، پیام هوش�مندانه 

و به موقع ش�ما تصویر واقعی آذربایج�ان و تبریز در تاریخ معاصر را بار دیگر ب�ه یاد همگان آورد. بله 

روحی�ه ی انقالبی و انترناسیونالیس�تی حاکم بر پیام ش�ما، انعکاس تصویر واقعی تبریز آزادیس�تان 

است.

مس�اله ی کوبانی، مس�اله ی یک ش�هر و یک ملت خاص نیس�ت بلکه مس�اله ی امی�د به جهانی 

متفاوت اس�ت که باید هر چه وس�یع تر ساخته ش�ود و پرچم س�رخی بر فراز هر کوی و برزن و شهر و 

دیار آن برافراش�ته گردد. ما صدای غرش گلوله های س�تار خان و مجاهدین مشروطه، علی موسیو 

و حیدر عمواوغلی، پیش�ه وری و فریدون ابراهیمی، زینب پاشا و مرضیه احمدی، بهروز دهقانی و 

نابدل و هزاران انقالبی دیگر را در کوچه پس کوچه های کوبانی می شنویم. خط سرخی از مقاومت، 

میان کوبانی و هر نقطه ی دیگری از جغرافیای تاریخی انقالِب مردم ترسیم شده است.

همانط�ور ک�ه در بیانیه ی ش�ما نیز آمده ب�ود این خ�ط، امید به خلق جهانی اس�ت ک�ه خطاب به 

بی صدایان، فرودستان و زحمتکشان و با اتکا به آگاهی و اراده و عمل آنان باید ساخته شود و تمامی 
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مظاهر س�تم و تبعیض و بهره کش�ی را در خود بس�وزاند. در این راه هیچ امیدی به امپریالیس�ت ها و 

اس�تعمارگران، دولت های مرتجع منطق�ه و هیچ نیرو و قدرتی خ�ارج از اراده ی مردم وجود ندارد. 

تحق�ق روی�ای رهای�ی تنها با ات�کا به م�ردم امکان پذیر اس�ت. این عزم نی�از به وح�دت انقالبی و 

انترناسیونالیس�تی ملل و خلق های کل منطق�ه و جهان دارد. از همان نوعی ک�ه در جریان انقالب 

مش�روطه رخ داد و صدها انقالبی و رزمنده را از سراس�ر قفقاز فارغ از هر ملت و زبانی به آذربایجان 

کش�اند، همان وحدتی که میان تبریز پیش�ه وری و مهاباد قاضی محمد وجود داشت، همان فضایی 

که س�ال های اول انقالب در کردس�تان و جنبش انقالبی آن جاری بود، همانی که امروز در واکنش 

به کوبانی می بینیم، همان نور امیدبخشی که در بیانیه ی شما پرتو می افکند.

بل�ه همچنان که گفتید "کوبانی حّتی اگر س�قوط کند، آرمانی که تحّقق بخش�یده هیچگاه س�قوط 

نخواهدکرد"؛ اما کوبانی و آرمانش س�قوط نمی کند چون متحدین و هواداران و انقالبیونی از ش�هر 

تبریز و سراس�ر منطقه را پشت سر خود دارد. کوبانی سرآغاز امید و جامعه ای است که با اتکا به مردم 

و با وحدت و عزم و رزم مشترک، باید و می توان هزاران چون آن را خلق کرد.

زنده باد مقاومت مردم کوبانی!

زنده باد اتحاد انترناسیونالیستی تمامی ملل!

زنده باد انقالب!

بهداد بردبار، کاوه کرمانشاهی، زینب بایزیدی، میدیا بایزیدپور، پخشان عزیزی، یاسر گلی، عارف 

س�لیمی، ش�یرکو جهانی اصل، هیوا بوتیمار، فرهاد جهان بیگی، ژینا مدرس گرجی، شاهد علوی، 

عمار گلی، صباح نصری، س�مکو رستمی، سیوان سعیدیان، پیشوا صالح زاده، کریم مرسنه، سعید 

س�نندجی، مهین ش�کراهلل پور، چیا محمدی، عارف نادری، ش�مال میرزا، صالح عباس�ی، مائده 

قادری، س�ما ش�املو، محمد بانه، هدی بوتیم�ار، عامر گلی، س�حر دیناروند، جمش�ید کاتورانی، 

هادی محم�دی، صبری بهمنی، رضا ش�اهمرادی، ربوار معروف زاده، ش�لیر ش�بلی، کویس�تان 

داودی، آال هوش�یار، آمانج مقامی، هاش�م احمد محمد، ابراهیم شیخ ش�رفی، س�ارا زینتی، کاوه 

پرویزی، آرام ملکش�ا، جهانگیر عبدالهی، فرهاد فالحی، بیان صالحیان، رربین رحمانی، فرشید 

رحیمی، سهراب کریمی، کاله آتشی، مهران احمدی، سوران قربانی، درسیم خورشیدی، هدایت 



10

بژی آذربایجان، یاشا کوردستان

غزال�ی، زانیار عمرانی، کمال حاجی محمدی، عبداهلل ابریش�می، طاه�ر علیپور، صالح ناصری، 

شیدا قوامی، افسانه روهنده، ملیکه علم هولی، فرزانه جاللی، ژیال گل عنبر، رزگار مالمحمودی، 

رویا صحرایی، ساسان امجدی، پروین اردالن، مینا خانلرزاده، هیوا مسعودی، سیامک صبوری، 

زانیار هوزان وان، جمشید پرند، ادریس عبدی، پروین زبیحی
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زن و ناسیونالیسم: وعده های خیانت شده

اولدوز دهقانی
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پدر می گوید آذربایجان که آزاد شد، همه آزاد می شویم. مرد و زن و سیاه و سفید هم ندارد و من فکر 

می کنم به تعداد تکرارهای این جمله در جغرافیای ملل جهان: ناسیونالیس�م هندی، ناسیونالیس�م 

عرب، ناسیونالیسم ترک، ناسیونالیسم آفریقایی، ناسیونالیسم کردی، ناسیونالیسم اروپای شرقی 

و به میزان تحقق شرط و مشروط این جمله. نتیجه به طور واضحی امیدوارکننده نیست...

پدر اعتقاد چندانی به جنبش رهایی بخش زنان و همجنسگرایان ندارد. می گوید ملت ما دولت که 

ش�د قوانینی تصویب می کند تا همه با یک قلم و امضا برابر ش�ویم. می پرسم مثال مثل آذربایجان و 

ترکیه؟ می گوید امان از دست ارمنی ها و کردها و اسالم دولتی. اگر جنگ نبود... اگر تروریست های 

پ ک ک نبودند... اگر اردوغان نبود... اگر...

پ�در م�ن زمانی که ج�وان بود و ادعای چپ داش�ت، کرده�ا بهتری�ن رفقایش بودند ام�ا االن که 

می نشیند پیش پای »گوناز تی وی« به طور عجیبی خود را خیانت شده می یابد. در طی چندین دهه 

کردها برای او از چریک های مبارز خلق به تروریس�ت های چش�م طمع دوخته به اراضی آذربایجان 

جنوبی اس�تحاله یافته اند. ماییم و یک جهان که دش�من ماس�ت. کرد و فارس و عرب. همه از دم. 

دشمن، دشمن، دشمن. چقدر آشناست این کلمه.

تارهای درهم پیچیده ی ناسیونالیسم و سرمایه داری جداشدنی نیست که اگر بود، شده بود و شاهد 

بودیم و نتیجه ی این اتحاد شوم اختالف فاحش طبقاتی، نژادپرستی و تبعیض های جنسیتی تحت 

لوای این به اصطالح دموکراسی نیم بندی است که وجود دارد و شاهدش هستیم. از اقلیم کردستان 

عراق تا قلب باکو و استانبول کجاست این آزادی وعده داده شده تحت لوای ناسیونالیسم؟ کجاست 

آزادی زن ک�رد، همجنس گرای عرب و زن فارس؟ کجاس�ت برابری طبقات�ی در این قبله گاه های 

ناسیونالیس�م؟ ما هنوز مقتخریم ب�ه کارآفرینان ترک، به غول های کرد نفت�ی کرکوک، به صادرات 

پنج قاره ای ش�کالت آیدین و آناتا، ما هنوز فکر می کنیم که زبان مش�ترک پیونددهنده ی قوی تری 
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است از درد مشترک. 

و همزمان تجربه ی تازه ای در همین پش�ت گوش�مان در حال وقوع است. تجربه ی مردمی که به 

همه ی ابرقدرت های درگیر در س�وریه نه گفته اند. داس�تان کانتون های سه گانه، انقالب روژئاوا و 

مبارزه ی کوبانی داستان امروز و دیروز نیست. اگر امروز گوشه هایی از این تجربه عیان شده به یمن 

س�بعیت داعش است و س�یل خون و مبارزه ی قهرمانانه ای که دیگر قابل الپوشانی و انکار نیست. 

تجربه ی زنان کوبانی تنها تصویر زن کرد بی حجاِب تفنگ به دوش گرفته که این روزها در این حجم 

عظیم تبلیغ و تکثیر می ش�ود، نیست که بی حجابی و مش�ارکت در جنگ اگر تمثیل بی بدیل آزادی 

بود جهان غرب مدت ها بود که دیگر نیازی به جنبش رهایی بخش زنان نداشت. نکته ی مهم ماجرا 

در چرایی این شور و فداکاری در جنگ است. این زنان برای چه می جنگند؟

تجربه ی روژئ�اوا تصویر عینی واژگون ک�ردن همه ی معادالت و اولویت های سیاس�ی جریانات 

ملی و مذهبی اس�ت. روژئاوا تبلور مبارزه ی موازی در همه ی جبهه ها بر علیه ارتجاع اس�ت. جایی 

که اندیش�ه ی خلق�ی و مردمی از ح�د و مرزهای تنگ ناسیونالیس�م کردی عبور می کن�د. جایی که 

سرنوشت سیاست، جنگ، قانون، سیستم آموزشی، خانواده و کار در عرصه ی همگانی و به دست 

همه محقق می ش�ود. کانتون های روژئاوا ایده ی دولت _ ملت در همه ی اش�کال ان را نفی کرده و 

سیستم جایگزین آن با هیچ چیزی مگر جز تجربه ی کمون پاریس قابل مقایسه نیست و به یاد داشته 

باشیم که عفرین و جزیره و کوبانی جزیره هایی اند در جهنم سوریه و نه در قلب اروپای متمدن.

زنان کوبانی برای حفظ آنچه خود در س�اختنش نقش اساس�ی داش�ته اند، می جنگند. برای حفظ 

آنچه محقق ش�ده نه آنچه وعده داده ش�ده. ش�اید قوانین 1 نوامبر کانتون جزیره چکیده ی مفیدی 

باشد برای نشان دادن دست آوردهای زنان روژئاوا. شاید بتوان سیر تحول زن ستمدیده و سرکوب 

شده ی کرد به دست سنت و مذهب و ملت و دولت را به این تصویر قهرمانانه ی کوبانی در آن به عینه 

دید. چیزهای زیادی برای از دست دادن وجود دارد اگر انقالب روژئاوا سقوط کند.

