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  کوبانی، و تحوالت اخیر منطقه

به دنبال حمالت هوایی سوریه به پایگاه داعش 

، ایاالت متحده به عنوان نیروي اصلی »رقه«در 

در رأس ائتالف کنونی علیه داعش، این اقدام 

حکومت اوباما که . را محکوم کرده است

تاکنون کم تر از هفت کشور را بمباران نکرده 

گونه حمایتی است، طی سه سال گذشته هیچ 

را از شبه نظامیان ضد رژیم اسد دریغ نکرده، 

و هدف اصلی آن از جنگ جدید خود در 

در دمشق » تغییر رژیم«چنان خاورمیانه، هم

به طوري که رژیم سرمایه داري . بوده است

ارتجاعی اسد را با رژیم ارتجاعی دیگري 

جایگزین نماید که منافع امپریالیستی آن را به 

  .ه ممکن حفظ کندبهترین وج

سخنگوي وزارت امور خارجۀ امریکا، خانم 

، روز چهارشنبه اعالم کرد که »جن ساکی«

گزارش هاي دریافتی از مرگ شمار زیادي از 

شهروندان غیر نظامی به دنبال حمالت هوایی 

سوریه در روز گذشته، ایاالت متحده را 

تداوم کشتار «او . کرد» وحشت زده«

بی اعتنایی «و » سوریهشهروندان غیر نظامی 

از سوي » بی رحمانه نسبت به زندگی انسان ها

اسد «رژیم اسد را محکوم و اعالم کرد که 

مدت ها قبل تمام مشروعیت خود را براي 

  .»حکومت از دست داده است

در » دیدبان حقوق بشر سوریه«به گفتۀ 

نفر روز سه شنبه طی  95بریتانیا، دست کم 

که از این تعداد،  حمالت هوایی جان باختند

یکی از فعالین . نفر غیرنظامی بوده اند 52

کمیته  -در شبکۀ اپوزیسیون سوریه» رقه«

گفت » بی بی سی«به  -هاي محلی هماهنگی

که احتماالً شمار تلفات بیش تر است، چرا که 

تنها یک بیمارستان به طور طبیعی در شهر 

بسیاري از مردم از «مشغول به فعالیت است و 

هر دوي این سازمان . »ات جان می دهندجراح

ها در صف اپوزیسیون حامی غرب در سوریه 

قرار دارند که فعالً مقابل رژیم اسد و داعش 

  .است

از هر نظر البته ریاکارانه » ساکی«نظرات خانم 

پنتاگون به طور مرتب شواهد تلفات . است

ناشی از حمالت هوایی ایاالت متحده و 

ن خود در سوریه و هواپیماهاي جنگی متحدی

عراق و همین طور افغانستان و عراق را حتی 

با وجود گزارش هاي شاهدان عینی نادیده می 

ایاالت متحده هدف . گیرد و انکار می کند

» جنگ علیه تروریسم«ساختگی خود مبنی بر 
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را با بی اعتنایی کامل به زندگی غیرنظامیان 

  .پیش می برد

وق بشر دیدبان حق«پیش تر همان سازمان 

ارقامی را روز شنبه منتشر کرد که » سوریه

غیرنظامی، از  52نشان می دهد دست کم 

زن، در حمالت هوایی  5کودك و  8جمله 

ائتالف به رهبري ایاالت متحده در سوریه 

با درنظر داشتن همسویی . کشته شده اند

سیاسی این سازمان، این رقم احتماالً کم تر از 

عجیب نیست . است میزان واقعی برآورد شده

که وزارات خارجۀ امریکا از این تلفات به هیچ 

  .نشد» وحشت زده«وجه 

به عالوه این هم روشن نیست که آیا تلفات در 

صرفاً به خاطر حمالت هوایی رژیم » رقه«

هواپیماهاي جنگی . سوریه بوده است یا خیر

امریکا همین شهر را اخیراً در روز دوشنبه 

: تیریت ژورنال نوشتوال اس. بمباران کرد

روشن نبود که آیا ایاالت متحده و متحدین «

آن به حمالت هوایی در رقه در روز دوشنبه 

حجم تلفات و این که . دست زده بودند یا خیر

چه تعداد غیرنظامی یا نظامیان داعش بودند 

  .»نیز روشن نبود

طی » رقه«فعال سیاسی مذکور در شهر 

تمام « :گفت» بی بی سی«گزارش خود به 

بازارهاي شهر بعد از حمالت هوایی بسته شده 

همه ... هیچ کسی در خیابان ها نیست. اند

ترسیده اند، چون می گویند صبح شاهد 

حمالت هوایی رژیم هستند و عصر حالت 

زندگی تحت حاکمیت داعش . هوایی ائتالف

  .»بسیار بسیار سخت است

بنا به ارقام ستاد مرکزي امریکا، هواپیماهاي 

نگی امریکا از جمعۀ قبل تا روز چهارشنبه به ج

حملۀ هوایی، از جمله در رقه و کوبانی  41

» صداي امریکا«وب سایت . دست زده اند

دیروز گزارش داد که ایاالت متحده به تازگی 

-Aیک اسکاتران از جت هاي جنگی آذرخش 

را از افغانستان به کویت آورد تا بمباران  10

در عراق و سوریه هایی را در سطح پایین 

انجام دهد؛ به این مورد باید شش پهباد 

دیگر مسلح به موشک را هم اضافه » ریپر«

  .کرد

در داخل عراق، نیروهاي حکومت تحت حمایت 

امریکا درحال نبرد براي به دست گرفتن 

، واقع در استان غربی »رمادي«کنترل شهر 

بخش اعظم این استان تحت . هستند» األنبار«

نظامیان داعش  اوایل . عش بوده استکنترل دا

همین هفته حمله اي را به منظور تسخیر مرکز 

به گفتۀ مقامات حکومت . استان ترتیب دادند
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در روز چهارشنبه، ستیزه جویان داعش پیش 

از عقب نشینی، تا چند صد متري دفتر استان 

نیروهاي پیشمرگۀ . دار پیشروي کرده بودند

هم درگیر » کرکوك«کرد در استان شمالی 

نبردي سنگین براي دفع تهاجم اصلی داعش 

  .بوده اند

، معاون رئیس »جو بایدن«هفتۀ گذشته، 

جمهور امریکا، دیداري در ترکیه داشت تا 

روابط پرتنش کنونی خود با این کشور را 

اندکی سرو سامان دهد و حمایت بیش تر 

ترکیه براي جنگ در عراق و سوریه را جلب 

ه، به عنوان یکی از اعضاي حکومت ترکی. کند

ناتو، شریک خود ایاالت متحده را تحت فشار 

قرار داده است تا با صراحت بیش تري خواست 

تغییر رژیم در دمشق و حمایت از ایجاد منطقۀ 

پرواز ممنوع و منطقۀ حائل در داخل خاك 

ترکیه همچنان به دلیل . سوریه را اعالم کند

کارگران حزب «وابستگی مبارزان کوبانی به 

ترکیه، تمایلی به حمایت از مقاومت » کردستان

  .آن ها ندارد

 حکومت این، از پیش که است یادآوري به الزم

 دنبال به نهایتاً ترکیه »توسعه و عدالت حزب«

 اجازه امریکا، خود، متحد سوي از فشارهایی

 کردستان اقلیم حکومت هاي پیشمرگه که داد

 کوبانی مبارز ينیروها به آن، قلمرو از عبور با

 اعزام این مختلف هاي جنبه تمام بپیوندند؛

 ارسالی هاي سالح و نفرات تعداد جمله از نیرو،

 زنی چانه و مناقشه مورد پیشمرگه، نیروهاي

 و کردستان اقلیم حکومت ترکیه، حکومت بین

 رژیم .بود گرفته قرار کوبانی در درگیر نیروهاي

 واقع در نیکوبا به ها پیشمرگه ارسال از ترکیه

 تضعیف براي ابزاري و تعادل وزنۀ عنوان به

 در اما ؛کرد حمایت »دمکراتیک اتحاد حزب«

 خود از چندانی سنگین هاي سالح ارسال مورد

 این ترسید می که چرا نداد، نشان اشتیاقی

 حزب« سوري متحدین دست به ها سالح

 ایاالت میان این در .بیافتد »کردستان کارگران

 اتحاد حزب« که کرد الشت نیز متحده

 به آن تمایل عدم رغم علی را »دمکراتیک

 به ورود به اسد، مخالفین جبهۀ در گرفتن قرار

 ها پیشمرگه و »سوریه آزاد ارتش« جبهۀ

 .کند متقاعد

رجب «پس از نشستی با » بایدن«به هر رو، 

به رسانه ها اعالم کرد که آن » طیب اردوغان

عقب راندن داعش ها به توافقاتی براي نه فقط 

تقویت اپوزیسیون «در سوریه، که همین طور 

دست » سوریه و تضمین گذار از رژیم اسد

وزیر امور خارجۀ ترکیه اعالم کرد که . یافتند

 2این کشور با نیروهاي امریکا در زمینۀ تعلیم 
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» جنگجوي میانه روي اپوزیسیون سوریه«هزار 

ترکیه » قرشهر«در پایگاهی در شهر مرکزي 

ترکیه همچنین براي . مکاري خواهد نموده

تجهیز و تعلیم یگان هاي دفاع ملی در عراق 

  .براي مبارزه علیه داعش اعالم آمادگی کرد

ماه گذشته با متهم کردن ترکیه به » بایدن«

حمایت از داعش در سوریه، با اردوغان 

هرچند ترکیه . درگیري هایی پیدا کرده بود

یون سوریه که تحت قطعاً و بی تردید از اپوزیس

تسلط سازمان هاي دست راستی اسالم گرا 

نظیر داعش و سازمان وابسته به القاعدة 

است، پشتیبانی، اما تنها » جبهۀ النصره«

ایاالت متحده و دیگر متحدین آن در . نیست

خاورمیانه به طور تنگاتنگی درگیر تعلیم، 

تأمین مالی و تسلیحاتی این قبیل نیروها بوده 

زمان سیا پایگاهی را در درون ترکیه سا. اند

براي کمک و مسلح کردن این نیروهاي 

  .اپوزیسیون در سوریه ایجاد کرده است

روز چهارشنبه گزارش » رویترز«خبرگزاري 

کرد که سازمان سیا درگیر تعلیم پنهانی این 

نیروها در کمپی واقع در دولت خلیجی قطر 

این کمپ بیابانی در یک منطقۀ . بوده است

نظامی تحت محافظت نیروهاي ویژة قطر قرار 

این برنامه مدت یک سال است که . دارد

درحال اجرا بوده و ظاهراً گروه هاي کوچکی 

ستیزه جوي وابسته به  20تا  12متشکل از 

قطري «: را در برمی گیرد» ارتش آزاد سوریه«

ها که از عدم پیشرفت در مبارزه علیه اسد 

علیم اعضاي جبهۀ دلسرد شده اند، آغاز به ت

نموده  -یک گروه اسالم گراي دیگر - اسالمی

  .»اند

در همان حال که ایاالت متحده میان داعش و 

جبهۀ اپوزیسیون اسد » میانه روي«نیروهاي 

تمایز قائل می شود، این نیروها از نزدیک 

تسلیحات اعطا . همراه با هم فعالیت کرده اند

ه هاي شده به جبهۀ آزاد سوریه، به دست گرو

طبق . ستیزه جوي اسالمی رسیده است

در روز دوشنبه، » گاردین«گزارشی از روزنامۀ 

درحال » ارتش آزاد سوریه«بخش هایی از 

  .پیوستن به داعش هستند

 در را خود نفوذ تا پروازند در الشخورها تمام 

 را »نظم« که نیت این با کنند، تر بیش منطقه

 منطقه هب خود طبقاتی منافع با مطابق تنها

 وحشتناك داعش اقدامات هرچند .بازگردانند

 خطري تنها مسلماً این اما است، تهدیدآمیز و

 .کشد می را روژاوا و کوبانی انتظار که نیست

 چیزي همان امپریالیسم، با پرده پشت معادات

 در کردها مقاومت رهبري سوي از که است
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 معامالت این که چرا شود، طرد باید کوبانی

 مبارزة خصلت در کیفی تغییري دایجا خطر

  .دارند دربر را موجود

 به توانند می روژوا هاي کانتون دیگر و کوبانی 

 خارجی هاي قدرت مانورهاي نظام پیاده مهرة

 کنند؛ پیدا تقلیل ها آن اي منطقه جانشینان و

 به را مردمی مقاومت حقیقی عناصر که کسانی

 هک اي مبارزه به پشت از و رانند می حاشیه

 پرداخته خود جان با را آن بهاي نفر هزاران

 .زنند می خنجر اند،

با توجه به این تحوالت اخیر در وضعیت 

  :منطقه، مطالعۀ مطالب زیر توصیه می شود

  مالحطاتی در حاشیۀ مبارزات کوبانی

http://militaant.com/?p=4575  

  ت اخیر کوبانیدر حاشیۀ تحوال

http://militaant.com/?p=4523  

  نبرد کوبانی بر سر دوراهی

http://militaant.com/?p=4520 

  بازداشت اوجاالن و مخمصۀ ملیت کرد

http://militaant.com/?p=4469  

  1393آذرماه  8

  

 

  مالحظاتی در حاشیۀ مبارزات کوبانی

  

  آرام نوبخت

  احزاب کرد و مقامت در برابر داعش.1

هیچ تردیدي نیست که ازخودگذشتگی و 

، یگان )YPG(مبارزة یگان هاي دفاع مردمی 

و دیگر نیروهاي حزب ) YPJ(زنان  هاي دفاع

هم در روژاوا و هم ) PKK(کارگران کردستان 

در شمال عراق، نقش مهمی در عقب راندن 

  . داعش ایفا کرده است

میلیون نفر،  30تا  25کردها با جمعیتی بین 

در جهان هستند که  ملتیهنوز بزرگ ترین 

دولت خود را ندارند و بین چهار قلمرو ملی 

هویت ملی و فرهنگی . م شده اندمختلف تقسی

و حقوق دمکراتیک اولیۀ آن ها همواره در 

http://militaant.com/?p=4575
http://militaant.com/?p=4523
http://militaant.com/?p=4520
http://militaant.com/?p=4469
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طول تاریخ به طور سیستماتیک انکار شده و 

. زیر ضرب سرکوب وحشیانه بوده است

بنابراین تجربۀ روژاوا به عنوان منطقه اي در 

قعر جهنم ارتجاع رژیم هاي استبدادي و 

جهادیون که طی آن قادر به کسب و حفظ 

نه اي از حق انکار شدة خود بوده اند،  درجه

از سوي کردها در منطقه، بلکه همۀ  فقط

نیروهاي مترقی جهان با افتخار و به شکلی 

  .الهام بخش نگریسته می شود

زمانی بیش  PKKسمپاتی نسبت به واحدهاي 

تر شد که آن ها ماه اوت گذشته، کریدوري را 

 براي کمک به اقلیت ایزدي فراري از خطر قتل

عام وحشیانه به دست ارتجاع داعش در کوه 

با . هاي سنجار در شمال عراق حفظ کردند

حزب «هاي »پیشمرگه«وجود سالح هاي بهتر 

حزب میهنی «و ) KDP(»دمکرات کردستان

به عنوان احزاب منحط و  -)PUK(» کردستان

نئولیبرال حاکم بر منطقۀ خودمختار کرد در 

دومی  این -شمال عراق یا کردستان جنوبی

درحالی که . بدون مبارزه عمالً فرار کرد

وارد عمل شدند و به نیروي  PKKنیروهاي 

اصلی مبارزه علیه داعش در آن منطقه بدل 

خود این به تنهایی نشان می دهد که . گردیدند

وقتی توده هاي مردم، یعنی کسانی که در 

تولید اجتماعی نقش دارند، مسلح باشند و 

د کنند، بهترین انگیزه و یگان هاي خود را ایجا

شکل مقاومت را نشان خواهند داد؛ اما به 

محض این که یک ارتش کالسیک با سربازانی 

صرفاً مزدبگیر ایجاد شود، با گذشت زمان نقش 

آن ها در حیات و تولید اجتماعی کم تر و در 

نهایت به سر بار جامعه تبدیل می شوند که 

این . دهیچ گونه انگیزه اي براي دفاع ندارن

همان اصل مهم کمونیستی است که مارکس و 

مثالً در مطالبات حزب کمونیست (انگلس هم 

مسلح کردن «: مطرح می کنند) 1848آلمان، 

در آتیه، ارتش ها می باید در ؛ همگانی مردم

آن واحد ارتش هاي کار نیز باشند، به طوري 

که سربازان برخالف سابق، صرفاً مصرف 

آن چه براي نگهداري خود نکنند، بلکه بیش از 

  ».ضروري است، تولید نمایند

» حزب اتحاد دمکراتیک«تا جایی که به 

)PYD ( به عنوان شاخۀ وابستۀPKK  در

سوریه بازمی گردد، باید درنظر داشت که این 

حزب در طی جنگ داخلی سوریه، خود را نه 

در جبهۀ اسد قرار داد و نه اپوزیسیون آن و در 

هرچند عدم . نامید» سوم راه«واقع خود را 

همکاري این حزب با دو جبهۀ مذکور مترقی 

بود، اما یک وجه منفعالنه هم داشت، یعنی 

فاصله گرفتن از ایجاد جبهۀ سومی متشکل از 

مبارزین کرد و کارگران و توده هاي تحت ستم 
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براي مبارزه با این دو جبهه و این مسلماً 

 سیاستی نیست که مارکسیست هاي انقالبی

  .در این شرایط پیش بگیرند

به عالوه گزارش هایی از برخی سازمان هاي 

حقوق بشري منتشر شده بود که ادعا می کرد 

PYD  به روش هایی همچون آدم ربایی یا

گروگان گیري ژورنالیست هاي منتقد دیدگاه 

 PYDها یا اتوریتۀ حزب دست می زنند و 

اصرار دارد که کلیۀ سازمان هاي سیاسی باید 

. قش رهبري کنندة آن را به رسمیت بشناسندن

و » حقوق بشري«ماهیت این سازمان هاي 

و » خبرنگاران بدون مرز«رسانه هایی نظیر 

به . همین طور  جانبداري آن ها روشن است

طوري که ماه مه امسال در واکنش به اخباري 

» شمار رو به رشد سوء برخوردهاي«مبنی بر 

رنگاران در حزب اتحاد دمکراتیک علیه خب

روژاوا، یک خبرنگار اسپانیایی مستقل که 

بار پس از  5بار پیش از جنگ و  1(شش بار 

براي تهیۀ گزارش به کردستان سوریه ) آن

رفته بود، طی نامه اي رسمی اعالم که هرگز 

با . شخصاً با موارد ادعایی رو به رو نشده است

 داشتهاین حال اگر چنین اقداماتی صحت 

است که باید مورد نقد صریح و بی باشد، واضح 

  .تخفیف مارکسیست ها قرار بگیرد

در رویارویی کردهاي کوبانی و روژاوا با داعش، 

مارکسیست ها نمی توانند نظاره گر باشند و 

موضعی خنثی بگیرند، به طوري که گویی 

پیامد چنین نبردي اهمیتی براي سرنوشت 

  .توده هاي منطقه ندارد

غرافیایی محصور و در کوبانی که از نظر ج

مقابل حمالت ضربه پذیر است، به لحاظ 

اشغال این . استراتژیک هم منطقۀ مهمی است

منطقه به دست داعش، احتمال خطر قتل عام 

گستردة کردها را ایجاد می کند، به خصوص 

که ارتجاع داعش به آن ها به عنوان 

سکوالرهایی نگاه می کند که مستحق نابودي 

اشغال . ین شکل ممکن هستندفیزیکی به بدتر

این منطقه، صدها هزار کرد را از سرزمین هایی 

که هزاران سال در آن زیسته اند می راند، و در 

عین حال دسترسی داعش به مرز ترکیه و 

  .شمال غربی عراق را هم ساده تر کند

بنابراین بدون تردید باید از مقاومت مسلحانۀ 

داعش و کردها براي دفاع از خود در برابر 

هرگونه نیروي فرقه اي یا ارعاب و سرکوب 

در برابر تهدید ارتجاع . دولتی، حمایت کرد

وحشی، بسیج مسلحانۀ توده اي و تحت 

نظارت دمکراتیک کارگران و دهقانان فقیر 
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کرد، براي مقاومت در برابر پیشروي داعش 

  .یک ضرورت حیاتی است

به همین خاطر مارکسیست ها باید حق کردها 

ي دسترسی به سالح هاي مورد نیاز جهت برا

با این . دفاع از خود را به رسمیت بشناسند

حال، براي تحقق حق تعیین سرنوشت خود به 

دست کردها به شکل حقیقی و معنادار، باید 

نسبت به هرگونه تالش امپریالیسم و نخبگان 

محلی براي بهره برداري از سرنوشت کردها بنا 

این یک حقیقت . اهداف خود، هشدار داد

روشن است که قدرت هاي امپریالیستی غرب 

در گذشته به فرقه هاي مذهبی سالح دادند تا 

وقتی همین سالح ها . منافع خود را پیش ببرند

علیه خودشان نشانه می رود، به دنبال مسلح 

اما این کار را نه . کردن اپوزیسیون هستند

براي تقویت نیروهاي درحال نبرد با سرکوب، 

ه براي بازگرداندن کنترل خود بر ذخایر بلک

هیچ توهمی نباید به .منطقه انجام می دهند

و همین  - نقش امپریالیسم غرب و متحدینش

نظیر  -طور سایر قدرت هاي منطقه اي

داشت که اقداماتش  -جمهوري اسالمی ایران

تنها به تشدید شکاف هاي فرقه اي مذهبی 

  .خواهد انجامید

ی و کمک هاي مداخلۀ امپریالیست. 2

  تسلیحاتی

غرب براي » بشردوستانۀ«انگیزة به اصطالح 

مداخلۀ نظامی در منطقه، یک بهانۀ کهنه و 

شناخته شده است براي مخفی کردن 

بر همین مبنا، مخمصۀ . محاسبات امپریالیسم

کنونی کردها یک بهانۀ جدید به قدرت هاي 

غربی براي توجیه تشدید حضور نظامی خود 

تهدید مردم بنغازي . داده است در خاورمیانه

هم سه سال پیش براي توجیه بمباران لیبی به 

واقعیت . دست ناتو مورد استفاده قرار گرفت

این است که جهادیون در طول دست کم دو 

سال گذشته مشغول ارتکاب قتل عام و انواع 

وحشی گري ها بوده اند، با این وجود حکومت 

جاري را ها و رسانه هاي غرب آن خشم و انز

که اآلن به ظاهر از آن ها می بینیم، هرگز 

  .نشان ندادند

تاریخ مردم کرد بارها نشان داده است که 

قدرت هاي امپریالیستی و سرمایه داري، هرگز 

دوستان مبارزات طوالنی کردها براي رهایی 

به عنوان یک نمونه هنگامی که . ملی نبوده اند

ی رژیم صدام حسین کردهاي عراق را سالخ

نفر در روستاي  5000از جمله کشتار (کرد 

جامعۀ «این به اصطالح ) 1988حلبچه در سال 
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کوچک ترین تمایلی براي کمک به آن » جهانی

  .ها نشان نداد

هرچه قدر مداخلۀ نظامی بیش تري از طرف 

حکومت هاي غرب به منطقه سرریز شود، به 

همان نسبت نفوذ این قدرت هاي سرمایه داري 

ل برنامۀ خود و تالش شان براي براي تحمی

ممانعت از هرگونه چالش جدي در برابر 

در این . سیستم و منافعاشان بیش تر می شود

بازي قدرت، عناصر چپگرا در صورت نداشتن 

نقش مستقل، نهایتاً یا به عنوان نمایندة اهداف 

امپریالیسم امریکا و متحدینش عمل می کنند، 

  .ی شکنندیا کنار زده می شوند و درهم م

به نظر می رسد درهمان حال که رهبران 

PKK  وPYD  برنامۀ امپریالیسم در منطقه را

نقد می کنند، اما تالش هم دارند تا پیوندهاي 

برخی . بهتري با قدرت هاي غربی ایجاد کنند

گزارش ها حتی اشاره کرده بودند که 

از سوي  PKKکه برخالف ( PYDنمایندگان 

) ت متحده ممنوع نشده انداتحادیۀ اروپا و ایاال

براي مالقات با دفتر خارجۀ بریتانیا به لندن 

برخی سیاستمداران سرمایه . سفر می کنند

از فهرست  PKKداري در مورد احتمال خروج 

سازمان هاي تروریستی امریکا و اروپا بحث 

این تغییر و تحوالت نشان می دهد . می کنند

این  که برخی بخش هاي طبقۀ حاکم غرب فعالً

ایده را در سر می پرورانند که دست کم موقتاً 

در  PKKرابطۀ خود با » عادي سازي«براي 

 .راستاي اهداف خود، گام هایی بردارند

چند روز پیش براي نخستین بار آمریکا به 

هاي  کردهاي مدافع کوبانی از طریق هوا کمک

خبر می رسد که بخش ( نظامی ارسال کرد 

به دست افراد » به اشتباه«هایی از این محموله 

به «داعش افتاده است، همان طور که قبالً 

نیروهاي جبهۀ کوبانی را به جاي » اشتباه

داعش هدف بمباران هوایی قرار داده و شش 

فرماندهی نظامی ). تن از آن ها را کشته بودند

که مقر آن در فلوریدا است، ) سنتکام(آمریکا 

این » 130 سی«تأیید کرد که هواپیماي ترابري 

هاي مهمات، سالح و وسایل  کشور، محموله

پزشکی را براي کردها در منطقۀ کوبانی به 

  .زمین ریخته است

و سایر میلیشیاهاي  YPGحمایت امریکا از 

نبرد براي کوبانی، فرصتی . کرد، ریاکارانه است

براي امریکاست تا نه تنها ضرباتی را به داعش 

اهی را براي بزند، بلکه به طور بالقوه پایگ

عملیات امریکا در خاك سوریه علیه رژیم اسد 

امریکا به وضوح دنبال آن است که . ایجاد کند

میلیشیاهاي مختلف کرد را که تنها نیروي 
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زمینی قادر به جلوگیري از پیشروي داعش 

بوده اند، به یک نیروي نیابتی قابل اتکا براي 

پیش برد جاه طلبی هاي استراتژیک خود در 

وزارت خارجۀ . و سوریه تبدیل کند عراق

 PYDامریکا مذاکرات مستقیم رسمی خود با 

وال استریت . را در طول همین هفته آغاز کرد

اکتبر نوشت که  20ژورنال در گزارشی به تاریخ 

شاخۀ کردي سوریه، از جمله گروه  20حدود 

هاي مبارز در کوبانی، در منطقۀ خودمختار 

م آمده اند تا عراق گرده لکردستان در شما

صنم «و . دربارة برنامۀ مشترکی صحبت کنند

اعالم کرد که  PYDیکی از رهبران  » محمد

حمایت بین «هدف، ایجاد جبهه اي است که 

  .جذب کند» المللی بیش تري

اما تاریخ . تاریخ مردم کرد، تاریخ مبارزه است

خیانت رهبران مختلف کرد هم هست که 

ع شخصی خود با برخی از آن ها به خاطر مناف

خصلت رهبري . امپریالیسم پیمان بسته اند

ناسیونالیستی، ظرفیت و پتانسیل باالي آن 

براي مماشات و قربانی کردن منافع بدنۀ خود 

است و در اولین فرصتی که روزنه اي براي 

مماشات به وجود بیاید، هرگز لحظه اي درنگ 

خصلت ناسیونالیسم در هر شکل ؛ نخواهد کرد

شات با بورژوازي است و در هر لحظه آن، مما

اي که فرصت پیدا کند، بی درنگ ارادة جمعی 

پشت خود را قربانی منافع تنگ نظرانه اش 

این را در نمونه هاي افرادي نظیر ؛ خواهد کرد

رئیس جمهوري فاسد  - مسعود بارزانی

) کردستان جنوبی(حکومت اقلیم کردستان 

ردن می توان دید که هدف اقتصاد آن غنی ک

یک نخبۀ کوچک کرد، سرمایه داران ترکیه و 

 .شرکت هاي فراملیتی است

بنابراین هرگونه راه حل مبارزة کردها با اتکا به 

حمایت سیاسی از امپریالیسم غرب باید طرد 

 شود و انتقال اسلحه تنها بر مبناي رد

تحمیل شده از سوي قواي خارجی » شرایط«

د است، که مخالف منافع توده هاي مردم کر

  .می تواند پذیرفته شود

ایجاد کمیته هاي دفاع با انتخابات دمکراتیک 

در تمامی نواحی کرد، شهرها و روستاها، 

چنین چیزي به توده هاي مردم . ضروري است

عادي اجازه می دهد که نقش فعالی در مبارزه 

علیه داعش داشته باشد، و امکان تصمیم 

ستفاده گیري دمکراتیک بر سر تأمین سالح، ا

و توزیع آن، نظارت بر کار رهبران و امکان به 

چالش کشیدن معامالت پشت پرده را ایجاد 

  .می کند

بنابراین ضمن به رسمت شناختن مشروعیت 

مقاومت مسلحانه علیه داعش، حیاتی است که 
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تمامی جوانب این مقاومت تحت کنترل 

رهبران کرد باید به . دمکراتیک از پایین باشد

و به باال و امپریالیسم، به پایین و جاي نگاه ر

  .پتانسیل عظیم پایه هاي خود نگاه کنند

حق تعیین سرنوشت و خودمختاري .3

 دمکراتیک

براي مارکسیست ها، حق تعیین سرنوشت ملل 

تحت ستم به دست خود، از جمله کردها، به 

عنوان یک حق پایه اي دمکراتیک مفروض 

وده است، و به همین دلیل هر سیستمی که ت

هاي مبارز کُرد بنا به سطح آگاهی کنونی و 

تجربیات مبارزاتی سابق خود انتخاب کنند، 

خودمختاري . باید به رسمیت شناخته شود

دمکراتیک در روژاوا، یک قدم بزرگ رو به 

جلوست؛ اما تاجایی که به منافع جنبش مربوط 

می شود، مسأله دقیقاً بر سر تضمین حفظ این 

انتریست اما درست در چپ س. دستاورد است

همین نقطه، منافع درازمدت جنبش را قربانی 

  .هیجانات لحظه اي می کند

رسماً هدف خود را تحقق  PYDبرنامۀ 

خودمختاري دمکراتیک اعالم کرده و در 

منشور آن هم ضمن تأیید دوبارة همین هدف، 

اضافه شده است که از نظر حزب، پروژة 

عمومی کنفدرالیسم دمکراتیک، مکانیسمی 

است نه فقط براي متحد کردن کردها در 

خاورمیانه، بلکه همین طور الگویی براي 

زندگی در کنار هم و به طور اخص بدیلی در 

  .برابر فرقه گرایی هاي مذهبی و قومیتی

، عبداهللا PKKدر واقع این رهبر زندانی 

اوجاالن بود که نخستین بار بحث هایی را در 

و کنفدرالیسم مورد خودمختاري دمکراتیک 

دمکراتیک در بین کردها، آن هم بر مبناي آثار 

بوکچین که در یک . موري بوکچین، آغاز کرد

خانوادة یهودي مهاجر روس در نیویورك متولد 

شده بود، در دورة نوجوانی در جنبش جوانان 

حزب کمونیست امریکا فعال بود، اما اواخر 

ابتدا خودش را . از آن گسست کرد 1930دهۀ 

صف تروتسکیست ها و حزب کارگران  در

سوسیالیست قرار دارد، منتها به دلیل 

اختالفاتی که به زعم خود بر سر مفاهیم 

یعنی (سلسله مراتب و سانترالیسم داشت 

همان  گره گاه همیشگی نقد آنارشیستی که 

تاکنون نتوانسته یک توضیح قابل فهم پیدا 

 ، باز هم راه خود را جدا کرد و از دهۀ)کند

به بعد، نقداً خود را یک سوسیالیست  1950

در واقع همان سوسیال (آزادي خواه 

با این حال این زیگزاگ و . نامید) آنارشیست

چرخش هاي همیشگی او به همین جا خاتمه 

  .نیافت که به آن خواهیم رسید
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که خالصۀ » یادداشت هاي زندان«اوجاالن در 

صحبت هاي او با وکالیش هست، در چندین 

مثالً هم در (د به بوکچین اشاره کرده است مور

طی سال هاي  همو چندین بار  2002سال 

حتی در نشستی با وکالي خود ). 2006تا  2004

جهانی «اعالم می کند  2004در اول دسامبر 

بینی اي که مدافعش هستم، به جهان بینی 

حتی در همین سال . »بوکچین نزدیک است

ي خود تماس اوجاالن با بوکچین از طریق وکال

نوشته گرفت و ضمن ارسال یکی از دست

هایش، از او خواست که وارد بحث و دیالوگ 

ساله بیمارتر از آن  83منتها بوکچین . بشود

بود که چنین درخواستی را قبول کند، اما به 

اوجاالن اداي احترام کرد و گفت که امیدوار 

است کردها قادر به استقرار جامعه اي آزاد 

درگذشت،  2006قتی بوکچین در سال و. باشند

PKK  یکی از بزرگ ترین «او را به عنوان

مورد » دانشمندان اجتماعی قرن بیستم

  .ستایش قرار داد

دانشمند «منتها مسأله این جاست که این 

بزرگ مدت ها قبل به اکتشاف ایده » اجتماعی

هایی نائل آمده بود که هرچند به ظاهر در 

عمالً در خدمت  تقابل با بورژوازي، اما

به  1960بوکچین در دهۀ . ایدئولوژي آن بود

جنبش کارگري هرگز «این نتیجه می رسد که 

پرولتاریا «و » واقعاً توان بالقوة انقالبی نداشت

به جاي تکامل به طبقه اي انقالبی در زهدان 

سرمایه داري، دست آخر ارگانی در درون بدن 

عوض در ! »جامعۀ سرمایه داري از آب درآمد

رو به » پتانسیل انقالبی«بوکچین در جستجوي 

این فرضیۀ محافظه (می آورد » طبقۀ متوسط«

کاري و نبود پتانسیل طبقۀ کارگر دقیقاً بر 

هم تا » چپ نو«حوزة فکري جریان به اصطالح 

فرانسه  1968تقریباً مقطع اعتصاب عمومی مه 

غالب بود؛ ولی تجدید حیات مبارزات طبقۀ 

یک رکود موقت در نه تنها  کارگر بعد از

فرانسه، بلکه ایتالیا، انگلستان، چکسالواکی، 

لهستان و تا درجۀ کم تري ایاالت متحده، این 

  ).را دور ریخت» رادیکال«فرضیۀ بورژوایی 

به هر حال اوجاالن تحت تأثیر ایده هاي او، 

درك مشابهی از کنفدرالیسم را بسط و تکامل 

سوسیالیسم «ح اوجاالن شکست به اصطال. داد

و جنبش هاي رهایی بخش ملی » واقعاً موجود

را می بیند، منتها به جاي درك ریشه هاي آن، 

مشکل را اساساً در خود ایدة دولت پیدا می 

: به همین دلیل است که اعالم می کند. کند

»PKK  تحت تأثیر سوسیالیسم واقعی، تا

ملت -مدت ها قادر نبود که از پارادایم دولت

به این ترتیب پروژة . »راتر برودگرایی ف

از حزبی با هدف ساخت  PKKدگرگونی 
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دولت، به جنبشی با هدف ایجاد یک جامعۀ 