جنبش مدنی آذربایجان در چارچوب فعلی رفرمیس�تی و ناسیونالیستی آن عاجز از ارایه ی راه حلی 

برای مش�کالت اقتصادی و فرهنگی سیس�تم س�رمایه داری چه مذهبی و چه از نوع سکوالر آن از 

انحصار ثروت و قدرت گرفته تا تبعیض های جنسی و نژادی است و در نفس خود حتی ادعای شرکت 

در چنین مبارزه ای را نیز ندارد. بنابراین ش�اید زمان آن رسیده تا بپذیریم ناسیونالیسمی که زمانی در 
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قرن 1۹ و ابتدای قرن بیستم مترقی و رهایی بخش بود مدت هاست که به عکس خود استحاله یافته 

اس�ت. شاید زمان آن رسیده تا به جای مبارزه ی آزادی بخش ملت کرد و ترک، زن کرد و ترک، فعال 

حق�وق کودک کرد و ترک از مبارزه ای یکپارچه دفاع کنیم که نطفه ی آن این روزها در روژئاوا بس�ته 

شده است. در نهایت از کوبانی تا تبریز و استانبول و تهران و باکو فاصله ای نیست. نبرد ما در نهایت 

نه علیه یکدیگر که به همراه یکدیگر و در برابر س�لطه ای جهانیس�ت که ج�الِد آن فارغ از هر رنگ و 

نژاد و زبان و مذهبی هر روز و هر ساعت قربانی می گیرد.
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قراول به سمت فاشیست ها

یاشار زنگانلی
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وقت�ی بعد از انتش�ار کاریکاتور مع�روف مانا نیس�تانی در روزنام�ه ی ایران در اردیبهش�ت 1385 

ش�هرهای تورک نشین ایران شاهد اعتراضات گس�ترده ی مردمی شد، شعار اصلی مردم »هارای، 

هارای، من تورکم« )هوار، هوار، من تورکم( بود. این ش�عار به خودی خود نش�ان از نفی و انکاری 

داش�ت که در طول س�ال ها نه تنها از جانب حاکمان جمهوری اسالمی و سلس�له ی پهلوی اعمال 

می شد بلکه روشنفکران مرکزنشین و مرکزگرا نیز در دامن زدن به آن مقصر و هم دست گفتار مسلط 

بودند. مس�ئله از اس�اس کاریکاتور مانا نیستانی نبود. حق با نیس�تانی بود وقتی در نامه یی به رییس 

انجمن کاریکاتوریس�ت های تبریز نوش�ت: »استفاده از واژه های "س�نه نه" و "نه منه" که در دیالوگ 

سوس�ک آورده ش�ده، اصطالحاتی هس�تند که روزانه در زبان فارس�ی به کار گرفته می شوند و این 

نکته نش�ان از نفوذ زبان ترکی در زبان فارسی دارد. نکته ی دوم این که در همان صفحه یا صفحه ی 

۲۰ روزنام�ه، کارتون های دیگری کش�یده ش�ده ک�ه قورباغه و سوس�ک با لهجه ی غلی�ظ تهرانی 

حرف می زنند، در حالی که حمل بر سوس�ک بودن تهرانی ها نش�ده اس�ت.« ف�ارغ از جعل عنوان 

»تهرانی ها« که از اس�اس وجود خارج�ی ندارند اما همین چند خط نیز هنوز حاوی انکار ش�کاف و 

س�تمی بود که تورک ها نسبت به آن واکنش نشان داده بودند. مانا نیستانی درست نمونه ی تیپیکال 

همان هنرمند مرکزنش�ینی بود که نمی فهمید باید با چه زبانی با ستمدیده گان گفت و گو کرد و چنان 

از فهم جایگاه س�تمدیده ناتوان بود که تعجب می کرد چرا »تهرانی ها« از »لهجه ی غلیظ تهرانی« 

قورباغه و سوس�ک احس�اس توهین نکرده اند اما تورک ها از کلمه ی تورک�ی »نمه نه« از زبان یک 

سوسک احس�اس توهین کرده اند. ماجرا همه این بود که مانا نیس�تانی در طول زندگی اش همواره 

از ای�ن امتیاز بهره مند بود ک�ه هرگز به دلیل »لهجه ی غلیظ تهرانی«اش مورد تمس�خر قرار نگیرد 

و حاال از این رو متعجب ش�ده بود که هیچگاه به جایگاه باالدس�تی خود و »لهجه«اش توجه نکرده 

بود، چنان که حتا در هنگام نوش�تن آن نامه نیز متوجه س�اختار تمایز و تفاخری نبود که او را از درک 
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علت واکنش تورک ها عاجز کرده است.

مانا نیستانی اما تنها نمونه یی از وضعیت کلی بود. در حالی که مسئله ی زبان و هویت تورکی سال ها 

بود که در شهرهای تورک نشین به یک شکاف اصلی تبدیل شده بود، روشنفکران مرکزنشین سعی 

می کردند نه تنها خود مس�ئله را انکار کنند، بلکه حتا انکار کنند که در ش�هرهای تورک نش�ین چنین 

مس�ئله یی الاقل برای بخش�ی از مردم مطرح اس�ت. این انکار البته تنها به روشنفکران »فارس« 

مربوط نبود، بودند روش�نفکرانی که در مناطق تورک نش�ین متولد ش�ده بودند و ح�اال در تهران اگر 

کس�ی از آنها می پرس�ید: »ش�ما ترکید؟« با لحن تندی پاس�خ می دادند: »خیر! ما آذری هستیم« 

و البت�ه گفت�ن ندارد اغلب آنان کس�انی بودند که بنا به ه�ر دلیلی، مانند ش�رایط خانوادگی یا محیط 

آموزش�ی و یا مهاجرت در کودکی به شهری فارس نشین، هنگام حرف زدن هیچ لهجه ی تورکی ای 

نداش�تند و تا خودشان اقرار نمی کردند، تورک بودن آنان آشکار نمی شد. پس جای تعجبی ندارد که 

این گفتار مسلط که پیش از س�ال 85 از اساس مسئله را نفی می کرد و آن را حاصل »دسیسه های« 

غ�رب و ترکی�ه و جمه�وری آذربایجان می دانس�ت و البته به س�ختی اعتقاد داش�ت چنین گفتاری 

در می�ان »مردم ش�ریف آذربایجان« جایگاهی ندارد، بعد از قیام س�ال 85 که در تمامی ش�هرهای 

تورک نش�ین زبانه کش�ید، روزها به طول انجامید و طی آن حداقل ۹ نف�ر در تبریز، اورمو )ارومیه(، 

س�ولدوز )نقده( و خیاو )مشگین شهر( کشته و ده ها نفر بازداشت و زندانی شدند، وقتی در مورد ستم 

ملی حرف زدند تالش کردند به کمک چس�ب پوسیده و از کار افتاده ی »هویت ایرانی« این شکاف 

را هم آورند که بله »ش�ما برادران و خواهران ما هستید« و »آذربایجان سر ایران است« و ترهاتی از 

این دست. و این البته واکنش بهترین و مترقی تریِن آنها بود. خشم و عداوت فعاالن جبهه ی ملی و 

بخش�ی از نیروهای جریان ملی _ مذهبی به شمول نهضت آزادی تا عزت اهلل سحابی و مانند ایشان 

چن�ان بود که هم صدا ب�ا حکومت بارها و بارها، در لفافه و آش�کار خواهان س�رکوب آنچه »جنبش 

ملی آذربایجان« خوانده می ش�ود، ش�دند. چنان که رجبعلی مزروعی، رییس وقت انجمن صنفی 

روزنامه نگاران ایران، از حرف زدن روزنامه نگاران تورکی که در جلس�ه ی این انجمن برای دفاع از 

مانا نیس�تانی، شرکت کرده بودند، جلوگیری و در عمل آنان را از جلسه اخراج کرد. بنابراین آن شعار 

»هارای، هارای، من تورکم« فریاد مردمی بود که نه تنها حقوقشان بلکه در اغلب موارد وجودشان 

نیز انکار می شد.
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با این وجود در آن قیام ش�عار دیگری هم مطرح ش�د که هرچند به فراگیری ش�عار پیش�ین نبود اما 

نمی ت�وان انکار کرد که با اس�تقبال گس�ترده یی هم روبه رو ش�د. در برخی تظاهرات ش�عار »کورد، 

فارس. ِارَمنی/ بوتون تورکون دوش�منی« )کرد و فارس و ارمنی/ همه گی دشمن ترک  ]هستند[( یا 

»فارس دیلی/ ایت دیلی« )زبان فارس/ زبان سگ( نیز سر داده و تکرار شد. این شعارها نشانه های 

ظهور یک جنبش ناسیونال_ فاشیستی بود که در طی سال های قبل درون »حرکت ملی آزربایجان« 

رش�د کرده بود و حاال با به بن بس�ت رس�یدن روش های اصالح طلبانه و لیبرالِی پیش از آن، ناگهان 

سرمی کشید و فوران می کرد.

تا پی�ش از آن هژمونی در »حرکت مل�ی آزربایجان« با جناحی بود که ابتدا از تاس�یس کانون های 

فرهنگی و هنری، تش�کل هایی برای ش�عر تورکی، آموزش زبان تورکی و رقص تورکی و موسیقی 

آذربایجانی، برگزاری کنسرت برای نوازندگان و خواننده گان موسیقی آذربایجانی به ویژه هنرمندان 

موسیقی جمهوری آذربایجان و نیز انتشار صفحات تورکی در نشریات محلی آغاز به کار کرده بود و به 

ویژه در دوران ریاس�ت جمهوری محمد خاتمی با نزدیک شدن به احزاب اصالح طلب و از آن میان 

حزب جبهه ی مشارکت ایران اس�المی، یعنی نزدیک ترین حزب سیاسی موجود به رییس جمهور، 

و عضویت در آنها، عملن وارد دولت ش�ده و بخش�ی از مقامات مدیریتی اج�زای محلی دولت را در 

اختیار گرفته بود. هرچند صدای این جریان هم گون نبود و هرگز نیز هم گون نش�د اما صدای غالبی 

که از آن به گوش می رسید، توسل به فعالیت های اصالح طلبانه و پیوند خوردن با جریان اصالحات 

به امید اجرای اصل پانزدهم و نوزدهم قانون اساس�ی بود و افقی که در رادیکال ترین ش�کل ممکن 

ترسیم می کرد، فدرالیسم با الگوبرداری از دستاوردهای »تمدن غرب« بود.

پیون�د عمیق این جریان با اصالح طلبان حکومتی موجب ش�د شکس�ت مصطف�ا معین و مهدی 

کروبی و بعد در دور دوم علی اکبر هاشمی رفسنجانی در انتخابات نهمین دوره ی ریاست جمهوری، 

ب�ه معنای شکس�ت آن�ان هم باش�د. هرچن�د حضور بخش�ی از آن�ان در س�تاد انتخاباتی محس�ن 

مهرعلیزاده موجب شده بود این کاندیدای ریاست جمهوری در سه استان آذربایجان شرقی و غربی 

و اردبی�ل بیش از دیگران رای بی�اورد اما اصالح طلبان حرکت ملی آذربایجان اولین کس�انی بودند 

که س�مت های دولتی خود را از دست دادند و آرام آرام هژمونی خود را نیز واگذار کردند. در حالی که 

کس�ی نبود تا در غیبت مواهب دولتی ش�دِن دوران خاتمی سکان حرکت ملی آذربایجان را به دست 



19

بژی آذربایجان، یاشا کوردستان

بگیرد، قیام شهرهای تورک نشین در سال 85 و آشکار شدن ناکارآمدِی اصالح طلباِن حرکت ملی، 

موج�ب عروج افراطی ترین الیه های ناسیونالیس�م تورکی و هژمونی یافتن آنان ش�د. در واقع قیام 

س�ال 85 آشکار کرد که اصالحات پایان یافته اس�ت اما در غیبت و ضعف عمیِق نیروهای انقالبی، 

ارتجاع فاشیس�تی بود ک�ه قدرت گرفت و مگ�ر بنیامین نگفته بود: »هر فاشیس�می گ�واه انقالبی 

شکست خورده است«.

همه ی اینها البته به این معنا نیس�ت که تمامی آنچه به ن�ام »حرکت ملی آزربایجان« یا هر عنوان 

مشابه دیگری می شناسیم بخشی از این جریان ناسیونال_ فاشیستی است. مشکل اما آنجاست که 

در غیبت رس�انه های مستقل و اراده ی تفکیک و مرزبندی میان فعاالن »حرکت ملی آزربایجان«، 

هر صدای دیگری توسط جریان ناسیونال_ فاشیس�تی مصادره می شود. آنها ده ها سایت و وبالگ 

و صفحه ی فیس بوکی را اداره می کنند، تلویزیون دارند، در جمهوری آذربایجان و ترکیه پایگاه و در 

دانش�گاه های این کشورها حضوری جدی دارند و البته به وفور از ردیف بودجه های دولتی در ترکیه 

و جمهوری آذربایجان بهره مند می شوند. درست به همین دلیل است که هیچ صدای دیگری غیر از 

صدای آنان به گوش نمی رسد و هر صدای متفاوتی را درون خودشان ادغام می کنند.

درست در چنین شرایطی است که »بیانیه ی ۲۰۹ نفر از فعالین اجتماعی تبریز در حمایت از مقاومت 

کوبان�ی« اهمیت خود را نش�ان می دهد. صدای دیگ�ری از آذربایجان به گوش می رس�د. صدای 

دیگری که مصادره ش�دنی نیس�ت، ادغام شدنی نیس�ت و هرگز نمی توان خطی از آن را با تمایالت 

ناس�یونال_ فاشیس�تی در هم آمیخت. صدایی که بالفاصله پژواک خ�ودش را در میان »گروهی از 

روزنامه ن�گاران و فعاالن سیاس�ی و مدنی کرد« یافت ک�ه خطاب به فعالین تبریزی بنویس�ند: »ما 

صدای غرش گلوله های ستارخان و مجاهدین مشروطه، علی موسیو و حیدر عمواوغلی، پیشه وری 

و فریدون ابراهیمی، زینب پاش�ا و مرضیه احمدی، بهروز دهقان�ی و نابدل و هزاران انقالبی دیگر 

را در کوچه پس کوچه های کوبانی می ش�نویم. خط س�رخی از مقاومت، می�ان کوبانی و هر نقطه ی 

دیگری از جغرافیای تاریخی انقالِب مردم ترس�یم شده است.« به راستی تک تک کلمه هایی که در 

این دو بیانیه نوشته ش�د می تواند تاریخ ساز باشد. و ماجرای اصلی درست در همین است. چه کنیم 

که محتوای سیاس�ی این دو بیانیه بر باد ن�رود؟ آیا نیازمند َاش�کال مداخله گرانه یی از ترویج این دو 

بیانیه نیستیم؟ و این بخشی از وفاداری به رخداد کوبانی نیست؟
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ناس�یونال_ فاشیس�ت ها به تکاپو افتاده اند. آنها می دانند با تکثیر کوبان�ی و آنچه که در کوبانی در 

حال اتفاق افتادن اس�ت، س�تمدیده گان افقی رهایی بخش در برابر خود خواهند دید و َتَرک های آن 

گفتار منسجم کننده ی فاشیس�تی برمال خواهد شد. مبارزه ی کوبانی در قامت رسوایی تمام اشکال 

مب�ارزه ی مبتنی بر هویتی اس�ت که ش�کاف های درون هویتی را می پوش�اند تا هویت�ی یکپارچه و 

منسجم و الجرم فاشیستی بر ساخته شود، هویتی که به ناگزیر ساخته شدن آن مستلزم قسمی حذف 

دیگری اس�ت. این همان چیزی اس�ت که در بیانیه ی فعالین تبریزی مورد تعرض قرار گرفته است: 

»کوبان�ی تمامی مرزهای هویتی چون جنس�یت و قومیت را درنوردی�ده و در مقیاس خود نمونه یی 

عالی از برابری انس�ان ها را تعین بخشیده اس�ت؛ نمونه یی که در تاریخ معاصر این منطقه کم نظیر و 

حتی بی نظیر اس�ت. این که زندگی آدم ها می تواند جور دیگری هم باش�د، زندگی برابر، آزاد و فارغ 

از هرگونه مرزبندی هویتی. ش�کلی از زندگی که در آن تک تک افراد جامعه فارغ از نژاد، جنسیت یا 

مذهب، حقوق برابری دارند و در کنار هم جامعه ی خود را اداره می کنند. جایی که انس�ان ها فقط از 

حیث انسان بودنشان اهمیت می یابند و نه هیچ چیز دیگر.«

در براب�ر این گفتار اما ناس�یونال_ فاشیس�ت ها نه تنها ب�ه صراحت آرزوی س�قوط کوبانی را بیان 

می کنن�د بلکه به تحرکات فاشیس�تی خ�ود نیز افزوده اند. س�اختن صفحاتی نظی�ر »کمپین اخراج 

تروریس�ت های ک�رد از آذربایجان« و نمونه های مش�ابه دیگر، تبلیغ و ترویج این ک�ه به کردها خانه 

نفروش�ید و اجاره ندهید، با کردها معامله نکنید، عزاداری محرم را به محالت کردنش�ین )که اغلب 

س�نی اند( ببری�د، شعارنویس�ی روی دیوارها علیه کورده�ا و نظایر آن تنها و تنها خش�م یک جنبش 

فاشیس�تی را عیان می کند. آنها در حالی که خودش�ان به طور دائم تحت تعقیب و سرکوب نهادهای 

انتظامی و امنیتی جمهوری اسالمی قرار دارند به صورت مکرر از نیروی انتظامی و سپاه پاسداران 

می خواهند که »تروریست های کرد« را سرکوب کنند. آنها هیچ ابایی ندارند از این که به همان اندازه 

که با میت ترکیه رابطه دارند و از س�وی جمهوری آذربایجان تغذیه و حمایت می شوند، علیه کردها، 

و نه فقط احزاب کرد بلکه علیه هر کسی که تنها »کرد« باشد، با سپاه پاسداران هم هم کاری کنند.

نگاهی به موضع گیری فاشیس�ت ها در مورد کوبانی به اندازه ی کافی افشاگر است. انبوه مقاالتی 

که در س�ایت هایی نظیر »اویرنجی سس�ی« و »آژانس خبری آذربایجان« منتش�ر شده اند عمدتن 

خط روش�نی را تبلیغ می کنند. دفاع بی قید و ش�رط از ترکیه، تالش برای یکی نش�ان دادن داعش 
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و یگان های مدافع خلق در کوبانی گاه با این عنوان که هر دو عامل اس�راییل و آمریکا هس�تند و گاه 

با این عنوان که هر دو چنان خطرناکند که از س�وی »سازمان ها و نهادهای بین المللی و دول معتبر 

جهان« تروریس�ت ش�ناخته ش�ده اند، تالش برای مقابله با تجمع های حمای�ت از کوبانی و ادعای 

سازماندهی آنها از سوی پژاک برای ایجاد زمینه ی سرکوب توسط نهادهای امنیتی، آرزوی سقوط 

کوبانی و افشاکننده تر از همه تبلیغ علیه تجربه ی کانتون های موجود در روژئاوا.

گروهی با عن�وان »اتحادیه ی جوانان غ�رب آزربایجان« در بیانیه ی خود می نویس�د: »بار دیگر 

شاهد آن ش�دیم که ملت ترک آزربایجان و جوانان وطن پرستمان سینه ی خود را در مقابل توطئه ها 

و پروژه های خونین تروریسم کورد س�پر می کنند تا آسیبی به تمامیت ارضی آزربایجان نرسد. عصر 

ام�روز فعالین حرکت مل�ی آزربایجان ثابت نمودند که با رفتار مدنی و فش�ار سیاس�ی خود می توانند 

ارکان حکومت�ی را ب�ه عقب نش�ینی وادارند. ب�ار دیگر ثابت ش�د ک�ه افس�ران و فرمانده هان ترک 

آزربایجانی نیروی انتظامی و س�پاه پاسداران در لحظات سرنوشت س�از در کنار ملت خود قرار دارند 

و ب�ار دیگ�ر دیدیم که اگرچه بس�یجیان ترک آزربایج�ان از اوامر حکومتی تبعی�ت می کنند اما وقتی 

سرنوش�ت آزربایجان به میان می آید غیرت ملی آنان به قلیان می آید.«)1( و این عقب نش�ینی، لغو 

مجوز برگزاری تجمع در حمایت از کوبانی است که در هم دستی آشکار جریان ناسیونال_ فاشیستی 

با »غیرت« سپاه پاسداران و نیروی انتظامی و بسیج لغو شده است.

احمد هاشمی، کارمند س�ابق وزارت امور خارجه در متن بی ش�رمانه یی با عنوان »سقوط کوبانی 

به نفع همه اس�ت« که به شکل گس�ترده یی در سایت ها و رس�انه های جریان ناسیونال_ فاشیستی 

منتش�ر شد، می نویس�د: »س�قوط کوبانی مانع از بت س�ازی و تطهیر گروه پ ک ک خواهد شد... 

با س�قوط کوبان�ی و رفع تهدی�د پ ک ک، زمینه برای ایج�اد منطقه ی حائل و پ�رواز ممنوع بر فراز 

بخش هایی از ش�مال س�وریه فراهم خواهد ش�د و بخش عمده یی از نیروهای سوری، ارتش آزاد و 

پناهندگانی که هم اکنون در س�وریه ]ترکیه؟[ به سر می برند در شمال سوریه مستقر خواهند شد و با 

دریافت آموزش های نظامی و تس�لیحات از نیروهای غرب�ی و حمایت و همراهی نیروهای غربی و 

ترکیه، زمینه برای س�رنگونی رژیم بشار اسد و شکسته شدن کمر جمهوری اسالمی فراهم خواهد 

شد.«)۲(

»اتحادیه ی جوانان غرب آزربایجان« در متن دیگری با عنوان »پروژه ی شوم "ایجاد کانتون های 
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مشابه کوبانی" در غرب آزربایجان و پاس�خ ملت آزربایجان« نسبت به تجربه اندوزی اعضای پژاک 

در نبرد کوبانی برای جنگ چریکی شهری هشدار می دهد و اعالم می کند که »ملت آزربایجان« و از 

جمله این اتحادیه با هر نوع تحرکاتی در این راس�تا برخورد خواهند کرد.)3( نمونه هایی از این دست 

در سایت ها و رسانه های جناح ناس�یونال_ فاشیستِی حرکت ملی آذربایجان به وفور یافت می شود. 

فاشیس�ت ها از تجربه ی کوبانی هراس دارند نه فقط به این دلیل که کوبانی منطقه یی اس�ت که اکثر 

ساکنان آن کوردها هستند، بلکه بیشتر به این دلیل که معادله ی ساده ی آنها در مورد دشمنان »ملت 

آزربایجان« با اتکا به تجربه ی کوبانی نابود می ش�ود و کیس�ت که ندان�د بودجه های هنگفت آنان و 

بورس�یه های تحصیلی کادرهایش�ان نه تنها در جمهوری آذربایجان و ترکیه، بلکه در کانادا و آمریکا 

هم وابسته به همین دشمن سازی ها اس�ت. در کانتون های روژئاوا اما مرزهای هویتی رنگ باخته 

اس�ت. در کانتون های روژئاوا تمامی ساکنین غیر کورد کوبانی هم به اندازه ی کوردها حق مشارکت 

و مداخله دارند، چنان که دفاع از کوبانی تنها بر عهده ی »غیرت« مردان گذاشته نشده است.

چنین اس�ت که ترویج سیاس�ی مفاد آن دو بیانیه یی که رد و بدل ش�د به معنای تعرض به س�اختار 

منطق برس�ازنده ی جریان ناس�یونال_ فاشیس�تی درون حرکت ملی آذربایجان است و این تعرض 

ب�رای جلوگیری از ظهور فاشیس�م، ب�رای جلوگیری از قدرت گرفتن کس�انی که هی�چ ابایی ندارند 

برای »غیرت ملیِ« به قلیان درآمده ش�ان فجیع ترین نسل کش�ی های تاریخ را تک�رار کنند، الزم و 

ضروری است. و این بدون بحرانی کردن بدنه ی حرکت ملی آذربایجان ناکافی است. باید پیگیرانه 

و مصمم از فعاالن »حرکت ملی آذربایجان« خواس�ت اگر با جریانات ناس�یونال_ فاشیستی تفاوت 

دارند، این تفاوت و موضع خود را در قبال کوبانی و تجربه ی روژئاوا آش�کار کنند. دیگر دوران ابهام 

و ایهام گذش�ته است. یا همراه با روژئاوا به سوی خاورمیانه ی دیگری می رویم یا هم دست و همراه 

جریانات فاشیستی می مانیم. فاشیست می مانیم.

پی نوشت:

1- نگاه کنید به این آدرس

۲- در این آدرس:

3- نگاه کنید به این آدرس

http://50000000.info/?p=5281
http://50000000.info/?p=5281
http://oyrenci-sesi.info/yeni/15135
http://oyrenci-sesi.info/yeni/15135
http://www.tebrizsesi.com/yeni/yazi/16206
http://www.tebrizsesi.com/yeni/yazi/16206
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بدون نام
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تجرب�ه ی مقاومت کوبانی و تحقق عملی ایده ی مبارزاتی نوینی که در خالل این مقاومت ش�کل 

گرفته اس�ت، طی ماه ه�ای اخیر بستر س�از مباحث�ات و دیالوگ ها ی�ی بین جریان ه�ای مختلف در 

س�طح جهانی شده اس�ت.این تجربه را باید از این رو بس�یار حایز اهمیت دانست که همه ی گروه ها 

ب�ا گرایش های مختلف سیاس�ی ملزم به موضع گیری در قبال آن ش�ده اند و از ای�ن رو از جمله یگانه 

لحظه های تاریخی، طی دهه   های گذش�ته است که بدون تعیین تکلیف با آن، امکان بحث در مورد 

آلترناتیو عملی برای گذار از وضعیت موجود و امید برای جهانی متفاوت به امری نا ممکن بدل شده 

است.