  .دمکراتیک آغاز شد

و تمامی سازمان هاي  PKK، 2005از سال 

وابسته و زیرشاخه اش، حول همین پروژه، 

به عنوان بدیلی در برابر  KCKتحت عنوان 

  .کرده اند تجدیدساختار پیدا» ملت-دولت«

فلسفۀ این پروژه در پیش گفتاري به قلم 

مورد  2005اوجاالن بر پیمان نامه اي که در مه 

قرار گرفت، » کنگرة مردم کردستان«پذیرش 

  :توصیف شده است

کنفدرالیسم دمکراتیک کردستان یک «

سیستم دولتی نیست، بلکه سیستم 

... دمکراتیک مردمی بدون یک دولت است

مردم می گیرد و خواهان قدرت خود را از 

دستیابی به خودکفایی در تمامی حوزه ها از 

کنفدرالیسم دمکراتیک . جمله اقتصاد است

جنبش مردم کرد براي بنیان نهادن دمکراسی 

خود آن ها و سازماندهی سیستم اجتماعی 

کنفدرالیسم دمکراتیک، ... خود آن هاست

تجلی اتحاد دمکراتیک مردم کردي است که 

بخش تقسیم شده و در سرتاسر بین چهار 

مفهوم یک ملت ... جهان پراکنده شده اند

-دمکراتیک را به جاي ملتی ناسیونالیست

دولت گرا بر پایۀ مرزهاي سفت و سخت، بسط 

  »می دهد

مارکسیست ها شاید بتوانند با برخی جوانب 

چنین طرح هایی کنار بیایند، اما تحلیل خود 

، با مقولۀ اجتماعی- را از هر سیستم اقتصادي

آغاز » مالکیت«و در مرکز آن » شیوة تولید«

می کنند و این مهم ترین رکنی است که 

. باألخره باید با آن تعیین تکلیف نهایی شود

در منشور خودمختاري دمکراتیک، مسألۀ 

ذخایر و منابع طبیعی، اقتصاد و مالکیت به 

  :شکل زیر مورد توجه قرار گرفته اند

مدیریتی -احی تحت خودنظام اقتصادي در نو«

به شکلی عادالنه،  ]خودمختاري دمکراتیک[

پایدار و متکی بر توسعۀ جهانی کار می کند؛ 

متکی بر توسعۀ علم و تکنولوژي است با هدف 

تضمین نیازهاي انسانی و یک استاندارد 

زندگی شایسته براي کلیۀ شهروندان، از طریق 

اد افزایش تولید و بهره وري، و با تضمین اقتص

مشارکتی ضمن تشویق رقابت مطابق با اصل 

به هر کس مطابق با « (خودمختاري دمکراتیک 

و جلوگیري از انحصار و اجراي عدالت ) »کارش

اجتماعی، تضمین شکل مالکیت ملی بر ابزار 

تولید، حفظ حقوق کارگران و مصرف کنندگان، 
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حمایت از محیط زیست و تقویت حق حاکمیت 

  ».ملی

، به عنوان »مطابق با کارش به هر کس«اصل 

شیوة توزیع، تنها زمانی می تواند یک اصل 

نقد «منطبق با خطوط (جامعۀ سوسیالیستی 

باشد که سایر ) نوشتۀ مارکس» برنامۀ گوتا

ملزومات آن را هم داشته باشد؛ در غیر این 

صورت این نه یک گام به جلو، که بالعکس 

عقب گرد به سوسیالیسم تخیلی محسوب می 

  .دشو

در واقع نخستین کسی که پیشنهاد تقسیم 

سهم افراد در تولید اجتماعی بر مبناي زمان 

کار را با استفاده از بن هاي زمان کار به جاي 

. بود 1820پول مطرح کرد، رابرت اوئن در سال 

و (الگویی که طرفداران اوئن پیش کشیدند 

متعاقباً تالش هایی هم براي پیاده ساختنش 

، جامعه اي )که نافرجام ماند انجام دادند

به طوري که . متشکل از کمون هاي تعاونی بود

هر کمون، ابزار و وسایل تولید خود را داشته 

باشد و هر عضو کمون براي تولید چیزي که بنا 

به توافق مورد نیاز محسوب می شد، کار کند و 

در عوص اسکناسی دریافت کند که ساعات 

ین فرد می تواند با سپس ا. کار او را گواهی کند

استفاده از این اسکناس، از انبار اجناس 

مصرفی کمون، هر محصولی را که ساعات کار 

مشابهی براي تولید آن صرف شده است، 

و نکتۀ مهم این جاست که اوئن . ابتیاع کند

اعتقاد داشت این نظام تعاونی می تواند تحت 

نظام سرمایه داري هم معرفی و اجرا شود؛ 

همین دلیل بود که پیروان او در نیمۀ درست به 

را طبق » بازارهاي کار«، 1830نخست دهۀ 

به طوري که کارگران . همین اصل ایجاد کردند

محصوالت کار خود را به چنین بازاري می 

کاري دریافت -آوردند و در ازاي آن اسکناس

می کردند که آن ها را مجاز می ساخت اقالمی  

ي تولیدشان را که مدت زمان مشابهی برا

پس از احتساب هزینه هاي (صرف شده بود 

این بازارها با . ، از بازار بردارند)مواد خام

بن هاي (شکست رو به رو شدند، ولی این ایده 

هم چنان در اشکال مشابه دیگري ) زمان کار

در فرانسه با پرودون و در آلمان با رودبرتوس 

بین  بنابراین این ایده اصوالً هم در. باقی ماند

کسانی مانند رابرت اوئن مطرح بوده که کاربرد 

و تولید » مالکیت تعاونی«آن را در چارچوب 

تحت نظام سرمایه داري دنبال » مصرف«براي 

می کرده اند و هم در بین کسانی مانند 

پرودون که در مقابل تحقق آن را در چارچوب 

و تولید براي » مالکیت خصوصی«خود 

  .اند ممکن می دانسته» فروش«
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اما براي مارکس، این اصل نه فقط مربوط به 

جامعۀ سوسیالیستی به عنوان فاز پایین 

یعنی جامعه اي که در آن (کمونیسم است 

طبقۀ اجتماعی و در نتیجه دولت از میان رفته، 

ابزار تولید خصلت اجتماعی و اشتراکی پیدا 

کرده، مفاهیم ارزش مبادله و کاال و همین طور 

ز میان رفته و در نتیجه نه در مرزهاي ملی ا

سطح محلی و منطقه اي، بلکه در مقیاس 

، که همچنین هنوز اصلی )جهانی معنا دارد

است؛ مارکس استدالل می کند که » بورژوایی«

با رشد بیش تر نیروهاي مولد، در شرایط وفور، 

و با ورود با فاز باالتر کمونیسم، این اصل باید 

ازش، از هر کس به به هر کس به اندازة نی«به 

  .تکامل پیدا کند» اندازة توانش

به عالوه طبقۀ کارگر یک کشور پس از تسخیر 

قدرت سیاسی، نمی تواند یک شبه 

را مستقر کند؛ بلکه نیاز به طی » سوسیالیسم«

مسیر پیچده همراه با دگرگونی هاي روزمرة 

اقتصادي، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دارد، و 

را بدون اتکا به » گذار« نمی تواند این دورة

آنارشیسم اما با حذف (خود طی کند » دولت«

نام دولت روي کاغذ و جایگزینی آن با هر 

خودمختاري «عنوان دیگري از جمله 

نه فقط صورت مسأله را پاك می » دمکراتیک

کند، بلکه با این تردستی، سوسیالیسم را هم 

منتها دولت کارگري و ). باالفاصله می سازد

» شبه دولت«ت جامعه، در حقیقت یک اکثری

دولت کارگري، نخستین دولتی است؛ چرا که 

است که به محض زایش، اضمحالل خود را آغاز 

می کند؛ ساز وبرگ آن از کسانی تشکیل می 

شود که در ارتباط با تودة مردم جامعه، از 

امتیازات مادي بوروکراتیک برخوردار نیستند؛ 

آن هر چه بیش دولتی که نقش و عملکردهاي 

تر به وسیلۀ اعضایی در جامعه صورت می 

گیرد که مرتباً جایگاه خود را در بخش هاي 

مختلف با یک دیگر عوض می کنند؛ بنابراین 

یک گروه، نمی تواند با تثبیت خود در قدرت، 

فعالیتی را جدا از اکثریت جامعه انجام دهد و 

منافع و امتیازات اخص خود را به کل جامعه 

، همراه با محو شدن »دولت«این  .ه نمایددیکت

طبقات اجتماعی، تضادهاي اجتماعی، قانون 

محو می  …ارزش، پول، بازار و تولید کاالیی و 

دولت را باید به معناي » محو شدن«این . شود

-خود«و » خودگردانی«رشد تدریجی 

تولیدکنندگان و شهروندان درك » مدیریتی

کل جامعه در  کرد، آن هم تا زمانی که نهایتاً

-قالب کمون هاي خودگردان تولیدکننده

  .مصرف کننده، تنظیم شده و سازمان بیابد

همین مفاهیم از سوسیالیسم و دورة گذار، هم 

ي را »سوسیالیسم واقعاً موجود«بی ربط بودن 
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نشان می دهد که اوجاالن در برابرش 

را قرار می دهد، و » کنفدرالیسم دمکراتیک«

خودگرانی «ل هایی که هم بی ربطی تحلی

میان «را سوسیالیسم یا » دمکراتیک در روژاوا

  .معرفی می کنند» بر به سوسیالیسم

مدیریتی به طور -انجمن ها و شوراهاي خود

بالقوه می توانند نقش مهمی در تشویق 

دخالتگري فعال و دمکراتیک توده هاي مردم، 

کارگران، دهقانان فقیر، زنان و جوانان، آن هم 

قط در وظایف فوري دفاع از منطقه در برابر نه ف

ارتجاع داعش، بلکه در گذار انقالبی جامعه 

چنین شوراها و مجامعی نیاز . داشته باشد

دارند که قدرت تصمیم گیري داشته باشند و 

در سطح محلی، منطقه اي و وسیع تر به یک 

این که تمامی شوراها بر . دیگر متصل شوند

ک نمایندگان، با پایۀ انتخابات سیستماتی

قابلیت عزل و نصب در تمامی سطوح و حق 

کلیۀ احزاب سیاسی براي دفاع دمکراتیک از 

دیدگاه ها و برنامه هاي خود  شکل بگیرد، 

این شوراها به یک نظام کنترل و . حیاتی است

مدیریت دمکراتیک کارگري نیاز دارند، نه این 

که صرفاً تسمۀ نقاله اي براي اجراي تصمیمات 

یعنی همان (باشند  PYDاال به پایین رهبري ب

چیزي است که در مورد انقالب کوبا و اخیراً 

  ).تحت حاکمیت چاوز در ونزوئال مصداق داشت

با این حال تداوم و بقاي حاکمیت روژاوا 

هرچند به تصمیمات و ارادة جمعی و مدیریت 

سرعت، دمکراتیک از پایین ارتباط دارد، اما 

برنامه ریزي و دگرگونی ضرب آهنگ و قلمرو 

هاي مرتبط با دورة گذار در تحلیل نهایی تنها 

نیست، بلکه به » تصمیمات اختیاري«تابع 

و اجباري هم » شرایط عینی غیراختیاري«

بستگی دارد؛ به عنوان مثال، اگر همین 

حکومت خودگردان دمکراتیک در منطقۀ عقب 

ایزوله بماند، ) کردستان سوریه(ماندة کنونی 

ناگزیر با مشکل بزرگ فقدان صنعتی شدن به 

الزم » انباشت اولیۀ«رو به رو می شود؛ چرا که 

براي جهش صنعتی رو به جلو، به شکل 

دمکراتیک و کامالً با اتکا به ذخایر و توان کار 

خود منطقه، بدون بهره مندي از قابلیت هاي 

اقتصاد جهانی در وضعیت جنگ یا تحریم هاي 

ایه داري، دیگر با ارادة احتمالی از سوي سرم

در صورت تداوم  .صرف امکان پذیر نخواهد بود

چنین شرایطی، زمینه براي رشد یک الیۀ 

بوروکراتیک و صاحب امتیاز فراهم می شود که 

و به جاي » باال«تصمیمات و برنامه ریزي را از 

اکثریت جامعه اعمال می کند؛ در چنین 

ینی شرایطی دیگر نمی توان از تنگناهاي ع

موجود فرار کرد، مگر آن که طبیعت و نیروي 

کار جامعه به بی رحمانه ترین شکل ممکن به 
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کار گرفته شود که چنین اقدامی خالف روح 

حفظ حقوق  «منشور خودمختاري و اصل 

کارگران و مصرف کنندگان، حمایت از محیط 

  .خواهد بود» زیست

تنها یک دورة طوالنی از تکامل اقتصادي است 

ینه را براي حل مسألۀ کردها آماده که زم

از نقطه نظر توسعۀ اقتصادي، . خواهد کرد

کردستان به طور اخص یک بخش عقب مانده 

مردم در جایی که می تواند به طور . است

بالقوه یک کشور ثروتمند باشد، در فقر به سر 

شرایط استعماري ، این کشور را از . می برند

کردستان  هر سودي که در. تکامل بازداشته

. ایجاد می شود، به بیرون از آن جریان می یابد

ما قبل جامعه مدرنیزه نشده و ساختارهاي 

. به طور کامل محو نگردیده است سرمایه داري

ساختار قبیله اي در نواحی روستایی پابرجا 

کردستان هنوز تحت حاکمیت یک . مانده است

هنوز . نظام اجتماعی شبه فئودالی قرار دارد

ازي یا طبقۀ کارگر خاصی به زبان کنونی بورژو

  . وجود ندارد

ابزار » ملی سازي«ضمناً براي مارکسیست ها، 

صنایع سنگین، زمین هاي بزرگ و -تولید

در مسیر یک انقالب، بی  -تجارت خارجی

تردید یک قدم حیاتی است، اما تنها نخستین 

قدم و نه آخرین آن در یک پروسۀ طوالنی و 

اي یک دولت کارگري پیچیده؛ آن چه بر

خودمختاري «است، در طرحی مانند » وسیله«

جاي خود را به یک هدف ثابت » دمکراتیک

تا جایی که بتواند تحت » مالکیت دولتی«. داده

قدرت کارگري یک پل انتقالی به سوي جامعۀ 

طبقه بسازد، یک دستاورد محسوب می  بی 

شود؛ اما هرگز فی نفسه یک هدف نهایی 

آغاز » ملی سازي«دولت کارگري، براي .نیست 

ابزار تولید است و » اجتماعی کردن«پروسۀ 

این خود تنها در سطح جهانی قابل تحقق 

مالکیت «یا » ملی سازي«در نتیجه . است

بر ابزار تولید در طول دورة گذارهنوز » دولتی

یعنی مالکیت کل (» مالکیت اجتماعی«یک 

ین جا در ا. به معناي دقیق کلمه نیست) جامعه

مالکیت دولتی، درست مانند تمامی جوامع 

طبقاتی، نه مالکیت مشترك کلّ جامعه، بلکه 

. است) پرولتاریا(هنوز مالکیت طبقۀ حاکم 

بنابراین مالکیت دولتی را، هرچند که در 

دستان طبقۀ کارگر و متحدین طبقانی آن 

باشد، نمی توان با مالکیت اجتماعی یکسان 

پرولتاریا، یک گام » مالکیت دولتی«. گرفت

، اما فقط است»مالکیت اجتماعی«مهم به سوي 

یک گام به سوي آن، و آن هم نخستین گام، و 
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جایگزین » مالکیت اجتماعی«پس از آن خود 

  .گام هاي پیشین می شود

اجتماعی کردن واقعی مالکیت بر ابزار تولید، 

ماهیت  .موضوع جامعۀ بی طبقه است

تنها زمانی می  اجتماعی واقعی ابزار تولید

تواند به طور کامل به منصۀ ظهور برسد که 

دورة گذار، وظیفۀ تاریخی خود را در مقیاس 

به عبارت  .جهانی به نتیجۀ پایانی رسانده باشد

دیگر، وجود یک سازمان اجتماعی که در آن 

ابزار تولید به همۀ مردم در سرتاسر دنیا 

خدمت رساند، ممکن خواهد بود، اگر و تنها 

ر نظام جهانی سرمایه داري مطلقاً برچیده و اگ

 .مرزهاي ملی آن نیز ناپدید گردد

هرچند دفاع از کوبانی و روژوا در کل علیه 

سبعیت داعش، سرکوب دولتی و مداخلۀ 

ت آن ثبامپریالیستی و حفظ دستاوردهاي م

ضروري است، اما مبارزه نیازمند آن است که 

وام ي سیاسی وسیع تر و باداتژبه یک استر

متصل شود که بتواند راه حل درازمدت و 

حقیقی را براي ستم و حاشیه رانده شدن 

کردها در روژاوا و تمامی دیگر بخش هاي 

بقا و پیش روي . کردستان دربر داشته باشد

نظام خومختاري دمکراتیک، تنها در گرو تقابل 

با امپریالیسم و فراروي از سرمایه داري است، 

روي طبقۀ کارگر جهان به آن هم با اتکا به نی

طور اعم و منطقه به طور اخص، با یک 

کوبانی «. استراتژي انقالبی و سوسیالیستی

نیست، بلکه پتانسیل  »خود یک آلترناتیو

عظیم و بکري است براي آغاز به ساخت یک 

چپ سانتریست دقیقاً . آلترناتیو سوسیالیستی

از همین وظیفه طفره می رود؛ کوبانی را به 

ارائه می کند تا به » آلترناتیو«یک  عنوان

واسطۀ تداعی خود با آن، در واقع بحران 

به این . اعتبار خودش را موقتاً پنهان کند

یی مبهم تبدیل شده »الگو«ترتیب کوبانی به 

است که بتواند در آن واحد هم مدل هاي 

سوسیالیسم «آنارشیستی را اثبات کند و هم 

  !ي رامثالً حزب کمونیست کارگر» فوري

وحدت و همبستگی با طبقۀ کارگر جهانی و . 4

  منطقه

ادعا دارند که آن  PYDو  PKKدرحال حاضر 

ها از زمرة تنها نیروهاي سیاسی درگیر در نبرد 

قه رنظامی هستند که خود را بر سیاست هاي ف

این دستاورد . اي مذهبی متکی نکرده اند

نشان می دهد که چگونه یک رویکرد طبقاتی 

ز خطوط ملی و فرقه اي می تواند اهرم فراتر ا

قدرتمندي براي جذب کارگران، زحمتکشان و 

مردم تحت ستم تمام قومیت ها و مذاهب در 
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نه فقط کردها، بلکه . منطقه اي وسیع تر باشد

میلیون ها کارگر، دهقان و بیکار عراقی، 

سوري، ایرانی، و ترك هم از حق زندگی 

حروم شایسته به دور از فقر و خشونت م

  .هستند

به همین ترتیب، تضمین حقوق اجتماعی برابر، 

باید بال استثنا براي کلیۀ اقلیت هایی که در 

آشوري ها، (مناطق کردي زندگی می کنند 

قدرت . تأمین شود) ن ها و غیرهمعرب ها، ترک

و دوام مقاومت کردها در روژاوا به بسیج وسیع 

تر و حمایتی بستگی خواهد داشت که می 

از کارگران و جوانان در سطح جهانی  تواند

دریافت و جلب کند، و همین طور به گسترش 

جغرافیایی و تقویت مترقی ترین خصوصیات 

  .آن

اعتراضات ترکیه نمونۀ کوچکی از آن چیزي 

است که می تواند از سوي چپ ها و اتحادیه 

هاي کارگري در مقیاسی وسیع تر صورت 

 و) HDP(بگیرد؛ حزب دمکراتیک مردم 

فراخوان به ) HDK(کنگرة دمکراتیک مردم 

حمایت و همبستگی با مقاومت مردم کوبانی 

دادند و تمامی نیروهاي دمکراسی و صلح در 

در این . ترکیه حمایت خود را اعالم کرده اند

کنفدراسیون اتحادیه هاي کارمندان «بین 

کنفدراسیون «، )KESK(» بخش عمومی

، )DİSK(» اتحادیه هاي کارگري انقالبی

اتحادیۀ «، )TTB(» اتحادیۀ پزشکان ترکیه«

) TMMOB(» مهندسین و معماران ترکیه

اکتبر  9روزه در تاریخ  1فراخوان به اعتصاب 

اتحادیۀ کارکنان بخش آموزشی و «و . دادند

که شاخه اي از ) Eğitim-Sen(» علمی

KESK  ،9و  8است، این اعتراض را به دو روز 

ي از شهرهاي در بسیار. اکتبر، بسط داد

کردنشین ترکیه، دیاربکر، باتمان، ماردین و 

، درگیري هاي خشن میان تظاهرکنندگان و …

حتیتظاهرکنندگان تعدادي از . پلیس رخ داد

ساختمان هاي حزب عدالت و توسعه را در 

بسیاري از شهرهاي کرد به آتش کشیدند، و 

برخی ایستگاه هاي پلیس مورد یورش و 

ر سرتاسر جهان، از جمله د. تسخیر قرار گرفت

ایران اعتراضات و تظاهرات هایی در دفاع از 

. مورد کوبانی شکل گرفت و ده نمونۀ دیگر

ایجاد همبستگی و وحدت با طبقۀ کارگر، به 

  .نفع مبارزة کردها براي تعیین سرنوشت است

براي فدراسیون سوسیالیستی، به عنوان . 5

  تنها راه برون رفت

دهد که تحت نظام  همۀ این ها نشان می

سرمایه داري، هیچ راه برون رفتی براي مردم 
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مادام که منافع طبقات . کرد متصور نیست

حاکم مختلف در سطح محلی و بین المللی 

باقی است، مسیر حق تعیین سرنوشت مسدود 

خودمختاري واقعی تنها از مدار یک . می شود

فدراسیون سوسیالیستی در خاورمیانهمی 

  .گذرد

چوب این فدراسیون، خودمختاري براي در چار

کلیۀ اقلیت ها در منطقه، از جمله کردها، 

آن ها حق استفاده از . وجود خواهد داشت

زبان خود، گسترش فرهنگ خود و غیره را 

خواهند داشت؛ به محض آن که منافع سرمایه 

داري و مالکین محو شود، امکان برخورداري از 

یچ راه ه. دولت خود را هم خواهند داشت

  .دیگري وجود ندارد

تمایم رژیم هاي این منطقه، مردم خود را 

بنابراین به نفع کارگران . سرکوب می کنند

سرتاسر خاورمیانه است که طبقات حاکم خود 

به همین دلیل است که . را سرنگون کنند

مبارزه باید مبارزه اي براي ساختن احزاب 

واقعی کارگري در تمامی این کشورها براي 

حاد طبقات کارگر تمامی ملیت ها در مبارزه ات

این نه یک اتوپیا، بلکه . براي سوسیالیزم باشد

  .است و علمیتنها مسیر عملی 

ردها همیشه زمانی به که کُ کردباید یادآوري 

نوعی از خودمختاري نزدیک شده اند که یک 

خیزش انقالبی در سطح جهانی وجود داشته 

یزم را سرنگون روسیه، تزار 1917انقالب . است

کرد و منجر به آن شد که روسیه از منطقه 

این مورد به همراه موج عمومی . عقب بکشد

انقالبی به دنبال جنگ جهانی اول، چشم انداز 

یک دولت براي کردها را که در معاهدة سور 

وقتی آن موج . متجلی شد، مطرح کرد) 1920(

رو به خاموشی گذاشت، ارتجاع توانست دست 

پیدا کند و بدین ترتیب کردهاي ترکیه  باال را

  .درهم کوبیده شدند) و نه فقط ترکیه(

در پایان جنگ جهانی دوم، حضور ارتش 

روسیه در شمال ایران، همراه با جنبش هاي 

انقالبی در مقیاس جهانی، زمینه را براي 

استقرار یک دولت کُرد، جمهوري مهاباد را 

ت مهیا کرد، که یک سال بعد به دست حکوم

ایران و با حمایت امپریالیزم بریتاینا درهم 

  .شکست

، این انقالب 1979مجدداً می بینیم که در سال 

کارگران ایران علیه شاه بود که به کردها در 

شمال، فرجه اي موقت و درجه اي خودمختاري 

همراه با ایجاد یک منطقۀ خودمختار بخشید، 

که مجدداً با تثبیت ارتجاع روحانیت درهم 
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بنابراین اگر در آن مقطع یک حزب . تشکس

انقالبی حقیقی وجود داشت، همه چیز به 

انقالب . شکلی کامالً متفاوت پیش می رفت

سوسیالیستی می توانست در ایران ممکن 

این انقالب می توانست خودمختاري را . باشد

می توانست آغاز انقالب . به کردها واگذار کند

چنین  در سرتاسر خاورمیانه باشد، و در

بستري، مسألۀ کردها و کلیۀ اقلیت هاي 

  .منطقه حل گردد

اتکاي ما باید بر چشم انداز موجی دوباره از 

. مبارزة طبقاتی در سرتاسر خاورمیانه باشد

تنها به این شکل است که می توانیم شاهد 

امکان سرنگونی رژیم هاي استبدادي مسلط بر 

منطقه، و از خالل آن امکان تعیین سرنوشت 

  .براي تمامی اقلیت ها باشیم

وظیفۀ مارکسیست ها، مبارزه براي بازسازي 

خط رهبري انقالبی و برنامۀ سوسیالیستیاست 

که تاکنون در غیابش بهترین فرصت هاي 

تاریخی براي انقالب سوسیالیستی از میان 

  . رفته است

چنین مبارزه اي باید به یک برنامۀ انقالبی 

عمومی و سوسیالیستی با هدف مالکیت 

کنترل کارگري بر ذخایر غنی منطقه مسلح 

باشد تا بتواند زمینۀ مادي را براي آغاز حل 

این بحران چند جانبه از طریق برنامه ریري 

دمکراتیک اقتصادي و ایجاد زیرساخت ها، 

مشاغل و استانداردهاي زندگی براي همۀ افراد 

  .ایجاد کند

ی و پشتیبانی بین المللی طبقۀ کارگر از کوبان

روژاوا حیاتی است، چرا که این منطقه با وجود 

میدان هاي نفتی، هم فاقد کارخانجات است و 

. هم طبقۀ کارگر آن به لحاظ کمی ضعیف است

در نتیجه اگر مدتی طوالنی در انزوا باقی بماند 

، قطعاً قادر به توسعۀ کامل جامعه و نیروهاي 

  .مولد نخواهد بود

انترناسیونالیستی که  تنها یک برنامۀ انقالبی و

مبارزه علیه سرمایه داري، زمین داري و فرقه 

گرایی هاي مذهبی را با مبارزه براي حقوق 

دمکراتیک، فرهنگی و مذهبی برابر براي کلیۀ 

اقلیت ها پیوند بزند می تواند وضعیت موجود 

  .را به نفع دگرگونی انقالبی تغییر دهد

  1393مهرماه  30

Democratic Con-federalism as a Kurdish Spring: 

http://www.academia.edu/3983109/Democratic
_Confederalism_as_a_Kurdish_Spring_the_PKK_
and_the_quest_for_radical_democracy 

Group of Communities in Kurdistan: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Group_of_Commu
nities_in_Kurdistan#Ideology 

خودمختاری دمکراتیک در روژاوا و ساختار تصمیم 
  :گیری و مدیریتی در آن

http://militaant.com/?p=4444 

http://www.academia.edu/3983109/Democratic_Confederalism_as_a_Kurdish_Spring_the_PKK_and_the_quest_for_radical_democracy
http://www.academia.edu/3983109/Democratic_Confederalism_as_a_Kurdish_Spring_the_PKK_and_the_quest_for_radical_democracy
http://www.academia.edu/3983109/Democratic_Confederalism_as_a_Kurdish_Spring_the_PKK_and_the_quest_for_radical_democracy
https://en.wikipedia.org/wiki/Group_of_Communities_in_Kurdistan
https://en.wikipedia.org/wiki/Group_of_Communities_in_Kurdistan
http://militaant.com/?p=4444
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به دفاع از کوبانی و دیگر مردم در برابر 

تهدیدهاي داعش، حزب عدالت و توسعه و 

  !امپریالیسم برخیزیم

  

آلترناتیو «ترجمۀ بیانیه اي از گروه 

کمیتۀ انترناسیونال «شاخۀ (» سوسیالیستی

  )در ترکیه» کارگري

  آرام نوبخت: برگردان

کانتون کوبانی که خود بخشی از روژاوا است، 

سپتامبر به این سو تحت محاصره بوده و  16از 

به یکی از مراکز مهم مقاومت در برابر پیشروي 

اخبار زیادي از . اي داعش بدل گردیده استه

مدافعان کوبانی می رسد که نشان می دهد 

داعش را به شدت دلسرد کرده اند، آن هم 

درحالی که بسیاري بر این گمان بودند که 

اما خطر هنوز . کوبانی در آستانۀ سقوط است

رفع نگردیده و هنوز هزاران نفر از مردم با 

  .رو به رو هستند تهدید به یک قتل عام وسیع

سازمان وحشی داعش با برخورداري از تانک و 

چون نیروي ارتشی دولتی با قد و موشک، هم

. قوارة متوسط، درحال حمله به کوبانی است

مشغول » حزب عدالت و توسعه«دولت ترکیه و 

حمایت ملموس از داعش و مسدود کردن 

یگان هاي «جریان کلیۀ حمایت ها به سمت 

نیروهاي مسلح درحال  -)YPG(» مدافع خلق

به عالوه با . بوده و هستند  -نبرد در کوبانی

مانع تراشی در برابر مبارزه علیه داعش، از 

جمله تقویت قوة سرکوبگر مقننه در خود 

ترکیه، درحال ارعاب توده هاي درگیر در 

  .تظاهرات هاي همبستگی با کوبانی بوده اند

منطقه  مردم روژوا براي به دست گرفتن کنترل

 - اي که در آن زندگی می کنند، برخاسته اند

. آغاز شد 2012فرایندي که در کوبانی از سال 

آن ها تالش داشته اند تا یک منطقۀ 

خودمختار، مبتنی بر الگویی اعالم شده از 

سکوالریسم و خودگردانی، فراتر از شکاف ها و 

. تقسیم بندي هاي مذهبی و قومی، برپا کنند

فقط یک گام مهم براي بزرگ  این موقعیت نه

ترین ملت فاقد دولت در جهان، یعنی کردها به 

شمار می رود، بلکه تماماً در تقابل با برنامۀ 

سیاه گروه هاي ارتجاعی نظیر داعش و 

  .نظایرش در خاورمیانه قرار دارد

داعش از وحشیانه ترین روش ها براي ایجاد 

فضاي رعب و وحشت استفاده می کند و تالش 

رد که یک دولت تئوکراتیک بر پایۀ ارتجاعی دا
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از جمله اهداف داعش . ترین قوانین ایجاد کند

» حزب کارگران کردستان«این است که 

)PKK ( حزب اتحاد دمکراتیک«و «)PYD ( را

از منطقه پاك کنند، چرا که هر دوي این 

احزاب با ایدئولوژي سکوالر، سیاست هاي 

و به همین خصمانه اي نسبت به داعش دارند 

دلیل تهدیدي براي مقاصد داعش محسوب می 

دولت «مضاف بر این، داعش می خواهد . شوند

خودخواندة خود را با تسخیر شهر » اسالمی

استراتژیک کوبانی وسعت ببخشد و قدرت 

  .خود را در منطقه بسط دهد

رژیم ترکیه از یک سو خواهان درهم شکستن 

ي تمامی دستاوردهاي کردها است و از سو

دیگر می خواهد با پیش قدم شدن در دخالت 

نظامی علیه رژیم اسد، آن هم با امید 

پشتیبانی قدرت هاي اصلی امپریالیستی 

غرب، خود به یک قدرت امپراتوري در این 

این قدرت هاي . منطقه تبدیل شود

امپریالیستی غربی به تدریج درحال باختن 

زمین بازي در این منطقه هستند، بنابراین 

د دارند با ایجاد این برداشت که گویی ناجی قص

مردمان منطقه هستند، کنترل خود را مجدداً 

  .باز گردانند

  امپریالیست ها ناجی هستند یا خیر؟

بسیاري از مردم به خصوص پس از حملۀ 

داعش به شنگال، خواهان مداخلۀ نظامی و 

حمایت تسلیحاتی قدرت هاي امپریالیستی 

ی هم پس از آغاز درخواست ها مشابه. شدند

اما برداشت . محاصرة کوبانی مطرح شد

امپریالیست ها، ترکیه و دیگر حکومت هاي 

، کوچک ترین ارتباطی با »ثبات«منطقه اي از 

. خواست حقیقی طبقۀ کارگر براي ثبات ندارد

ثبات براي این رژیم ها چیزي نیست جز 

استخراج مداوم نفت، تاراج ذخایر منطقه و 

ن قدرت خود؛ این به معناي حراست از تواز

. پایان بمباران، مرگ، سرکوب و استثمار نیست

سازمان ها یا دولت هاي حامی سرمایه داري، 

می خواهند خواسته هاي مردمی براي کمک 

انسان دوستانه و نظامی به کسانی که در 

معرض خطر قتل عام قرار دارند را بسته به 

  .منافع خود بربایند

می که با تهدید به قتل درك این که چرا مرد

عام رو به رو هستند، خواهان بمباران مواضع 

داعش در اطرف کوبانی یا باز شدن کریدوري 

براي کمک به مقاومت کوبانی از درون ترکیه 

اما رویدادهاي اخیر نشان . هستند، ساده است

داده اند که چگونه قدرت هاي مختلف براي 

توده دفاع از منافع خود و فرونشاندن جنبش 

ایاالت متحده کمک هاي . ها خیز برداشته اند
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تسلیحاتی محدودي را به مدافعان کوبانی آغاز 

کرده، اما بهاي سیاسی آن را هم طلب می 

کند، یعنی به زبان دیگر جنبش مقاومتی را 

طلب می کند که منافع ایاالت متحده در 

  .منطقه را به خطر نیاندازد

پشتوانۀ  تمام مداخالت نظامی در منطقه به

امپریالیست ها، با وجود آن که همواره پشت 

نقاب اهداف بشردوستانه پنهان بوده اند، نه 

نمونۀ (تنها به فجایع خونینی ختم شده اند 

، بلکه تا حدود زیادي منشأ ...)عراق، لیبی و 

کابوسی هستند که امروز کردها و سایر مردم 

  .منطقه تجربه می کنند

» ت و توسعهحزب عدال«این که حکومت 

تصمیم گرفته با متحد فاسد خود، رژیم بارزانی 

رئیس جمهوري حکومت اقلیم کردستان در (

اجازة ارسال نیروهایش به کوبانی را ) عراق

بدهد، هم هدف عقب راندن داعش را دارد و 

هم کنترل جنبش در روژوا از طریق تالش 

براي از دور خارج کردن مبارزین بیشتر 

  .PYD و PKKمتمایل به چپ در 

به همین دلیل است که نبرد عیله داعش باید 

بخشی از یک جنگ انقالبی باشد که به تمامی 

کارگران و مردم تحت ستم رو می کند، تالش 

می کند آن ها را در مبارزه علیه سرکوب و 

براي یک آلترناتیو حقیقی در برابر کلیۀ 

حکومت ها و دیکتاتوري هاي گندیده، فاسد و 

یه داري در سرتاسر منطقه متحد حامی سرما

این، راه تضعیف داعش و متحد کردن . سازد

کلیۀ کارگران، اعم از کرد، ترك، عرب، سنی، 

شیعه، مسیحی و غیره در مبارزة مشترك 

  .است

  دفاع از روژاوا

. دفاع از روژاوا از جوانب بسیاري مهم است

سقوط کوبانی نه فقط به معناي قتل عام 

-کن در این نقطه، بلکه هماحتمالی مردمان سا

چنین به معناي درهم شکستن مبارزه اي 

خواهد بود که الهام بخش کردها، جوانان و 

زنان و کارگران در سطح بین المللی بوده 

است؛ حتی داعش را به لحاظ جغرافیایی و 

به این اعتبار، . لجستیکی تقویت خواهد کرد

سقوط کوبانی به معناي شکست تمام مردمی  

ه در دیگر نقاط مشغول مبارزه علیه است ک

  .داعش و تالش براي دنیایی بهتر هستند

در گذشته، رژیم هاي استالینیستی شوروي 

سابق و اروپا، با وجود خصصویات استبدادي 

هیوالیی خود، وزنۀ تعادلی در برابر سیاست 

هاي سرمایه داري و امپریالیسم در سطح 

دهۀ  پس از فروپاشی آن ها در. جهانی بودند
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میالدي، جنبش جهانی طبقۀ کارگر با  1990

عقبگردهاي بزرگی رو به رو شد، چرا که طبقۀ 

کارگر اعتقاد خود را به یک آلترناتیو در برابر 

سرمایه داري و یورش دوبارة آن به خود از 

سازمان هاي سوسیالیستی در . دست داده بود

خاورمیانه یا منحل شدند یا به راست چرخش 

ۀ کارگر و دهقانان در خاورمیانه طبق. کردند

سرکوب بیش تري را به واسطۀ فقر، مداخالت 

امپریالیستی و رژیم هاي استبدادي متحمل 

این توده ها جستجو براي یافتن یک . شدند

آلترناتیو را آغاز کردند و قشري از آن ها به 

گرا یا حتی سوي سازمان هاي اسالمی راست

مردم عادي  اما این مشکالت. جهادي رو آورد

را حل نکرده؛ بر عکس، وضعیت تنها وخیم تر 

  .و به مراتب پیچیده تر شده است

با این حال عصر خودبرترانگاري سرمایه داري 

به انتها رسیده است؛ اکنون سرمایه داري در 

هم زمان، شورش هاي . بحرانی تاریخی است

عظیم کارگران، فقرا و جوانان علیه سرمایه 

توده . لرزه درآورده است داري، جهان را به

هاي تونس و مصر تقریباً چهار سال پیش 

دفاع، و نهایتاً . دیکتاتورها را پایین کشیدند

موفقیت مبارزه در روژاوا می تواند تأثیر مثبتی 

بر این مبارزات داشته باشد و به گشودن مسیر 

اما این جنبش هاي توده . آن ها یاري برساند

ردن مسیري اي نشان داده اند که طی ک

مستقل از نیروهاي حامی سرمایه داري، تا چد 

حد براي ایجاد تأثیرگذارترین شکل مبارزه، 

  .حیاتی است

به عالوه چنان چه مدل حاکمیت در روژاوا 

مبتنی بر سرمایه داري و محدود به این کانتون 

هاي کوچک باشد، موفقیت آمیز نخواهد؛ 

روژاوا زیرساخت هاي صنعتی بسیار محدودي 

دارد، در نتیجه اگر این مناطق ایزوله به قطب 

جاذبۀ کارگران و دهقانان فقیر ساکن در 

منطقه اي وسیع تر تبدیل نشوند، نمی توانند 

  .پایدار بمانند

براي تحقق چنین چیزي، ضروري است که 

توده هاي مردم، در مقاومت و دفاع از روژاوا 

درگیر شوند؛ با الهام گیري از بهترین نمونه 

ي مقامت مسلحانۀ طبقۀ کارگر، نظیر مبارزة ها

کارگران بارسلونا علیه کودتاي فاشیستی در 

، باید کمیته ها و 1936اسپانیا در سال 

میلیشیاهاي توده اي و دمکراتیک متشکل از 

داوطلبین ساخته و در هر جایی که هستند 

تقویت شوند، اکثریت مردم را درگیر کنند و 

لیه یورش نیرومندترین مقاومت را ع

  .تهدیدآمیر داعش شکل دهند
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این باید با هدف آگاهانۀ ساختن یک مبارزة 

توده اي و بین المللی براي سرنگونی نظام 

وابسته به سود سرمایه داري در خاورمیانه و از 

طریق کنش و سازمان یابی توده اي، مستقل و 

غیر فرقه اي طبقۀ کارگر و زحمتکشان کل 

  .منطقه انجام گیرد

آلترناتیو «مین دلیل است که به ه

براي تکامل یک روژاواي » سوسیالیستی

سوسیالیستی به عنوان بخشی برابر و 

داوطلبانه از کنفدراسیون سوسیالیستی 

خاورمیانه و یک جهان سوسیالیستی می 

  .جنگند

  2014اکتبر  24

 

 

 

  

  

  

 

  

قطعنامه براي ! به حمایت از کردها برخیزید

  شعبات اتحادیه

  

  )AWL(اتحاد براي رهایی کارگر 

  !از کردها پشتیبانی کنید

و حمالت آن » دولت اسالمی«ما قویاً علیه  -1

به شهر اکثراً کردنشین کوبانی در سوریه 

  .هستیم

از جمله یگان هاي  -ما از کردهاي کوبانی - 2

در  -و بریگادهاي زنان) YPG(دفاع مردمی 

ما . صممانه شان حمایت می کنیممبارزه م

از حق آن ها براي مقاومت پشتیبانی خود را 
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است آن ها براي درخو از و تحمال در برابر

  .اعالم می نماییم کمک

به رژیم ترکیه، ما انزجار خود را از این که  - 3

که تاریخی طوالنی از سرکوب عنوان رژیمی 

، به ثبت رساندهدر کارنامۀ خود  را مردم کرد

به مردم کرد براي دفاع از  یاري رسانیحال در

خود نیست و حتی با ممانعت از ارسال 

اعالم  ،می شودنیز دفاع آن ها  عتسلیحات، مان

  .می کنیم

آگاهی ما قاطعانه خواهان پشتیبانی و  -4

تظاهرات ها در حمایت از  رسانی عمومی از

  .هستیم مردم کرد

با  کنونی ما هیچ گونه اعتمادي به ائتالف - 5

محوریت ایاالت متحده نداریم؛ انگیزة پشت 

مداخلۀ این ائتالف، منافع خود آن است، نه 

به . ردها یا سایر مردم تحت ستمکمنافع 

عنوان مثال شاهد بودیم که این مداخلۀ نظامی 

ونه در افغانستان وضع را به مراتب بدتر گچ

  .ساخت

ما خواهان پایان دادن به موانع پیش روي  -6

الح به مردم کرد، پذیرش بی قید و ارسال س

شرط پناهجویان؛ و رفع ممنوعیت از سازمان 

  ك هستیم؛ .ك.هاي کرد مانند پ

 توقفائتالف براي «گروه  عدم حمایت -7

از کردها و ناتوانی آن ها از مخالفت » جنگ

، براي ما کردهافعال با جنگ علیه 

می خواهیم  ما از اتحادیه. است دلسردکننده

ائتالف « بحث هایی بااین موضوع  نکه پیرامو

د و بسته به داشته باش» جنگ توقفبراي 

پاسخ و واکنش آن ها، حمایت اتحادیه از این 

  .مجدد قرار بدهد ارزیابیگروه را مورد 

http://www.workersliberty.org/nod

e/24041 

  2014اکتبر  10

  

  

  

 

 

 

  

  

http://www.workersliberty.org/node/24041
http://www.workersliberty.org/node/24041
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بولتن همبستگی با کردستان و خاورمیانه براي 

کنگرة اتحادیه هاي «اکتبر  18تظاهرات 

  )TUC(» کارگري

  

در ) AWL(» اتحاد براي رهایی کارگر«سازمان 

 یبریتانیا، به عنوان یکی از متحدین بین الملل

مراه با هاخیراً ، »احیاي مارکسیستی«

سوسیالیست هاي کَرد عراقی فعال در 

، »فدراسیون بین المللی پناهندگان عراقی«

اتحادیه هاي  گرةکن«بولتنی را براي تظاهرات 

اکتبر تهیه کرده و  18در روز ) TUC(» کارگري

خواهان همبستگی با برادران و خواهران ما در 

  .خاورمیانه شده اند

مربوط به  این بولتن شامل جزئیات و اطالعات

نشست ها و آکسیون هاي همبستگی، 

عات کمپین، طرح هاي پیشنهادي براي الاط

تصویب از سوي اتحادیه ها و کمپین ها، 

فدراسیون بین المللی پناهندگان «فراخوان 

براي جمع آوري کمک هاي مالی، و » عراقی

  .پیشینۀ سیاسی مبارزات مردم کرد، می شود

رسی این رفقا احیاي مارکسیستی نسخۀ فا

  .بولتن را نیز تهیه کرده اند

  :نسخۀ انگلیسی

http://www.workersliberty.org/syst

em/files/TUC%20demo%20solidarity

%20appeal.pdf 

  :نسخۀ فارسی

http://militaant.com/wp-

content/uploads/2014/10/motion2.

pdf 

  :»اتحاد براي رهایی کارگر«اطالعیۀ 

http://www.workersliberty.org/nod

e/24088 

  

  

  

http://www.workersliberty.org/system/files/TUC demo solidarity appeal.pdf
http://www.workersliberty.org/system/files/TUC demo solidarity appeal.pdf
http://www.workersliberty.org/system/files/TUC demo solidarity appeal.pdf
http://militaant.com/wp-content/uploads/2014/10/motion2.pdf
http://militaant.com/wp-content/uploads/2014/10/motion2.pdf
http://militaant.com/wp-content/uploads/2014/10/motion2.pdf
http://www.workersliberty.org/node/24088
http://www.workersliberty.org/node/24088
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  داعش، و امپریالیزم امریکا بی رحمی هاي

***  

کارگر «یکی از خوانندگان گرامی نشریۀ 

  : طی پیامی به ما، نوشته اند که» میلیتانت

با سالم؛ مقاالت و ترجمه هاي شما در مورد «

داعش و کوبانی را خوانده ام و براي من بسیار 

سم که آیا می خواستم بپر. مفید بوده است

مطلبی دارید که تاریخچۀ رابطۀ بین 

بنیادگرایی دینی در منطقه و اخیرا داعش را با 

آمریکا، به طور فشرده تر و مختصر توضیح 

 »با تشکر. داده باشد

بنا به درخواست این دوست گرامی، ترجمۀ 

مطلبی را که امیدواریم پاسخگوي نیاز ایشان 

با . هیمباشد، در اختیار مخاطبین قرار می د

سپاس از تمامی خوانندگانی که ما را یاري می 

  .»کارگر میلیتانت«رسانند، 

***  

  بی رحمی هاي داعش، و امپریالیزم امریکا

  پتریک مارتین

  آرام نوبخت: ترجمه

قتل وحشیانۀ خبرنگار امریکایی، استیو 

ساتلوف، به حق موجی از خشم و انزجار را 

میان مردم سرتاسر جهان به وجود آورده 

هرچند همدردي با ساتلوف و خانوادة او . ستا

ضروري است، اما باید علل عمیق تر پشت این 

  .تراژدي را درك کرد

قتل جیمز فولی در ماه گذشته به دنبال حادثۀ 

فوق نیز، هم خصلت ارتجاعی دولتی اسالمی 

و هم پیامدهاي ) داعش(عراق و شام 

دهشتناك نیم قرن مداخلۀ امپریالیزم امریکا 

  .نطقه را به نمایش می گذارددر م

معاون رئیس جمهور امریکا، جوزف بایدن، طی 

سخنرانی خود در کارخانۀ کشتی سازي نیروي 

دریایی واقع در نیو همفشایر، ضمن محکومیت 

سر بردین ساتلوف، اعالم کرد که نیروهاي 

دروازه هاي «نظامی ایاالت متحده داعش را تا 

عش برخالف اما دا. تعقیب خواهند کرد» جهنم

آن چه حکومت اوباما و رسانه هاي امریکا 

تصویر می کنند، پدیده اي غیرقابل درك 

نیست که از یک نیروي اهریمنی نشأت گرفته 

باشد؛ بلکه خود محصول سیاست هاي 

حکومت امریکا در طول یک دورة طوالنی 

  .است
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حکومت هاي مختلف وقت در ایاالت متحده، 

ارتجاعی ترین و چندین دهه به دنبال ایجاد 

عقب مانده ترین نیروهاي بنیادگرا در 

در سرتاسر دورة جنگ . خاورمیانه بوده اند

سرد، واشنگتن همین نیروها را علیه رهبران 

ناسیونالیست سکوالر بسیج کرد، چرا که آن 

ها را متحدین بالقوة اتحاد شوروي یا تهدید 

مستقیم نسبت به سود و مالکیت ابرشرکت 

  .ی و اروپایی می دیدهاي امریکای

سازمان اطالعات امریکا، سیا، اسالم گرایان 

دست راستی ایران را در حمایت از کودتاي 

بسیج کرد؛ و طی این کودتا حکومت  1953

لیبرال محمد مصدق که به ملی سازي صنعت 

نفت اساساً متعلق به بریتانیا دست زده بود، 

ر امریکا همین نیروها را در مص. برکنار گردید

هم پرورش داد، از جمله اخوان المسلمین، تا 

به این ترتیب رژیم کلنل جمال عبدالناصر را 

که به ملی کردن کانال سوئز دست زده و به 

دنبال دریافت کمک نظامی از اتحاد شوروي 

  .بود، تضعیف کند

، سیا از کودتاي محمد ضیاء 1977در سال 

 الحق در پاکستان پشتیبانی کرد؛ ضیاء الحق با

اتکا بر بنیادگرایی اسالمی، یک حکومت 

نظامی را اعالم کرد که تا زمان مرگ او در سال 

  .به طول انجامید 1988

لنگرِ امنیتی سیاست امریکا در منطقۀ خلیج 

ایران  1979فارس، به خصوص پس از انقالب 

که به سرنگونی رژیم شاه انجامید، چیزي نبود 

جز اتحاد با سلطنت عربستان سعودي؛ 

لطنتی که مدت هاست درحال تقویت س

ارتجاعی ترین اشکال بنیادگرایی اسالمی به 

عنوان دژ ایدئولوژیک خود براي حفظ 

  .حاکمیت انگلی اش بوده است

دولت اسرائیل هم سیاست مشابهی را دنبال 

کرد؛ یعنی تالش کرد با تقویت شاخۀ وابسته 

به اخوان المسلمین در اراضی تحت اشغال 

وان یک رقیب، سازمان رهایی فلسطین به عن

بخش فلسطین در دورة یاسر عرفات را به 

از دل . عنوان دشمن اصلی خود تضعیف کند

این تالش ها بود که حماس و جهاد اسالمی 

  .متولد گشت

در طول دورة تالش هاي ایاالت متحده براي 

 1970براندازي حکومت ها که از اواخر دهۀ 

انستان علیه حکومت طرفدار شوروي در افغ

آغاز شد، بنیادگرایی اسالمی مستقیماً به 

سیا که . خشونت هاي تروریستی پیوند خورد

با عربستان سعودي و پاکستان همکاري 
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داشت، بنیادگرایان اسالمی را از سرتاسر 

جهان جذب کرد، براي ساخت بمب و سایر 

تاکتیک هاي تروریستی تعلیم داد و آن ها را 

. ان گسیل کردبه میدان نبرد در افغانست

برجسته ترین فرد در میان آن ها، فرزند یک 

مولتی میلیونر سعودي، یعنی اسامه بن الدن 

  .بود

سربازاران کهنه کار افغانستان، از مراکش تا 

اندونزي به کشورهاي خود بازگشتند و نفوذ 

بنیادگرایی اسالمی را در کشورهایی که سابقاً 

، هرگز چنین چیزي در آن ها وجود نداشت

یکی از نقاط عطف کلیدي، . گسترش دادند

بود که طی ) 1991-1990(جنگ خلیج فارس 

آن نیم میلیون سرباز امریکایی اعزام شدند، و 

همین امر، جسارات الزم را به بن الدن و سایر 

اسالمگرایان داد تا ایاالت متحده را به عنوان 

  . دشمن اصلی اعالم کنند

دست گروهی سپتامبر به  11به دنبال حمالت 

از تروریست هاي عموماً سعودي که برخی از 

آن ها براي دستگاه اطالعاتی امریکا شناخته 

» جنگ علیه ترور«شده بودند، حکومت بوش 

را علیه متحدین سابق ایاالت متحده اعالم 

با این حال این به هیچ وجه به معناي . کرد

گسست از بنیادگرایان اسالمی، که اکنون 

گواه رویدادهاي بعدي زیر  بسیاري شان به

  .چتر القاعده عمل می کنند، نبوده و نیست

ارتباط سیاه و شوم میان سیاست خارجی 

چنان ایاالت متحده و اسالم گرایان تندرو هم

به قوت خود باقی ماند؛ به خصوص در عراق، 

لیبی و سوریه، یعنی سه کشور تحت حاکمیت 

را رژیم هاي سکوالري که گروه هاي بنیادگرا 

تهاجم . تا حد زیادي سرکوب کرده بودند

امریکا و اشغال عراق، این کشور را ویران 

ساخت، صدها هزار عراقی، کشته و زیرساخت 

در . هاي اجتماعی و فیزیکی نابودند شدند

طول دورة اشغال، امریکا با به کارگیري 

، »تفرقه بیانداز و حکوت کن«استراتژي 

یان شیعه ها عامدانه به شکاف هاي فرقه اي م

پدیده اي که سرمایه داري (و سنی ها دامن زد 

جمهوري اسالمی نیز سهم قابل توجهی در آن 

؛ نتیجۀ این اقدامات، رشد )م -ایفا کرد

نیروهاي سنی القاعده در عراق، به عنوان 

  .، بوده است»داعش«طالیۀ 

ناتو طی مداخلۀ خود در لیبی  - ایاالت متحده

ط با القاعده را به ، عناصر مرتب2011در سال 

عنوان نیروي زمینی خود به کار گرفتند، و 

همین به وضعیت فعلی اضمحالل سیاسی و 

  .جنگ داخلی در آن کشور انجامیده است
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در سوریه نیز سیا و متحدین ایاالت متحده 

مانند قطر و عربستان سعودي مستقیماً در 

مسلح کردن، تأمین مالی و تعلیم نیروهاي 

بارزه علیه رژیم اسد، متحد اسالمی براي م

در بین . ایران و روسیه، نقش داشته اند

دریافت کنندگان کمک مالی از ایاالت متحده، 

هم جبهۀ النصره، یعنی شاخۀ وابسته به 

القاعده در سوریه به چشم می خورد، و هم 

داعش که حامی شکل به مراتب افراطی تري از 

ا سر تروریزم اسالمی نسبت به القاعده بود و ت

در قلمروهاي » خالفت«حد تشکیل 

تسخیرشدة خود در شرق سوریه و غرب عراق 

  .نیز پیش رفت

نداشتن «هنگامی که اوباما هفتۀ گذشته از 

براي مداخلۀ ایاالت متحده در » یک استراتژي

سوریه صحبت به میان آورد، در واقع سهواً به 

تناقضات سیاست خارجی امریکا اعتراف می 

ون رژیم دست نشاندة امریکا داعش اکن. کرد

در بغداد را تهدید می کند، ولی با این وجود 

همچنان در عمل متحد کارزار ایاالت متحده 

براي براندازي در سوریه با هدف سرنگونی 

  .رژیم اسد محسوب می شود

واشنگتن هنوز درفکر است که چگونه راه حلی 

یعنی دامن زدن به : براي این گرة کور پیدا کند

علیه داعش بدون کنار گذاشتن هدف جنگ 

خود مبنی بر برکناري اسد، که آن هم با شدت 

گیري تنازعات میان امپریالیزم امریکا و 

روسیه بر سر اوکراین به مراتب ضروري تر 

  .شده است

پرزیدنت اوباما طی مالحظاتی در کنفرانس 

مطبوعاتی در استونی، جنایات داعش را در 

امریکایی و همین  قالب سربردین دو خبرنگار

طور سالخی شهروندان غیرنظامی و اسرا در 

اما زمانی که خود . شمال عراق، محکوم کرد

داعش چنین جنایت هایی را علیه شهروندان 

غیرنظامی و سربازان سوري مرتکب می شد، 

  .هایی نیفتاد» محکومیت«اوباما ابداً یاد چنین 

اکنون این متحد اخیر امریکا علیه اسد، براي 

ارائۀ خدمتی دیگر به امپریالیزم امریکا مورد 

جنایات داعش قرار : بهره برداري قرار می گیرد

است بهانه اي باشد براي تشدید مداخلۀ 

نظامی ایاالت متحده در خاورمیانه، از جمله 

افزایش بمباران عراق و نهایتاً گسترش آن به 

سوریه و ورود مجدداً سربازان امریکایی، این 

تنها ساعاتی . یاس به مراتب بیش تربار در مق

پس از قتل استیو ساتلوف، اوباما دستور به 

نظامی دیگر داد تا ظاهراً گارد  350اعزام 

سفارت ایاالت متحده را تقویت کند و به این 
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ترتیب شمار کل نیروي اعزامی امریکا را به 

  .نفر برساند 1100بالغ بر 

ه را حکومت امریکا، تهاجم نظامی در خاورمیان

با تشدید حمالت به حقوق دمکراتیک در 

نخست وزیر . کشور خود ترکیب خواهد کرد

بریتانیا، دیوید کامرون، نقداً پیش دستی کرده 

و تهدید داعش را بهانه اي قرار داده است تا 

تمهیدات امنیتی را در خیابان هاي بریتانیا 

گسترش دهد و مهاجرین از خاورمیانه را 

  . سرکوب کند

ان در ایاالت متحده و در سطح جهانی کارگر

باید سرسختانه به مخالفت با هرگونه تالش 

براي بهره برداري از جنایات داعش به عنوان 

بهانه اي براي جنگ و سرکوب برخیرند؛ 

امپریالیزم امریکا که بنیادگرایی و تروریزم 

اسالمی را در دامان خود پرورش داده،؛ اکنون 

. اف خود بهره گیردمی خواهد از آن براي اهد

شکست بنیادگرایان اسالمی، وظیفۀ طبقۀ 

کارگري است که حول برنامه اي سوسیالیستی 

                                           .و انترناسیونالیستی بسیج گردیده باشد

  2014سپتامبر  4

 

 

 

رأي پارلمان به جنگ و جاه طلبی هاي 

  »هحزب عدالت و توسع«امپریالیستی 

  

  لونت توپراك

مارکسیست (» نگرش مارکسیستی«سازمان 

  ترکیه) توتوم

، به )AKP( حکومت حزب عدالت و توسعه

دنبال مقاصد امپریالیستی خود، طرح جدیدي 

را براي جنگ در پارلمان به تصویب رسانده 

به موجب این الیحه، دولت ترکیه که . است

، قادر است اداره می شود AKPبه دست نون اک

سیاست هاي امپریالیستی خود را در قبال 

 .خاورمیانه گسترش داده و تقویت کند

ري دیگر نشان ابا این حرکت ب AKP حکومت

داده است که تا چه حد شیفتۀ افزایش سهم 

خود از خون و اشکی است که در منطقه ریخته 

از  با بهره برداري AKP حکومت .می شود

فرصت، مسألۀ داعش را به بهانه اي تبدیل 

کرده و از پارلمان درخواست اختیار تام به 

مدت یک سال کرده است و همین را با کمک 

MHPبه  نیز ، حزب فاشیستی سنتی ترکیه

به این ترتیب قرار است اوالً . دست آورده است
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گلوي حکومت خودمختار کردها در سوریه به 

فشرده ) دمکراتیکحزب اتحاد ( PYDرهبري 

نگونی ربراي س تاکنونی شود و ثانیاً تالش هاي

حکومت سوریه به شیوه اي مؤثرتر دنبال 

با درنظر گرفتن اعالم طرح سه سالۀ . گردد

زم امریکا به بهانۀ مبارزه یاز طرف امپریال جنگ

با داعش، روشن است که فرایند جنگ در 

منطقه طی چندین سال پیشِ رو ادامه خواهد 

  .تیاف

تالش هاي خود براي تصویب  ضمنحکومت 

از توسل به کثیف ترین لحظه اي الیحۀ مزبور، 

. درنگ نکرده استدروغ ها و عوام فریبی ها 

، بلندگوهاي AKPرسانه هاي تحت کنترل 

در توجیه . تبلیغاتی این دروغ ها بوده اند

طرحی که مجوز جنگ را به حکومت می دهد، 

توانیم نسبت به  ما نمی«اعالم کرده اند که 

تراژدي انسانی در کنار خودمان بی اعتبا 

باید به کمک مردمی که از «یا و » باشیم

با این ! »ترورهاي داعش رنج می برند، بشتابیم

حال هر کسی می داند که ترکیه یکی از قدرت 

هاي اصلی حامی و پرورش دهندة داعش 

در ترکیه و تحت  ،ستیزه جویان داعش. است

سازمان یافته و از تعلیمات  ،نظارت دولت

نظامی، کمک هاي مالی و تسلیحاتی برخوردار 

حتی در یک مورد، کامیون هاي حمل . شده اند

سالح براي ستیزه جویان اسالمی از سوي 

به  پرونده اشنیروهاي پلیس به دام افتاد که 

  . دادگاه کشیده شد

بیانیه هاي اخیر اردوغان و دیگر سخنگویان 

لیه داعش، اساساً فریب ع ترکیه حکومت

ربرد ااین عبارات اساساً تا آن جا ک. هستند

کمک هاي  موجود، یعنی دارد که واقعیت

ترکیه به داعش را از افکار عمومی مردم غرب 

 آن چه ترکیه سعی دارد با پیوستن. دور کند

ملیتی ضد داعش القا کند،  به کمپین چند خود

ین ترکیه به واسطۀ هم. تنها یک پوشش است

تظاهر به مبارزه علیه داعش خواهد  ،پوشش

کرد، اما در واقعیت امر حرکت هاي نظامی خود 

در کردستان سوریه و  PYDرا به سمت محو 

به  .نمودسرنگونی رژیم اسد هدایت خواهد 

اردوغان با ریاکاري  است که همین دلیل

همیشگی خود می توانست از یک سو بگوید 

ت داخلی هیچ ما قصد مداخله گري در سیاس«

و سپس در همان سخنرانی » کشوري را نداریم

-برکناري حاکمیت دمشق هم«اشاره کند که 

  .»ما خواهد بود يت هایچنان یکی از اولو

» منطقۀ حائل«درخواست هاي ترکیه براي یک 

منطقۀ «یا آن طور که اخیراً گفته می شود، (

نشان می » منطقۀ پرواز ممنوع«و یک ) »امن
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. یه، مبارزه با داعش نیستکتر ۀمسألدهد که 

هواپیما فاقد با درنظر داشتن این که داعش 

، تمامی این اقدامات و تمهیدات علیه است

» منطقۀ پرواز ممنوع«ترکیه با . رژیم اسد است

به دنبال حفاظت از خود در برابر هرگونه حملۀ 

سوریه است، درحالی  از جانب تمالیحهوایی ا

هم از نظر » ۀ امنمنطق«به اصطالح این که 

ورش نظامی محسوب می یدولت سوریه یک 

  .شود

-مشخص است که حزب عدالت و توسعه دست

کم در این لحظه خواهان محو و نابودي داعش 

 گیري گروگان حادثۀ مدتیتا بنابراین . نیست

پرسنل دیپلماتیک خود به دست داعش را 

 ،اما وقتی با آزاد شدن گروگان ها. بهانه کرد

نه را هم از کف داد، باید اعالم می کرد این بها

که حاضر به پیوستن به ائتالف امپریالیستی 

 »طیشرو«با اعالم این که  اما. ضد داعش است

هم دارد نشان داد که در واقع دارد دست و 

این . پاي خود را پوست گردو قرار می دهد

اول، ترکیه نمی خواهد . رویکرد، دو جنبه دارد

 ،بودن از چنین ائتالفی به خاطر بیرونکه 

به مسیر  دهیشکل اثرگذاري و فرصت 

رویدادها را از دست بدهد و اگر چیزي در انتها 

و دوم این که . ببرد خود را ماند، او هم سهم

ترکیه می خواهد از امکان پیگیري مؤثر 

سیاست خود در سوریه تحت پوشش کمپین 

. صورت دهدائتالف نهایت بهره برداري را 

یطی که قدرت هاي امپریالیستی تحت شرا

غرب قادر به استفاده از نیروهاي زمینی 

نیستند، ترکیه این مؤلفه را یک مزیت مهم 

  .می بیند

تردید تضعیف جنبش  یت حکومت بیاولو

کردهاست که در طول سه سال گذشته 

غرب (موقعیت مهمی را در ارتباط با روژاوا 

 PYDروژاوا از سوي . به دست آورد) کردستان

 PKK از اداره می شود که می تواند شاخه اي

محسوب شود، و این بزرگ ترین مسأله براي 

به همین دلیل است که  ؛دولت ترکیه است

وحشی مانند جبهۀ النصره و داعش  ینیروهای

با این حال این . را به جان روژاوا انداخت

سیاست تا همین ماه هاي اخیر چندان خوب 

ین واقعیت که تنها مضاف بر این، ا.  پیش نرفت

مقاومت جدي در برابر قتل عام هاي داعش که 

موجی از خشم و نفرت را در سرتاسر جهان 

درست مانند (است  PKK، از سوي هایجاد کرد

، حس همدردي و عالقۀ جهانی )مورد شنگال

به . ه استایجاد نمود PKKرا نسبت به خط 

همین دالیل، خفه کردن روژاوا به موضوع 

. فوق العادة دولت ترکیه تبدیل شداضطراري و 

ترکیه با این اقدام امیدوار است که بتواند در 
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روند راه «در به اصطالح  PKKمذاکرات خود با 

 AKPمنفعتی کسب کند، این روند براي » حل

حیاتی است، چون می تواند آتش بس 

  .بلندمدتی را دربر داشته باشد

این احتمال هم وجود دارد که دولت ترکیه 

د به عرصه نقش وش کند تا نهایتاً با ورتال

منجی کردها را ایفا کند، ضمن آن که در همین 

بین منتظر بماند تا جمعیت زدایی و نابودي 

به دنبال محاصرة  PYDکوبانی و تضعیف 

داعش را ببیند و گمان کند که جنبش کردها 

رده است که در برابر وبه اندازة کافی ضربه خ

به زعم . مین گیر شودآن ها کمر خم کند و ز

: زدنیک تیر دو نشان  یعنی باترکیه، این 

منجی کردها، و  کردن خود به عنوان ریتصو

  !تهاجم نظامی به روژاوا در عمل

دولت ترکیه که خمیرمایه اش با ضدیت و 

تخاصم نسبت به کردها شکل گرفته است، 

بلندپروازي ها و محاسبات امپریالیستی خود 

ا این محاسبت محقق خواهد این که آی. را دارد

می . رو دید شد یا خیر را باید در دورة پیشِ

هشدارها و تهدیدات توان به روشنی دید که 

روند صلح متوقف خواهد «مثالً (جنبش کردها 

. ستکرده ا و آشفته حکومت را مضطرب) »شد

حکومت که چشم انداز ظهور مجدد جنگ در 

درون خاك ترکیه را می بیند، تصمیمات 

کمیسیون «گیري  یدي را در ارتباط با شکلجد

پیشنهاد اوجاالن اعالم  بر مبناي» هاي صلح

محکم  دتا چه ح گام هاییکه چنین  این. کرد

که باید صبر کرد  وضوعیو جدي هستند نیز م

  .روشن شودتا در روزهاي آینده 

حقیقتی که بار دیگر با تغییر و تحوالت اخیر 

ولت ترکیه به اثبات رسیده، این است که د

 با سیاست هایی را که اساساً در ضدیت

این به اصطالح . کردهاست کنار نگذاشته

و  ، دربرگیرندة دوستی»روند یافتن راه حل«

دولت، که . حقیقی با مردم کرد نیست برادري

اداره می شود، این روند  AKPاکنون به دست 

را مانعی در برابر  PKKرا آغاز کرد، چرا که 

ستراتژیک خود در منطقه می ا-محاسبات ژئو

ضوع مسألۀ دولت ترکیه، نه حل این م. بیند

از طریق برآوردن مطالبات ملی  خیعمیق تاری

کردها، بلکه خالصی از شرّ مانعی  کدمکراتی

مپریالیستی خود امهم در براي جاه طلبی هاي 

دقیقاً به همین دلیل است که سخنگویان . است

نی تندتر و حامیان حکومت توانستند با زبا

هیچ گونه  ،حل یافتن راهاعالم کنند که روند 

با این حال، فارغ از . ارتباطی با روژاوا ندارد

هم اهمیت زیاد روژوا براي کردها در ترکیه، 

کردهاي سوریه و هم کردهاي ترکیه از یک 
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البته دولت ترکیه . رهبري سیاسی برخوردارند