در ای�ن میان بیانیه ای که با عنوان "در حمایت از مقاومت کوبانی" توس�ط تع�دادی از فعالین تبریز 

انتش�ار یافت و به دنبال آن بیانیه ای که در پاسخ  توسط فعالین کرد منتشر شد، منجر به شکل گیری 

واکنش های�ی از س�وی گروه ه�ای مختلف ش�د.این امر ض�رورت پی گیری بح�ث و تبیین ماهیت 

فراناسیونالیستی تجربه ی مقاومت کوبانی را با پی گیری داللت های تاریخِی تجربه های مبارزاتی ای 

که در گذشته شکل گرفته است، از طریق در نظر گرفتن شرایط جغرافیایِی خاص منطقه ی آذربایجان 

و کردستان ایران، ایجاب می کند. نفوذ جریان های افراطی ناسیونالیستی طی سال های گذشته در 

این مناط�ق که در لحظه های خاص تاریخی گرایش�ات ارتجاعی خود را به نمایش گذاش�ته اند و در 

مورد تجربه ی مش�خِص مقاومت کوبانی، سعی در تقلیل مساله به ناسیونالیسم و ریشه های کردِی 

آن دارند، ش�رایط عامی را پیش روی ما قرار می دهد که مس�تلزم ش�کل دهی ب�ه بحث های پیگیر 

انتقادی ما بین فعالین چپ کرد و ترک در راستای تبیین سازوکار مبارزاتی مشترک آن ها است.

تجرب�ه ی مش�ترک فعالین چ�پ آذربایجان و کردس�تان ای�ران در س�ال های اخی�ر در مواجهه با 

گرایش ه�ای ناسیونالیس�تی افراطی که ب�ا دامن زدن به توهم دش�منی بین خلق ه�ای آذربایجان 

و کردس�تان، اقدام به گس�ترش هژمونیک جریان فاشیس�تی خود در هر دو منطق�ه و گرفتن ابتکار 
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عمل از دس�ت نیروهای مترقی کرده اند، ناش�ی از عدم وجود هماهنگ�ی و هم گامی نیرو های چپ 

این دو منطقه اس�ت.این هماهنگی نیازمند وجود موضوع مش�ترِک معطوف به آینده ای اس�ت که 

تجربه ی کوبانی می تواند محملی برای این امر فراهم کند. قبل از آن باز خوانی انتقادی تجربه های 

مبارزاتی ای که در این مناطق طی دوره های تاریخی مختلف شکل گرفته، ورای نتایج احتمالی این 

بررسی، به عنوان پیش نیاز ضروری است.

گش�ودن باب بحث در مورد ایده های مبارزاتی و ارائه ی تصویر افق و بستر مشترک در این مسیر، 

مس�تلزم نگاهی دوباره به تجربه ی مبارزاتی در گذشته اس�ت؛ تجربه ای که درِک بی میانجی آن به 

عن�وان واقعیت های تاریخ�ی صرف، نه تنها ما را در رس�یدن به هدف مان ی�اری نخواهد کرد بلکه 

منجر به انحراف از رس�یدن ب�ه ره یافِت تاریخی ما در قب�ال وضعیت پراهمیت کنونی خواهد ش�د. 

تاس�یس جمهوری های دموکرات تبریز و مهاباد که در یک بستر مش�ترک تاریخی در  این دو منطقه 

ش�کل گرفته اس�ت نیز به عنوان برجس�ته ترین نمونه ی تاریخِی مبارزات آذربایجان و کردستان، از 

این امر مستثنی نیست. بررسی این رخداد ها نیازمند تحلیل در مقیاس کالن تری از بستر و وضعیت 

اجنماعی ای است که در دِل آن، زمینه ی الزم برای شکل گیری این نوع رخداد ها فراهم شده است 

و ما را در رس�یدن به درک دقیق تری از ضرورت ش�کل گیری این مبارزات، شکل و محتوای آن ها، 

نتایج و دستاوردها یش�ان رهنمون می کند. از این رو نگاهی به "اقتصاد سیاس�ی" خاِص آن دوره ی 

تاریخی در ایران ضروری است.

روی کرد غالب اقتصاد سیاس�ی ایران بین سال های 13۲۰-131۲ که به صورت تحمیلی از سوی 

دولت شبه مدرنیس�ت ِاعمال می شد را می توان در حرکت شتاباِن گذار به صنعتی شدن با استفاده از 

تکنولوژی وارداتی، بدون دخالت نیروهای مولد داخلی، صورت بندی کرد.

منب�ع تغذیه ی اصل�ی صنایعی که به صورت انحص�اری در الیه های باالی قدرت توزیع می ش�د، 

درآمد ه�ای کالن نفت�ی بود.این درآمد ها در اثر سیاس�ت های اقتصادی قب�ل از جنگ جهانی دوم 

و حین آن، با ش�تاب زی�ادی رو به افزایش و تثبیت حرک�ت می کرد.)1( به دلیل ع�دم بازده تولیدی 

صنایع احداث ش�ده و اجرای پروژه های راه سازی و راه آهن )که عموما فاقد توجیه اقتصادی بودند( 

و هم چنین انحصار دولت بر تمامی درآمدهای نفتی و غیر نفتی و وجود سیستم بوروکراتیک اداری، 

هزینه های هنگفتی در وزارت خانه ها صرف امور غیر مولد می شد.
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سیاست های اقتصادی دولت را می توان تحت دو عنوان اصلی اتالف منابع ملی و توزیع نا متوازن 

ث�روت ب�ه نفع اقلیت بوروک�رات و به ض�رر اکثریت کش�اورز و کارگر صورت بندی ک�رد. درآمد های 

عمومی ای که از طریق فروش نفت و خراج گیری تامین می شد اکثرا صرف انجام پروژه ها و احداث 

کارخانه هایی می ش�د که هیچ تناس�بی با وضعیت اقتصادی کش�ور نداش�ت. کارخانه هایی که هیچ 

توجیه اقتصادی در راس�تای منافع عموم مردم و رفع محرومیت از آن ها نداش�تند و صرفا به عنوان 

دس�ت آویزی برای فروک�ش کردن تب مدرنی�زم بوروکرات های تحصیل کرده، مورد اس�تفاده قرار 

می گرفت. از س�وی دیگر اغلب برنامه های اقتصادی ای که با دور نمای صنعتی  کردن در دستور کار 

قرار می گرفت، به نفع مرکز و به ضرر حاشیه ها علی الخصوص دهقانان تمام می شد. نمونه ی بارزی 

از این روی کرد، اقدام دولت به عنوان خریدار انحصاری محصوالت کش�اورزی اساسی )گندم، جو 

و ...( برای پایین نگه داشتن قیمت ها با هدف کاهش مصرف دهقانان به نفع مرکز است.)۲(

این گون�ه صنعتی ک�ردن بر پای�ه ی مدل های اروپای�ِی تحت ایدئول�وژی ناسیونالیس�تی که وجه 

فاشیس�تی آن روز به روز چهره های جدیدی از خود را به نمایش می گذاش�ت، نتیجه ای جز انحصار 

در پی نداش�ت. انحصاری که در س�طح کل کش�ور تحت عن�وان مرکز گرایی به محرومیت حاش�یه 

دامن می زد و در مرکز  عالوه بر رش�د روز افزون مهاجرت و حاشیه نشینی در پِی آن، با رشد طبقه ی 

متوس�ط مدرن و ش�کل گیری طبقه ی حاکِم بورورکرات، هم راه بود.این وضعیت منجر به تس�ری 

الگ�وی مبتنی ب�ر دو گانه ی حاش�یه-مرکز به عن�وان مقوله ای عام به فضای کلی کش�ور ش�د و بر 

کیفیت جنبش های موجوِد مبارزاتی در مناطق مختلف کشور تاثیر گذاشت. تاثیری که منجر به رشِد  

ناسیونالیسِم بالقوه ای در حاشیه می شد.

گر چ�ه روی ک�رد حاش�یه-مرکز در مورد اکث�ر مناطق ِاعمال می ش�د، ولی این روی ک�رد در مورد 

آذربایجان )به دلیل وجود تجربه ی مقاومت در جریان انقالب مش�روطه( و تا حدی کردستان شکل 

ش�دید تری داش�ت. جهت گیرِی اقتصادِی مبتنی بر ای�ن روی کرد، در ح�وزه ی فرهنگ با بهانه ی 

یک پارچگ�ی اق�وام ایرانی ب�ه صورت حمالت ش�دیدی علی�ه تمام اق�وام و گروه ه�ای زبانی غیر 

فارسی زبان در اشکال تحقیر و تهدید، نمود پیدا می کرد.

وقوع جنگ جهانی دوم و سقوط رضا شاه که هم زمان با ورود نیرو های متفق به ایران بود، عالوه 

ب�ر این که به فقر عمومِی حاکم بر جامعه ش�دت بیش�تری بخش�ید، آغاز مرحل�ه ی تاریخی جدیدی 
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بود که وجه مش�خصه ی آن را مس�اله ی اس�تعمار و امپریالیس�م تش�کیل می داد. خال قدرتی که به 

واسطه ی سقوط استبداد رضا ش�اهی به وجود آمده بود، فضای سیاسی ای ایجاد کرد که گروه های 

مختلف از این فرصت بدس�ت آم�ده اوال برای پیش برد اهداف خود و ثانیا ش�کل دهی به مبارزه ای 

پر دامنه علیه بقایای ارتجاع استفاده می کردند؛ ولی مساله ی استعمار و امپریالیسم آن محملی نبود 

ک�ه جریان ه�ای مختلف را حول یک موضع واح�د متحد کند، بلکه به محلی ب�رای مرز بندی آن ها 

تبدیل ش�د. مواجهه ی گروه های مختلف سیاسی با مس�اله ی استعمار که در مساله ی نفت در کلیت 

آن و نفت شمال به عنوان مورد مشخص تر، خطوط کلی اختالف بین آن ها را نمودار می کرد.

تضاد حاشیه-مرکز که به واس�طه ی وجود دولت مقتدر با گرایشات فاشیستی شکل جدی به خود 

گرفته ب�ود، در بس�تری از یک تضاد کلی تر بین دهقانان و زمین داران جریان داش�ت.از دیگر س�و با 

اشغال ایران توس�ط نیروهای متفق مساله ی استعمار که تاریخا با نام انگلیس گره خورده بود، رنگ 

و بوی تازه ای به خود گرفت. در این جا با وضعیتی مواجه هس�تیم ک�ه انواع تضاد ها بدون این که به 

پش�توانه ی یک جنبش طبقاتی یا توده ای بروز پیدا کند، با عمده ش�دن تضاد بعدی در حاش�یه قرار 

می گیرد. همین روال در مورد مس�اله ی اس�تعمار و امپریالیسم نیز تکرار شد و آن را به یک مساله ی 

ملی بدل کرد. با این که مس�اله ی دهقانی و تضاد حاشیه-مرکز در پس زمینه حضور روشنی داشتند، 

مرز بندی های جدیدی حول مساله ی استعمار و امپریالیسم و به عنوان نمونه ی عینی آن "مساله ی 

نفت" ش�کل گرف�ت؛ مرز بندی ای که خط و خطوط آن را نه یک موضوع داخلی بلکه ش�رایط قوای 

خارجی مشخص می کرد. در این راستا دولت های امپریالیستی دو هدف عمده را دنبال می کردند:

- حفظ تعادل قوایی که پس از جنگ جهانی شکل گرفته بود و تعمیم آن به جغرافیای ایران

- کسب و حفظ منطقه ی نفوذ خود در مناطق شمالی و جنوبی ایران با اولویت تسلط بر منابع نفتی

از این رو به دنبال نیروهای داخلی ای بودند که بازوی اجرایی ش�ان در رسیدن به این هدف باشند. 