به خوبی از پیوند میان کردستان سوریه و 

ق آن عمل می بستان ترکیه آگاه است و طکرد

وع به ضمونوبت به با این حال وقتی . کند

می رسد، صرفاً » راه حل یافتن روند«اصطالح 

کردهاي ترکیه به حق چنین .  ندوطفره می ر

  .رویکرد ریاکارانه اي را خصمانه می دانند

، در ادامۀ همین رویکرد، AKPسخنگویان 

که اعالم کردند  چنان گستاخ و بی پروا بودند

و » تا حد زیادي حل گردیده« مسألۀ کردها

زمانی که . »در شرف رسیدن به پایان است«

تقریباً هیچ یک از مطالبات دمکراتیک مهم 

کردها تاکنون محقق نگردیده، چنین ادعایی 

 این درحالی است که. نهایت بی شرمی است

علیه خواست ابتدایی آموزش به  دولترویکرد 

به چشم می  به شکلی وقیحانهي، زبان مادر

  ...خورد 

به عالوه از آن جا که حکومت ترکیه فرسنگ 

ها با پیگیري یک سیاسی حقیقی صلح و 

برادري فاصله دارد، هربار با بروز بحرانی حول 

مسألۀ کردها، احساسات شووینیستی که مدت 

هاي طویلی پرورش یافته است، مجدداً به 

نده و سمی سطح جامعه می آید و نقشی کش

حتی آن بخشی هایی از جامعه . ایفا می کند

که شدیداً ضد اسالم گرایان هستند هم اکنون 

. از محاصرة کوبانی به دست داعش خوشحالند

این شووینیسم به خصوص در رسانه هاي 

حکومت با آگاهی از . اجتماعی شایع شده است

ظهور این شووینیسم کهنسال، از آن به عنوان 

نی علیه جنبش کردها استفاده می برگۀ چانه ز

  .کند

جنگ در خاورمیانه با ورود داعش به صحنه، 

ظهور ناگهانی و . وارد فاز جدیدي شده است

خیره کنندة داعش، درحال جابه جایی سریع 

موزانه هاست و اتفاقاً از نقطه نظر قدرت هاي 

امپریالیستی غربی، برخی جوانب بن بست 

ناري مالکی در عراق برک. موجود را باز کرده اند

و متعاقباً تشکیل یک حکومت جدید با درنظر 

داشتن دقیق موازنه ها، ادب شدن حکومت 

که اخیراً مطالبۀ (اقلیم کردستان در عراق 

استقالل خود را بر خالف میل ایاالت متحده 

اعالم کرده و وارد مبادالت نفتی با ترکیه در 

د تالش براي فروش مستقالنۀ نفت خود شده بو

که نهایتاً با مداخلۀ ایاالت متحده شکست 

همگی به ... با حمالت داعش به آن، و ) خورد

این که داعش حمالت . این مورد اشاره دارند

خود به روژاوا را تا سطح جدیدي، یعنی 

محاصرة نظامی کوبانی تشدید بخشید، بخشی 
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بنابراین موازنه ها در جنگ . از این فرایند است

  .ریه نیز درحال تغییرندداخلی پیچیدة سو

جنگ کنونی اکنون در مرحلۀ جدیدي قرار 

دارد و ترکیه به مراتب عمیق تر از قبل بخشی 

بی دلیل نیست که . از فرایند خواهد بود

اردوغان در نطق آغازین خود در پارلمان می 

وقتی منطقۀ ما در صدمین سالگرد «: گوید

جنگ جهانی درحال تغییر شکل است، ترکیه 

در نتیجه این . »تواند نظاره گر باقی بماندنمی 

وظیفۀ حیاتی طبقۀ کارگر است که به مبارزة 

ضد جنگ به طور اعم و همبستگی با مردم 

به عالوه . کرد به طور اخص شدت و نیرو بخشد

ضروري است که براي توقف پیشبرد طرح هاي 

جنگی حکومت که به تشدید میلیتاریسم، 

انجامد، دست به شووینیسم و فرقه گرایی می 

این مبارزه، مبارزة برادري . مبارزه زد

انترناسیونالیستی بر پایۀ وحدت طبقۀ کارگر و 

  .برادري مردمان در خاورمیانه است

  2014اکتبر  8

http://en.marksist.net/levent-

toprak/parliamentary-vote-war-and-

akps-imperialist-ambitions.htm 

  آرام نوبخت: ترجمه

  

همبستگی با مردم کرد را علیه داعش و 

  !حامیانش افزایش دهید

  ترکیه) MT(» نگرش مارکسیستی«سازمان 

ید نظامی قرار دارد و کوبانی زیر یورش شد

. یک ماه است که به مقاومت ادامه می دهد

نیروهاي داعش توانسته اند به شهر وارد شوند 

در . تري گرفته استشده بیشو درگیري ها 

هاي امپریالیستی دست یروهمان حال که ن

روي دست گذاشته اند، مردم کوبانی با تهدید 

 در میانۀ. کشتار و قتل عام رو به رو هستند

حمالت هوایی غیرمؤثر آن ها، ترکیه صرفاً 

می ساید و منتظر سقوط  همدستانش را به 

  .کوبانی است

-هم )AKP( حکومت حزب عدالت و توسعه

هیچ کسی نباید از ما «چنان می گوید که 

نتظار کمک تسلیحاتی یا باز کردن داالن ا

در همان حال . »باشد را داشته PKKهایی براي 

، »دستیابی به راه حل روند«که می گویند 

درحال پیشرفت » بدون هر گونه مشکلی«

را که مشغول مذاکرات صلح با آن  PKKاست، 

هاست، با داعش یکسان جلوه می دهند و 

اگر حزب «دشمن می نامند؛ اعالم می کنند 

سالح می خواهد، ) PYD(اتحاد دمکراتیک 

باید به ارتش آزاد سوریه بپیوندد و از این 

http://en.marksist.net/levent-toprak/parliamentary-vote-war-and-akps-imperialist-ambitions.htm
http://en.marksist.net/levent-toprak/parliamentary-vote-war-and-akps-imperialist-ambitions.htm
http://en.marksist.net/levent-toprak/parliamentary-vote-war-and-akps-imperialist-ambitions.htm
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بگذارید «، »سالح دریافت کندطریق از غرب 

PYD  حکومت خودمختار و کانتون ها را منحل

اسد مهم ترین «، »کند و با اسد بجنگند

این . »تهدیدي است که باید به آن اولویت داد

نوع بیانیه ها، معنایی ندارد جز آزمودن صبر و 

  .ردتحمل مردم کُ

تالش می کند که با محو  AKPحکومت 

ا و رژیم اسد، راه را حکومت خودمختار روژاو

به سوي طرح هایش براي تغییر شکل منطقه 

بلندپروازي هاي امپریالیستی خود باز  مطابق با

ترکیه از وخامت اوضاع در کوبانی بهره . کند

می برد و ایاالت متحدة امریکا و سازمان ملل 

و » منطقۀ امن«را وادار می کند که به طرح 

  .دهندب لویتعلیه اسد او» پرواز ممنوع«

با این حال مردم کرد در برابر رویکرد ترکیه که 

سقوط احتمالی کوبانی را انتظار می کشد، 

 هاي حتی با وجود تاکتیک د،نسکوت نمی کن

AKP کردها در . براي آرام نگاه داشتن آن ها

سرتاسر ترکیه به خیابان ریختند و به سیاست 

آن . واکنش نشان دادند AKPکثیف حکومت 

کوب این سرجام می دهد، حکومت ان چه

با حمالت شدید پلیس و  حق طلبانهاعتراضات 

خشونت و حمالت . حکومت نظامی استایجاد 

به دنبال بیانیه هاي  پلیس فاشیستی

 34تهدیدآمیز وزیر داخله گسترده شد و 

. کشته و شمار زیادي مجروح برجاي گذاشت

در نتیجۀ تداوم اعتراضات توده اي در سرتاسر 

 هم با وحود تحریکات و حمالت ترکیه، آن

» حزب حرکت ملی«، »حزب عدالت و توسعه«

)MHP(،  و گنگ هاي حزب اللهی ترکیه) که

به حزب اهللا ایران و لبنان که پیوندهاي عمیقی 

تباط اربا سرویس هاي اطالعاتی ترکیه دارند 

، در چندین شهر مانند دیاربکر، )پیدا نمی کند

یس، کورتوالن باتمان، هفت بخش ماردین، ارج

ه هعال به .شده استاعالم حکومت نظامی 

مدارس مقاطع ابتدایی و متوسطه را در 

اما . ه انددیاربکر به حالت تعلیق درآورد

همبستگی با روژاوا و اعتراضات علیه  وحمایت 

حکومت که داعش را تأمین می کند، ادامه 

  .یافته است

و کنگرة ) HDP(حزب دمکراتیک مردم 

فراخوان به حمایت و ) HDK(دم دمکراتیک مر

همبستگی با مقاومت مردم کوبانی داده اند و 

تمامی نیروهاي دمکراسی و صلح در ترکیه 

در این بین . حمایت خود را اعالم کرده اند

اعتراضاتی در اشکال مختلف در جریان است، 

کنفدراسیون اتحادیه هاي کارمندان بخش «

 هاي کنفدراسیون اتحادیه«، )KESK(» عمومی

اتحادیۀ پزشکان «، )DİSK(» کارگري انقالبی
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اتحادیۀ مهندسین و معماران «،  )TTB(» ترکیه

 1اعتصاب  هفراخوان ب) TMMOB(» ترکیه

اتحادیۀ «و . اکتبر دادند 9در تاریخ  هروز

-Eğitim(» کارکنان بخش آموزشی و علمی

Sen(  که شاخه اي ازKESK این اعتراض  ،است

  .اکتبر، بسط داد 9و  8را به دو روز، 

پیش به سوي افزایش همبستگی با مردم کرد 

براي تحقق مطالبات به حق آن ها و شکست 

  !داعش

  !به داعش را متوقف کنید کمک هرگونه

کمک، شامل  اشکال مختلفداالنی براي انتقال 

 کمک هاي الزم براي دفاع مردم مقاوم کوبانی

  !باز کنید) از خود

مبتی بر کانتون را  مدیریتی روژاوا-نظام خود

   !به رسمیت بشناسید

  2014اکتبر  8

 آرام نوبخت: ترجمه

http://en.marksist.net/marksist-

tutum/mount-solidarity-kurdish-

people-against-isis-and-its-

sponsors.htm 

  

  در حاشیۀ تحوالت اخیر کوبانی

  

  آرام نوبخت

حکومت ترکیه نهایتاً به دنبال فشارهایی از 

سوي متحد خود، امریکا، اجازه داد که 

پیشمرگه هاي حکومت اقلیم کردستان با عبور 

مبارز کوبانی بپیوندند  از قلمرو آن، به نیروهاي

  .که همچنان مشغول نبرد با داعش هستند

 160به گفتۀ حکومت اقلیم کردستان، تقریباً 

در » سانیلورفا«نفر از پیشمرگه ها وارد شهر 

جنوب ترکیه شدند تا سپس وارد سوریه و 

  .نهایتاً کوبانی گردند

صفین دیزایی، سخنگوي حکومت اقلیم 

رده بود که کردستان مدتی قبل اعالم ک

پیشمرگه ها اساساً وظیفه اي به جز پشتیبانی 

http://en.marksist.net/marksist-tutum/mount-solidarity-kurdish-people-against-isis-and-its-sponsors.htm
http://en.marksist.net/marksist-tutum/mount-solidarity-kurdish-people-against-isis-and-its-sponsors.htm
http://en.marksist.net/marksist-tutum/mount-solidarity-kurdish-people-against-isis-and-its-sponsors.htm
http://en.marksist.net/marksist-tutum/mount-solidarity-kurdish-people-against-isis-and-its-sponsors.htm
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تدارکاتی از طریق توپخانه و سایر سالح ها 

در این «ندارند و اعالم کرد که این نیروها 

مرحله به هیچ وجه یگان هاي جنگی به معناي 

نیروهاي کرد در کوبانی . »دقیق کلمه نیستند

چندین هفته است که درخواست سالح هاي 

  .تر براي نبرد با داعش داشته اندسنگین 

تمام جنبه هاي مختلف این اعزام نیرو، از 

جمله تعداد نفرات و سالح هاي ارسالی 

نیروهاي پیشمرگه، مورد مناقشه و چانه زنی 

بین حکومت ترکیه، حکومت اقلیم کردستان و 

نیروهاي درگیر در کوبانی قرار گرفته بوده 

  .است

حزب «، هفتۀ گذشته رجب طیب اردوغان

سازمان «را یک  )PYD(» اتحاد دمکراتیک

حزب کارگران « چونهم» تروریستی

به همین . در ترکیه نامید) PKK(» کردستان

اجازة  PKKدلیل است که آنکارا به نیروهاي 

عبور از مرز براي ورود به کوبانی یا ارسال 

کمک هاي پزشکی براي مجروحین در نبرد را 

  .نداده است

. تاکنونی ترکیه روشن است هدف از اقدامات

 سرمایه رژیم ویژه به منطقه، در قدرتی هیچ

 روژوا که ندارد و نداشته اي عالقه ترکیه، داري

 منطقۀ عنوان به کوبانی، کانتون خصوص به و

 عنوان به PKK حمایت مورد و کنترل تحت

 اندام عرض منطقه مردم سایر برابر در الگو یک

وجود صف  به همین دلیل بود که با .کند

کشیدن تانک هاي ارتش ترکیه در لب مرز با 

سوریه و با وجود در تیررس بودن نیروهاي 

 از سوي آن ها داعش، کوچک ترین اقدامی

صورت نگرفت، حتی روستاهاي اطراف مرز را 

از کمک هاي خود  يتا شواهد ندنیز تخلیه کرد

د، و خشم و اعتراضات نبه داعش برجاي نگذار

کیه را به شدت سرکوب مردمی در خاك تر

حزب «حکومت ترکیه و در رأس آن . ندکرد

 گروگان حادثۀ مدتی تا، حتی »عدالت و توسعه

 داعش دست به خود دیپلماتیک پرسنل گیري

 اما. بود داده قرار دخالت عدم براي اي بهانه را

 هم را بهانه این ها، گروگان شدن آزاد با وقتی

 به حاضر که کرد می اعالم باید داد، دست از

 داعش ضد امپریالیستی ائتالف به پیوستن

 ترکیهدر واقع . »شروطی«، منتها با ذکر است

 علیه ائتالف یعنی پوشش، همین واسطۀ به

 علیه مبارزه به تظاهر قصد سو یک از داعش،

 واقعیت در دیگر سی از اما ،داشت را داعش

 سمت به را خود نظامی هاي حرکت امر

 سرنگونی و سوریه کردستان در PYD محو

 هاي درخواست .نمود می هدایت اسد رژیم
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 منطقۀ« یک و »حائل منطقۀ« یک براي ترکیه

  .است انگیزه همین مؤید »ممنوع پرواز

حکومت ترکیه که پیوندهاي خوبی با حکومت 

از جمله تالش (اقلیم کردستان در عراق دارد 

 برايمبادالت نفتی با ترکیه اخیر آن براي 

نهایتاً با مداخلۀ که نفت خود فروش مستقل 

، از ارسال )ایاالت متحده شکست خورد

پیشمرگه ها به کوبانی در واقع به عنوان ابزاري 

اما در مورد . حمایت کرد PYDبراي تضعیف 

ارسال سالح هاي سنگین چندانی از خود 

اشتیاقی نشان نداد، چرا که می ترسید این 

  .دبیافت PKKسالح ها به دست متحدین سوري 

PYD  که چندان اعتمادي به انگیزه هاي آنکارا

نداشت، به دنبال این بود که مداخلۀ پیشمرگه 

پیشنهاد اولیۀ حکومت .  ها را محدود کند

هزار نفر  2اقلیم کردستان، نیرویی در حدود 

بود، اما طی مذاکرات با کردهاي سوریه، این 

  .رسید 150، و سپس 200رقم به 

در مورد  ظاهراً PYDدرحال حاضر 

ارتش آزاد «پیشنهادهاي همکاري از طرف 

، به عنوان ائتالفی از گروهاي »سوریه

بنیادگراي مورد حمایت غرب که علیه رژیم 

سازمان سیا . اسد می جنگد، محتاط است

را از » ارتش آزاد سوریه«تاکنون شاخه هاي 

مرکز «پایگاهی در داخل ترکیه موسوم به 

  .ستحمایت کرده ا» عملیات نظامی

با حمایت ترکیه پیشنهاد  »ارتش آزاد سوریه«

. سرباز به کوبانی را مطرح کرد 1300ارسال 

آخرین گزارش ها بیانگر آن است که گروهی 

نفر پس از عبور از قلمرو ترکیه  50متشکل از 

  .به این شهر رسیده اند

سابقاً با مبارزین کرد در  »ارتش آزاد سوریه«

 PYDاما . بود سوریه درگیر نبرد» حلب«شهر 

ضمن کناره گیري از قرار گرفتن در جبهۀ 

نیروهاي مخالف اسد، با استفاده از جنگ 

داخلی سوریه، کنترل بر مناطق کردي شمال 

  .کشور را به دست گرفت

امریکا به حمالت هوایی ادامه داده است؛ به 

حملۀ هوایی در سوریه و عراق  14طوري که از 

مورد  8ه، در روزهاي سه شنبه و چهارشنب

  .نزدیک کوبانی بوده است

در واقع این ها نشان می دهد که امریکا 

درحال بهره برداري از فرصت است تا 

پیوندهاي نزدیک تري با گروه هاي شبه نظامی 

رد پیدا کند، و از این طریق بتواند مختلف کُ

در سوریه را احیا و عملی » تغییر رژیم«طرح 
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انی می تواند از نقطه نظر واشنگتن، کوب. کند

یک پایگاه جدید در داخل سوریه باشد که 

  .عملیات از آن جا علیه اسد صورت بگیرد

را علی رغم  PYDایاالت متحده تالش دارد که 

عدم تمایل آن به قرار گرفتن در جبهۀ 

ارتش آزاد «مخالفین اسد، به ورود به جبهۀ 

تاکنون . و پیشمرگه ها متقاعد کند »سوریه

PYD را با ارتش امریکا و حمالت  عملیات خود

وزارت . هوایی ائتالف هماهنگ می کرده است

داشته است،  PYDخارجۀ امریکا مذاکراتی با 

در فهرست سازمان هاي  PKKهرچند که هنوز 

هفتۀ گذشته امریکا . تروریستی آن قرار داد

تن  10تن سالح کوچک و مهمات، و  24

 تدارکات پزشکی را با وجود اعتراضات ترکیه

  .از طریق هوایی به کوبانی رساند

ارتش امریکا به طور ضمنی مشغول همکاري با 

PKK  در عراق است؛ در این جا نیروهايPKK 

همراه با پیشمرگه ها جنگدیند و نقش مهمی 

ارتش . هم در دفع تهاجمات داعش داشته اند

امریکا یک مرکز عملیات مشترك در اربیل، 

ارتش امریکا سازمان سیا و . شمال عراق دارد

که از این منطقه به عنوان پایگاه عملیات علیه 

صدام حسین تا قبل از حملۀ امریکا در سال 

به عراق استفاده کرده بودند، پیوندهاي  2003

طوالنی با احزاب ناسیونالیست کرد داشته اند؛ 

حکومت اقلیم «و زایش و موجودیت 

هم دقیقاً در چارچوب همین طرح » کردستان

  .یالیستی امریکا مطرح بوده استهاي امپر

برت مک گورك، معاون فرستادة ویژة ریاست 

ما از «ا دیروز اعالم کرد که کجمهوري امری

اعزام پیشمرگه ها و سالح از منطقۀ کردستان 

وال استریت . »به کوبانی استقبال می کنیم

ژورنال در گزارشی اعالم کرد که این عملیات، 

وریه و کردهاي با هماهنگی ترکیه، کردهاي س

است و از تمایل » نقطۀ عطف«عراق، یک 

شاخه هاي مختلف کرد در عراق و سوریه به 

کنار گذاشتن شکاف هاي عمیق «

  .صحبت کرد» ایدئولوژیک

و شاخۀ وابسته به آن  PKKدرحال حاضر 

، اعتراضی به همکاري با امپریالیزم PYDیعنی 

همان طور که در قبل نوشته . امریکا ندارند

 هاي شاخه و PKK « ، طی مقطعییمبود

 ایفا را نقشی همان توانند نمی آن به وابسته

 می کردستان اقلیم حکومت مثالً که کنند

 با که هاست سال PKK ...کند ایفا تواند

 تنازعات درگیر کردها مسألۀ حل سر بر ترکیه

 یگان ارتباط نیز ترکیه حکومت است؛ بوده

 و دستاویز را سازمان این با کوبانی نظامی هاي
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 خواسته تحمیل براي است داده قرار اي بهانه

 در .امتیاز کسب و امریکا به خود هاي

 هم امریکا با تخاصم وارد ناگزیر PKK نتیجه

 انداز چشم از منبعث این ولی .شود می

 بلکه نیست، آن "امپریالیستی ضد" مبارزة

 آن به باید که است چیزي آخر مورد این

 رهبري خصلت«و این که » برسد

 آن باالي پتانسیل و ظرفیت ناسیونالیستی،

 خود بدنۀ منافع کردن قربانی و مماشات براي

 براي اي روزنه که فرصتی اولین در و است

 درنگ اي لحظه هرگز بیاید، وجود به مماشات

  ».کرد نخواهد

درست است که تاریخ کردها، تاریخ مبارزه 

است؛ ولی به همان نسبت تاریخ خیانت 

چشم انداز سازمان . بران کرد نیز هستره

هاي ناسیونالیست و بورژوایی کرد در منطقه، 

ترین جناح هاي آن، نهایتاً » رادیکال«حتی 

متکی بر همکاري با قدرت هاي اصلی و بزرگ 

این گونه مانورها با امپریالیزم، که خود . است

تاریخی طوالنی و خائنانه دارد، هر بار فاجعه 

براي کردها به ارمغان آورده  اي از پس فاجعه

  .است

تا جایی که به مارکسیست هاي انقالبی مربوط 

می شود، آن ها از مبارزات توده اي و از پایین 

یگان «و به ویژه » یگان هاي دفاع مردمی«

، درس هاي حمایت می کنند» هاي دفاع زنان

و در واقع بین خط  آن را برجسته می کنند

ها تمایز قائل می رهبري آن ها با خود پایه 

آن ها هشدار می دهند که مسألۀ ملی . شوند

کرد به دنبال سیاست هاي امپریالیستی ایجاد 

شده و امروز نیز پدیده اي همچون داعش خود 

محصول سیاست هاي امپریالیزم در منطقه 

تمام مداخالت نظامی در منطقه به  است؛

پشتوانۀ امپریالیست ها، با وجود آن که همواره 

پنهان بوده  »بشردوستانه«نقاب اهداف  پشت

اند، نه تنها به فجایع خونینی ختم شده اند 

، بلکه تا حدود زیادي ...)نمونۀ عراق، لیبی و (

منشأ کابوسی هستند که امروز کردها و سایر 

بنابراین چشم  .مردم منطقه تجربه می کنند

انداز هرگونه رهایی، از مدار مبارز با امپریالیزم 

رهبران کرد به جاي نگاه رو به باال و . می گذرد

ورود به بازي هاي امپریالیست ها کافی است 

به پتانسیل باالي بدنۀ خود نگاه کنند و به 

جاي اعتماد به قدرت هاي سرمایه داري 

مرتجع منطقه اي، مبارزة خود را با مبارزات 

  .کارگري در منطق و جهان گره بزنند

 دریافت ونهگ هر کنونی شرایط در عالوه به

 بدون تواند نمی متحدینش، و غرب از سالح
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سالح، نحوة توزیع و  دریافت باشد، شرط و قید

 از مستقیم نظارت تحت استفاده از آن، تنها

هرگونه اعتماد به  .باشد جایز تواند می پایین

امپریالیزم، امضاي سند قطعی مرگ مبارزه 

، و هر ضربه به مبارزة کنونی، محسوب می شود

چندین برابر بیش تر به تضعیف و کاهش  خود

اعتماد به نفس جنبش کارگري و چپ در 

  .منطقه و در سطح جهان خواهد انجامید

 1393آبان  8

  

  

 

  

  

  

 

 

  

  

  

  نبرد کوبانی بر سر دوراهی

  

سرژ جوردن، کمیتۀ انترناسیونال کارگري 

)CWI(  

  آرام نوبخت: برگردان

موقعیت کوبانی، مسألۀ کردها را باري دیگر در 

کانتون . مرکز توجه جهانی قرار داده است

یا کردستان (کوبانی، به عنوان بخشی از روژاوا 

، از اواسط ماه سپتامبر تاکنون تحت )غربی

بوده ) داعش(» دولت اسالمی«محاصرة جانیان 

و به یکی از نقاط مرکزي مقاومت در برابر 

گري جهادیون مبدل گردیده  سبعیت و وحشی

  .است
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درهمان حال که بخش اعظم سوریه در یک 

جنگ فرقه اي ارتجاعی غرق گردیده، نیروهاي 

از سه ناحیۀ اکثراً  2012رژیم اسد در سال 

نیروهایی که از آن . کردي روژوا دست کشیدند

مقطع تحت تسلط حزب اتحاد دمکراتیک 

)PYD( ن حزب کارگرا«، به عنوان شاخۀ سوري

قدرت سیاسی را به دست ) PKK(» کردستان

و خودمختاري منطقه » خود مدیریتی«آوردند، 

د، و توازن قومی و ناي را در روژوا اعالم داشت

مذهبی، ولو به شکل شکننده، حفظ گردیده 

هویت و زبان کرد که مدت ها انکار شده . است

بود، همراه با حقوق رسمی براي اقلیت هاي 

ذهبی به رسمیت شناخته ومی و گروه هاي مق

  .شد

داعش از تقریباً تمامی جهات با سالح هاي 

سنگین نظیر تانک و موشک درحال حمله به 

ب پذیرترین و بی دفاع ترین یآساین کوبانی، 

کانتون روژاوا بوده است و بیش از پنج هفته در 

. مقاومت شهر را درهم بکشند کهتالش بوده 

بیانگر یک روژاوا و مدل مشخصاً سکوالر آن، 

رویارویی و تقابل مستقیم با برنامۀ تئوکراتیک 

زنان مبارز مسلح وجود . ارتجاعی داعش است

در خط مقدم مبارزه علیه کالشینکف به 

 زن ستیز، احساساتتامغز استخوان گروهی 

بسیاري از مردم جهان را  تحسین آمیز

  .برانگیخته است

  

در  همه روزه در مقابل وحشی گري هایی که

ش اعظم عراق و سوریه رخ می دهند، بخ

کانتون هاي روژاوا به سمبل و نماد مقاومت 

براي میلیون ها نفر از کردها، کارگران و جوان 

تظاهرات، اشغال . در منطقه تبدیل شده است

و اعتراضات در سرتاسر اروپا در حمایت از 

نیز  CWIمبارزة کوبانی شدت گرفته و اعضاي 

  .داشته اند در آن به طور مرتب شرکت

دستاوردهاي روژاوا و مقاومت در کوبانی، یک 

حق تعیین  به سوي پل بالقوه در مسیر کردها

مرجع یک  تر سرنوشت خود، و به طورکلی

ممکن براي احیاي مبارزة کارگران و فقرا علیه 

استبدادي  هاي رعب و وحشت داعش و رژیم

با این وجود، . خاورمیانه ایجاد کرده است

دگی ها و مخاطرات سیاسی آن تمامی پیچی

شکار شده، باید آچه که اخیراً در این ناحیه 
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مورد توجه قرار بگیرد؛ چرا که شکست مبارزه، 

مصایب بیش تري براي به می تواند برعکس 

  .مردمان منطقه دامن بزند

  ومتاکوبانی در حال مق

 بسیاري از مفسرین پیش بینی می کردند که

ط می کند، اما با تنها طی چند روز سقو کوبانی

جود کنترل جهادیون بر بخش هایی از شهر، و

. سرنوشت آن هنوز نامعلوم و درخطر است

و واحد هاي  )PYD(» حزب اتحاد دمکراتیک«

) YPG( »یگان دفاع مردمی«نظامی آن، یعنی 

قهرمانانه ) YPJ( »یگان هاي دفاع زنان«و 

در واقع آن ها تاکنون . مشغول نبرد بوده اند

روي علیه پیش یروي رزمندة زمینی مؤثرتنها ن

عملکرد  قیاس بادر این . داعش بوده اند هاي

ضعیف ارتش تماماً فاسد عراق و نیروهاي 

حکومت اقلیم «نیروهاي مسلح (پیشمرگه 

که کوه هاي سنجر ) در شمال عراق »انتکردس

و سایر نواحی را بدون تقریباً هرگونه نبردي به 

ی برجسته است، و ، به راستداعش واگذار کرد

نشان می دهد که وقتی مردم هدفی جدي 

براي جنگیدن دارند، روحیه و عزم می تواند 

تا درجه اي حتی بر سطح پایین فنی و نظامی 

  .آن ها هم غلبه کند

رکشی کهمین امر امپریالیزم امریکا و لش

که تاکنون هیچ  -نظامی اش علیه داعش را

دي تحت فشار شدی -موفقیت حقیقی نداشته

در ابتدا استراتژیست هاي . قرار داده است

ا آماده بودند که تسخیر کوبانی به دست کامری

جان کري، در اواخر . سربازان داعش را ببینند

مشاهدة رخدادهاي کوبانی «: ماه سپتامبر گفت

تکان دهنده است، اما باید از این رویدادها 

فاصله گرفت و هدف استراتژیک را درك 

 ناگهان فته پیش، ایاالت متحدهاما دو ه. »کرد

حملۀ هوایی از سر بی میلی و با  معدودياز 

ت، به تالش مصممانه تر براي کمک به خس

ارسال هوایی بسته  از جمله، YPGمبارزان 

تغییر ی، کهاي سالح، مهمات و کمک هاي پزش

عدم کمک به کسانی «و ادعا کرد که  جهت داد

ستند، از که درگیر نبرد با داعش در کوبانی ه

» عدم مسئولیت پذیريلحاظ اخالقی دشوار و 

تغییر براي روشن ساختن این . خواهد بود

در مرکز  YPG ه ازیک نماینداکنون ، جهت

عملیات مشترك ائتالف در اربیل، پایتخت 

عراق شمالی، براي هماهنگ کردن حمالت 

هوایی در کوبانی با ارتش امریکا منصوب شده 

  .است

 این بودخش در سیاست، رانگیزة پشت این چ

که تسخیر شهر به دست داعش، یک ضربۀ 
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محسوب تحقیرآمیز به پرستیژ و اعتبار امریکا 

می شد و تحقق چنین چیزي لحظه به لحظه 

نزدیک تر می گردد؛ در نتیجه از این جا به بعد 

فرصت یک اوباما  می توانستند ادعا کنند که

به  .را از داعش دریغ کرد پیروزي نظامی دیگر

مرتبط با آن  عالوه این که بگذارند یک گروه

به هنوز چه که ایاالت متحده و اتحادیۀ اروپا 

( در فهرست دارند تروریستی  یسازمان عنوان

بخش اصلی مبارزة زمینی ) PKK سازمان یعنی

علیه نظامیان داعش را انجام دهد، براي قدرت 

از . هاي غربی چندان صورت خوشی نداشت

ریالیزم امریکا نیاز داشت که همین جهت امپ

  .ابتکار عمل را بازپس گیرد

  سیاست هاي تکه پارة ترکیه

این یک حقیقت محرمانه نیست که ارتش 

گذاشت تا به  ترکیه مرزهاي خود را باز

بدهد؛  ااجازة ورود به قلمرو سوریه ر ونجهادی

حتی به داعش اجازه داد که براي ترکیه 

همین طور  برخورداري از کمک هاي پزشکی و

فروش نفت در بازار سیاه مجدداً وارد خاك 

انگیزة این مانورها بخشاً توهمات . ترکیه شود

حزب عدالت و «اردوغان و » نئو عثمانی«

شد  این این توهمات منجر به. او بود »ۀتوسع

جنگ  ینکه رهبر ترکیه در مراحل نخست

داخلی سوریه فکر کند که رژیم اسد به سرعت 

از محور  يه به بخشی کلیدنگون و ترکیرس

اما سیر . سنی منطقه تبدیل خواهد شد

  .ت را تکه پاره کردسایرویدادها این س

نی شن ترتیب، حکومت ترکیه به رویبه هم

شکست کوبانی به دست  مشاهدةخواهان 

داعش بود تا درس محکمی به جنبش کردها 

تصاویر  شاهد مدبسیاري از مر. در ترکیه بدهد

که لب  بودندها تانک ترکیه  ده از تلویزیونی

، اما بودندمرز ترکیه و سوریه صف کشیده 

رد در کوبانی در تنها چند مایلی آن در بن

البته اکثر کردها حق داشته اند که . جریان بود

هرگونه مداخلۀ ارتش ترکیه در این منطقه را 

طرد کنند، چرا که این مداخله تنها براي 

حاکم ش قدرت و هژمونی طبقۀ طارضاي ع

صورت می  نطقهترکیه و نه قطعاً حقوق مردم م

مطالبۀ اصلی آن ها باز شدن مرز براي . گرفت

تقویت نیرو و تجهیزات بود؛ اما ارتش ترکیه 

مانع رسیدن کمک ها به رزمندگان کوبانی شد 

تن به سو هزاران نفر را از عبور از مرز و پیو

  .دفاع از شهر تحت محاصره بازداشت

رژیم ترکیه  هان از این کهبرداشت مردم ج

مشغول معامالت پشت پرده با داعش علیه 

قوت بیش تري می کردهاي سوریه است، 
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اعتراضات و شورش هاي توده اي اخیر  .گرفت

درگیري ها میان فعالین کرد (کردها در ترکیه 

و نیروهاي دولتی ترکیه، و همین طور با 

بنیادگرایان اسالمی کرد و ناسیونالیست هاي 

که جرقه هایش به ) ت افراطی تركراس

قبال کوبانی  درتحریک سیاست اردوغان 

این رویدادها . کشته انجامید 44روشن شد، به 

به رژیم یادآوري کرد که حفظ جنگ پنهانی 

علیه کردهاي سوریه بدون تنازعات جدید 

  .براي کردهاي ترکیه بسیار دشوار است

  

  فرایند صلح در لبۀ پرتگاه

ه شنبۀ گذشته منتشر شد، طی پیامی که س

، گفت که PKK دربندعبداهللا اوجاالن، رهبران 

 PKKبین  2013 سال فرایند صلح که از ابتداي

وارد مرحلۀ جدیدي «و دولت ترکیه آغاز شد، 

خوش بین «و افزود که او اکنون  ،است» شده

شم خانفجار  این بیانیه درست بعد از. است» تر

ن نشان می داد مردم کرد ترکیه داده شد، و ای

که توده هاي کرد ظاهراً در این دیدگاه هاي 

در این بین، . سهیم نیستند »خوش بینانه«

نیروهاي دولتی ترکیه  باري که وقایع خشونت

هفته  طی را دربر می گرفت، و مبارزین کرد

  .هاي اخیر چندین برابر شد

اکثریت عظیم مردم ترکیه، چه کرد و چه 

ک وضعیتی جنگی ترك، خواهان بازگشت به ی

براي جلوگیري از چنین سناریوي . نیستند

چپ کرد و ترك، همین طور طیف خونینی، 

جنبش کارگري، وظیفه اي اساسی در بازسازي 

و پیوند کرد مبارزة توده اي براي حقوق مردم 

آن با مبارزة ضروري براي سازماندهی کلیۀ 

کارگران، جوانان و فقرا، فارغ از تقسیم 

و مذهبی، علیه رژیم سرمایه  یتبندهاي قومی

  .دندار» حزب عدالت و توسعه«داري 

  عقب گرد اردوغان

و داعش  PYDاردوغان و حلقۀ حاکم او، علناً 

خطاب می » تروریستی«را سازمان هاي 

 وضوحدر واقعیت امر، اردوغان به . کردند

 این. جانب موضع جهادیون را گرفته است

 پیامد قطعاً بدون براي مردم ترکیه موضوع

داعش جذب افراد به شبکه ها و . نخواهد بود

هسته هاي عملیاتی را در درون ترکیه پیش 

 برده است، و صفوف آن سرشار از صدها جوان
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تروریستی در » شترک«خطر یک . است ترك

  .ترکیه، واقعی است

یم اردوغان رو به ژیکا و ررتنش هاي میان ام

 ا به شکلیکطبقۀ حاکم امری. رشد بوده است

ي خود، »ناتو«روزافزون از ترکیه، متحد عضو 

واشنگتن اعتقاد دارد که ترکیه . است اضینار

درحال حمایت از نیروهایی بوده که ایاالت 

متحده در طول هفته هاي اخیر بمباران می 

برخی شرکاي ایاالت » تمایل«و این، عدم  کرده

را به تصویر می کشد که به متحده در ائتالفی 

نامیده شده » مایل«اشتباه ائتالف کشورهاي 

  !است

با درنظر داشتن تمامی این عوامل، حکومت 

ترکیه نهایتاً مجبور به پذیرش یک عقبگرد در 

اردوغان ضمن نارضایتی . ارتباط با کوبانی شد

از تصمیم یک جانبۀ ایاالت متحده براي کمک 

از دست دادن  ، تالش کرد که بدونPYDبه 

وجهۀ خود، گزینه اي آلترناتیو پیدا کند؛ در 

پیشمرگه، وابسته  150این جا بود که اجازه داد 

به حکومت اقلیم کردستان در شمال عراق، از 

  .طریق ترکیه به کوبانی بروند

رژیم اردوغان روابط بسیار نزدیکی با رهبران 

بدنام، فاسد و حامی سرمایه داري در 

رئیس . داشته است» کردستانحکومت اقلیم «

، مسعود »حکومت اقلیم کردستان«جمهور 

حزب دمکرات «بارزانی و حزب او، یعنی 

که ظاهراً تا همین اواخر از ) KDP(» کردستان

در کوبانی  YPGمشاهدة درهم شکسته شدن 

خرسند بودند، خود تاریخی از همکاري 

مستقیم با ارتش ترکیه در تالش براي محو 

 KDPدر قلمرو تحت حاکمیت  PKKمبارزین 

  .پشت سر دارند

قرار است این پیشمرگه ها از خط مقدم در 

در واقع اهمیت سیاسی این . کوبانی دور باشند

حرکت، ارتباط به مراتب بیش تري از توجیه 

با این مانور، حاکمان ترکیه . نظامی آن دارد

را سست و  PYDتالش می کنند که نفوذ 

شرکاي دست راستی خنثی کنند، و با آوردن 

خود به صحنه، جاي پایی در کردستان سوریه 

این واقعیت که پیشمرگه ها . به دست بیاورند

قادرند از مرز عبور و مرور کنند، ولی بسیاري 

از معترضین کرد از ترکیه و همین طور 

پناهندگان از کوبانی به طور سیستماتیک از 

انجام چنین کاري باز داشته می شوند، 

طرح هاي ریاکارانۀ اردوغان را به  دسایس و

  .تصویر می کشد
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  سوسیالیست ها و نبرد کوبانی

تا مدت ها قبل از آن که نبرد کوبانی زیر 

نیاز به  CWIنورافکن رسانه ها قرار بگیرد، 

ایجاد هیئت هایی غیر فرقه اي و تحت 

مدیریت دمکراتیک را به عنوان مبنایی براي 

و مردمی در سازماندهی یک دفاع توده اي 

برابر نه تنها داعش که همین طور سایر گروه 

هاي افراطی مذهبی، نیروهاي وحشی و فرقه 

اي رژیم هاي سوریه و عراق، و علیه مداخلۀ 

امپریالیستی برجسته کرده بود؛ این مورد 

آخر، اساساً مسئول رشد گروه هاي جهادیونی 

است که اکنون کوبانی را مورد یورش و تجاوز 

  .ده اندقرار دا

براي تحکیم اتحاد در فراسوي خطوط ملی، 

قومی و مذهبی، چنین مبارزه اي نیاز دارد به 

برنامه اي سیاسی مجهر شود که بی هیچ 

سازشی در دفاع از حقوق برابر کلیۀ توده هاي 

تحت ستم در منطقه و حق تعیین سرنوشت به 

  .دست آن ها موضع بگیرد

در  مدافعین کوبانی و بسیاري از کردها

سرتاسر جهان در مواجهه با خطر قتل عام 

جامعۀ «قومی به دست آدمکشان داعش، از 

درخواست کرده اند که آن ها را در » جهانی

برابر واحدهاي به مراتب مجهز تر داعش یاري 

با درنظر داشتن وضعیت، چنین . رسانند

درخواستی قابل درك به نظر می رسد؛ با این 

ست که توده هاي حال این رویکردي اشتباه ا

کوبانی و سایر بخش هاي روژوا شاید بهاي 

اگر حکومت هاي . سنگینی بابتش بپردازند

غرب به راستی عالقه مند به سعادت مردم 

کوبانی یا حتی دفع کردن داعش بدون هرگونه 

طرح و نقشۀ بعدي بودند، می بایست به 

مدافعین کوبانی سالح هایی را که مدت ها قبل 

می دادند، بدون آن که در ازاي آن نیاز داشتند 

با این حال، آن . امتیازات سیاسی طلب کنند

  .چه اکنون رخ می دهد، داستانی متفاوت است

کمک هاي تسلیحاتی ایاالت متحده، در 

واقعیت امر به عنوان باج گیري استفاده می 

شود تا رزمندگان کوبانی را به اطاعات سیاسی 

متحده را به صف سیاست ایاالت  PYDو 

کنگرة «واشنگتن تالش کرده است که . بکشاند
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ائتالفی راست از احزاب  -)KNC(» ملی کرد

را به  -کرد مورد حمایت بارزانی در سوریه

در روژاوا  PYDعنوان وزنۀ تعادل در برابر 

رسماً  PYDاکتبر،  22اما روز . تقویت کند

 KNCتوافقنامه اي را براي شراکت در قدرت با 

ائتالف حامی سرمایه داري به به عنوان یک 

امضا رساند تا نواحی کردي سوریه را به طور 

  .مشترك مدیریت کنند

بیانیه اي را  YPGسه روز پیش از این، فرماندة 

ما براي تثبیت «: منتشر کرد که می گفت

مفهوم مشارکت حقیقی براي مدیریت این 

کشور متناسب با خواسته هاي مردم سوریه از 

و طبقۀ اجتماعی، کار  هر قومیت، مذهب

سابقۀ چنین گفته اي خطرناك . »خواهیم کرد

در همان حال که قانون اساسی روژوا، . است

حمایت از حقوق کارگران، توسعۀ پایدار و رفاه 

عمومی را برمی شمارد، این اهداف مادام که 

خواهان ایجاد هارمونی بین طبقاتی مختلف 

  .باشد، دست یافتنی نخواهد بود

ر و تحوالت نشان از تالش آشکار این تغی

امپریالیزم امریکا و شرکاي آن براي انتصاب 

یک رهبري کرد مطیع و فرمان بردارتر در 

در مورد این تغییر و  CWI. روژاوا است

هرگونه راه حل براي «: تحوالت هشدار داد

مبارزة کردها با اتکا بر حمایت سیاسی از 

ل سالح انتقا. امپریالیزم غرب باید طرد گردد

تحمیلی از سوي  "شروط"تنها بر مبناي رد 

قواي خارجی که مغایر با منافع توده هاي مردم 

نبرد (» کرد می باشد، می تواند پذیرفته شود

  )2/10/2014کوبانی، 

هرچند اقدامات داعش وحشتناك و 

تهدیدآمیز هستند، اما این تنها خطري نیست 

ادات مع. که انتظار کوبانی و روژاوا را می کشد

پشت پرده با امپریالیزم باید طرد شود، چرا که 

این معامالت خطر ایجاد تغییري کیفی در 

  .خصلت مبارزة موجود را دربر دارند

حتی رژیم بشار اسد در سوریه و حکومت 

روسیه نیز از اعزام نیروهاي پیشمرگه به 

تمام الشخورها در . کوبانی استقبال کردند

منطقه بیش تر کنند،  پروازند تا نفوذ خود را در

را تنها مطابق با منافع » نظم«با این نیت که 

کوبانی و دیگر کانتون . طبقاتی خود بازگردانند

هاي روژوا می توانند به مهرة پیاده نظام 

مانورهاي قدرت هاي خارجی و جانشینان 

منطقه اي آن ها تقلیل پیدا کنند؛ کسانی که 

یه می عناصر حقیقی مقاومت مردمی را به حاش

رانند و از پشت به مبارزه اي که هزاران نفر 
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بهاي آن را با جان خود پرداخته اند، خنجر می 

  .زنند

  مبارزه براي دمکراسی سوسیالیستی

، قدرت و پایداري مبارزه در CWIبه اعتقاد 

روژاوا مستقیماً مرتبط با دخالت فعال توده 

درهمان حال که گام هایی . هاي منطقه است

یر برداشته شده اند، مانورهاي در این مس

اشاره شده در باال، بر فقدان یک شفافیت 

دمکراتیک در مورد چگونگی هدایت مبارزه و 

  .چگونگی اتخاذ تصمیمات، صحه می گذارد

  

بدون کنترل و نظارت دمکراتیک و 

خودسازماندهی حقیقی توده ها، همواره این 

خطر جدي وجود دارد که این خصوصیات 

مبارزه در . دست باال را پیدا کند بوروکراتیک

تمامی نواحی روژوا، هم از جنبۀ نظامی و هم 

سیاسی آن، باید تا حد ممکن به طور وسیع و 

دمکراتیک سازمان یابد، آن هم بر پایۀ 

. شفافیت کامل تصمیمات در تمامی سطوح

مجامع و کمیته ها باید گسترش پیدا کرده و 

دگانی که هر دمکراتیزه شوند، همراه با نماین

احزاب سیاسی . لحظه قابل عزل و نصب باشند

باید تنها بر مبناي وزن واقعی شان در جامعه، 

و نه معامالت پنهانی تحمیلی از باال از سوي 

  .قواي خارجی، اعمال قدرت کنند

در کوبانی تنها چند هزار نفر براي دفاع از شهر 

باقی ماندند که با شجاعت باورنکردنی و بی 

. به تنهایی مشغول نبرد بوده اندنظیري 

اما . اکثریت جمعیت محلی از شهر گریخت

می توانست خواهان ابتکار  PYDپیش از این 

عمل کلیۀ کارگران، دهقانان و جوانان شود؛ آن 

ها را تشویق به اتحاد کند؛ کمیته هاي دفاع را 

دایر سازد؛ خیابان ها را سنگربندي کند؛ و 

حفاظت و دفاع از  بدین ترتیب نقشی فعال در

مانند مقاومت ضد  -شهر خود ایفا کند

، هرچند در 1936فاشیستی در بارسلونا در 

کسانی که در موقعیتی . شرایطی متفاوت

نبودند که بتوانند مستقیماً درگیر نبرد باشند، 

می توانستند براي کمک به مقاومت در شکل 

) لجستیک، پزشکی و غیره(هاي مختلف 

متأسفانه روش هاي . دخالت داده شوند

، بر مبناي این ایدة مبارزة PYDو  PKKچریکی 

یک اقلیت شجاع به جاي توده ها، مانعی در 

برابر سازماندهی ده ها هزار نفر از مردمی است 
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که می توانستند نقشی مهم در معکوس کردن 

  .روند محاصره به دست داعش ایفا کنند

هر  در برابر تهدید مداوم داعش، تودة مردم در

شهر و روستایی در تمامی بخش هاي روژاوا را 

باید با تمام قوا تشویق به انجام آموزش هاي 

نظامی ابتدایی و سازماندهی هیئت هاي 

چنین . دفاعی، به صورت غیر فرقه اي کرد

چیزي اجازة ایجاد باالترین درجۀ نیرو، وحدت 

و تدارك براي مقاومت در برابر محاصرة دشمن 

  .را می دهد

رزان باقی مانده در کوبانی قادر نخواهند مبا

بود که مبارزه را به طور نامحدود در شرایط 

انزوا ادامه دهند، مگر آن که شمار بیش تري از 

نواحی اطراف به طور فعاالنه به این مبارزه 

چنین چیزي به شکستن حلقۀ . بپیوندند

محاصرة کوبانی به دست جهادیون در غرب، 

ن طور ارتش ترکیه شرق و جنوب شهر و همی

  .در شمال کمک می کند

اولین متحد مقاومت کردستان، نه ابرقدرت 

امپریالیستی امریکا یا هر نیروي سرمایه داري 

دیگر، بلکه بسیج فعال و مستقل کارگران و 

. فقرا در منطق و در سطح جهانی باید باشد

تضعیف دستاوردهاي روژاوا از سوي نیروهاي 

پریالیزم، برعکس یک حامی سرمایه داري و ام

عقب نشینی خواهد بود؛ چنین چیزي هم 

مبارزة طوالنی مدت کردها براي احقاق حقوق 

خود را بغرنج خواهد کرد، و هم مبارزة 

متحدانۀ به شدت مورد نیاز تمامی فقرا و توده 

هاي تحت ستم منطقه در جستجوي یک 

به همین دلیل است که تعمیق . زندگی بهتر را

و بسط آن در سطح جغرافیایی با  مبارزة کردها

گسترش به سوي توده هاي کارگر و زحمتکش 

کل منطقه با یک برنامۀ مشخص براي تغییر 

  .اجتماعی، ضروري است

روزنامۀ آلمانی اشپیگل گزارش داد که یک صد 

» حلب«کارخانه و کارگاه نساجی در شهر 

سوریه اخیراً به کانتون شرقی روژاوا، عفرین، 

ویکرد حکومت محلی عفرین که ر. منتقل شد

در جستجوي جذب شرکت هاي خصوصی به 

منطقه است، تناقض ذاتی تالش به ایجاد یک 

مدل جدید براي عدالت اجتماعی در چارچوب 

توسعۀ . نظام سرمایه داري را نشان می دهد

کنفدرالیسم «به عنوان  PKKو  PYDآن چه که 

خطاب می کنند، آن هم بدون » دمکراتیک

ن از شر ماهیت استثماري و خالص شد

سودآوري مالکیت سرمایه داري، و بدون اجرا 

و تکمیل اصالحات ارضی تمام و کمال، به 

رقابت میان بخش هاي محلی براي سرمایه 

گذاري و نتیجۀ منطقی اجتناب ناپذیر آن می 
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انجامد؛ یعنی وقتی نوبت به حقوق کارگران و 

استانداردهاي زندگی برسد، سیاست موسوم 

تجدید خواهد شد » مسابقۀ رو به پایین«به 

یعنی سیاست کاهش دستمزدها و هزینه هاي (

نیروي کار و استانداردهاي زندگی، براي فروش 

محصوالت در کم ترین قیمت ممکن و افزایش 

  )م-رقابت و سودآوري کارفرمایان

همۀ این ها، بر نیاز توده هاي روژاوا به ارتقاي 

ادي از طریق سطح مبارزه به حوزة اقتص

تسخیر کارخانه ها و اشتراکی کردن زمین و 

ایجاد شرایط یک طرح سوسیالیستی 

این امر . دمکراتیک تولید، صحه می گذارد

همراه با تضمین کامل حقوق دمکراتیک براي 

همه، نمونه اي براي توده هاي سرتاسر منطقه 

خواهد بود که نشان می دهد راه برون رفت از 

فرقه اي و ستم ملی  فقر، جنگ، تعصبات

  .چگونه ایجاد می شود

پیش به سوي همبستگی با مردم کوبانی و * 

  .روژاوا؛ به تهاجم جهادیون پایان دهید

بازگشایی . محاصرة کوبانی را درهم بشکنید* 

فوري مرز ترکیه و سوریه به سوي تمامی 

کسانی که خواهان کمک در دفاع از شهر 

موماً تحت اعزام افراد داوطلب که ع. هستند

سازماندهی تشکل هاي هاي چپ و اتحادیه 

  .هاي کارگري ترك و کرد هستند، به کوبانی

تقویت کمیته هاي دفاعی توده اي و غیر * 

فرقه اي جهت حفاظت از کلیۀ بخش هاي 

روژاوا متکی بر سازماندهی دمکراتیک و از 

  پایین کارگران، جوانان و دهقانان فقیر

نه به . ه امپریالیزمنه به هرگونه اعتماد ب* 

معامالت پنهانی با قدرت هاي خارجی و دیگر 

  نیروهاي حامی سرمایه داري

ساختن یک مبارزة متحد، متشکل از کلیۀ * 

کارگران و فقرا در ترکیه علیه سیاست هاي 

سرمایه داري و حاکمیت تمامیت خواه حزب 

  »عدالت و توسعه«حاکم 

ن نه به الیحۀ امنیت ملی و کلیۀ قوانی* 

  سرکوبگرانه در ترکیه

حذف ممنوعیت سازمان هاي کرد در اروپا و * 

  ایاالت متحده

حق . حقوق دمکراتیک کامل براي مردم کرد* 

تعیین سرنوشت کردها در تمامی بخش هاي 

کردستان، و همین طور کلیۀ اقوام تحت ستم 

  در منطقه
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ي دمکراتیک و »روژاوا«براي یک * 

ز سوسیالیستی، به عنوان بخشی ا

کنفدراسیون سوسیالیستی داوطلبانۀ 

  خاورمیانه

  

http://www.socialistworld.net/doc/

6956 

  2014اکتبر  31

  

  

 

 

 

 

همبستگی با کوبانی و حق تعیین سرنوشت 

  کردها

نرانی رفیق نسیم صداقت، از متن سخ: توضیح

فعالین مستقل احیاي مارکسیستی در 

تظاهرات اول نوامبر، روز جهانی همبستگی با 

  ).کانادا(کوبانی، در ونکوور 

  

دو سال است که یگان هاي دفاع مردمی 

)YPG( واحدهاي دفاع زنان ،)YPJ ( و دیگر

گروه هاي کرد مشغول دفاع از شهر مرزي 

رابر تهاجمات داعش و سوریه، کوبانی، در ب

  .متحدینش بوده اند

طی این مدت، اولویت اصلی امپریالیزم امریکا 

همکاري با هر نیرویی بوده است که خواهان 

دیکتاتوري اسد در سوریه باشد، البته  بامبارزه 

http://www.socialistworld.net/doc/6956
http://www.socialistworld.net/doc/6956
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آن ها را به عنوان نیروهایی  دتا زمانی که بتوان

متحدین منطقه اي مطیع . قالب کند» میانه رو«

آن  بدون، قطروي و عکا نظیر عربستان سامری

محدودیت بودجه، افکار  چونهمکه با مانعی 

عمومی یا اعتراض جدي داخلی رو به رو 

باشند، مشغول تأمین مالی، تعلیم و تجهیز 

جهادي، از جمله داعش بوده  مختلف گروه هاي

  .اند

منطقه اي با جاه طلبی  یقدرت به عنوانترکیه، 

 تقابل با بهفت و سخت س ،هاي امپریالیستی

است، به طوري که  کشیده شدهرژیم اسد 

اجازه می دهد جهادیون از خاك آن وارد 

سوریه شوند، آن ها در قلمرو خود تعلیم می 

به محض آن که داعش در تاریخ . دهد و غیره

سپتامبر جنگ علیه کوبانی را شدت  16

بخشید، تمایالت و اهداف پست حکومت 

روشن تر از  ترکیه» حزب و عدالت توسعه«

در شرایطی که کوبانی تحت محاصر . پیش شد

سقوط به دست داعش بود، اردوغان  رو در خط

را با داعش ) PKK(حزب کارگران کردستان 

ترکیه همان «: یکسان دانست و عنوان کرد

! »است که علیه داعش PKKقدر علیه تروریزم 

براي دخالت نظامی علیه  را او شروط سختی

منطقۀ پرواز ممنوع در : ح کردداعش مطر

سوریه، منطقۀ امن براي پناهجویان در داخل 

براي اپوزیسیون به اصطالح  آموزشسوریه و 

از آن زمان تاکنون ترکیه درحال . »رو همیان«

و نه داعش، و همین طور خرید  PKKبمباران 

 ، فراینداین وضعیت! (نفت از داعش بوده است

رد در ترکیه را ک تو اقلی PKKصلح شکننده با 

  ).متالشی کرده است

 خواهان ایاالت متحده ،سه سال پیش

با چرخش  امریکا اکنون. بودسرنگونی اسد 

 صورت گرفته، در منطقه ی کههاي قابل توجه

به خصوص روابط حسنه با رژیم غرق به خون 

جمهوري اسالمی ایران، عمالً درحال یاري 

وز ناما امپریالیست ها ه. رساندن به اسد است

به . و سمبل کوبانی هستند YPJو  YPGعلیه 

همین دلیل است که بمباران هاي امریکا بسیار 

به تلفات غیرضروري انجامیده محدود بوده و 

چرا که بمباران هاي امریکا به پیشرفت . است

در تالش ها براي تضعیف سیاست هاي 

. ناسیونالیستی رادیکال گره خورده است

اند که کردهاي سوریه امپریالیست ها در تالش 

» حکومت اقلیم کردستان«را بیش تر شبیه 

سال هاست » حکومت اقلیم کردستان«. سازند

که تماماً در چارچوب طرح هاي امپریالیزم 

تعجبی ندارد که امریکا . جاي گرفته است

مشتاق است پیشمرگه هاي بیش تري از 

  .حکومت اقلیم به کوبانی بروند
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یخی امپریالیست ها با درنظر داشتن ضدیت تار

با حقوق کردها که از نظر تاریخی به معاهدة 

پیکو و تقسیم امپراتوري عثمانی و  -سایکس

نیروي هوایی سلطنتی «همین طور استفادة 

 1920از گاز سمی علیه کردها در سال » بریتانیا

باز می گردد، رهبري و توده هاي کرد در روژاوا 

در منطقه باید نسبت به منافع امپریالیست ها 

توده هاي روژاوا مانند . بسیار هوشیار باشند

فلسطین، نمی توانند منتظر آخرین تغییرات و 

آن . چرخش هاي سیاست امپریالیستی باشند

ها نه با امپریالیست ها، بلکه با مسلح شدن و 

سازمان یافتن در واحدهاي شبه نظامی مردمی 

این نوع واحدهاي نظامی . نجات خواهند یافت

واند الگویی براي تشکیل جبهۀ مستقل می ت

کارگري علیه فقر، ستم ملی و تمامی 

پیامدهاي نظام سرمایه داري؛ و همین طور 

براي سوسیالیزم تنها نظم اجتماعی بدیل براي 

  .نجات کل بشریت، باشد

  !پیروز باد توده هاي کوبانی

زنده باد مبارزه براي حق تعیین سرنوشت 

  !کردها

  !بین المللی کارگري زنده باد همبستگی

  2014اکتبر 28

  

متحد علیه  ةدرخشان اراد ةکوبانی، جلو

  بربریت

  

  آرام نوبخت

، به 2011سال  تقریباً سه سال پیش، یعنی

دنبال بروز ناآرامی ها و خیزش هایی در 

سوریه، کنترل کوبانی به دست حزب اتحاد 

، به عنوان شاخۀ نظامی )PYD(اتیک دمکر

در سوریه ) PKK(حزب کارگران کردستان 

رژیم اسد در شرق و جنوب کشور، و . افتاد

. همین طور منطقۀ کرد در شمال، سقوط کرد

نیروهاي اسد مجبور به عقب نشینی و ترك 

این مناطق براي دفاع از غرب سوریه و مبارزه 

شق و با شورشیان در شهرهاي اصلی مانند دم

نیروهاي بنیادگراي اسالمی کنترل . حلب بودند

شرق و جنوب کشور را به دست گرفتند، 

درحالی که کردها موفق شدند استقالل و 
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روژاوا، قلمرو کردها در در خودگردانی خود را 

  .شمال سوریه، اعالم کنند

حملۀ سنگین داعش به کوبانی، به عنوان 

در  جزئی از یک حملۀ گسترده تر به روژاوا،

آن . سپتامبر و از سه جبهه آغاز شد 15روز 

هم در شرایطی که نه فقط شمار نیروهاي 

داعش در این مقطع به چندین هزار نفر برآورد 

شد، که به عالوه به سالح هاي سنگین  می

. مانند تانک و توپخانه هم مجهز و مسلح بود

حمالت پی در پی و بی امان داعش به کوبانی 

نبود که این شهر، اولین شهر  تنها به این دلیل

از  2012غرب کردستان است که در ژوئیۀ 

دست نیروهاي بشار اسد آزاد گردید و به 

کنترل کردها درآمد و در نتیجه جایگاهی 

داعش با تصرف کوبانی، . سمبلیک و ویژه دارد

کنترل معبر مرزي مرشد پنار در مرز شهر 

 را نیز به - در شمال کُردستان-سوروچ اورفا 

می گیرد، و هم براي تجارت و بازرگانی و دست 

هم براي انتقال اعضا و مجروحین خود به آن 

سوي مرز در ترکیه، به این معبر مرزي نیاز 

به عالوه قصد دارد تا با . مبرم و حیاتی دارد

تصرف منطقۀ جبل االکراد، ارتباط کانتون هاي 

کرد جزیره و عفرین را به صورت کامل قطع 

  . کند

یگان دفاع «جود مقاومت هاي بی نظیر با و

 »یگان مقاومت زنان«و  )YPG( »مردمی

)YPJ(  در برابر پیشروي داعش، داعش به

کوبانی نزدیک تر شد و با تنگ کردن حلقۀ 

محاصره، نهایتاً تپه هاي مهم مشرف به کوبانی 

را به دست گرفت، و از همین نقاط بود که 

 ضمن حرکت به سمت حومۀ شهر، بمباران

نیروهاي کرد، ضد . مرکز کوبانی را شروع کرد

حملۀ خود را شدت بخشیدند و به شکل 

  .درخشانی مانع پیشروي داعش شدند

با وجود سالح هاي YPJ و YPGنیروهاي 

سبک و چند سالح ضد تانک، ابتکار عمل و 

شجاعت بی نظیري از خود به معرض نمایش 

گذاشته اند و تاکنون چند تانک متعلق به 

ش را گرفته و شمار زیادي از نیروهاي آن داع

با وجود برتري نظامی و . ها را نابود کرده اند

و  YPG نیروي داعش در تمام جبهه ها، این

YPJ  بودند که ضربات سنگینی به داعش

  .زدند

مقاومت سرسختانه و نفس گیر کوبانی، مانع از 

آن شد که رویدادي مثل سقوط سادة موصل 

ژوئن، این بار هم عملی  به دست داعش در ماه

تقریباً هیچ کسی باور نمی کرد . و تکرار شود



 60 

که کوبانی بتواند مدت زیادي در برابر یورش 

طی همین یک . گستردة داعش تاب بیاورد

با ذوق زدگی از » سقوط کوبانی«هفتۀ گذشته، 

سوي بسیاري از منابع خبري اعالم شد، و در 

هم  این بین حکومت ترکیه و رسانه هاي آن

اما . بلندتر از هر کسی آن را تکرار می کردند

مقاومت کوبانی به هر کیفیت در برابر این 

  . ارکستر شوم ادامه یافت

اما محصول » موصل« تسخیر سهل الوصول

گندیدگی رژیم عراق و ازهم گسیختگی به 

آن و به عالوه نارضایتی و » ارتش«اصطالح 

در صورتی  .خشم جمعیت سنی از حکومت بود

که مقاومت سرسختانۀ کوبانی، آن هم در 

نظامی، نتیجۀ ارادة  مواجهه با یک نیروي برتر

بی کم و کاست کردها براي دفاع از خانه، 

. زندگی و خودگردانی دمکراتیک آن هاست

چشم انداز رهایی ملی و برخورداري از جامعۀ 

برابر و دمکراتیک، نیروي محرك مقاومت 

در . یزه استکوبانی با چنین سطحی از انگ

، مجامع YPJو YPGمناطق تحت کنترل 

عمومی و کمیته هاي محلی شکل گرفته، و 

مردم امور خود را به شکل دمکراتیک مدیریت 

بروز قدرت مردمی از پایین، درست . می کنند

 مقاومت همان چیزي است که باعث می شود

به . کردهاي کوبانی به عمد برجسته نشود

ه، به ویژه ترکیه، عالوه هیچ قدرتی در منطق

عالقه ندارد که منطقۀ تحت کنترل و مورد 

به عنوان یک الگو در برابر سایر  PKKحمایت 

  .مردم منطقه عرض اندام کند

با این حال در همین جا باید یادآوري بشود که 

خصلت رهبري ناسیونالیستی، ظرفیت و 

پتانسیل باالي آن براي مماشات و قربانی 

است و در اولین فرصتی  کردن منافع بدنۀ خود

که روزنه اي براي مماشات به وجود بیاید، 

چشم انداز . هرگز لحظه اي درنگ نخواهد کرد

وا و چه اجنبش استقالل کردها چه در روژ

سایر بخش هاي کردنشین، به هیچ وجه در 

مورد نوع سیستمی که نهایتاً در پی ایجادش 

به عالوه دست کم . هستند، روشن نیست

باید نشان بدهد که  دادهاي اخیرهمین روی

شاخه هاي مختلف رهبري کردها، نمی توانند 

و نباید روي کمک امپریالیزم امریکا و متحدین 

مانند رژیم (آن یا قدرت هاي منطقه اي 

  !حساب کنند) جمهوري اسالمی و ترکیه

و شاخه هاي وابسته  PKKدر شرایط کنونی، 

د که ننبه آن نمی توانند همان نقشی را ایفا ک

می تواند ایفا  مثالً حکومت اقلیم کردستان
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حکومت اقلیم کردستان تمام و کمال در ؛ کند

و  داشتهچارچوب طرح هاي امپریالیزم قرار 

همین  به اصوالً زایش و موجودیت آن وابسته

در نتیجه بنا بر ذات امپریالیزم بوده است؛ 

مماشات جویانۀ خود با رهبران داعش سازش 

حد حفر خندق در مرز منطقۀ  سر کرد و تا

کردنشین جزیره در شمال سوریه هم پیش 

رفت؛ به این خیال خام که پس از سقوط 

کوبانی، نوبت اقلیم کردستان نخواهد رسید، 

چون در این منطقه حکومت دست نشاندة 

  !مورد حمایت آمریکا حاکمیت دارد

سال هاست که با ترکیه بر سر حل  PKKاما 

تنازعات بوده است؛  مسألۀ کردها درگیر

یگان هاي نظامی  حکومت ترکیه نیز ارتباط

کوبانی با این سازمان را دستاویز و بهانه اي 

قرار داده است براي تحمیل خواسته هاي خود 

 PKKدر نتیجه  .به امریکا و کسب امتیاز

ولی . ناگزیر وارد تخاصم با امریکا هم می شود

ضد «این منبعث از چشم انداز مبارزة 

آن نیست، بلکه این مورد آخر » مپریالیستیا

  .چیزي است که باید به آن برسد

جنگ، تمام تنش هایی را که در زیر پوستۀ 

جامعه قرار دارد، به روي سطح می آورد و با 

سرعت هر چه بیشتر تناقضات آن را عریان 

جنگ، این قابلیت را هم دارد که . می کند

و » تیکدمکرا«چهرة وحشی بورژوازيِ از نقاب 

دارد، و ورشکستگی دمکراسی  امپریالیزم بر

خوشحالی تمام و کمال . بورژوایی را نشان دهد

حکومت ترکیه در مواجهه با قتل عام و کشتار 

قریب الوقوع در منطقه اي در چند کیلومتري 

مرزهایش، چیزي است که هر کسی به وضوح 

صورت  به دنبال مذاکرات. می تواند ببیند

ت ترکیه در آنکارا، صالح مسلم، گرفته با حکوم

، اعالم کرد که حکومت ترکیه PYDقائم مقام 

با «اجازة بدهد که  PYDحتی مایل نبود به 

سالح و مهمات خریداري و به » پول خودش

کوبانی منتقل کند، مگر این که نیروهاي 

YPG  به ارتش آزاد سوریه بپیوندند و با اسد

درست یعنی هدف اصلی ترکیه (مبارزه کنند 

همین مورد ). از زمان آغاز جنگ داخلی سوریه

به روشنی نشان می دهد که حکومت ترکیه به 

دنبال منافع و جاه طلبی هاي توسعه طلبانۀ 

خود است و نه دفاع از مردمی که در آستانۀ 

  .فاجعه و سالخی به وسیلۀ داعش قرار دارند

به عالوه گزارش هایی همراه با فیلم هاي 

کردي  مختلف آن از سوي منابع مؤید وئیِیوید

که نشان می دهد نیروهاي  منتشر شده است
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داعش درحال دریافت منابع و کمک هاي 