امپریالیس�م آمریکا و انگلیس ارتج�اع داخلی را به عنوان متحد تاریخی خ�ود، تقویت می کردند. از 

س�وی دیگر ش�وروی نیز در صدد تقویت حزب توده ب�ود. گروه های ملی گرای ط�رف دار موازنه ی 

منف�ی نیز با ش�عار عدم اعطای امتی�از نفتی به هیچ ی�ک از دولت  های امپریالیس�تی، از تقویت این 

روی کرد و تبدیل آن به یک جنبش ملی و ضد امپریالیستی نا توان بودند.

نتیج�ه ی چنین روندی یک بن بس�ت در وضعیت به ش�دت انقالبی ایران بود که نه می توانس�ت 



28

بژی آذربایجان، یاشا کوردستان

مبارزات ضد امپریالیس�تی را جنبه ی عملی ببخش�د و ن�ه در پالت فرم مبارزه علی�ه ارتجاع داخلی، 

دس�ت آویزی ب�رای خود پیدا کن�د. یگانه لحظات�ی مانند ماج�رای ترکمن صحرا نیز ک�ه از جنبه ی 

برقراری پیوند با بافت کارگری و دهقانِی ش�هر های ش�مالی کشور و ایجاد جبهه ی مقاومت در برابر 

ارتجاع و امپریالیس�م می توانس�ت نقش تعیین کننده ای در روند مبارزات ایفا کند با شکس�ت مواجه 

شد.

حزب توده به عنوان س�ازمان یافته ترین جریان موجود با این که در قامت مبارزه علیه ارتجاع ظاهر 

می ش�د، هیچ برنامه ی عملی برای مداخله در وضع موج�ود و پیش برد اهداف انقالبی ای که برای 

خود متصور بود، نداش�ت. دلیل عمده ی ای�ن امر برخورد غیر انتقادی حزب ت�وده در نوع ارتباط با 

شوروی بود. رابطه ای که بر مبنای حفظ تعادل قوای جهانی شکل گرفته بود و تالش برای پیش برد 

این رابطه ی یک طرفه حزب توده را تا جایی پیش برد که نه تنها در قبال برخی جریانات خود به خودی 

س�کوت کرد بلکه حتی در مورد برخی نیز )مانند مورد ترکمن صحرا( از موضع مخالفت وارد ش�د. از 

این رو به واسطه ی چنین عملکرد هایی فرایند تحلیل رفتن نیروی انقالبی آغاز شده بود.

در این میان وضعیت اجتماعی خاص آذربایجان، ش�کل ویژه ای ب�ه مبارزات این منطقه می داد. 

پیشینه ی مبارزاتی آذربایجان در انقالب مش�روطه از یک سو و تداوم اثرات تضاد حاشیه-مرکز که 

به ش�کل محرومیت فزاینده نمود پیدا می کرد از س�وی دیگر و درکنار آن ها مساله ی چالش برانگیز 

ارض�ی، آذربایج�ان را در یک وضعیت انقالبی ق�رار داده بود. برایند چنین وضعیتی، ش�کل گیری 

جریان های دهقانِی خود به خودی بود که عموما مشی مسلحانه داشتند.

آن طور ک�ه از گزارش ه�ای "جمعیت آذربایج�ان" در ارگان رسمی ش�ان روزنام�ه ی "آذربایجان" 

بر می آی�د، مس�اله ی فقر عمومی ناش�ی از مناس�بات ارباب-رعیتی و تضاد حاش�یه-مرکز در راس 

اهداف مبارزاتی این جریانات قرار داش�ت. جریانات دهقان�ی آذربایجان که پس از انحالل جمعیت 

آذربایجان توس�ط حزب توده س�ازمان دهی می ش�د ب�ه هیچ عن�وان صرفا معطوف ب�ه جغرافیای 

آذربایجان نبود؛ به ط�وری که در جریان حمله ی دولت مرکزی به اتحادیه ی کارگران حزب توده در 

اصفهان، میتینگی در تبریز برگزار ش�د و طی آن دولت مرکزی تهدید شد که در صورت تداوم چنین 

حمالتی "از این به بعد آزادی خواهان ایران امنیتی که هیچ نیروی دولتی برای آن ها تامین نمی کند 

ب�ا نیروی ت�وده ای خویش تامی�ن خواه�د کرد")3(.این مبارزات دهقان�ِی از پایی�ن و در راس آن ها 
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"فداییان" هرگز وابس�ته و حتی تحت تاثیر هیچ نیروی خارجی ای از جمله شوروی نبودند وحتی در 

مورادی )مانند آن چه در لیقوان اتفاق افتاد( نیز مورد غضب شوروی واقع شدند.)4(

ب�ا این که حزب توده در کنار س�ازمان دهی جریان�ات دهقانی دارای پیوند ب�ا جریانات کارگری هم 

بود، ولی مش�ی منفعالنه اش هیچ نسبتی با وضعیت آذربایجان نداش�ت. تاسیس "فرقه دموکرات 

آذربایجان" که پیش گامان آن از اعضای حزب توده بودند، در واکنش به چنین مش�ی ای که حزب در 

پیش گرفته بود، قابل درک است. مشی انقالبِی فرقه ی دموکرات آذربایجان که هدف غایی خود را 

نیل به یک انقالب ملی-دموکراتیک می دانست از تضاد های عمده ای نشات می گرفت که بیانیه ی 

دوازده ماده ای فرقه ی دموکرات آذربایجان نشان گِر بخش اعظم آن ها بود.

در کنار درک ضرورت ش�کل گیری فرقه که در باال توضیح داده ش�د، مواردی هم چون شیوه های 

عملی سازمان دهی اجتماعی، مشی مبارزاتی، اهداف کوتاه مدت و دراز مدت و خاستگاه اجتماعی 

ای�ن جری�ان از طریق بررس�ی اص�ول موضوعه ی ای�ن بیانیه، که ش�امل اهداف تاس�یس فرقه ی 

دموکرات آذربایجان می شود، قابل شناسایی است.

م�روری به مفاد این بیانیه تصویری چند گانه از ماهیت و اه�داف فرقه به نمایش می گذارد. هدف 

اصل�ی فرق�ه رفع فق�ر و فالکت و احق�اق دموکراس�ی و حق تعیین سرنوش�ت بر اس�اس الیحه ی 

انجمن ه�ای ایالتی و والیتی در چارچوب خود مختاری آذربایج�ان به عنوان جزیی از یک وضعیت 

اجتماعی کلی )ایران( بود. آن چه مش�خص اس�ت بند هایی از بیانیه پی گیر اصولی اس�ت که پس از 

انقالب مش�روطه دیگر بار مطرح می شد. حل و فصل مس�اله ی دهقانی، توسعه ی زیرساخت های 

اقتص�ادی و بهداش�تی ب�ه نفع عم�وم جامع�ه و ص�رف ثروت های مل�ی در جهت رفع مش�کالت 

معیش�تی، امکان رش�د فرهنگ و زبان بومی، توس�عه ی تجارت از طریق پیوند با بازار جهانی، حق 

مش�ارکت عموم م�ردم در اداره ی ام�ور، تصویب 8 س�اعت کار روزانه و حق بیمه ب�رای کارگران، 

توس�عه ی زیر س�اخت های ش�هری از جمله ی این اصول اس�ت. مس�اله ی دهقانی به عنوان یکی 

از مناقش�ه برانگیز ترین مس�ایل، مطرح و رابطه ی ارباب-رعیت از یک وضعی�ت یک جانبه به نفع 

ارباب، به رابطه ای متعادل بین دهقان و ارباب دگر گون ش�د. در کنار مس�ایل اقتصادی، مس�اله ی 

فرهن�گ و در راس آن زبان به عنوان یکی از فاکتور های اتحاد توده ای مورد تاکید قرار گرفت. تاکید 

بر مس�اله ی زبان ریشه در تجربه ی تحقیر قومی در دوره ی رضا شاه به عنوان مصداق بارزی از ستم 
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ملی ِاعمال شده بر مردم منطقه دارد.

موسس�ین فرقه ی دموکرات که عمده ی اعض�ای آن را کمیته ی ایالتی حزب ت�وده در آذربایجان 

تش�کیل می دادند به رهبری پیش�ه وری و ب�ا جلب حمایت ش�وروی، از خال ق�درت دولت مرکزی 

اس�تفاده کرده و اقدام به تاس�یس "جمه�وری دموکراتیک آذربایجان"در تبری�ز کردند. ارکان اصلی 

این جمهوری خودمختار را دولت، مجلس موسس�ان و ارتش خلقی تش�کیل می دادند. در ابتدای 

تش�کیل جمهوری، مجلس موسس�ان پیشه وری را مس�ئول تش�کیل دولت می نماید و پیشه وری 

کابینه ی خود را به عنوان نخس�ت وزیر به مجلس معرفی می کند. پس از تش�کیل دولت، تاس�یس 

ارتش خلقی در دستور کار جمهوری قرار گرفت؛ ارتشی که بدنه ی اصلی آن را فداییان و دهقان های 

مسلح تشکیل می داد. بعد ها از طریق سرباز گیری، این ارتش تکمیل شد و توسط کادر مجرب حزب 

توده تحت آموزش نظامی قرار گرفت.

اعط�ای ح�ق رای به زنان ب�رای اولین ب�ار در ایران، تاس�یس دانش�گاه دو زبان�ه ی دارالفنون، 

توسعه ی زیرساخت های شهری از جمله راه های ارتباطی و تامین آب شرب، مبارزه ی عملی با فساد 

اداری، ایجاد امکان تحصیل به زبان ترکی در آموزش و پرورش از جمله اقدامات عملی برجسته ی 

جمهوری، در طول حیات کوتاه خود بود.

ارز یاب�ی فراز و فرود فرقه ی دموکرات آذربایجان و به  دنب�ال آن جمهوری دموکراتیک آذربایجان 

بدون در نظ�ر گرفتن اهداف، زمینه ی ظهور، نحوه ی اجرای برنامه ه�ا، پیوند های آن با نیروهای 

سیاس�ی موجود و نقشی که در تعادل قوای جهانی ایفا می کرد، امکان پذیر نیست. بر اساس مواضع 

رس�می فرقه ی دموک�رات آذربایجان، کس�ب خودمخت�اری به عن�وان ابزاری ب�رای خودگردانی 

اقتصادی و سیاس�ی، ه�دف اصلی آن ب�ود. فرقه ضرورت چنی�ن خودمخت�اری ای را در وضعیت 

اس�فبار اقتصادی و فرهنگی ای می دانست که در آذربایجان وجود داشت و از این طریق در صدد سر 

و س�امان دادن به اوضاع بود. نگاهی گذرا به برخی اقدامات صورت گرفته در جمهوری آذربایجان 

مخصوصا در مورد مس�اله ی دهقانی موید این نکته است که چنین هدف اولیه ای به صورت عملی 

نیز پی گیری می ش�د و نتایج قابل قبولی را به نمایش گذاش�ته بود. اما مناقشه ی اصلی زمانی است 

ک�ه جمهوری دموکراتیک آذربایجان پس از تنها یک س�ال به بدترین ش�کل ممکن بدون مقاومتی 

چش�م گیر از صحنه محو می شود و این س�وال را در ذهن متبادر می کند که با وجود چنین پشتوانه ی 



31

بژی آذربایجان، یاشا کوردستان

توده ای و حمایتی که از سوی فداییان و نیروهای مسلح صورت می گرفت و دست آورد های اولیه ی 

امیدوار کننده  ، چگونه طی چند روز همه چیز به تاراج رفت؟

آن چ�ه در فاصله ی زمانی بین صدور بیانیه ی اعالم موجودیت فرقه و لحظه ی فروپاش�ی اش به 

صورت یک پیوس�تار ظاهر می شود، جدایی روز افزون مس�اله ی آذربایجان از کلیت مبارزات ایران 

است. این جدایی که در وهله ی اول تحت عنوان خودمختاری و پس از تاسیس جمهوری به عنوان 

مساله ی ملی آذربایجان مطرح می ش�د، خطوط کلی گرایشات ناسیونالیستی ای را برجسته می کند 

که در نهایت نهضت آذربایجان را به یک جنبش محلی تقلیل داد.

آن چه در واقعیت اجتماعی ایران ش�کل گرفته بود وضعی�ت دوگانه ای را رقم می زد که تضاد های 

گوناگونی در طی آن به طور هم زمان آش�کار می شد. مناسبات ارتجاعی ارباب-رعیت که در قانون 

اساس�ِی دولت اس�تبدادی به رس�میت ش�ناخته ش�ده بود یکی از عمده ترین تضاد هایی است که به 

ط�ور نس�بی در تمام نقاط ایران علی�ه اکثریت دهقانی اعمال می ش�د و دولت مرک�زی نیز با اجرای 

سیاس�ت های تشدیدکننده اش بر این وضعیت دامن می زد. از سوی دیگر تضاد عمده ی دیگری نیز 

که به واس�طه ی جنگ جهانی دوم و حضور دولت های امپریالیس�تی در جغرافیای ایران ظاهر شده 

بود، وضعیت پیچیده تری را رقم می زد.

نقطه ی آغاز مرز بندی بین مبارزات آذربایجان و س�ایر مناطق که در یک بس�تر مش�ترک و با منافع 

مشترک جریان داشت، موضع بی اعتنایِی فرقه ی دموکرات در قبال مساله ی استعمار و امپریالیسم 

ب�ود. نهضت آذربایجان زمانی می توانس�ت گرایش�ات مترقی تاریخ�ی موج�ود در مرام نامه و اکثر 

مواضع اولی�ه اش را حفظ و به ورای مرزهایش گذار دهد که مب�ارزات آذربایجان را به یک مبارزه ی 

تمام عیار ضد امپریالیستی و ضد ارتجاعی در چارچوب اتحاد با مبارزات سایر نیروها پیوند بزند، ولی 

هی�چ گاه چنین اتفاقی نیفتاد و قرار ه�م نبود بیفتد؛ چون این جریان در آن بزن�گاه تاریخی ناتوان از 

شناسایی اولولیت های مبارزاتی بود.

چنین روی کردی محدود به مس�اله ی استعمار و امپریالیس�م نماند. فرقه ی دموکرات آذربایجان 

رفته رفته مح�دوده ی تنگ تری را برای فعالیت خود انتخاب می کرد. با برجس�ته کردن س�تم ملی 

یا قومی در چارچوب آذربایجان )که به حق وجود داش�ت( جدایی دیگری در حال ش�کل گیری بود؛ 

جدایی ای که پیوند ذاتی بین مبارزات دهقانی آذربایجان و س�ایر مناطق ایران علیه مناسبات اربابی 



32

بژی آذربایجان، یاشا کوردستان

را از هم می گسست. این گسست از لحاظ سیاسی مرگ بار بود.زیرا:

-نیروی انقالبی عظیمی که به واسطه ی فقر و فالکت ناشی از مناسبات ارتجاعی  و برخوردهای 

دولت استبدادی آزاد شده بود را تا مرز غلتیدن در دامن ارتجاع پیش می برد.

-به پشتوانه ای که ش�کل گیری مبارزات سراس�ری دهقانی تامین می کرد و می توانست تضمین 

کننده ی دس�ت آوردهای نهضت آذربایجان باشد، بی اعتنایی نشان می داد. این بی اعتنایی ضرورتا 

یک اتح�اد توده ای ب�ه نهضت آذربایج�ان تحمیل می ک�رد که مناف�ع دهقانان و زمی�ن داران را به 

یک دیگ�ر گره می زد. با وجود این که اقدامات رادیکالی در راس�تای تقس�یم اراض�ی بین دهقانان و 

افزایش س�هم بری آن ها ص�ورت گرفت ولی این روی کرد غیر مس�ووالنه، راه را برای فیصله دادن 

نهایی به این مناسبات بست و حقوق مالکیت برای زمین داران را وجهه ی قانونی بخشید.

ع�الوه بر ای�ن موضعی که فرق�ه در قبال مبارزه علیه ارتج�اع به عنوان مبارزه ای سیاس�ی پس از 

تاس�یس جمهوری آذربایج�ان در پیش گرفته بود، به ص�ورت مبارزه ی ما و مب�ارزه ی آن ها نمودار 

می ش�د و از این طریق به طرد اکثر جریان های ضد ارتجاع انجامید که با یکسان انگارِی همه ی غیر 

آذربایجانی ها و بیگانه انگاش�تن آن ها، گذش�ته از دامن زدن به ش�بهات کینه توزانه نس�بت به غیر 

آذربایجانی ها و تشدید گمانه های ناسیونالیستی  در مورد کل نهضت، امکان پیوند و گسترش مبارزه 

علی�ه ارتجاع را از بین ب�رد. تفکیکی که فرقه ی دموکرات آذربایجان بین آذربایجان و س�ایر مناطق 

قائل می ش�د در برخی موارد صورت روش�ن تر و واضح تری پیدا می کرد؛ به طوری که پیشه وری در 

بیان این تفکیک چنین گفت:

“حکوم�ت تهران باید بداند که بر س�ر دو راه�ی قرار گرفته اس�ت.آذربایجان راه خ�ود را انتخاب 

ک�رده و به س�وی آزادی و دموکراس�ی پیش خواه�د رفت. چنان چه ته�ران راه ارتج�اع را انتخاب 

کن�د، خداحافظ، راه در پیش، بدون آذربایجان به راه خود ادامه دهد. این اس�ت آخرین حرف ما...

آذربایجان ترجیح می دهد به جای این که با بقیه ی ایران به شکل هندوستان اسیر درآید، برای خود 

ایرلندی آزاد شود...”)5(

این روی کرد کامال ناسیونالیس�تی اس�ت. دف�اع از آزادی ایرلند به عنوان یک ام�ر مطلق و جدا از 

وضعیتی که این امر صورت پذیرفته و مقایس�ه ی آن با مس�اله ی آذربایجان یک مصادره به مطلوب 

است و آگاهانه چش�م بر این واقعیت می بندد که استقالل ایرلند در وضعیتی که اروپا شاهد مبارزات 
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ملی متعدد در کش�ورهای مختلف بود، ب�ه خودی خود حایز اهمیت نبود. بلک�ه به عنوان جرقه ای 

برای انقالب پرولتری در انگلس�تان به عنوان مهد س�رمایه داری و به دنبال آن در کل اروپا برجسته 

شده بود.

در عقب نش�ینی فرقه ی دموک�رات آذربایجان از مواض�ع اولیه ی خود و گرایش رو به رش�د آن به 

ناسیونالیس�م و تبدیل نهضت آذربایجان به یک حرکت محلی که در نهایت مس�اله ی قومیت و زبان 

را عمده می کرد، دولت ش�وروی و به تبع آن مس�اله ی تعادل قوای جهانی نقش پررنگی داشت. در 

وضعیت�ی که دولت مرک�زی ضعیف ترین موضع را داش�ت و به گفته ی رهب�ران فرقه ی دموکرات: 

“اگ�ر آذربایجان فکر حمله به تهران را می داش�ت، حکوم�ت تهران نه فقط مجبور ب�ود که در برابر 

خل�ق آذربایجان زانو بزن�د بلکه زیر پ�ای آزادی خواهان تهران پای مال می ش�د”)۶( تقلیل نهضت 

آذربایج�ان به چارچوب تنگ محلی، ج�ز حربه ای برای حفظ توازن بین ش�وروی و انگلیس نبود؛ 

حربه ای که سراسری شدن مبارزات آذربایجان و در نتیجه رو دررویی قوای متفقین را بر نمی تابید.

وابس�تگی و دنباله روی فرقه ی دموکرات از سیاست های شوروی اس�تالینی را فقط در عرصه ی 

نظ�ری و ایدئولوژیک نمی توان در نظر گرفت؛ تمام طول حیات فرقه آکنده از پیاده س�ازی و اجرای 

بی کم و کاس�ت دس�تورالعمل های این دول�ت در منطقه اس�ت. اقداماتی که در برخ�ی موارد حتی 

اگر س�ویه ای به غایت ارتجاعی داش�ت، بی هیچ مقاومتی از س�وی فرقه به عنوان سیاست عملی 

جمهوری، تبیین می شد:

“حقیقت این اس�ت که بعد از انتخاب قوام الس�لطنه به نخس�ت وزیری، چون ما طرف دار سازش 

بودیم نگذاشتیم فداییان از مرزهای آذربایجان فرا تر روند. حتی فداییانی را که تا چهار فرسخی بندر 

پهلوی پیش رفته بودند، بدون جنگ به آس�تارا عقب کش�یدیم و نخواس�تیم آرزوهای ساکنین بندر 

پهلوی و قزوین و سایر شهرها را در الحاق به جریان آذربایجان عملی سازیم.”)۷(

هم زمان با ش�کل گیری فرقه ی دموکرات آذربایجان، منطقه ی کردس�تان هم تجربه ی مشابهی 

را از س�ر گذراند. ضعف حکومت مرکزی پس از س�قوط رضاخان و گشایش نسبی فضای سیاسی در 

کشور باعث وقوع تحوالتی در کردس�تان بر پایه ی مطالبات خاص آن دوره ی منطقه شد. بر خالف 

تبریز نیروهای سیاس�ی اجتماعی مهاباد، مواضع پیش�رویی را نمایندگ�ی نمی کردند که اصلی ترین 

عامل آن توسعه نیافتگی مناسبات شهری و ضعف تجربه ی مبارزاتی به نسبت منطقه ی آذربایجان 
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بود. تنها گروه سیاسی متشکل در آن زمان در منطقه ی کردستان و مهاباد تشکل”کومه له ی ژیانی” 

یا جمعیت تجدید حیات کرد بود که در سال 13۲1 توسط افرادی برخاسته از طبقه ی متوسط شهری 

مهاباد، حول آرمان تش�کیل کردستان بزرِگ متش�کل از مناطق کردنش�ین ایران و عراق و ترکیه، 

تشکیل شده بود و به مرور زمان پیش رفت زیادی در زمینه ی عضو گیری و گسترش خود داشت.

همان طور که گفته ش�د، در طول این سال ها، ش�وروی در منطقه حضور نظامی داشت. سیاست 

ایجاد پایگاه وابسته به شوروی در نیمه ی شمالی ایران، شامل کردستان ایران نیز می شد. از این رو 

تحرکات سیاسی و اجتماعی این منطقه به  دقت توسط شوروی رصد می شد. این سیاست سرانجام 

با تاس�یس جمهوری دموکراتیک کردس�تان به موازات جمهوری آذربایجان، پیاده ش�د. با توجه به 

ش�رایط خاص و نسبتا متفاوت کردستان نسبت به آذربایجان، نیروهای شوروی در سال های قبل، 

اقدامات الزم را جهت بستر سازی برای تاسیس جمهوری دموکراتیک در کردستان  آغاز کرده بودند.

نزدیک ش�دن به قبایل مختلف کرد و سران آن با توجه به س�اختار عشیره ای جامعه ی کردستان، 

چاپ روزنامه هایی مانند “نیشتمان” و کردستان و “ربیه تازه” که در شوروی چاپ می شدند، اجرای 

تئاتر تبلیغاتی مام میهن با محتوای تقویت گرایش�ات ناسیونالیس�تی و القای ایده ی امکان تاس�یس 

حکومت محلی کرد با س�از و کار دموکراتیک و دعوت گروهی از فئودال های کرد، از جمله اقداماتی 

بود که توسط شوروی در این راستا انجام گرفت.

در ش�هریور 13۲4 قاض�ی محم�د به همراه تعدادی از روس�ای ای�الت به باکو دعوت ش�دند تا از 

برنامه ی شوروی جهت تشکیل حکومت محلی کردستان آگاه شوند و هماهنگی های اولیه ی الزم 

با آن ها صورت پذیرفت. در پایاِن این دیدارها برنامه ی عملی جهت تاسیس حکومت با الگوبرداری 

از آذربایجان و لزوم ارتباط تنگاتنگ بین دو جمهوری به سران کرد ابالغ شد و تضمین های الزم در 

راستای حمایت مالی و تسلیحاتی از جانب شوروی به آن ها داده شد.