یکی از ویدیوهاي . پزشکی از ترکیه هستند

افشا شده، چهار ستیزه جوي داعشی را 

در  سوریه سوي به درحال عبور از مرز ترکیه

نشان  مهمات و سالح همراه با نزدیکی کوبانی

دهد که از سوي نیروهاي کرد محاصره و  می

چریک هاي  که بعد از این بود. کشته می شوند

YPG  اقدام به پارك یک کامیون بزرگ بر

کردند  روي خط راه آهن مرزي ترکیه و سوریه

انتقال که گمان می رفت ترکیه از آن براي 

نخست وزیر . داعش استفاده می کند کمک به

حبۀ اخیر با داوداغلو در مصا ترکیه، احمد

هنگامی که با این پرسش رو به » سی ان ان«

رو شد که آیا ترکیه در حال حمایت از داعش 

هیچ کسی نمی «هست یا خیر، پاسخ داد که 

در صورتی که انبوه . »تواند این را اثبات کند

شواهد موجود، باورپذیري چنین ادعایی را اگر 

  .بسیار کم می کند دست کم به صفر نرساند،

از آن که پیشروي ناگهانی داعش در پیش 

ها، این گروه را به »سر بریدن«عراق و تصاویر 

صدر اخبار جهان وارد کند، تقریباً براي همه 

این یک حقیقت مسلم بود که ترکیه مشغول 

حمایت و تأمین نیروهاي شورشی و 

. بنیادگرایان اسالمی در سوریه علیه اسد است

سوي این  ترکیه اجازه می داد قلمرو اش از

گروه ها، از جمله داعش، براي انواع حمایت 

  . و پزشکی استفاده شود یهاي مالی، تعلیمات

مداخلۀ منتها آن چه که بورژوازي ترکیه از 

خود در جنگ داخلی سوریه درك نکرد، خطر 

. سرریز شدن این جنگ به خود ترکیه است

کامالً واقعی است، چرا که همان  خطري که

قومی، مذهبی و سیاسی تقسیم بندي هاي 

کاذب در سوریه، در خود ترکیه هم وجود 

. دارد، هرچند با درجات و نسبت هاي مختلف

نبرد کوبانی درحال حاضر به بروز نارضایتی 

. هاي وسیع در کل ترکیه انجامیده است

اقدامات ترکیه، ضربۀ سنگینی به مذاکرات 

صلحی زده است که بین نمایندگان کردها و 

ه براي پایان دادن به جنگ چهل حکومت ترکی

یان بوده است؛ شکاف رج در PKKساله با 

که  را بین ترکیه و کردها و جو بی اعتمادي اي

چندین دهه وجود داشته است، عمیق تر 

خشم کردها از تبانی ترکیه با داعش، به . کرده

. حق و به شکل فزاینده اي رو به رشد است

ه اند، تانک هاي ترکیه در لب مرز صف کشید

لحظه تالش می کند  بهولی داعش لحظه 

  .کوبانی را ببلعد
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حتی براي تحریک بیشتر معترضان، به ارتش 

ترکیه دستور داده شده است که روستاهاي 

اطراف مرز سوریه در نزدیکی کوبانی را تخلیه 

پلیس ضد شورش ترکیه و ارتش به  .کنند

هزاران نفر از شهروندانی که در بسیاري از 

اي اطراف مرز براي مشاهدة نبرد و روستاه

حمایت از کوبانی هایی که به ترکیه گریخته اند 

در واقع شدت . جمع شده اند، حمله برده است

و سرعت تخلیۀ این مناطق و حمله به شاهدان 

با هدف پاکسازي منطقه صورت  عینی وقایع،

می گیرد، به طوري که حمایت هاي ارسالی 

بل مشاهده و براي داعش از طرف ترکیه قا

همین که گروهی از شورشیان . اثبات نباشد

داعش به دنبال حمالت هوایی امریکا توانستند 

از مرز عبور کرده و وارد ترکیه شوند، اثبات 

از مرز  ردرحالی که عبور و مرو. این مدعا است

به طور کامل از طرف نیروهاي ترکیه رصد می 

. شود، ولی با این وجود آن ها گیر نیفتادند

نهایتاً این شهروندان غیرنظامی لب مرز در 

  .سمت ترکیه بودند که آن ها را تعقیب کردند

خمپاره ها و گلوله هاي داعش هم در چندین 

مورد به سمت ترکیه رسیده و به تعدادي از 

ساختمان ها و شاهدان عینی برخورد کرده 

است که هرچند مجروحین زیادي برجاي 

بوده که تلفات  ولی کامالً تصادفی گذاشته،

با این وجود نیروهاي . نداشته است جانی دربر

   .دندمسلح ترکیه هیچ واکنشی نشان ندا

پارلمان ترکیه اخیراً طرحی را تصویب کرد که 

به نیروهاي مسلح ترکیه اجازة پیوستن به 

این طرح به . ائتالف علیه داعش را می داد

عالوه خواهان ایجاد یک منطقۀ پرواز ممنوع 

مال سوریه براي محافظت از ترکیه در در ش

این مورد، از نقطه نظر . برابر تهدید داعش بود

کردها، تهدید مستقیم به تهاجم به 

دستاوردهایی است که به سختی در روژاوا به 

اکراه ترکیه از هرگونه حمایت از . دست آمده

تهاجمات  کوبانی و صرفاً ایفاي نقش نظاره گرِ

  .خوبی تقویت می کند داعش، این دیدگاه را به

به عالوه نبرد کوبانی، اوج ریاکاري و تزویر 

. امپریالیزم امریکا را به نمایش گذاشته است

نمونه اش این بود که ایاالت متحده، همراه با 

شرکاي ائتالفی خود تصمیم به حمالت هوایی 

علیه مواضع داعش و سایر گروه هاي 

جم بنیادگراي اسالمی در منطقه به دنبال تها

هدف از حمالت هوایی . داعش به عراق گرفت

و براي جلوگیري از » انسان دوستانه«ظاهراً 

قتل عام شهروندان غیرنظامی در سوریه و 
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عراق به دست داعش و جلوگیري از اضمحالل 

  .حکومت عراق توصیف شده بود

» انسان دوستانه«اما تاجایی که به حمایت 

ر بازمی گردد، طی همین یک ماه گذشته د

هیچ جایی به اندازة کوبانی این حمایت 

ي و الزم نبوده است؛ این کوبانی است که رضرو

از سه جبهه درگیر نبرد با داعش است و در 

حمالت . ، مشغول نزاع با ترکیه»جبهۀ چهارم«

نابودي «هوایی محدود، تأثیر ناچیزي در 

هاي داعش به عنوان هدف اعالم »زیرساخت

واقع حمالت در . شدة این حمالت داشت

هوایی در اطراف کوبانی ظاهراً برعکس مثل 

یک قیف داعش را به کوبانی نزدیک تر 

تنها در روز گذشته بود که حمالت . ساخته

. هوایی امریکا تأثیري ملموس بر داعش داشت

تا حد ممکن به » بنا به دالیلی«اما این هم 

  .تعویق افتاد

امپریالیزم » حمایت«در نتیجه مداخله و 

یکا این معناي اخص را دارد که  آن ها می امر

خواهند قبل از این که اصوالً کاري براي 

از  YPGو  PYDکوبانی انجام دهند، » نجات«

وعدة حکومت ترکیه به . بین رفته باشند

ممانعت از سقوط کوبانی، با عملکرد خود آن 

در همان حال که مدافعین . در تناقض قرار دارد

ن دارند براي مبارزه کوبانی از هرچه در توا

استفاده می کنند، نیروهاي ترکیه صرفاً نظاره 

پیش  PYD و PKKمقامات کرد . گر هستند

ها زمانی نبینی می کنند که نیروهاي ترکیه ت

علیه داعش در کوبانی حرکت خواهند کرد که 

YPG واضح است . نقداً شکست خورده باشد

که ترکیه ترجیح می دهد درهم شکسته شدن 

ا را ببینند تا مبادا به الگویی براي واروژ

نبرد کوبانی نشان . کردهاي ترکیه تبدیل شود

می دهد که امریکا نگران دفاع از منافع خود 

. »حمایت بشردوستانه«در عراق است تا 

داعش مدت ها قبل از تهاجم خود به عراق هم 

وجود داشت و سال ها به سبعیت و وحشی 

ردها بودند در واقع این ک. گري دست می زد

 -، جبهۀ النصره2013و  2012که در سال هاي 

امریکا  .را از روژاوا دفع کردند -پیشینۀ داعش

تنها زمانی به داعش توجه کرد که منافعش را 

وگرنه تا قبل از این، . در عراق به خطر انداخت

مشغول حمایت و تأمین مالی مستقیم و 

امروز براي حکومت هاي . غیرمستقیم آن بود

ی پایان دادن به حاکمیت چپگراي روژاوا غرب

  .به مراتب مهم تر از نبرد واقعی با داعش است
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درحال حاضر تعداد زیادي از متخصصین و 

پرسنل نظامی سابق همگی در مصاحبه هاي 

تلویزیونی و مطبوعاتی خود متفق القول، و به 

که جنگ هوایی و  درستی، اعالم کرده اند

به هیچ وجه براي برتري در این نبرد هوایی، 

مخمصۀ کوبانی  ؛شکست داعش کافی نیستند

 .به وضوح همین را نشان داده است

بنابراین نقش امپریالیزم در ایجاد نیروهاي 

سیاه بنیادگرا و حکومت هاي استبدادي، نه 

قابل کتمان است، نه مختص به خاورمیانه و نه 

مرتبط با تغییر چهار سال یک بار حکومت ها 

مسأله بر سر خود . امپریالیستیدر کشورهاي 

امپریالیزم و مکانیزم درونی و ذاتی آن است، و 

 2003تهاجم سال . نه مهره هاي سخنگوي آن

به عراق، کل منطقه را کابوسی تاریک کشاند 

سهم . که تاکنون میلیون ها قربانی گرفته است

 بوش و جمهوري خواهان در ایجاد چنین

اما نباید  .وضعیتی نیاز به یادآوري ندارد

فراموش کرد که قبل از او، جناب کلینتون 

دمکرات بود که تحریم هایی بی رحمانه را به 

مردم عراق تحمیل کرد که بالغ بر یک میلیون 

کشته، از جمله نیم میلیون کودك، برجاي 

امور خارجۀ  رو مادلین آلبرایت، وزی. گذاشت

وقت در واکنش به این پیامد در برنامۀ 

با وقاحت اعالم کرد » شصت دقیقه«تلویزیونی 

وقتی اوباما . »این هزینه، ارزشش را داشت«که 

آن هم با  - در پوشش موجی از انتقاد به بوش

ی موجود بر سر جنگ یتکا به خشم و نارضاتا

روي کار آمد، شخص او و وزیر امور  -عراق

خارجه اش هیالري کلینتون، سال ها اشغال 

وباما تاکنون کم حکومت ا. عراق را تداوم دادند

  .تر از هفت کشور را بمباران نکرده است

جمهوري خواه یا دمکرات، بوش یا کلینتون؛ 

اسامی تغییر می کنند، اما منافع بنیادي و 

چنان یکسان جاي اصلی امپریالیزم امریکا هم

نیکسون، ریگان و بوش . خود باقی می ماند

پدر و پسر، به حق به عنوان دشمنان بشریت 

نام گرفته می شوند، اما نباید فراموش زیر دش

کرد که جناب جیمی کارتر دمکرات و قهرمانِ 

نیاي  -»مجاهدین«بود که ابتدا » حقوق بشر«

. را در افغانستان بنا کرد -طالبان و القاعده

دمکرات هایی ماند جان اف کندي و  لیندن 

جانسن بودند که صدها هزار سرباز را ارسال و 

ق بمباران با خاك یکسان هندوچین را از طری

وقتی فرانکلین روزولت لیبرال با . کردند

دیکتاتور نیکاراگوئه، آناستازیو  سبعیت

شاید حرام « فتسوموزا مواجه شد با طعنه گ

. »!زادة باشد، اما به هر حال حرام زادة ماست
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این چکیدة امپریالیزم است و درست به همین 

  .دلیل غیرقابل اتکا و اعتماد

وه درست همان طور که ظهور به عال

بنیادگرایی و حکومت هاي استبدادي خود 

محصول مستقیم پدیدة امپریالیزم بوده اند، 

 -از جملۀ مسألۀ ملی کردها - مسألۀ ملی هم

در خأل و بدون ارتباط با این پدیده به وجود 

، هنگامی که میلیون ها 1915در نوامبر .نیامده

ر براي کارگر اروپایی درحال کشتن یک دیگ

حفظ بورژوازي خود و مستعمرات آن بودند، 

نمایندگان امپریالیزم بریتانیا و فرانسه 

مذاکراتی را در مورد نحوة تقسیم کردن 

امپراتوري عثمانی بعد از شکست آن آغاز 

، پس از آن که مسألۀ 1916در مه . کردند

سرنوشت استان موصل حل شد، معاهدة 

مرزهاي . منعقد گردید» پیکو-سایکس«ننگین 

مصنوعی و ساختگی خاورمیانۀ امروز، عموماً 

مرزها . یادگار همین معاهدة پنهانی هستند

چنان ترسیم شدند که اعراب به چندین 

تقسیم گردیدند؛ ) »کشور«و متعاقباً (منطقه 

سرنوشت آن چه که به فلسطین شهرت یافت، 

به نتیجۀ نهایی جنگ واگذار گردید؛ و حق 

به . ک میهن انکار شدکردها براي داشتن ی

همین دلیل است که بررسی پدیدة امپریالیزم 

و تاریخ آن، تنها نقطۀ شروع منطقی و صحیح 

براي درك آن وضعیتی است که امروز با آن رو 

  . به رو هستیم

طی چند روز گذشته اعتراضات وسیعی در 

 تانبولشهرهاي مهم سراسر ترکیه، از جمله اس

در بسیاري از . و ازمیر، صورت گرفته است

شهرهاي کردنشین ترکیه، دیاربکر، باتمان، 

، گزارش هایی از درگیري هاي ...ماردین و 

. خشن میان تظاهرکنندگان و پلیس می رسد

تظاهرکنندگان تعدادي از ساختمان هاي حزب 

عدالت و توسعه را در بسیاري از شهرهاي کرد 

به آتش کشده اند، و برخی ایستگاه هاي 

. استرش و تسخیر قرار گرفته پلیس مورد یو

در واکنش به این امر، ارتش ترکیه در بسیاري 

از شهرهاي کردنشین به حالت آماده باش وارد 

این تظاهرات بخشاً پاسخی . خیابان شده است

به گسترش  PKKبود به فراخوان رهبري 

مبارزة کوبانی به تمامی بخش هاي کردستان و 

ز جمله حتی شهرهاي مختلف ایران، ا. جهان

کردستان، هم شاهد اعتراضاتی در دفاع از 

  .مبارزات کوبانی بوده است

ولی این تحوالت مهم، در غیاب رهبري انقالبی 

نبرد کوبانی، می  .دیر یا زود متوقف خواهد شد
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تواند جرقه اي باشد که ملت کرد را بار دیگر 

مارکسیست هاي انقالبی از . به حرکت درآورد

شان، چه در کوبانی و چه مردم کرد در مبارزه 

با این . در سایر نقاط، قاطعانه دفاع می کنند

حال تأکید می کنند که مسألۀ ملی کردها با 

پدیدة امپریالیزم به وجود آمده، پس ناگزیر 

تنها با نفی و نابودي آن هم حل خواهد شد نه 

مبارزة ضد امپریالیستی، با . در چارچوب آن

؛ است تنیدهمبارزة ضد سرمایه داري درهم 

نابودي این دو از مدار انقالب سوسیالیستی 

تنها راه پیروزي، نه چشم انداز و . می گذرد

افق بستۀ ناسیونالیستی، که بالعکس 

خصلت . م سوسیالیستی استنالیزانترناسیو

ناسیونالیزم در هر شکل آن، مماشات با 

بورژوازي است و در هر لحظه اي که فرصت 

دة جمعی پشت خود را پیدا کند، بی درنگ ارا

. قربانی منافع تنگ نظرانۀ اش خواهد کرد

هرگونه مبارزه و دخالتگري مارکسیستی که 

قادر نباشد مبارزات جاري را به این هدف 

متصل کند، از سطح آژیتاسیون و تهییج فراتر 

اگر نیروهاي مارکسیست انقالبی  .نخواهد رفت

در شرایط کنونی در کوبانی حاضر باشند، با 

مین چشم انداز و به شکل انتقادي، می ه

هم وارد  PKKتوانند با نیروهاي وابسته به 

امروز فقط و فقط یک . شوند» اتحاد عمل«یک 

مسأله در مقابل مارکسیست ها قرار گرفته 

است و آن غلبه بر بحران خود و تدارك براي 

توده هاي مبارز . است نقالبیاایجاد رهبري 

ن خود را وادار به کرد هستند که باید رهبرا

قطع پیوندها و مماشات با بورژوازي در هر 

به جاي نگاه رو به  رهبران کرد. شکل آن کنند

باال، باید به بدنۀ خود نگاه کنند؛ به جاي توهم 

به امپریالیزم، به پتانسیل انقالبی تعیین کنندة 

و مبارزة . پایه هاي توده اي خود ایمان بیاورند

و نیروهاي مترقی در آن ها را با کارگران 

تنها راهی که . سرتاسر جهان پیوند بزنند

جمعیت کرد سوریه می تواند امنیت بلندمدت 

خود را تضمین کند، متحد کردن نیروهاي خود 

با کردهاي ترکیه، عراق و ایران، و همین طور 

در  تسبا جنبش کارگري در این کشورها ا

این تنها راه  .راستاي سازماندهی انقالب

  .ن براي امنیت و رهایی از تهدیدهاستمطمئ

  1393مهر  16 -2014اکتبر  8
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  1بازداشت اوجاالن و مخمصۀ ملیت کُرد

 تد گرانت و فرناندو دالساندرو

  آرام نوبخت: برگردان

 

  

مطلب زیر، نوشته اي است به قلم تد : مقدمه

در ) دو دالساندروفرنانبا همکاري (گرانت 

و در حاشیۀ بازداشت عبداهللا  1999فوریۀ 

اوجاالن طی همین سال و مطرح شدن دوبارة 

تد گرانت، . مسألۀ ملی کردها در سطح جهانی

نظریه پرداز و انقالبی مارکسیست اهل 

آفریقاي جنوبی که بخش اعظم حیات خود را 

گرایش «در بریتانیا گذراند، عضو بنیانگذار 

» فراخوان سوسیالیستی«و بعدها  »میلیتانت

میالدي در بریتانیا بود   80و  70در دهه هاي 

                                                           
1
 http://www.marxist.com/ocalan-kurdish-

turkey260299.htm  

هرچند این . درگذشت 2006که در ژوئیۀ 

مطلب پیش از حملۀ نظامی امریکا به 

افغانستان و عراق و سپس تحوالت بعدي 

خاورمیانه تا همین امروز نوشته شده است، اما 

ست نکات کلیدي آن در مورد رویکرد امپریالی

ها در منطقه، محدودیت رهبري جنبش هاي 

از جمله در ارتباط با مسألۀ حزب  -رهایی ملی

کارگران کردستان و چشم انداز رهبر آن 

و راه حل نهایی خروج از بحران، نه  -اوجاالن

فقط به قوت خود باقی هستند، بلکه در عمل 

به همین دلیل براي نخستین . اثبات شده اند

ب را در اختیار خوانندگان بار ترجمۀ این مطال

 .قرار می دهیم

***  

حزب «بازداشت عبداهللا اوجاالن، رهبر 

دیدگی ، ستم)PKK(» کارگران کردستان

مردم کرد را در کانون توجه کل جهان قرار 

حکومت ترکیه تالش نموده تا . داده است

چون یک تروریست تشنۀ خون، اوجاالن را هم

. ندو مسئول مرگ هزاران ترك تصویر ک

درست است که شمار زیادي از سربازان و 

ساله علیه  15غیرنظامیان ترك در جنگ 

جدایی طلبی کردها جان باخته اند، اما این 
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بلکه خود  ؛مسئولیت، متوجه یک فرد نیست

نتیجۀ ستم ملی بر کردها از سوي طبقۀ حاکم 

ترکیه است، همان طبقه اي که کل کارگران 

رد بودن استثمار می رك یا کُترکیه را فارغ از تُ

هزاران نفر از کردها هم در نتیجۀ عملیات . کند

ارتش ترکیه در جنوب شرقی ترکیه جان 

  .باخته اند

کارگران سراسر جهان می بایست از مبارزة 

مردم کرد در برابر ستمی که به دست رژیم 

با این . ترکیه صورت می گیرد، حمایت کنند

ردم کرد حمایت از هدف و آرمان مصرفاً حال 

بلکه توضیح آن چه در پس این . کافی نیست

ستم بر کردها نهفته است و نشان دادن راه 

مشخص خروج از بن بست پیش روي آن ها 

  .نیز ضروري است

بازداشت عبداهللا اوجاالن، جزئی از یورش 

این . رد در ترکیه استمداوم بر اقلیت کُ

اروپایی  هاي قدرت یک از واقعیت که هیچ

اعطاي حق پناهندگی به اوجاالن  حاضر به

نبود، نشان می دهد که آن ها همگی تلویحاً از 

خواست ترکیه براي این بازداشت حمایت 

  .کردند

اوجاالن از چندین کشور اروپایی تقاضاي 

کم یک محکمۀ بین المللی پناهندگی یا دست

اما هیچ کسی آمادة اعطاي این . نموده بود

ق پناه جویی در پناهندگی نبود، درحالی که ح

تمامی قوانین اساسی آن ها درج گردیده 

در واقع، آن ها زمانی چنین حقی می . است

دهند که منافعشان تأمین شود، به همین دلیل 

  .چنین حقی را از اوجاالن دریغ داشتند

  درخواست اوجاالن براي پناهندگی

آلمان در ابتدا خواهان دستگیري اوجاالن شد؛ 

ذشته در جستجوي وقتی اوجاالن سال گ

پناهندگی به خاك ایتالیا قدم گذاشت، به 

اما پس از . دلیل درخواست آلمان بازداشت شد

بازداشت، مقامات آلمان استرداد او را طلب 

آلمانی ها عالقۀ چندانی نداشتند که . نکردند

در نتیجه . تنها باقی بمانند» دردسر«با این 

ل حکومت ایتالیا به حال خود رها شد تا مشک

ایتالیا قادر به استرداد اوجاالن به . را حل کند

ترکیه نبود، چون قانون اساسی این کشور، 

استرداد زندانی را به کشورهایی که مجازات 

بنابراین به . مرگ داشتند ممنوع می کرد

اعمال فشار بر او متوسل شد و به او فهماند که 

اوجاالن که وادار به . در این کشور جایی ندارد
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یتالیا شده بود، چندین هفته را در سفر ترك ا

دور نیمی از جهان به دنبال یک پناهگاه امن 

او به حکومت یونان تقاضا فرستاد، . سپري کرد

اما کل آن چه می توانستند ارائه کنند، سفارت 

و آن هم مشخص شد که یک . شان در کنیا بود

  . تله است

همین نشان می دهد که چه طور حکومت هاي 

ی از حق تعیین سرنوشت براي ملل غرب همگ

کوچک تر حرف می زنند، اما در عمل با آن ها 

به عنوان تغییري بسیاري جزئی در مانورهاي 

  .خودشان برخورد می کنند

به وضوح مقامات ترکیه را در  CIAسازمان 

جریان حضور اوجاالن در سفارت یونان در 

حکومت . قرار می داد) پایتخت کنیا(نایروبی 

هم مشغول فریب اوجاالن براي ترك یونان 

سفارت بود و طوري برخورد کرد که او باور کند 

روشن است که . در شرف پرواز به هلند است

حکومت یونان تحت فشار شدید از طرف 

ترکیه، متحد مهمی در . ایاالت متحده بود

  .منطقه براي ایاالت متحده محسوب می شود

با این حال همکاري حکومت یونان در 

زداشت اوجاالن وضعیت یونان را بی ثبات با

نخست وزیر یونان، کوستاس . کرده است

پاپاندرو، به خاطر آن که گذاشته بود اوجاالن 

به دست ترکیه بیافتد، در کشورش خودش زیر 

وزیر امور . ضرب و حملۀ شدید قرار گرفت

خارجۀ یونان و دو وزیر دیگر وادار به استعفا 

نارضایتی از آن چه  این موضوع به بروز. شدند

دیده می شود، منجر » خیانت«که به حق یک 

با مخالفت هایی در » سیمیتیس«. گردیده

. حزب خودش، یعنی پاسوك، رو به شده است

جوانان پاسوك تظاهرات هایی را در 

همبستگی با کردها، در مخالفت آشکار با 

  .رهبري حزب سازمان داده اند

نمایندة [درو پاپان«به گزارش نیویورك تایمز، 

اضطراب خود را  ]وزیر خارجۀ حکومت پاسوك

از دیپلماسی شکست خوردة حکومت پنهان 

یونان، با هر اندازه اشتباه، در ": او گفت. نکرد

 "بازگرداندن اوجاالن به ترکیه مسئولیت دارد

احساس تحقیر به روشنی در "و ادامه داد 

افکار عمومی وجود دارد که باید درنظر گرفته 

بازداشت اوجاالن، که تا زمان . "شود

دستگیري به وسیلۀ مأمورین ترکیه، تحت 

حفاظت یونان در نایروبی قرار داشت، براي 

بسیاري از یونانی هایی که با هدف کردها 

نیویورك (» ...همدردي داشتند، ویرانگر بود

  )19/2/99تایمز، 
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پیش از این هم رو به » سیمیتیس«محبوبیت 

ادهاي اخیر، به افزایش این روید. کاهش بود

. بیشتر مخالف با حکومت او منجر خواهد شد

در واقع او در مواجهه با این مخالفت ها تالش 

کرده است که صورت خود را با افزایش عوام 

و همین . فریبی هاي ضد ترکیه سرخ نگاه دارد

الزماً به افرایش تنش بین این دو کشورِ عضو 

  .اتحاد ناتو منتهی می شود

این تمامی حکومت هاي اروپایی در قبال بنابر

سرنوشتی که اکنون انتظار اوجاالن را می کشد 

 36در ترکیه مقامات جزوه اي . مسئول هستند

صفحه اي از اعترافات این مرد به دست آورده 

ناگفته می توان حدس زد که از چه روش . اند

هایی براي گرفتن اعترافات استفاده شده 

نامۀ گاردین همان طور که روز. است

تنها «اشاره کرد، این عبارت که ) 26/2/99(

بازجویان آقاي اوجاالن می دانند که او حقیقتاً 

به روشنی داللت بر شکنجه » چه گفته است

  .هایی دارد که احتماالً به کار گرفته شده است

 زمینۀ تاریخیپیش

  

پیش از آن که این رویدادها رخ بنماید، 

حتی چیزي از ملیت  بسیاري از مردم احتماالً

اما کردها کیستند؟ شمار . کُرد نشنیده بودند

میلیون نفر  27تا  24کردها مجموعاً به حدود 

کردستان قلمرویی به وسعت . می رسید

بخش اعظم کردستان میان . فرانسه دارد

ترکیه، ایران، عراق و سوریه تقسیم گردیده 

جزیره «است، درحالی که بخشی در مناطق 

 سابق تر در جمهوري هاي شورويکوچک» اي

مرزهایی که کردستان . در قفقار به سر می برند

را جدا می سازند، مرزهایی مصنوعی هستند 

که برخالف میل مردم کرد و مطابق با منافع 

این مرزها هستند . امپریالیزم کشیده شده اند

که روستاها، شهرك ها و حتی خانواده ها را از 

  .دیگر جدا ساخته اندیک

کردها، یکی از باستانی ترین مردم خاور 

سال، مدت  2500نزدیک هستند که قریب به 

ها پیش از آن که ترك ها فرابرسند، در ناحیه 
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آن ها . اي موسوم به کردستان می زیسته اند

زبان خود را دارند که به گویش هاي مختلفی 

زبان هاي عربی  اتقسیم می شود، و ارتباطی ب

این بین گویشی که وسیعاً در . یا ترکی ندارد

گویشی که . رمانجی استصحبت می شود، کُ

درصد  90درصد تمامی کردها، و  60تقریباً 

گویش مهم . کردهاي ترکیه صحبت می کنند

درصد  25دیگر، سورانی است که تقریباً 

کردها، به خصوص در عراق و ایران، صحبت 

به زبان کردي  ی غنی و فراوانادبیات. می کنند

دارد که به سدة دهم پس از میالد بازمی وجود 

اکثریت قریب به اتفاق کردها، مسلمان . گردد

درصد  15درصد سنی و  75هستند، نزدیک به 

  .مسلمان علوي

کردها نقش برجسته اي در تاریخ این منطقه 

. که به دوران باستان بازمی گردد ایفا کرده اند

طبق منابع عربی و ارمنی، کردها چندین دولت 

م در طول دورة اسالمی بین سده هاي دهم مه

و سیزدهم و همین طور در گذشتۀ دورتر، 

سلطان صالح الدین، بنیان . بنیان گذاشتند

گذار دولت و سلسلۀ ایوبیان بود که مصر، 

سوریه و کردستان را دربرمی گرفت، و نقش 

  .بسیار مهمی در تاریخ ایفا کرد

ترك ها که ریشه هایشان در آسیاي میانه 

ست، مدت ها بعد، پس از سدة یازدهم به آن ا

نقطه اي که امروز به عنوان ترکیه شناخته می 

شود، رسیدند و دولت سلجوقی و متعاقباً 

امپراتوري هاي . عثمانی را بنیان گذاشتند

عثمانی و پارس بر سر کردستان به نزاع 

موفق شدند  کردستان فرمانروایان. برخاستند

ي از یکی و سپس با جانبدار تا مدت ها که

با این حال . دیگري، خودمختاري را حفظ کنند

، کردستان رسماً بین میالدي 1638در 

امپراتوري هاي عثمانی و پارس در عهدنامۀ 

از آن زمان به بعد، . تقسیم شد »قصر شیرین«

 .کردستان، طعمۀ سلطۀ بیگانگان بوده است

  خیانت امپریالیزم فرانسه و بریتانیا

وزدهم، کردها به مبارزه براي در آغاز قرن ن

وحدت و استقالل کردستان پرداختند که 

اما در پایان . همواره با شکست رو به رو شد

خستین جنگ جهانی، مسألۀ کردها باري ن

امپراتوري عثمانی سقوط . دیگر پدیدار شد

به چندین  ،کرد و نواحی سابقاً تحت سلطۀ آن

، 1920در سال . دولت جدید تقسیم شد

ة سور به امضاي ترکیه و نیروهاي متقین معاهد

  .رسید
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چه چنان«: هدة فوق اعالم می کردامع 64مادة 

رد در درون نواحی طی یک سال مردم کُ

ناحیۀ موسوم به [ 62تعریف شده در مادة 

نشان دهند که اکثریت جعیت ...  ]کردستان

این نواحی مایل به استقالل از ترکیه است، و 

نیز  ]»اتحادیۀ ملل« شوراي[چه شورا چنان

تشخیص دهد که این مردم قادر به چنین 

استقاللی هستند  و اعطاي آن را به آنان 

توصیه نماید، ترکیه بدین وسیله با اجرایی 

نمودن این توصیه موافقیت می نماید و از 

نسبت به این نواحی  کیتتمامی حقوق و مال

  .»می کندپوشی و صرف نظر چشم

اي جدید خود را به عنوان ترکیه در ابتدا مرزه

شامل نواحی تحت «که  تعریف کرد مرزهایی

نزدیک . »رد می شودرك و کُسکونت اکثریت تُ

 اجالسرد پارلمان در نخسین عضو کُ 70به 

ارا حضور داشتند و کدر آن »ملی اعالي مجمع«

نمایندگان کردستان در «عنوان  رسماً به

، »عصمت پاشا«. منصوب شدند» مجلس

ترك، موقع امضاي پیمان لوزان در نمایندة 

کردها نه یک «اعالم کرد که  1923سال 

اقلیت، که یک ملت هستند؛ حکومت در 

چنین کردها آنکارا، حکومت ترك ها و هم

  .»است

. اما این صرفاً فریب دادن کردها در ترکیه بود

ور و هم پیمان لوزان از همان هم معاهدة س

ي بیش لحظه که امضا شدند، کاغذ پاره ا

امپریالیزم بریتانیا و فرانسه قصد اجازه . نبودند

. به کردها براي داشتن دولت خود را نداشتند

در پروسۀ بنا شدن دولت مدرن ترکیه، جایی 

امپریالیزم بریتانیا . براي کردها وجود نداشت

ور را پاره پاره کرد و تا آن جا پیش معاهدة س

در را علیه کردها  RAFرفت که هواپیماهاي 

  .ا به کار گیرده در کوه هایشانپناهگاه 

زبان . متعاقباً موجودیت کردها انکار شد

ردي، حتی مفاهیم کُ مکردي، فرهنگ و رسو

مادة . هم ممنوع شدند» کردستان«و » کرد«

پیمان لوزان، که مطابق با آن شهروندان  39

ترکیه حق به کارگیري آزادانۀ زبان هاي 

ئونات زندگی مختص به خود را در تمامی ش

ردي به کل در و زبان کُ ل گردیدداشتند، پایما

صحبت . نظام آموزشی و مطبوعات ممنوع شد

دربارة کردها و هرگونه انتقاد از ستم به آن ها، 

یک جرم سنگین محسوب گردید که با 

  .مجازات شدیدي رو به رو می شد

خیانت امپریالیزم بریتانیا و فرانسه به کردها 

ژوئیۀ  24 منعقد شده به تاریخ ،در پیمان لوزان
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، متجلی شد که منطقه را بدون ذکر نامی 1923