پس از بازگشت سران کرد که در راس آن ها قاضی محمد قرار داشت، این ایده توسط آنان با سران 

قبایل کرد و رهبران حزب کو مه له در میان گذاش�ته ش�د. فضای عمومی جامعه ی کردستان با توجه 

ب�ه فعالیت کومه له در س�ال های قبل و تبلیغ ایده ی کردس�تان بزرگ، به س�مت این ایده س�نگینی 

می ک�رد؛ از ای�ن رو سلس�له بحث های�ی در زمینه ی مج�اب کردن آن�ان جهت تش�کیل جمهوری 

کردس�تان در چارچوب ای�ران در گرف�ت. در نهایت با توجه به س�ابقه ی حضور ش�وروی در منطقه 
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و اقدامات اعتماد س�از قبلی انجام گرفته در این منطقه از س�وی آن، اتفاق نظر الزم برای تاس�یس 

جمهوری کردس�تان ش�کل گرفت. هر چند که در فضای عمومی جامعه ی کردستان از تغییر رویه با 

شعار تشکیل کردس�تان ایران به عنوان نوعی عقب نشینی تلخ یاد می ش�ود)8(. اما امید به حمایت 

دولت قدرت مند شوروی باعث شد که جامعه نیز به این امر ترغیب شود.

س�رانجام با تصمیم بر انحالل کو مه له و تاس�یس فرقه ی دموکرات کردس�تان، بیانیه ای در ۷ بند 

با امضای حدود 1۰۰ نفر از افراد سرش�ناس کرد که در آن تاس�یس فرقه اع�الم و اهداف عمومی آن 

تبیین شده بود، صادر شد. مفاد این بیانیه شامل به رسمیت شناختن خود مختاری مردم کردستان در 

چارچوب ایران، تعیین زبان کردی به عنوان زبان رس�می آموزشی و اداری، تشکیل انجمن ایالتی 

کردس�تان و نظارت آن بر امور دولتی، تعیی�ن کارکنان دولت از مردم کرد، وض�ع قانون واحد برای 

دهقان�ان و مال�کان و تامین آینده ی این دو طبقه، تامین وحدت و دوس�تی کام�ل در روند مبارزه ی 

مش�ترک با مردم آذربایج�ان و تاکید بر حق آزادی مردم س�ایر مناطق ایران در راه تامین س�عادت و 

پیش رفت کشور بود.

پس از تش�کیل کنگ�ره ی اول حزب دموکرات کردس�تان در آبان 13۲4 و اعالم رس�می انحالل 

حزب کومه له، س�رانجام در بهمن ماه همان س�ال قاضی محمد با س�خنرانی در میدان اصلی شهر 

و اهتزاز پرچم کردس�تان بر فراز ادارات مهاباد، نقده و اشنویه، تاسیس جمهوری کردستان را رسما 

اعالم نمود و اعضای کابینه ی خود را معرفی کرد. این کابینه ش�امل گروهی از بستگان و معتمدان 

ش�خص قاضی محمد، تع�دادی از کردهای تبعی�دی عراق و س�وریه و دیگر نقاط ای�ران و یکی از 

تحصیل کرده های مهاباد بود. در حقیقت ق�درت به نوعی تماما در وجود قاضی محمد متمرکز بود و 

از ش�خص او بر نهاد های مختلف تس�ری پیدا می کرد. این امر باعث شد که در عمل قدرت در دست 

خانواده ها و طوایف با نفوذ شهری منحصر باشد که در امور اقتصادی و سیاسی بسیار محافظه کارانه 

عمل می کردند. مجلس ملی کرد نیز تحت سرپرس�تی “حاجی بابا ش�یخ” یکی از چهره های مذهبی 

صاحب ن�ام کردس�تان قرار گرف�ت که با توجه ب�ه نحوه ی توزیع قدرت توس�ط قاض�ی محمد عمال 

جنبه ی نمادین یافت.

ارت�ش به عنوان رکن س�وم حکومت نیز توس�ط جمهوری ایجاد ش�د. اس�اس ارتش مل�ی کرد را 

چریک های ورزیده ی عش�ایری با رهبری “مالمصطفی بارزانی” تشکیل می دادند. مال مصطفی و 
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نیروهایش تا قبل از این در کردس�تان عراق س�اکن بودند و بعد از تاس�یس جمهوری جهت تشکیل 

و س�ازمان دهی ارتش وارد مهاباد شدند. س�اختار ارتش از طریق سربازگیری تکمیل شد. نیروهای 

جدید توسط چریک های بارزانی دوره های آموزشی را طی کردند و به سرعت به ارتش اضافه شدند. 

اغلب نیروهای جدید از مناطق شهری کردستان بودند و تعداد کمی نیز از عشایر به آن اضافه شدند. 

به همه ی این ها باید عشایر مسلح در اطراف مهاباد را نیز اضافه نمود که موافق و پشتیبان جمهوری 

بودند. اگرچه این عش�ایر در بدنه ی ارتش حضور مس�تقیم نداشتند ولی می ش�د در مواقع ضروری 

روی حمایت آن ها حساب کرد.

در تحلیل عمل کرد فرقه ی دموکرات کردس�تان باید این نکته مد نظر قرار گیرد که مهاباد بر خالف 

آذربایجان فاقد ساختار دیوان ساالرانه ی پیش�رفته ای جهت تثبیت پایه های حکومت بود. در تبریز 

کار ب�رای پیش�ه وری به قدری راحت بود که برای اس�تقرار حکومت فقط باید دس�ت ب�ه تغییر افراد 

مس�ئول حکومتی می زد؛ در حالی که قاضی محمد در مهاباد مجبور بود، ابتدا به تاس�یس و تحکیم 

پایه ه�ای حکومت بپ�ردازد. این امر باعث ش�د تا قاضی محم�د درگیر یک روند فرسایش�ی جهت 

اس�تقرار حکومت شود و از پرداختن به مس�ایل اصلی مد نظر جامعه و اهداف تبیین شده در تاسیس 

جمهوری، باز بمان�د. به همین دلیل آثار عملی مترقی در جامعه اگر چ�ه با کیفیت ولی محدود بود. 

تنها موضوعی که عمل به آن از ابتدا تا انتهای دوران جمهوری با ش�دت پی گیری ش�د و آثار عملی 

آن قابل مشاهده است، تالش در راستای گسترش زبان و فرهنگ کردی بود. تاسیس یک ایستگاه 

رادیویی، انتش�ار روزنامه  ی کردی به نام “کردستان”، چاپ هفته نامه های فرهنگی کردی “هاوار” 

و “هالل” در چاپ خانه ای که توس�ط شوروی تدارک دیده شده بود، چاپ کتب آموزشی مدارس به 

زبان کردی از جمله ی این اقدامات بود. از این رو اقداماتی مانند توس�عه ی زیرس�اخت های شهری 

یا تغییر در مناس�بات فئودالی حاکم که در جمهوری تبریز انجام پذیرفت، عمال در کردس�تان مغفول 

ماند.

نکته ی دیگری که در بررس�ی عملکرد جمهوری ها حایز اهمیت اس�ت، پی گیری نوع ارتباط بین 

آن ها در طول حیات موازی ش�ان اس�ت. آن چه مش�خص اس�ت دو طرف حداقل در عمل سعی در 

اتحاد حول منافع مش�ترک در مقابل حکومت مرکزی داش�تند؛ هر چند که نقش شوروی به عنوان 

میانجی در این زمینه بس�یار پر رنگ اس�ت. این امر تا جایی پیش رفت که پیشه روی در مورد مذاکره 
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ب�ا تهران از طرف قاضی محمد دارای اختیارات تام بود. به عنوان نمونه های دیگر می توان از یاری 

نیروهای مس�لح کرد در تسخیر پادگان ارومیه توس�ط ارتش جمهوری آذربایجان و پخش برنامه ی 

رادیویی کردی در رادیو آذربایجان به صورت روزانه برای مردم کردستان یاد کرد.

البته عام�ل اصلی بازدارنده ی اتحاد، مس�اله ی اختالف بر س�ر بعضی از ش�هرهای آذربایجان، 

دارای ریش�ه ی تاریخی خاص خود اس�ت، باز هم در این برهه نمود بیرونی خود را نش�ان داد. این 

مس�اله در این دوران روز به روز وس�عت بیش�تری به خود گرف�ت و تا به وجود آم�دن درگیری هایی 

میان نیروهای نظامی جمهوری ها پیش رفت. این مورد نیز با وس�اطت شوروی و دعوت طرفین به 

مذاکره تا حدی در ظاهر مرتفع ش�د. مذاکراتی که نتیجه ی آن امضای تفاهم نامه ای در اردیبهش�ت 

ماه 13۲5 بود که در آن طرفین برای اتحاد بیش�تر در زمینه ی مس�ائل مش�ترک نظامی، سیاس�ی و 

اقتص�ادی تاکید کردن�د و در طی آن مقرر گردید که امور اداری در ش�هرهایی که در حوزه ی قلمروی 

جمهوری آذربایجان قرار دارد و دارای ساکنین اکثرا کرد است، توسط کردها انجام گیرد و بالعکس.  

هم چنین دو طرف متعهد ش�دند که در زمینه ی گس�ترش زبان و فرهنگ متقابل بکوشند و در مورد 

افراد مخل این اتحاد، شدت عمل و مجازات را در دستور کار قرار دهند.

در طی این پروس�ه اگر چه از اقدام به حل و فصل اساس�ی اختالفات قلمرویی ما بین دو جمهوری 

اجتن�اب ش�د ولی اتخاذ روی�ه ی اتحاد عمل و اق�دام به فدا نک�ردن مصالح کلی و مش�ترک به پای 

اختالفات جزیی، نقطه ی درخش�ان این روی داد اس�ت. امری که می توان گفت تا به امروز اولین و 

آخرین اقدام عملی برجسته در طول دوران هم زیستی منطقه ای کردستان و آذربایجان بوده است. 

اما نکت�ه ی حایز اهمیت در این زمینه نادیده انگاش�تن این اختالف و عدم ارائه ی موضع ش�فاف و 

محکم از طرف نیروهای مترقی در طول تاریخ بوده است؛ مساله ای که در طول تاریخ پتانسیل باالی 

خود را در راس�تای باز گذاش�تن عرصه برای نفوذ نیروهای امپریالیس�تی و ارتجاع منطقه ای نشان 

داده اس�ت. در تجربه ی جمهوری ها این نکته قابل پی گیری است که عدم اقدام عملِی دموکراتیک 

در مورد حل و فصل این موضوع در کنار س�ویه ی امپریالیس�تی آن تا چه حد منجر به انحراف مسیر 

تاریخی مبارزات منطقه می گردد.

این مساله وقتی در کنار عنصر وابستگی بسیار پررنگ این جمهوری قرار می گیرد، باعث می شود 

که در مورد جمهوری کردس�تان پس از خروج نیروهای ش�وروی از منطقه، قاضی محمد بالفاصله 
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به ناچار، ابتدا دس�ت به دامان آمریکا شده و تا جایی پیش رود که پیشنهاد هم کاری در مورد سرکوب 

جمه�وری آذربایجان را به دولت مرکزی ارائه دهد. اقدامی برخاس�ته از امی�دی عبث، که با به دار 

آویخته ش�دن قاضی محمد بعد از ورود ارتش دولت مرکزی به مهاباد، س�ویه ی ارتجاعی خود را به 

نمایش گذاشت.

در جمع بندی نهایی اصلی ترین عوامل شکست مبارزات آذربایجان و کردستان ایران را که در فرم 

جمهوری ها متبلور ش�ده بود، می توان در نفوذ گرایش�ات ناسیونالیستی، وابستگی بنیادین به دول 

امپریالیس�تی، عدم اتکا به نیروی مبارزاتی بومِی دهقانی، میل به اتحاد توده ای و نادیده انگاش�تن 

تضاد عمده ی طبقاتی، صورت بندی کرد.

بازخوانی تاریخی تجربه های مبارزاتی و درک آن ها به میانجی یک وضعیت کلی که بستر مشترکی 

را در امر مبارزه حمل می کنند، نمی تواند منجر به صدور یک حکم کلی در مورد مبارزات دیگِر اکنون 

و گذشته شود؛ ولی آن چه واضح است در کنار تمام تفاوت های بنیادینی که بین جنبش های مختلف 

مناطق گوناگون در زمان های متفاوت وجود دارد، اش�تراکاتی از جنس مس�ائل مشترک که در روند 

مبارزه با آن ها دست و پنجه نرم کرده اند، قابل شناسایی است.