از کردها میان ترکیه، ایران و عراق تقسیم می 

بنابراین آن نواحی کردستان که بخشی . نمود

از امپریاتوري عثمانی بود، یک بار دیگر چند 

بخشی از آن ها مشمول قیومیت . تکه شد

ترین بخش بزرگ و .بریتانیا و فرانسه می شد

  .کردستان در داخل ترکیه باقی ماند

یک شورش وسیع در  1925در نتیجه در سال 

جنوب کردستان ترکیه صورت گرفت و دو 

سال بعد، یک جنبش مقاومت شکل گرفت که 

. و شرق ادامه یافت لبه مدت سه سال در شما

این شورش ها از سوي ارتش ترکیه خاموش 

خشن و تلفات  یشد، اما تنها پس از نزاع

حکومت ترکیه سپس یک سلسه از . سنگین

دات را با هدف حل کردن کردها در درون یتمه

ملت ترك و محو کردن هویت ملی و فرهنگ 

به خصوص مطالعۀ . متمایز آن ها معرفی کرد

زبان ترکی اجباري شد، و کردها رسماً به 

  .شهرت یافتند» کردهاي کوهی«

خیزش هاي  این ستم بر کردها منجر به بروز

، »آرارات«آن ها در  ترینِتري شد، مهمبیش

دولت . ، رخ دادند1938، »درسیم«، و 1930

ترکیه به طور ممتد به جنگ در کردستان 

اعمال ترکیه از طریق  1979و از . دامن زد

و  »وضعیت فوق العاده«اعالم ، »نظامی انونق«

بر کردستان حاکمیت داشته  ،یک جنگ کثیف

  .است

روز، کردهاي ترکیه به عنوان یک اقلیت تا به ام

، چرا که در غیر به رسمیت شناخته نمی شوند

این صورت باید حق تحصیل به زبان هاي خود 

ممنوعیتی که آخرین . داشته باشندهم را 

حکومت نظامی ترکیه بر استفاده از زبان کردي 

کرده بود، در سال  وضعدر زندگی روزمره 

چنان در رسانه ها رفع شد، اما کردي هم 1991

و نهادهاي آموزشی یا سیاسی غیرقانونی 

در همین لحظه، پرونده اي در دادگاه . است

براي ممنوعیت حزب کردي اصلی ترکیه در 

حتی دفاع از حقوق کردها به . جریان است

شکلی مسالمت آمیز هم یک جرم محسوب 

  .می شود

  مخمصۀ کردها در عراق و ایران

زهاي عراق هم از رکردهاي ساکن در درون م

زمان جنگ جهانی اول درگیر مقاومت در برابر 

، 1923تا  1919ستم بوده اند که خیزش هاي 

 این مدعاگواه  ،و پس از آن 1933مجدداً 

ترین خیزش کردها در عراق، در بزرگ. هستند
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. به طول انجامید 1970آغاز شد و تا  1961

حاکمین عراق پس از سرنگونی سلطنت مطلقه 

، به طور صوري هویت کردي را به 1958در 

با این وجود ما همواره اما . رسمیت شناختند

شاهد یک تخاصم و درگیري مداوم بوده ایم 

گیري درتقکه از زمان (دولت عراق میان 

به شکل فزاینده اي  1968حزب بعث در 

 که از(  ، و کردها)شدهمتمرکز و استبدادي 

و  ندستانی برخوردارسنت هاي قبیله اي کوه

رو به عنوان یک ملت بالقوه،  آن هاخودآگاهی 

   ).به رشد است

با » توافقی«، حکومت عراق به 1970در سال 

کردها بر سر یک منطقۀ خودمختار دست 

صرفاً یک تاکتیک فرسایشی از  ایناما . یافت

شرایط توافق را  نهایتاً طرف بغداد بود که

نادیده گرفت و بنابراین آتش جنگ جدیدي را 

به طول  1991برافروخت که تا  1975ل ار سد

ایران درحال حمایت از کردهاي عراق . انجامید

به روال همیشه، ایران از کردهاي عراق . بود

چنان به ستم حمایت می کرد، درحالی که هم

صدام حسین . ردهاي خود ادامه می دادبر کُ

امتیازات  در ابتدا یک سلسلهتحت فشار 

براي پس سپس اما . کرداعطا قلمروي به ایران 

گرفتن همین مناطق، جنگ ویرانگر هشت 

 نشینساله را با ایران آغاز نمود که مناطق کرد

صدام حسین به . به نابودي کشاندعراق را 

طول برخی از کردها از ایران در بهانۀ حمایت 

، با ویرانی )1988تا  1980(عراق -جنگ ایران

هاي  روستاها و حمله به روستائیان با سالح

شیمیایی واکنش نشان داد که به مرگ فجیع 

  .هزاران کرد انجامید

صدام حسین متحمل شکست سنگینی در 

شد و کردها باري دیگر ) 1991(جنگ خلج 

زمان آن ها در شهرهاي صنعتی هم. شوریدند

که صنعت  -مانیه، کرکوك و اربیلیسل - شمالی

نفت در آن متمرکز شده است، به طور 

با الهام از انقالب . برخاستندخودانگیخته اي 

هم شوراهایی  ها ، آن1979ایران علیه شاه در 

را دایر کردند که تنها با ارتش عراق درهم 

شکسته شد، و امریالیزم غرب هم هیچ کاري 

باري دیگر می بینیم . براي کمک به آن ها نکرد

که چگونه سرنوشت کردها وابسته به منافع 

  .لیزم امریکا، شدم، این بار امپریازامپریالی

جهه با خیزش اامپریالیزم امریکا در مو

خودانگیختۀ کردها در شمال عراق، گارد 

جمهوري خواه صدام را دست ناخورده باقی 

گذاشت تا خود براي اشغال مجدد شهرهاي 
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امپریالیست . کردنشین در شمال حرکت کند

 در قدرت حسین صداممسلماً باقی ماندن ها 

ترجیح می ب سوسیالیستی بروز یک انقال را به

با این حال، حتی گارد جمهوري خواه . دادند

شکست خورد و از سلیمانیه، مرکز شورش، 

مشکل این بود که هیچ کسی . بیرون رانده شد

 می شدنسبت به آن چه که باید بعداً انجام 

اتحاد « رهبران. استراتژي روشنی نداشت

حزب دمکرات « و )PUK(» میهنی کردستان

با یک چشم انداز تماماً  )KDP(» نکردستا

ناسیونالیستی قادر به تکامل یک استراتژي 

طبقاتی و درخواست از کارگران کل عراق براي 

براي سرنگونی صدام  هاتحاد با آن ها در مبارز

  .حسین نبودند

که شورش کردها درهم شکسته  درست زمانی

پرواز «بود، ایاالت متحده با تحمیل یک منطقۀ 

درجۀ شمالی، به زعم خود  36مدار  در» ممنوع

اي کردهاي ررا ب» پناهگاه امن«یک به اصطالح 

پناهندگان که سابقاً . درون عراق ایجاد کرد

بیرون رانده شده بودند، می توانستند به خاك 

خود بازگردند، اما نه پیش از آن که جنگی 

رت گرفته وجدید میان کردهاي شمال عراق ص

دو شاخه از کردهاي  ،1998تا  1994از . باشد

عراق، یعنی حزب دمکرات کردستان به 

میهنی  رهبري مسعود بارزانی و اتحاد

کردستان به رهبري جالل طالبانی به جنگی 

قدرت بر شمال عراق دست  کسب خونین براي

، دو طرف بر سر 1998در سپتامبر . زدند

تقسیم قدرت به توافق رسیدند و به این 

ایجاد » کومت ملیح«و » پارلمان«ترتیب یک 

  .کردند

امپریالیزم امریکا بنا به خصلت همیشگی خود، 

استفاده کرد تا رد علیه بغداد از مبارزة مردم کُ

خود تبدیل » تحت الحمایه«شمال عراق را به 

این اقدام گستاخانه هیچ ارتباطی با دفاع  .کند

از تعیین سرنوشت به دست خود نداشت، بلکه 

راق صورت می گیر کردن عبا هدف زمین

زم امریکا، اصلی ترین نیروي یامپریال. گرفت

البی در جهان است؛ و این نهایت قضد ان

رد را می رهبران کُ این حماقت و ساده لوحی

ت از منافع یانتظار حما از امریکارساند که 

همان طور که بارها در . خودشان را داشتند

رمیانه و ومناسبت هاي مختلف، به ویژه در خا

لکان مشاهده کرده ایم، رهبران اب منطقۀ

تعیین «بورژواي ملل کوچک، تحت پوشش 

نهایتاً کارگزاران و » سرنوشت به دست خود

ستی از آب در یعمال این یا آن قدرت امپریال

  .یندآمی 
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مسائل کردهاي عراق امروز نیز هنوز حل 

، PUKو  KDPهر دو شاخه، . نگردیده است

فع رقباي صرفاً عروسک خیمه شب بازي منا

این حقیقت . امپریالیست در منطقه هستند

بینیم چندین سال  زمانی برمال می شود که می

 »حزب دمکرات کردستان«با  PKKاست 

-بارزانی در شمال عراق که کنترل مرز ترکیه

و . ، کشمکش دارددست دارددر عراق را 

یگاه هاي ارا به دلیل ایجاد پ PKK نیبارزا

دهاي عراق براي نظامی در داخل قلمرو کر

 !دست زدن به حمله به ترکیه نقد کرده است

جاده اي را که براي حمل  KDP به عالوه

اجناس بین عراق و ترکیه کاربرد دارد کنترل 

ت هایی که بر نقل و انتقال امی کند و از مالی

منتفع  ،اجناس در این مسیر اعمال می کند

تحریم  با وجوداین شامل نفتی که . است شده

سازمان ملل از عراق به خارج ارسال می هاي 

براي حفط این  KDPرهبر. رددگشود نیز می 

سودآوري و روابط خوب با ترکیه، فعالیت هاي 

PKK در عراق را به شدت محدود کرده است .

در  KDPترك ها هم به نشانۀ قدرشناسی به 

در . یاري رسانده اند PKKمبارزه اش علیه 

صرف نیروي با طرف ترکیه نیز  1997سال 

کمک کرد تا مانع از یورش  KDPبه هنگفتی 

PUK شود.  

اخیراً مقامات ترکیه درتالش بوده اند تا هر چه 

را به یک دیگر جوش  PUKو  KDPزودتر 

در آن جا تعطیل  PKKمقرهاي بلکه بدهند تا 

  .بشوند

بدون پایگاه در سوریه و  PKKدر نتیجه 

غذا،  قادر باشند نی کهاعراق، و بدون هوادار

پناهگاه و تسلیحات در اختیار آن ها قرار 

ة من اخراج هاي گستردآن هم به ی(دهند 

تداوم مبارزة چریکی  ،)هاکشوراین از  کردها

  .خود را به مراتب دشوارتر می یابد

 رد در هر دواین البته به کارگران و دهقانان کُ

در این بین، کل . مرز نفعی نمی رساند ويس

ي سازمان ملل قرار کشور تحت تحریم ها

دارد، و کردهاي عراق درست مانند سایر 

  .متحمل آسیب هاي می شوندجعیت عراق، 

سیاست دولت ایران در ستم بر کردها بی 

پس از جنگ . شباهت با سیاست ترکیه نیست

وم جهانی، ایران از سمت شمال تحت اشغال د

بریتانیاي کبیر  صرفشوروي و از جنوب به ت

 »رد مهابادجمهوري کُ«انستند ردها توکُ. درآمد

هاي تحت اشغال شوروي اعالم ورا در قلمر
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اما بالفاصله پس از این، به محض . کنند

بازگشت و خروج نیروهاي ارتش شوروي، 

حکومت در تهران با حمایت بریتانیا و امریکا، 

  .جمهوري مهاباد را نیست و نابود کرد

ل مجدداً هنگامی که انقالب ایران شاه را در سا

سرنگون کرد، کردهاي شمال ایران  1979

توانستند از آزادي نسبی برخوردار شده و یک 

اما این هم . منطقۀ خودمختار را ایجاد کنند

رژیم جدید روحانیت، به . دیري نپایید چندان

سرکوب نظامی کردها و مقاومت مسلحانۀ آن 

یم نوخاستۀ بنیادگراي ژر این ها در برابر

 1979در  حیاتش ی کهرژیم. اسالمی دست زد

خود ادامه  قايچنان به بغاز شد و امروز همآ

  .می دهد

  ریاکاري امپریالیزم امریکا

آن چه هشداري براي حکومت ترکیه به شمار 

، 1990می رفت، این بود که تا اوایل دهۀ 

جنبش اوجاالن کنترل قابل توجهی بر بخش 

: هاي زیادي از شرق ترکیه پیدا کرده بود

اتر محلی، جمع آوري مالیات و برقراري دف

به عالوه این . مدیریت نظام قضایی خود و غیره

حمایت توده اي حقیقی نیز در این  از جنبش

همین مورد توضیح . برخوردار شده بودمناطق 

دهندة کارزار نظامی وحشیانۀ حکومت ترکیه 

تش آاست که طی آن روستاهاي کردنشین به 

ت از به ظن حمای یارانیکشیده شد و بس

گرفتند کشتار قرار  و شورشیان مورد شکنجه

، 1997و  1991بین سال هاي . یا ناپدید شدند

رد در آن چه ناسیونالیست کُ 1500نزدیک به 

» جرایم الینحل«به عنوان  1998که تا ژانویۀ 

سپس یک . رده بندي شده بود، جان باختند

ي گزارش دولتی آشکار کرد که کشتارها

تحت  خه هاي مرگکار جو صورت گرفته،

  .حمایت دولت بوده است

آن . زم امریکا تهوع آور استیریاکاري امپریال

ها از یک سو دربارة مخمصۀ کردهاي عراق 

سخن می رانند، درحالی که در قبال ستم 

آن ها . کردها در ترکیه به ناگهان کور می شوند

 يحتی به ارتش ترکیه اجازة ورود به قلمرو

را دادند، آن  PKKار عراق براي تعقیب و شک

هم با وجود به اصطالح حفاظت کردهاي شمال 

  .به نام صدام حسین» شیطانی«عراق در برابر 

عراق و ایران با منافع » ضدیت«ر طبه خا

امریکا در خاورمیانه، امپریالیزم امریکا آماده 

است که کمک هاي محدودي در اختیار اقلیت 

براین بنا. هاي کرد در این کشورها قرار بدهد
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ناسیونالیست هاي کرد در عراق، به عنوان 

تصویر می شوند، درحالی که » مبارزین آزادي«

کیه به عنوان ررد در تناسیونالیست هاي کُ

این درست است که کردهاي . »تروریست«

. عراق به شکل وحشیانه اي سرکوب شده اند

صدام حسین حتی از سالح هاي شیمیایی 

نفر دریغ نکرده علیه آن ها و کشتار هزاران 

طی سی سال گذشته ارتش مگر اما . است

ترکیه مشغول چه کاري در جنوب شرقی 

کشور علیه کردهاي خودش بوده است؟ ژنرال 

هزار نفر، یعنی  300تا  200هاي ترك بین 

حدوداً نیمی از نیروهاي ارتش ترکیه را در 

عملیات خود علیه جدایی طلبان کرد بسیج 

یک نیروي دائمی  در این بین اند و کرده

در جنوب  هم هزار نفر را 50متشکل از حدود 

  .در اختیار دارندشرقی ترکیه 

  کردهاي ترکیه

وسیع ترین بخش کردستان، که هم از نظر 

جمعیت و هم قلمرو حدوداً یک دوم کل آن را 

تشکیل می دهد، در درون ترکیه قرار می 

به یک سوم کل قلمرو ترکیه  ،این بخش. گیرد

میلیون کرد در  13نزدیک به . شود بالغ می

تا  8درون مرزهاي ترکیه زندگی می کنند، و 

 1.5میلیون در عراق و  5میلیون در ایران،  10

  .میلیون در سوریه

 20تقریباً یک سوم از کارگران مهاجري که طی 

سال گذشته ترکیه را ترك کرده و به   30تا 

اگر . کشورهاي اروپایی آمده اند، کُرد هستند

شمار کردهایی را که طی سال هاي اخیر به 

دالیل اقتصادي و سیاسی از ترکیه و سایر 

بخش هاي کردستان به اروپا گریخته اند به این 

رقم اضافه کنیم، تعداد کردهاي ساکن در 

میلیون نفر می  1کشورهاي اروپایی به حدوداً 

  .رسد

میلون کردي که در ترکیه  12تا  10از تقریباً 

درصد اکنون عموماً در  75تا  70هستند، 

محالت فقیرنشین آنکارا و سایر شهرهاي 

غرب پایتخت، در کنار میلیون ها کارگر ترك 

دیگر به  نفر صدها هزار. زندگی می کنند

شهرهاي کردستان رفته یا اغلب به شکل 

از . غیرقانونی به اروپا مهاجرت کرده اند

کسانی که روستاهاي خود را ترك کردند، 

طبق تخمینی که  -هزار نفر 560به نزدیک 

از سوي  -مورد پذیرش دولت نیز هست

هدف . نیروهاي حکومتی وادار به تخلیه شدند

شامل  PKK عاز تخلیۀ روستاها، نابودي مناب



 80 

مواد غذایی و مردمی بود که احتمال داشت به 

 80طبق منابع حکومت ترکیه، . آن ها بپیوندند

شدند،  درصد از روستاییانی که ساکن شهر

  .بیکار هستند

خبرنگاري از روزنامۀ گاردین از روستایی در 

دیدن  سال جاريجنوب شرقی ترکیه در آغاز 

کرد و دربارة وضعیت پیش روي کردها چنین 

  :گزارش داد

مردانی از روستاي کلکوم در جنوب شرقی «

قهوه  یکیک ساعت در  ظرفترکیه هر روز 

از  بیش... جمع می شوند ۀ مشخص گرد همانخ

شش سال پیش، ارتش ترکیه در اوج  نبرد 

رد، ،  جنبش جدایی طلب کPKKُخود با 

. تش کشید و تخلیه کردآروستاي آن ها به 

قهوه خانه در مرکز شهر پرازدحام دیاربکر 

است، جایی که روستاییان به صدهاهزار نفر از 

دیگر پناهندگانی که وادار به ترك مناطق 

  .ه اندتسروستایی حومه شده اند، پیو

از شدت جنگ کردها کاسته شده، چرا که 

نیروهاي نظامی منطقه را با صدها هزار سرباز 

ذشته گاما حس غربت مانند . آغشته اند

درگیري ها هنوز در ذهن . نیرومند است

کسانی که مایملک خود را از دست داده اند، 

  .احساس خشم ایجاد می کند

لیه همۀ ما تخ": مردي با چشمان غمگین گفت

. هیچ کسی شغل دائمی ندارد"و  "میشده ا

بعضی از ما سعی می کنند در خیابان ها چیزي 

» "بفروشند؛ برخی حتی گدایی می کنند

  ).1999ژانویۀ  2گاردین، (

  PKKحمایت توده اي از 

تنها با توجه به این وضعیت است که می توان 

، به عنوان مبارزترین PKKدرك کرد چگونه 

نالیستی کرد در ترکیه، جناح جنبش ناسیو

توانست به عنوان یک نیروي توده اي در 

حمایت  PKK. شود ظاهرجنوب شرقی ترکیه 

  .پشت خود دارد را رد ترکیهمیلیون کُ

البته نمی توان از بمباران شهروندان غیرنظامی 

در شهرها، یا کشته شدن هرکسی که مطیع 

 ،خواهیکین با هدفنبود  PKKتصمیمات 

این روش ها به  .غماض کردپوشی و اچشم

. برد هدف مردم کرد خدمت نکرده استپیش

باز گذاشته  در واقع دست ژنرال هاي ترکیه را

زي یت به عنوان دستاواست تا از این حمال

براي کارزار نظامی خود علیه کردها و به 

هدف کارگران و  .تفاده کنندسا PKKخصوص 
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رك کارگران ت بارد باید ایجاد وحدت دهقنان کُ

ابر دشمن مشترك، یعنی سرمایه داران و ردر ب

چنین چیزي با . مالکان حاکم بر ترکیه باشد

آن . بمب گذاري هاي تروریستی شدنی نیست

ها باید کارگران ترکیه را که تحت ستم رژیم 

این . ترکیه هستند به سوي خود جلب کنند

ضوعیت دارد که وامر بیش از همه امروز م

ولتریزه شده و در میلیون ها نفر کرد پر

دوش به کارا شهرهایی مانند استانبول و آن

آن ها در . دوش کارگران ترك زندگی می کنند

مغازه هایی کار می کنند که و همان کارخانه ها 

راه حل پیش روي کردها، در . کارگران ترك

مبارزة مشترك همراه با کارگران ترك علیه 

  .گر ترکیه نهفته استمرژیم ست

PKK عالم کرده بود که هدف او نه تنها ابتدا ا

جدایی کامل مناطق کرد زبان از ترکیه، بلکه 

ایجاد دولتی است که تمامی کردهاي ترکیه، 

هیچ . ایران، عراق و سوریه را یکپارچه کند

یک از رژیم هاي منطقه اجازة چنین کاري را 

قادر زم غرب هم یو امپریال. د دادننخواه

همۀ . مل کندچنین چیزي را تح نخواهد بود

این یا آن  ازرژیم هاي منطقه آماده هستند که 

ت هاي کرد پشتیبانی یسناسیونال از هوگر

محدودي داشته باشند، منتها مشروط به این 

که آن ها منافعشان را تأمین کنند، با این حال 

هرگز ایجاد یک  ها هیچ کدام از این رژیم

  .پذیرفت نددولت مستقل کرد را نخواه

  ن امپریالیست هاکشمکش میا

یم هاي ژحمایتی که ممکن است هر یک از ر

منطقه نسبت به این یا آن جنبش 

ناسیونالیستی کرد داشته باشد، تنها منافع 

رژیم . ملی محدود خود آن را بازتاب می دهد

عراق از شاخه هاي مختلف در دوره هاي 

مختلف حمایت کرده است؛ درست همان طور 

اما . ا چنین کرده اندن، سوریه و ترك هاکه ایر

یک دولت ایجاد  براي کردهابه  آن ها کمک

سنتی خواهد  بنیان گذاشتن، به معناي مستقل

کردهاي خودشان نیز  به واسطۀ آنبود که 

چنین چیزي به تجزیۀ . بشوندخواستار جدایی 

و این چیزي . عراق و ترکیه خواهد انجامید

همین . است که ایران از آن بهره خواهد بود

وضیح می دهد که چرا امپریالیزم امریکا به ت

طور مالیم از کردهاي شمال عراق حمایت می 

کنند، ولی به آن اجازة استقرار دولت خودشان 

را نمی دهد؛ چرا که چنین چیزي فشار 

سنگینی را متحمل ترکیه خواهد که می تواند 

  .به تجزیۀ آن در این پروسه منجر شود
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نمی توانند به همین دلیل است که کردها 

اعتمادي به هیچ یک از قدرت  ترینکوچک

هاي امپریالیستی که هر از چندگاهی خود را 

داشته  ،در در جبهۀ آن ها قرار می دهند

تنها به عنوان  ها امپریالیست ها از آن. باشند

تغییري بسیار جزئی در مانورهاي خودشان در 

   .بهره می برندمنطقه 

. زعات استنفت، یک عنصر مهم در این تنا

بخش اعظم ذخایر نفتی عراق در کردستان 

بخشی از منابع نفتی ایران هم در . قرار دارد

. کرمانشاه است فکردستان، در منطقۀ اطرا

ذخایر نفتی ترکیه هم تقریباً به طور انحصاري 

ن، دیاربکر و اباتم رافمناطق اط(در کردستان 

ذخایر نفتی سوریه هم . قرار دارد) ادیامان

در منطقۀ اطراف  در کردستان است، اساساً

خایر ذقلمروهاي کردستان در نظر . سزیر

معدنی مانند آهن، مس، کروم، زغال سنگ، 

  .نقره، طال، اورانیوم و فسفات نیز غنی هستند

عالوه طرح هایی براي توسعۀ میادین نفتی  هب

چگونه قرار . حوضۀ دریاي خزار وجود دارد

هایی است این نفت منتقل شود؟ طرح 

 پیشنهادي براي لوله هاي جدید نفتی مختلف

یکی از آن ها از کردستان ترکیه یا . وجود دارد

نزدیک آن خواهد گذشت و نفت را از 

آذربایجان و سایر کشورهاي تولیدکنندة نفت 

در شهر  اي خزر در شوروي سابق به پایانه

ترکیه نزدیک به منتهی الیه شرقی » جیحان«

  .د کردمدیترانه منتقل خواه

حاکم ترکیه از  ۀکه طبق اینیکی از دالیل 

، همین کنترل این ناحیه دست نخواهد کشید

دلیل دیگر این است که بورژوازي ترکیه . است

بعد از سقوط  یجاه طلبی ها و رؤیاي هاي بزرگ

اتحاد شوروي در سر دارد، به خصوص نسبت 

الحاق طلبی را  رؤیايترکیه . به شرق آن

نفتی شمال عراق درسر می نسبت به میادین 

همین میادین در قلمروهاي کرد نیز . پروراند

در واقع تاخت و تاز به عراق، نه . وجود دارد

را  PKKو شکار نیروي هاي  بیقفقط هدف تع

تأمین می کند، بلکه بهانه اي هم هست براي 

پرواز «منطقۀ . حضور نظامی در شمال عراق

یالیزم در شمال عراق که از سوي امپر »ممنوع

ب تحمیل شده، در واقع به رسیدن ترکیه رغ

  .به این هدف یاري می رساند

اما به . سوریه هم جاه طلبی هاي خود را دارد

دنبال سقوط اتحاد شوروي به عنوان متحد 

اگر اتحاد . شده است ضعیفسابق اش، ت
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چنان یک ابر قدرت باقی می ماند، شوروي هم

که سوریه  به احتمال زیاد ترکیه قادر نمی شد

را در صورت عدم اخراج اوجاالن تهدید به 

یم اسد را با ژر ،حکومت ترکیه. جنگ کند

ت تا به حمایت خود ختهدید به جنگ وادار سا

ملزم  PKKجنگجویان . پایان دهد PKKاز 

که اسد براي آن ها  شدند به ترك تسهیالتی

تحت  نِواقع در لبنا(در سوریه و درة بِقاع 

جاد کرده بود، و این براي اسد ای) کنترل سوریه

  .محسوب می شد آمیزتحقیر

منازعه اي طوالنی بین سوریه و ترکیه بر سر 

. استان هاتاي ترکیه در مرز سوریه وجود دارد

دالیل حمایت سوریه تا اکتبر  از این یکی

 PKKدر این مقطع (بود  PKKاز  1998

مشغول مبارزه با حکومت آنکارا بود و در عین 

رد خود را در شمال ه یک میلیون کُحال البت

بازي قدرتی که در منطقه ). ساکت می کرد

دید  اقعهصورت می گیرد را می توان در این و

که اسد یک ماه  پس از تسلیم در برابر ترك 

ها، وعدة کمک نظامی را از روسیه دریافت 

  .کرد

امپریالیزم امریکا دربارة موقعیت ترکیه بسیار 

س از اسرائیل، متحد چرا که پ ،نگران است

نزاع مابین یونان و   .اصلی اش در منطقه است

ترکیه چندین سال است که در جریان بوده و 

جاه طلبی . قرار دارد نقطۀ جوشدر آستانۀ 

درحال  رکیه،هاي امپریالیستی طبقۀ حاکم ت

اضافه شدن به تنش هاي رو به رشد با سوریه، 

ه همین توضیح می دهد ک. عراق و ایران است

. چرا هم اکنون عمالً متحد اسرائیل است

است  ی ترکیهاسرائیل درحال تأمین تسلیحات

و ترکیه هم به اسرائیل اجازه داده است که 

را در  خود نظامی هوایی تعملیات تمرینا

در این صف بندي، . انجام دهد کشورشقلمرو 

. ایاالت متحده درحال حمایت از ترکیه است

لیزم امریکا بود که در واقع این فشار امپریا

یونان را وادار کرد اوجاالن را به ترك ها 

روسیه همراه با متحدین تاریخی . تحویل بدهد

همان طور که دیده (خود یعنی سوریه و عراق 

  .استاوضاع  درحال مشاهدة دقیق) ایم

  در وضعیتی بغرنج PKKمبارزة 

یورش نظامی عظیم از طرف ارتش ترکیه، 

خلع  يبرا PKKه بر همراه با فشار فزایند

سالح پایگاه هاي خود در سوریه، اکنون به آن 

به لحاظ نظامی درحال  PKKمعناست که 

اما این مورد پیش از . عقب نشینی است
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در واقع، . دستگیري اوجاالن هم مصداق داشت

طنز موقعیت کنونی این است که اوجاالن 

براي » راه حل سیاسی«درحال پیشنهاد یک 

درحالی که خود را بر  PKK. تنازعات بود

نمونه هایی مانند ایرلند شمالی، فلسطین، و 

در ) ETA(» سرزمین باسک و آزادي«گروه 

کشور باسک متکی کرده، براي دومین بار یک 

اعالم  1998آتش بس یک جانبه را در سپتامبر 

  .کرد

اوجاالن فراخوان به یک کردستان مستقل را 

حکومت هاي کنار گذاشت و به اتحادیۀ اروپا و 

ختاري محدود به مطاي خودعاروپایی براي ا

مسلماً این راهی . کردهاي ترکیه متوسل شد

نیست که کسی بتواند از یک رهبر کمونیست 

شما نمی توانید از . واقعی انتظار داشته باشد

بورژوازي اروپاي غربی انتظار هرگونه کمک 

واقعی را براي کردهاي تحت ستم داشته 

مبادالت  و اروپا پیوندها اتحادیۀ. باشید

اقتصادي مهمی با ترکیه دارد و به دنبال آن 

است که ترکیه را در گام بعدي وارد اتحادیه 

حکومت هاي اروپاي درحال تأمین ترکیه . کند

اتی هستند که براي کشتار و حبا تسلی

رد به کار مردان، زنان و کودکان کُ مصدومیت

  !می رود

 در جستجوين ماه نوامبر، هنگامی که اوجال

پناهندگی به ایتالیا گریخته بود، گاردین چنین 

 PKKاوجالن در صفحۀ وب سایت « : نوشت

به ایتالیا آمده ام تا راه را ": اعالم کرده است

او . "به سوي تسویه حساب سیاسی باز کنم

من مخالف هرگونه ترور هستم، "گفته است 

من . بگیرد سرچسمهما سمت حتی اگر از 

انجام  که از دستم برمی آیدهرکاري آماده ام 

اما . "بدهم تا فوراً چنین چیزي متوقف بشود

اگرچه رئیس جمهور ایتالیا و وزیر خارجۀ 

کرده اند که رسیدن اوجاالن به  اشارهآلمان 

اروپا می تواند اقدام براي حل بحران کردهاي 

ترکیه را سرعت ببخشد، ولی روشن است که 

قاتالن تشنۀ خون "آنکارا هرگز با مردمی که 

PKK" مذاکره نخواهد کرد ،می نامد «

  )25/11/98گاردین، (

ارتش ترکیه آمادة مصالحه با چریک هاي 

PKK ترکیه، سوریه را تهدید به . نیست

. جنگ کرد، و مشغول حمله به کردهاست

جدید به  عتماد به نفسیدستگیري اوجاالن ا

پس از دستگیري وي، . آن ها بخشیده است

ه با ماشین اهمر را کیه هزاران سربازارتش تر

هاي زرهی و هلیکوپتر به دنبال چریک هاي 

PKK به قلمرو عراق فرستاد.  
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صدها بازداشت در سرتاسر کشور صورت 

حتی برادر جوان تر اوجاالن، محمد، که . گرفت

ترین ارتباطی با چریک ها چکبه ظاهر کو

این ها بازتاب روش هاي . ندارد، بازداشت شد

دوارند یآن ها ام. حمانۀ ارتش ترکیه استربی

ن را با هر روش ممکن بشکنند و در الکه اوجا

 PKKپیش روي میلیون ها کردي که چشم به 

  .، تحقیر کننددوخته اندو رهبر زندانی اش 

راه «آمادة صحبت دربارة  ،در حال حاضر ارتش

بلکه امیدوار است . نیست» حل هاي سیاسی

آن ها . حل کندمشکل را از طریق نظامی 

دوست دارند ما باور کنیم که هدف کردها، 

با این . است و تمام شده هدفی شکست خورده

بزرگ خواهد اشتباه حال این نتیجه گیري یک 

درحال عقب  PKKدر حال حاضر، . بود

نشینی است، اما اگر یک راه حل ماندگار پیدا 

  .نشود، مشکل بارها و بارها بازخواهد گشت

با اخراج وسیع و  نمی فهمد که حکومت ترکیه

ت اجباري کردها دارد گور خود را می رمهاج

با گردهم آوردن توده هاي کرد در . کند

شهرها، آن ها راه را به سوي جنبش توده اي 

حقیقی کلیۀ کارگران ترکیه هموار کرده اند؛ 

جنبشی که برخالف جنگ هاي چریک، می 

وه، به عال. تواند اکثریت کردها را درگیر کند

آن ها زمینه را براي مبارزة متحدانۀ کارگران 

ترك و کرد باز کرده اند، چیزي که می تواند 

ارتش نظامی را  متکی برواقعاً بنیان هاي رژیم 

  .به لرزه درآورد

 تمامی کارگران ترکیه با مشکالت بنیادي

سرکوب نظامی، : رو به رو هستند مشابهی

شرق مسکن بد، بیکاري، که همگی با جنگ در 

ترکیه تشدید شده اند؛ این کارگران در 

در . کل شده اندشاتحادیه هاي یکسانی هم مت

جنبش متکی بر شهرها، آن خواهند یک 

  .توانست علیه دشمن مشترك متحد گردند

راه حل مسألۀ کردها، در چارچوب نظام 

مادام که کردها . سرمایه داري ناممکن است

به  هبارزتحت ستم و فاقد حقوق باقی بمانند، م

  .کرّات از نو تکرار خواهد شد

اگرچه مقامات ترکیه آرزو می کنند که کمر 

PKK  ،زمان این را با درجه همولی را بشکنند

به . رد ترکیب کرده انداي از پذیرش هویت کُ

عنوان مثال، دیگر استفاده از زبان کردي در 

زندگی روزمره غیرقانونی نیست، هرچند هیچ 

زبان ی به ویتلویزیونی و رادی ۀروزنامه یا برنام

، و استفاده از زبان مجوز نمی گیردکردي 
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 20اگر . کردي در مدارس هنوز ممنوع است

سال پیش امتیازاتی حقیقی حول این مسائل 

احتماالً می توانست کافی باشد،  ،اعطا شده بود

مسأله مصداق بارز این گفته ولی مثل همیشه 

تمهیدات . »خیلی دیر و خیلی کم،« است که

  . نیم بند دیگر کفایت نخواهد کرد

هم هیچ راه حلی  PKKاما، از سوي دیگر، 

هم فاقد یک چشم انداز . پیشنهاد نمی کند

بین المللی است و هم فاقد یک رویکرد 

طبقاتی حقیقی نسبت به مسائل کارگران و 

قادر نیست  PKKبدون این ها . ردکُ ندهقانا

نه را به سوي کارگران ترکیه و سراسر خاورمیا

بدون چشم انداز . رد جلب کندآرمان مردم کُ

ی، خطر ناسیونالیزم براي همیشه لبین المل

این را می توان در بیانیۀ اخیر . حاضر هست

اوجاالن ضمن دفاع از . اوجالن مشاهده کرد

حقوق کردها براي خودمختاري، خواهان 

اما . شد» شرق«چرخش ترکیه به سمت 

ي کردها به این شکل خودمختاري حقیقی برا

محقق نخواهد شد که تنها به کارگران و 

  !دهقانان کشورهاي شرق ترکیه پناه ببریم

این نشاند دهندة بن بست پیش روي رهبري 

PKK  سال جنگ چریکی است 15پس از .