عالوه بر این که کوبانی به عنوان موضوع مس�تقل ضرورتا قابل بحث و بررس�ی است، مبارزات و 

مس�ائل واقعی آن را می توان از خالل مبارزات مشابهی که در گذشته صورت پذیرفته است، دوباره 

نگریس�ت. البته این امر صرفا محدود به برخوردهای متفاوت آن ها در قبال مس�ایل مشترکی است 

ک�ه کماکان می توان�د به نقطه ی عفونی بدل ش�ود و هرگونه تالش در راس�تای همس�ان انگاری و 

تطبیق باسمه ای این تجربیات، یاوه گویی است.

از این رو مبارزات و مس�ایل واقعی ای که کوبانی با آن ها مواجه اس�ت، از خالل مسایل مشترکش 

با مب�ارزات جمهوری های آذربایجان و کردس�تان ای�ران، جای تامل دارد. از جمله ی این مس�ایل 

روی کرد آن ها نس�بت به مساله ی خودمختاری، ناسیونالیس�م، روش های مبارزاتی، تفاوت هایی 

ک�ه در معن�ای مقاومت قای�ل بوده اند، جهت گیری ش�ان در مقاب�ل امپریالیس�م و انتخاب نحوه ی 

س�ازمان دهی اجتماعی اس�ت. از طریق برخورد دیدگاه های متفاوت و گاها متضاد نسبت به چنین 

مسایلی است که گذار به مورد کوبانی امکان پذیر می شود.

مواجهه با کوبانی به عنوان سوژه ی رمانتیک انقالبی و دامن زدن به یک مفهوم عام و فرا تاریخی 
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از کوبانی و مبارزاتش و گسس�ت از ش�رایط مش�خص آن، نتایج تحلیل ها و روی کردهایی است که 

کوبانی را به عنوان جزئی از یک پازل، جدا کرده و با برجس�ته کردن آن به عنوان امر یونیک، چش�م 

بر تمام مسائلی که کوبانی و روژئاوا داخل این پازل با آن ها مواجه هستند، می بندد.

برجسته کردن مقاومت کوبانی حتی به واس�طه ی مولفه های رمانتیک برای منطقه ای که تاریخا 

با ظهور و س�قوط انواع دولت های طبقاتی و حضور پررنگ امپریالیسم و استعمار گره خورده است، 

می تواند بخش�ی از یک مبارزه ی هژمونیک علیه وضعیت موجود باش�د؛ ول�ی بخش اعظم آن چه 

کوبان�ی را به عنوان ایده ی بالفع�ل انقالبی و یک آلترناتیو جدی عملی معرف�ی می کند، نه در بطن 

چنین تصویر زیبا بلکه در ارتباط با مسایل واقعی ای که در مرزها و خارج آن وجود دارد، شکل گرفته 

اس�ت. از این رو تصویر روش�نی ازکوبانی در فرایند گذار مستمر از داخل به خارج و بالعکس بروز پیدا 

خواهد کرد.

آن چ�ه در داخل کوبانی اتفاق افتاده اس�ت یک انق�الب نه به معنای کالس�یک آن بلکه انقالبی 

علیه مناس�بات عشیره ای و گذار به شکلی از س�ازمان دهی اجتماعی است؛ زیست غالبی که نه تنها 

تمام مناس�بات کهنه و ارتجاعی را پش�ت س�ر گذاش�ته بلک�ه مناس�باتی را جای گزین آنه�ا کرده که 

مرزهای دموکراسی بورژوایی را درنوردیده است؛ مناسباتی که زنان در آن نقش حیاتی ایفا می کنند 

و وج�وه مختلف هیرارش�ی در س�اختار اجتماعی نهادی، س�اختار جنس�یتی جامع�ه و هم چنین در 

س�طح قومیت ه�ا را نفی و با فراروی از آن، به یک هم بس�تگی اجتماعی در اداره ی امورش�ان بدل 

کرده است. تشکیل شوراها از پایین ترین سطوح تقسیم بندی شهری و روستایی و تعیین وظایفی که 

س�طوح باالتِر این تقسیم بندی موظف به اجرای آن هس�تند، نمود عینی مشارکت ارگانیک تمامی 

افراد در مس�ائل اقتصادی، سیاس�ی و حتی نظامی این خودگردانی است. نمونه های زیادی از این 

مناس�بات مطلوب را می توان در جای جای کوبانی و روژئاوا مشاهده کرد؛ ولی قبل از همه ی این ها 

امکان شکل گیری و تثبیت چنین مناس�باتی در یک وضعیت کامال عشیره ای و مبتنی بر کشاورزی 

که هیچ س�همی از فرایند صنعتی شدن و رسوخ مناس�بات سرمایه دارانه را از سر نگذرانده، وضعیت 

را سر راس�ت تر کرده است. وحدت حول موضوع مش�ترکی به نام زندگی جمعی و حل مسائل آن در 

وضعیت کوبانی اساس�ا در قامت یک اتحاد توده ای از جنس جنبش های ملی نمایان نشده است که 

البته چنین چیزی یکس�ره نشدنی است. چون قش�ربندی اجتماعی پیچیده ی طبقاتی، آن گونه که 
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در جوامع س�رمایه داری شاهد آن هس�تیم، در مورد کوبانی بالموضوع است. این امر یک وضعیت 

داوطلبانه و انتخابی نیس�ت؛ وضعیتی که از س�وی دولت مرکزی س�وریه برای تش�دید محرومیت 

و س�تم ملی در مناطق کردنش�ین س�وریه طی دهه های گذشته اعمال شده اس�ت. از این رو تثبیت 

موقعیت کوبانی و روژئاوا بالش�ک موضوع توسعه، رش�د و تامین امکانات الزم در راستای متحقق 

کردن اهداف خودگردانی را در پی دارد و این لحظه ای اس�ت که کاربس�ت مناسبات جدید در گذار از 

وضعیت عشیره ای به وضعیت جدید را به آزمون سختی خواهد کشاند.

در راس مس�ائلی که خارج از کوبانی، اکنون و آینده ی آن را تحت تاثیر قرار می دهند، امپریالیس�م 

و ناسیونالیس�م قرار دارد. وضعیت روژئاوا و مخصوصا کوبانی در ش�رایط جنگ�ی موقعیتی را پیش 

آورده است که نیازمند موضعی روشن و واضح در قبال آنهاست.

مقاومت دلیرانه ی کوبانی در برابر درنده خو ترین طیف امپریالیس�م، خط پررنگی اس�ت که مشی 

ضد امپریالیس�تی آن را نمایان می کند ولی از س�وی دیگر طیف های دیگر امپریالیس�م در وضعیتی 

قرار گرفته اند که ناچارا به کمک کوبانی ش�تافته اند. بخش�ی از این ناچ�اری را می توان در چارچوب 

تعادل قوای منطقه ای و جهانی و پیش برد منافع امپریالیس�تی از طریق قالب کردن شکل خاصی از 

حیات اجتماعی که آمریکا نمایندگی اش می کند، جستجو کرد.

از س�وی دیگر دولت ترکی�ه به دنبال منافع دولتی خود و حفط جایگاه منطقه ای اش اس�ت و تغییر 

مواض�ع آن در قبال کوبانی طی چند ماه گذش�ته در این راس�تا قابل درک اس�ت. موضعی که پس از 

محاص�ره ی کوبانی و حمایت عمل�ی از داعش، به باز کردن مرزها و حمای�ت از اعزام نیروهای کرد 

عراق به کوبانی تغییر کرد. این یک انتخاب مطلوب برای دولت ترکیه نیس�ت؛ انتخابی که عالوه بر 

ب�ه مخاطره انداختن منافع نفتی اش که از طریق داعش تامین می ش�ود، موضعی که در قبال دولت 

مرکزی س�وریه دارد را تضعیف می کند و از این روست که انتطار دارد کوبانی و روژئاوا در جنگ علیه 

دولت سوریه متحد استراتژیک اش باشد.

مجموع�ه ی این عوامل که همگی از ش�رایط خاص منطقه ای و ش�رایط خ�اص مقاومت کوبانی 

سرچشمه می گیرند، مسائلی هستند که ناگزیر از حل آ ن ها بدون تحلیل رفتن در چارچوب گزینه های 

امپریالیستی-ناسیونالیس�تی هس�تیم. گسس�ت از مفهوم دولت – ملت و گذار ب�ه یک خودگردانی 

دموکراتی�ک، صرف اینکه در چارچوب خاورمیانه روی داده اس�ت، می تواند اهمیت فوق العاده ای 
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در بارورکردن تجربه ی مبارزاتی این منطقه داش�ته باشد ولی آن چه واضح است چنین تجربه ای در 

میان دولت های مقتدری که هر کدام س�عی در بلعیدن کوبانی به نفع خود دارند، شکل گرفته است. 

از این رو بی اعتنایی به نقش مخرب دولت های مرتجع منطقه و تاکید بر زیست مسالمت آمیز با آن ها 

و تکی�ه ی صرف به مقاومت مش�روع با اندکی خوش بینی همراه اس�ت که این امر دس�ت آوردهای 

کوبان�ی و روژئ�اوا را در جای�گاه ش�کننده ای قرار می ده�د. در ش�رایطی که جنبش ه�ای مبارزاتی 

مترقی و برجس�ته ی منطقه ای حضوری ندارند که در پیوند ب�ا مبارزات کوبانی تضمین کننده ی این 

دست آوردها باشند، شکنندگی ملموس تر می ش�ود. عالوه بر این نوعی بی میلی که در متن ایده ی 

خودگردانی دموکراتیک نسبت به پیوند با مبارزات سایر مناطق وجود دارد با نوعی بدبینی تاریخی ای 

همراه است که با گذر زمان، میل به در خود فرورفتن تجربه ی روژئاوا را تشدید می کند. با این وجود 

می توان با بسط ایده ی مبارزاتی در وضعیت اجتماعی سوریه که انقالب شکست خورده ای را از سر 

گذرانده است، با تشکیل جبهه های مقاومت، تکیه گاهی برای حفظ و تثبیت آن مهیا ساخت.

اقلیم کردس�تان عراق با گرایشات ناسیونالیستی قومی-عشیره ای یکی از مهم ترین مسایل پیش 

روی کوبان�ی و روژئاوا به دلیل پیوندهای تاریخی با آن اس�ت؛ گرایش�ی که هی�چ روایت دیگری از 

مس�اله ی کرد را بر نمی تابد. از ای�ن رو هدف اصلی اقلیم در چرخش آن�ی موضعش که به حمایت از 

کوبانی منجر ش�د چیزی جز تالش برای ایج�اد پایگاهی در روژئاوا و ادغ�ام تجربه ی کانتون ها در 

روایت ناسیونالیس�تی خود از مساله ی کردها و تحمیل زیست س�رمایه دارانه ی اقلیم به این منطقه 

نیس�ت. این فرایند خود به دنبال جلوگیری از روند رو به رش�د گرایشات رادیکالی است که می تواند 

دامن اقلیم را نیز بگیرد.

از س�وی دیگ�ر حزب کارگران کردس�تان ترکی�ه از طریق فرایند صل�ح با دولت ترکیه، خواس�ته یا 

ناخواس�ته، در س�وق دادن تجربه ی روژئاوا و کوبانی به یک محدوده ی کوچک در کانتون ها نقش 

مهم�ی ایف�ا می کن�د. از آن جایی که ش�یوه ی س�ازمان دهی اجتماع�ی در روژئاوا مبتن�ی بر ایده ی 

خودگردانی دموکراتیک "عبداله اوجاالن" بوده و حزب کارگران کردستان ترکیه نیز از لحاظ نظامی 

حمایت همه جانبه ای از مقاومت کوبانی بروز داده اس�ت ولی بی میلی آن ها به بسط و اجرای همین 

ایده در چارچوب ترکیه در دراز مدت جدایِی گریزناپذیری بین مساله ی کوبانی و سایر مناطق کردنشین 

ایجاد خواهد کرد. ضرورت وحدت مساله ی کرد در مناطق مختلف نه به صرف حق طبیعی آن ها در 
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تش�کیل جغرافیای واحد و س�تم ملی ای که دولت های مختلف بر آن ها روا داشته اند )که به حق نیز 

چنین بوده اس�ت( بلکه از آن رو که می تواند نقطه ی آغازی برای ش�کل گیری مبارزات منطقه ای، 

ایجاد بحران در دولت های منطقه، ایجاد محملی برای حل و فصل بی بازگشت مساله ی کردستان 

و کسب تضمینی برای دست آوردهای کوبانی و روژئاوا باشد، حایز اهمیت است.
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