PKK  بیش از هر زمان دیگري از آرزوي خود

مبنی بر حق تعیین سرنوشت براي مردم کرد 

ن است که تحت نظام واقعیت ای. دور است

. سرمایه داري، چنین چیزي امکان پذیر نیست

مطلبی نوشت ) 20/2/99(روزنامۀ اکونومیست 

بریتانیا را بیان می  که دیدگاه هاي امپریالیزم

کردها باید تشخیص بدهند که درحال «: کرد

حاضر یا در آیندة قابل پیش بینی، هیچ گونه 

یک دولت مستقل  در راستايفضاي سیاسی 

به عالوه . »در خاورمیانه وجود ندارد ،کرد

هم براي دولت ترکیه اضافه می  را نصایحی

صلح پایدار می تواند شکل بگیرد، منتها «: کند

به طور کلی و نه فقط در  - تنها اگر به کردها

مقدار عادالنه اي که تاکنون از آنان  -ترکیه

چنین . »شده است، داده شود داشته دریغ

ه طور کامل نقش امپریالیزم گفته اي البته ب

بریتانیا در طول سال ها و سهم آن در خیانت 

  .ممتد به اهداف کردها را نادیده می گیرد

هرگونه راه حل در چارچوب سرمایه داري 

  ناممکن است

تنها یک دورة طوالنی از تکامل اقتصادي است 

که زمینه را براي حل مسألۀ کردها آماده 

ن کافی براي اگر شغل و مسک. خواهد کرد
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تمامی کارگران ترکیه، چه ترك و چه کرد، 

فراهم بود؛ و اگر استاندارد زندگی براي کلیۀ 

مردمان این بخش از جهان به طور ممتد 

م یتسافزایش می یافت، در آن صورت می توان

دم » مسالمت آمز«و  »سیاسی«از راه حل 

وارونه رو به  یسناریویبا اما جهان دقیقاً . بزنیم

چهل درصد ار جهان هم اکنون در . ترو اس

آستانۀ آن بقی درحال ارکود به سر می برد و م

به خصوص کشورهاي توسعه نیافته با . هستند

بیکاري رو  .مواجه اندتناکی شهاي وح دشواري

به رشد است و استاندارد زندگی توده ها در 

  .بی امان و مداومزیر حملۀ 

ه طور از نقطه نظر توسعۀ اقتصادي، کردستان ب

مردم در . اخص یک بخش عقب مانده است

جایی که می تواند به طور بالقوه یک کشور 

شرایط . ثروتمند باشد، در فقر به سر می برند

. استعماري ، این کشور را از تکامل بازداشته

هر سودي که در کردستان ایجاد می شود، به 

نیزه رجامعه مد. بیرون از آن جریان می یابد

هاي فئودالی گذشته به طور نشده و ساختار

ساختار قبیله اي در . کامل محو نگردیده است

کردستان . نواحی روستایی پابرجا مانده است

ظام اجتماعی شبه نهنوز تحت حاکمیت یک 

هنوز بورژوازي یا طبقۀ . فئودالی قرار دارد

به . کارگر خاصی به زبان کنونی وجود ندارد

ر نبوده بیان دیگر، بورژوازي ترکیه حتی قاد

دمکراتیک را به -انقالب بورژوا است که وظایف

  .سرانجام برساند

حکومت ترکیه در تالش براي کاهش حمایت از 

PKKتر، مدارس ، از نیاز به جاده هاي بیش

تر پزشکی براي جنوب تر، تسهیالت بیشبیش

به همین . شرقی کشور صحبت کرده است

 پروژة آناتولی«دلیل است که آن ها با ایدة 

ایدة اصلی . از راه رسیده اند» جنوب شرق

، تکامل اقتصاد جنوب شرقی این پروژهپشت 

میلیارد  1.8این طرح شامل هزینۀ . ترکیه است

حمل و نقل، تسهیالت درمانی،  روي دالري بر

آموزش، مخابرات، معدن، صنعت و توریسم می 

-کرد، چنان خوش يت هایساما ناسیونال. شود

گذاري خارجی کافی سرمایه . بین نیستند

نیست و بسیاري از صاحبان کسب و کار در 

  .ترکیه در مورد سودآوري آن تردید دارند

: همان طور که فایننشال تایمز گزارش داد

سران اقتصاديِ ناحیۀ عقب افتادة جنوب «

شرق ترکیه،  تقریباً حساب تعداد دفعاتی را 

که حکومت وعدة رونق بخشیدن به توسعۀ 

اعالم . طقه را داده است، دارنداقتصادي در من
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از طرف بولنت  "یورش سرمایه گذاري"خبر 

اجویت، نخست وزیر موقت، براي جلب 

کردهاي ناراضی پس از دستگیري هفتۀ پیش 

، PKKعبداهللا اوجاالن، رهبر جنبش چریکی 

تمین وعده در شبنا به حساب خود آن ها ه

اما به دنبال این . نوع خود محسوب می شود

ه، صحبتی از این نشد که چه مقدار پول ابالغی

فایننشال (» به منطقه تخصیص خواهد یافت

  ).24/2/1999تایمز، 

وقتی حکومت از سرمایه گذاري پول 

می کند، سرمایه داران می فهمند » صحبت«

که بازار جهانی هیچ فضایی براي تکامل 

بنابراین پول، صرف . کردستان باقی نمی گذارد

جنگ . تکامل اقتصاديسرکوب می شود و نه 

میلیارد دالر در  8، براي ترکیه PKKعلیه 

  .سال هزینه دارد

  فدراسیون سوسیالیستی، تنها راه برون رفت

همۀ این ها نشان می دهد که تحت نظام 

رون رفتی براي مردم سرمایه داري، هیچ راه ب

بنابراین چگونه رؤیاي . کرد متصور نیست

محقق کردها براي تعیین سرنوشت خود 

خواهد شد؟ مادام که منافع طبقات حاکم 

مختلف در سطح محلی و بین المللی باقی 

است، مسیر حق تعیین سرنوشت مسدود می 

خودمختاري واقعی تنها از مدار یک . شود

فدراسیون سوسیالیستی در خاورمیانه، شامل 

  .ترکیه، می گذرد

در چارچوب این فدراسیون، خودمختاري براي 

در منطقه، از جمله کردها،  کلیۀ اقلیت ها

آن ها حق استفاده از . وجود خواهد داشت

را  غیره زبان خود، گسترش فرهنگ خود و

آن که منافع سرمایه  حضبه م ؛خواهند داشت

داري و مالکین محو شود، امکان برخورداري از 

هیچ راه . خود را هم خواهند داشت دولت

  .دیگري وجود ندارد

طقه، مردم خود را تمایم رژیم هاي این من

بنابراین به نفع کارگران . سرکوب می کنند

سرتاسر خاورمیانه است که طبقات حاکم خود 

به همین دلیل است که . را سرنگون کنند

مبارزه باید مبارزه اي براي ساختن احزاب 

واقعی کارگري در تمامی این کشورها براي 

اتحاد طبقات کارگر تمامی ملیت ها در مبارزه 

این نه یک اتوپیا، بلکه . لیزم باشدایسوبراي س

  .تنها مسیر عملی است

زمانی  یشهباید خاطر نشان کرد که کردها هم

به نوعی از خودمختاري نزدیک شده اند که 



 89 

یک خیزش انقالبی در سطح جهانی وجود 

تزاریزم را  ،روسیه 1917انقالب . داشته است

سرنگون کرد و منجر به آن شد که روسیه از 

این مورد به همراه موج . عقب بکشدمنطقه 

عمومی انقالبی به دنبال جنگ جهانی اول، 

چشم انداز یک دولت براي کردها را که در 

متجلی شد، مطرح کرد) 1920(ور معاهدة س .

ارتجاع  ،وقتی آن موج رو به خاموشی گذاشت

 بدین ترتیب توانست دست باال را پیدا کند و

درهم کوبیده  )و نه فقط ترکیه(کردهاي ترکیه 

  .شدند

در پایان جنگ جهانی دوم، حضور ارتش 

روسیه در شمال ایران، همراه با جنبش هاي 

انقالبی در مقیاس جهانی، زمینه را براي 

شمال ایران مهیا  دررد استقرار یک دولت کُ

مت ایران وکرد، که یک سال بعد به دست حک

  .زم بریتاینا درهم شکستیو با حمایت امپریال

، این انقالب 1979می بینیم که در سال  مجدداً

کارگران ایران علیه شاه بود که به کردها در 

موقت و درجه اي خودمختاري  ه ايفرج ،شمال

ۀ خودمختار بخشید، طقهمراه با ایجاد یک من

که مجدداً با تثبیت ارتجاع روحانیت درهم 

بنابراین اگر در آن مقطع یک حزب . شکست

ت، همه چیز به انقالبی حقیقی وجود داش

انقالب . شکلی کامالً متفاوت پیش می رفت

سوسیالیستی می توانست در ایران ممکن 

این انقالب می توانست خودمختاري را . باشد

می توانست آغاز انقالب . به کردها واگذار کند

در سرتاسر خاورمیانه باشد، و در چنین 

بستري، مسألۀ کردها و کلیۀ اقلیت هاي 

  .منطقه حل گردد

ما باید بر چشم انداز موجی دوباره از اتکاي 

. باشدمبارزة طبقاتی در سرتاسر خاورمیانه 

تنها به این شکل است که می توانیم شاهد 

امکان سرنگونی رژیم هاي استبدادي مسلط بر 

منطقه، و از خالل آن امکان تعیین سرنوشت 

  .براي تمامی اقلیت ها باشیم

  1999فوریۀ  26

Aram.nobakht@gmail.com 
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کردها پس از نبردي تن به تن، کوبانی را حفظ 

  می کنند

  

  مراد شیرین

  آرام نوبخت: ترجمه

» واحدهاي دفاع مردمی«دو سال است که 

)YPG ( و دیگر گروه هاي کُرد، مشغول دفاع

این شهر مرزي سوریه، در برابر از کوبانی، 

» دولت اسالمی عراق و شام«یورش هاي 

  .و متحدین آن بوده اند) داعش(

آیا مضحک نیست که سه هفته پس از آغاز 

کمپین بمباران مواضع نیروهاي داعش در 

و (اطراف کوبانی به دست امپریالیزم امریکا 

اتئالف «تمام متحدین رنگارنگش در 

جدید از  این مورددر » کشورهاي داوطلب

، این شهر کردنشین در )»جنگ علیه ترور«

معرض سقوط در دستان بربریت جهادیون قرار 

  !بگیرد؟

هزار شهروند  3کوبانی، در شرایطی که تنها 

هزار نفري آن باقی  200غیرنظامی از جمعیت 

مانده، از غرب، جنوب و شرق مورد تهدید 

اکثر . است شده نیروهاي داعش واقع

هاي اطراف کوبانی، در مجموع با روستا

هزارنفر، نقداً سقوط  200جمعیتی در حدود 

اکتبر به این سو، دو پرچم سیاه  6از . کرده اند

داعش در حومۀ شرقی کوبانی قابل مشاهده 

بوده و داعش هم اکنون از شرق وارد شهر 

شده و نیروهاي کرد در تالش براي متوقف 

، درحال نمودن پیشروي آن به سوي مرکز شهر

  .نبرد تن به تن بوده و هستند

  ترکیه، شروط خود را تعیین می کند

  

که از » واحدهاي دفاع مردمی«از آن جا که 

کنترل بر کوبانی را در دست داشته  2012ژوئیۀ 

در ترکیه محسوب » پ ك ك«اند وابسته به 

د، حکومت ترکیه همین را دستاویز و نمی شو
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ته هاي خود را بهانه اي قرار داده است تا خواس

  .بر امریکا تحمیل کند

تر امروز رجب طیب اردوغان از جمع پیش

غازي «پناهندگان کرد سوري در شهر 

هرچند اردوغان از خطر . دیدار نمود» عینتاب

برخالف  -پیشِ روي کوبانی آگاه بود، ولی

ط آنکارا وشر درگیر تشریحتر بیش - !تعجب

ش براي دست زدن به اقدام نظامی علیه داع

منطقۀ پرواز ممنوع در سوریه، پناهگاه : بود

هاي امن براي پناهجویان در داخل سوریه و 

که  یی»یانه رواپوزیسیون م«تعلیم نیروهاي 

نبرد با رژیم  وجود خارجی هم ندارد، براي

همۀ این ها یک هدف روشن دارد و . بشار اسد

آن تضعیف رژیم اسد است؛ یعنی هدف اصلی 

آغاز جنگ داخلی  ترکیه درست از زمان

  .سوریه

کوبانی «بنابراین اگرچه اردوغان اعالم کرد که 

، ولی همچنان اصرار »در شرف سقوط است

یکسان » داعش«را با » پ ك ك«داشت که 

ترکیه علیه تروریزم در «جلوه دهد و بگوید که 

ترکیه همان قدر «و » تمامی اشکال آن است

  !»علیه تروریزم  پ ك ك است که علیه داعش

به همین دلیل تانک هاي ترکیه که لب مرز 

صف کشیده اند و داعش هم به وضوح در 

معرض دید و تیررس آن ها قرار دارد، عکس 

تنها اقدامی که . العملی نشان نمی دهند

نیروهاي امنیتی و نظامی ترکیه انجام می 

دهند، ممانعت از عبور کردها از مرز خود به 

ز کوبانی و درون سوریه براي کمک به دفاع ا

درگیري هاي . سایر قلمروهاي کُرد است

دیگري نیز در سایر بخش هاي ترکیه رخ داده 

ه نفر در جریان است، به طوري که دست کم نُ

  .اعتراضات به دست پلیس جان باخته اند

  ؟هااستراتژدي کُرد

روشن است که رهبري کردها در سوریه، از 

سابقۀ برخوردهاي خونبار حکومت ترکیه با 

اما آن ها . معیت کرد خود آگاهی کامل داردج

باید این را هم تضمین کنند که به هیچ گونه 

توهمی در مورد نقش امپریالیزم در منطقه 

حکومت اقلیم «آن ها نباید به . دامن نمی زنند

در عراق به عنوان یک ) KRG(» کردستان

حکومت اقلیم «موجودیت . الگو نگاه کنند

خود را در چارچوب ، به طور کامل »کردستان

. طرح هاي امپریالیزم براي عراق جاي می دهد

تنها راهی که جمعیت کرد سوریه می تواند 

امنیت بلندمدت خود را تضمین کند، متحد 

کردن نیروهاي خود با کردهاي ترکیه، عراق و 

ایران، و همین طور با جنبش کارگري در این 
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این تنها راه مطمئن براي امنیت . کشورها است

  .و رهایی از تهدیدهاست

تقریباً یکصد سال پس از آن که امپریالیزم 

بریتانیا و فرانسه توده هاي کرد را مطابق با 

منافع خود از هم جدا کردند، کوبانی سمبل و 

نماد خیانت ممتد به مردم کرد از سوي 

استراتژي . کشورهاي مختلف امریالیستی است

اید رهبران ناسیونالیست کرد به هیچ وجه نب

متکی بر هرگونه قدرت امپریالیستی یا منطقه 

  . باشد) نظیر ترکیه، اسرائیل یا رژیم ایران(اي 

  تر امپریالیستیتوجیه مداخالت بیش

بریدن سر دو خبرنگار امریکایی و دو مددکار 

بریتانیایی، افکار عمومی را هم هر دوي این 

درست تا یک سال . کشورها وارونه کرده است

، پارلمان بریتانیا طرح 2013 پیش، در اوت

پیشنهادي نخست وزیر دیوید کامرون را براي 

تقریباً دو سوم مردم . بمباران رژیم اسد رد کرد

امریکا نیز علیه مداخله در جنگ داخلی 

سوریه، حتی پس از استفادة رژیم اسد از 

  .سالح هاي شیمیایی، بودند

با این حال سیل ممتد داستان ها و ویدیوهاي 

و وحشت از زمان سقوط موصل، به تالش رعب 

هاي تبلیغاتی امپریالیزم با هدف مداخۀ نظامی 

اکنون . در عراق و سوریه یاري رسانده است

درصد از مردم امریکا از حمالت  71قریب به 

هوایی علیه داعش در عراق حمایت می کنند و 

در . درصد از بمباران جهادیون در سوریه 65

ار عمومی مدافع حمالت درصد افک 57بریتانیا 

  . هوایی علیه داعش است

تعداد بی شماري از متخصصین و پرسنل 

نظامی سابق که در تلویزیون مورد مصاحبه 

گرفته یا نقل قول هایی از آن ها در روزنامه 

هاي مختلف به چشم می خورد، همگی اظهار 

که  -و اتفاقاً درست هم گفته اند - داشته اند

این نبرد هوایی، به  جنگ هوایی و برتري در

. هیچ وجه براي شکست داعش کافی نیستند

مخمصۀ کوبانی به وضوح همین را نشان داده 

  .است

با این حال این صرفاً یک جنبۀ تکنیکی و فنی 

مسأله این . از واقعیت جنگ حاضر است

جاست که در غیاب هرگونه چالش جدي در 

برابر سیاست هاي امپریالیستی از طرف 

در ایاالت » خود آن ها«ي جنبش کارگر

متحده، بریتانیا یا فرانسه، یا هرگونه ائتالف 

کارگران مردم تحت ستم و استثمار در منطقه 

، این واقعیت  الزاماً )فارغ از قومیت و مذهب(

تر و نهیاتاً به تقویت موضع حامی دخالت بیش
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ارسال سربازان به دست امپریالیست ها و 

  .انجامد قدرت هاي منطقه اي رقیب می

تاکنون تبلیغات میلیتاریستی و حامی جنگ، 

بخش اعظم احساسات ضد جنگی را که به 

به عراق و پس از آن بازمی  2003حملۀ نظامی 

چرا که احساسات . گردد، از میان برده است

ضد جنگ، به تنهایی و  چنان چه نتواند 

مستقیماً به نیاز براي یک جبهۀ مستقل 

فقر و تمامی دیگر  کارگري در برابر جنگ،

پیامدهاي نظام امپریالیستی و براي 

سوسیالیزم به عنوان تنها نظم اجتماعی بدیل 

در جهت حفظ کل بشریت مرتبط شود، پدیده 

  .اي بی ثبات و موقتی خواهد بود

  2014اکتبر  7

http://www.marxistrevival.com/?p=

527 

  

  

 

 

 

 

 

  داعش و سومین جنگ امپریالیستی در عراق

  

  مراد شیرین

  آرام نوبخت: ترجمه

و سبعیت و ) داعش(دولت اسالمی عراق و شام 

 اه است کهسه م گري هاي آن، بیش ازوحشی

ژوئن،  11 خاز زمان درنوردیدن موصل در تاری

طی چند . به صدر اخبار تبدیل گردیده است

هفتۀ گذشته، امپریالیزم امریکا درحال بمباران 

هوایی نیروهاي داعش بوده است، درحالی که 

شیعی عراق و  »ارتش«رد، پیشمرگه هاي کُ

کماندوهاي رژیم ایران از طریق زمینی مشغول 

  .ین نبرد هستندا

با این حال، درست همان طور که تهاجم 

تحلیل بردن مقاومت با  2003در سال  امریکا

، در برابر اشغال) و حتی بعثی ها(سنتی ها 

منجر به شکل گیري داعش از درون القاعده 

-وست«در عراق گردید، رأي احتمالی فردا در 

به نفع بمباران در عراق نه تنها  »مینستر

http://www.marxistrevival.com/?p=527
http://www.marxistrevival.com/?p=527
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یر گروه هاي سنی جهادي در داعش و سا

به ایجاد  منجر منطقه را نابود خواهد کرد، بلکه

هاي جذب پایه  حتیتر سنی ها و خشم بیش

براي سازمان هایی  در سرتاسر جهانتري بیش

  . نظیر داعش خواهد شد

و (سومین جنگ امپریالیستی در عراق 

العبدي و  ررژیم هاي بشار اسد و حید) سوریه

  !ران را تقویت می کندخیرینشان در ته

  آماده سازي اذهان عمومی

گري علیه اقلیت هاي مسیحی، ابتدا، وحشی

سپس . عراق وجود داشت منایزدي و ترک

مقاومت پیشمرگه هاي کرد در برابر داعش و 

در قالب تأمین  –حمایت امریکا از آن 

به دنبال . سر رسید -تسلیحاتی از طرف سیا

المالکی،  ينورالعبدي با  رجایگزین شدن حید

قبول هم براي امریکا  به عنوان چهره اي مورد

یعنی اش  میو هم براي متحد جدید غیررس

تري در رژیم ایران، امریکا کمک هاي بیش

  .قرار دادازهم پاشیدة عراق » ارتش«اختیار 

با این حال به دلیل دروغ هایی که تا زمان 

به عراق، یعنی جنگی  2003 تهاجم

قرار بود جهان را از حمالت امپریالیستی که 

تروریستی و سالح هاي کشتار جمعی ایمن 

نگاه دارد، به تودة مردم حقنه شد، اکنون 

اذهان عمومی بیش از هر زمانی علیه مداخله 

  .در منطقه است

، پارلمان امپریالیزم بریتانیا 2013در اوت 

دعوت نخست وزیر دیوید کامرون به بمباران 

در شرایطی که که . ردیم بشار اسد را رد کژر

ریباً دو سوم مردم امریکا علیه مداخله براي قت

توقف جنگ داخلی سوریه بودند، پرزیدنت 

وباما که گفته بود استفاده از سالح هاي ا

» خط قرمز«شیمیایی به وسیلۀ رژیم اسد 

، طرح روسیه براي خلع سالح را تاوس

وایی به کنگره هبرداشت و براي رأي به حمالت 

پرزیدنت  اوباما عمالً در مانور، از اقعودر (نرفت 

  ).عقب افتادوالدیمیر پوتین 

ست داعش دحتی پس از آن که موصل به 

درصد از امریکایی ها هنوز  54تسخیر شد، 

سر بردین . هم مخالف حمالت هوایی بودند

ژورنالیست هاي امریکایی، جیمز فولی و استیو 

و ساتلوف در اواخر اوت و اوایل سپتامبر، 

تبلیغاتی چنین قساوت هایی براي  ارزشِ

انگیزه هاي میلیتاریستی امپریالیزم، اذهان 

به طوري که اکنون  ؛عمومی را تغییر داده است

درصد مردم امریکا خواهان حملۀ نظامی  53

اذهان عمومی در بریتانیا نیز از زمان ! ندتهس
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سر بریدن دیود هینز، مددکار، و تهدید علیه 

نندة کاروان کمک رسانی، تغییر الن هنینگ، را

طی شش هفته، حمایت براي اقدام . کرده است

به اکنون ) ایل اوتودر ا(درصد  37نظامی از 

داعش یک بار دیگر . درصد رسیده است 53

مداخلۀ امپریالیستی در خاورمیانه را قابل 

  .پذیرش ساخته است

تر و عامل مهم دیگري که از مداخلۀ بیش

ظامی قدرت هاي سریع تر نیروهاي ن

امپریالیستی جلوگیري کرده، قید و بندها و 

و  2008-2007فشارهاي ناشی از سقوط مالی 

از آن جا . متعاقباً بحران اقتصادي بوده است

تن از کسري بودجه و استقراض سکه وظیفۀ کا

 -کلیۀ سیاستمداران دغدغه هايدر مرکز 

معرف کدام طبقه  فارغ از آن که نماینده و

قرار گرفته است، کارگران، و حتی  -!باشند

بسیاري از اقشار خرده بورژوا، مجبور بوده اند 

تا چندین سال کاهش هزینه هاي عمومی 

و ) شامل همه نوع خدمات ضروري(

  .دستمزدهاي واقعی را تحمل کنند

سیزده ماه پس از آن که اوباما و کامرون مجبور 

یم ژبودند حرف خودشان در مورد بمباران ر

درحال  عمالًبخورند، درحال حاضر  اسد را

کمک به او براي مبارزه علیه جدي ترین 

. ی براي بقایش هستندلتهدید نظامی داخ

یۀ امپریالیسم لبمباران داعش در عراق به وس

ریکا امریکا و فرانسه و اکنون حمالت هوایی ام

علیه داعش و گروه هاي مختلف جهادي سنی 

یت علوي در سوریه، در حال تقویت رژیم اقل

  .است

مذاکرات دوجانبۀ اخیر میان امپریالیم امریکا و 

رژیم ایران، و نشست هاي میان حسن روحانی 

و دیوید کامرون و فرانسوا اوالند، بخشی از 

حرکت هاي نهایی براي ایجاد روابط حسنه 

میان این دو اردوگاه ارتجاعی است، چرا که 

- هممنافع آن ها در منطقه تقریباً به طور کامل 

  .با یک دیگر می شود سو

کارگران و تمام توده هاي تحت ستم و استثمار 

در منطقه باید این همکاري جدید، و درحال 

 از یک سو میان امپریالیسم ،حاضر اعالم نشده

و استبداد بورژوایی بنیادگرا و آغشته به خون 

 یک را به عنوان از سوي دیگر شیعه در ایران

اکنون مبارزات آن هشدار نگاه کنند، چرا که 

از هر دو سو، یعنی مجموع  در این منگنه ها

پیشرفته و » دمکراتیک«نیروهاي امپریالیسم 

 ،ی منطقه نظیر رژیم ایرانعقدرت هاي ارتجا

  .تحت فشار قرار خواهد گرفت
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تنها نیرو در سرتاسر جهان که می تواند این 

اتحاد ارتجاعی را درهم شکند، بسیج و 

بقۀ کارگر در فراسوي سازماندهی مستقل ط

. و تحمیلی خاورمیانه است ساختگیمرزهاي 

جبهۀ کارگري در برابر جنگ، فقر و سایر 

پیامدهاي نظام سرمایه داري، و براي 

سوسیالیزم به عنوان تنها نظم اجتماعی بدیل 

کل بشریت، شاید چندین سال تا  در مقابل

 ،اما. زمان سر رسیدنش، تنها یک شعار باشد

براي ساختن جنبش ها  طرح و نقشهاین تنها 

مانع و سازمان هایی است که می توانند 

چندین دهۀ دیگر قتل عام و تشدید استثمار 

و به سرنگونی خود سرمایه داري منجر  شوند

             .گردند

  2014سپتامبر  25

 

 

 

 

 

 

 

 

براي صلح در خاورمیانه، براي آزادي کلیۀ 

  مردمان و پیروان مذاهب

  

-UİD(انجمن همبستگی بین المللی کارگران 

DER(- ترکیه 

  کارگران، برادران و خواهران،

خاورمیانه هم چون جنگلی که طعمۀ حریق 

هر روز . شده باشد، درحال سوختن است

صدها نفر در فلسطین، سوریه و عراق جان می 

شانۀ هر روز هزاران نفر از مردم خانه و کا. بازند

خود را ترك می گویند، به کشورهاي همسایه 

  .پناه می برند و مهاجر می شوند

تحریکات فرقه اي، مردمان خاورمیانه را مقابل 

سازمان وحشی . یک دیگر قرار می دهد

» دولت اسالمی عراق و شام«موسوم به 

، شیعه ها، علوي ها، مسیحیان، )داعش(

ی کردها، ترکمن ها و ایزدي ها را سالخی م

خانه ها را در روژاوا، شنگال و تل عفر به . کند

آتش می کشد، مردم و حتی کودکان را هدف 
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گلوله قرار می دهد و سر از بدنشان جدا می 

تشدید و گسترش تخاصمات فرقه اي . کند

هیچ چیز جز مصیب و عذاب براي پیروان 

مذاهبی که مدت ها درکنار و شانه به شانۀ هم 

. ه ارمغان نیاورده استزندگی می کرده اند، ب

ترکیه نیز، جایی که در آن پیروان مذاهب 

مختلف با هم زندگی می کنند، در خطر 

کشیده شدن به این آتش و تخاصمات فرقه اي 

به خصوص سیاست خارجی دولت . قرار دارد

که مبتنی است بر » حزب عدالت و توسعه«

تشکیل یک محور سنی در خاورمیانه، این 

بنابراین، ما به . می سازد خطر را نزدیک تر

عنوان کارگران و زحمتکشان ترکیه باید 

نسبت به این تحریکات فرقه اي کامالً هوشیار 

  .باشیم

  برادران و خواهران،

ولع و تجاوزات جنگی نیروهاي امپریالیستی، 

به ویژه ایاالت متحده، خاورمیانه را به جهنمی 

امپریالیسم ایاالت متحده، . تبدیل کرده است

ر تالش براي قبضه کردن ذخایر انرژي و د

تغییر شکل خاورمیانه بنا به منافع خود، 

آغاز نمود و ویرانی  2003جنگی را در سال 

 2قریب به . هاي وحشتناکی را برجاي گذاشت

میلیون نفر جان خود را به دلیل جنگ یا 

پس از اشغال . پیامدهاي آن از دست دادند

نگ براي عراق به دست امریکا، حاکمین، ج

قدرت را آغاز و تالش کردند تا آن را زیر 

. پوشش موضوعات فرقه اي استتار کنند

حاکمین سنی به دست حاکمین شیعه از قدرت 

کنار زده شدند، ولی نبرد  همچنان با انفجار 

. بمب و کشته شدن روزانه ده ها نفر ادامه دارد

طی چند ماه گذشته، جنگ داخلی در عراق با 

ر سازمان موسوم به داعش به مداخله و ظهو

  .مراتب ویرانگر تر گردید

سوریه نیز پس از عراق به ویرانی مهلکی 

تاکنون به دنبال جنگ داخلی، . کشیده شد

میلیون  4هزار نفر کشته شده و  200بالغ بر 

. نفر وادار به ترك خانه و کاشانه شان شده اند

مسئولیت » حزب عدالت و توسعه«حکومت 

. وضعیت کنونی در سوریه دارد بزرگی در قبال

در آغاز جنگ داخلی، نخست وزیر اسبق 

اردوغان اظهار می داشت که آن ها به زودي 

چند ماه دیگر در مسجد اموي در دمشق نماز 

به این ترتیب حزب عدالت و . خواهند خواند

توسعه قصد داشت نشان بدهد که تا چه حد 

در ترکیه در خاورمیانه قدرتمند است؛ و ترکیه 

منطقه حرفی براي گفتن خواهد داشت و 

سرمایه اش سرزمین هاي جدیدي را براي 

هیچ تفاوتی بین . غارت پیدا خواهد کرد
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سیاست حزب عدالت و توسعه در قابل سوریه 

آن ها . با سیاست امریکا در قبال عراق نیست

دولت حزب عدالت و . اساساً یکی هستند

یستی توسعه تالش می کند تا سیاست امپریال

و سلطه جوي خود را با گفتن دروغ هایی مانند 

ترکیه اي صاحب نفوذ در «، »ترکیۀ بزرگ«

، به توده »خاورمیانه و حامی مردم تحت ستم

  .هاي زحمتکش حقنه کند

  برادران و خواهران کارگر،

با گسترش جنگ داخلی در سوریه، شمار 

پناهندگان . پناهندگان افزایش می یابد

پذیرش دستمزدهاي پایین مستأصل وددار به 

تحمیلی از سوي کارفرمایان حریص و پرداخت 

اجاره هاي سنگین براي خانه هایی نمناك و 

با وجود این حقیقت شوم، . کثیف می شوند

بورژوازي در معرفی پناهندگان سوري به 

اما . ، لحظه اي تردید نمی کند»دشمن«عنوان 

آن کسانی که کارگران و زحمتکشان باید در 

بلشان واکنش نشان دهند، نه پناهندگان، مقا

بلکه سرمایه داران تبهکاري هستند که 

  .استثمارشان می کنند

ما کارگران باید درك کنیم که مجرم واقعی، نه 

آن پناهندگان، بلکه نظام سرمایه داري است 

که دستمزدهاي پایین، بحران ها و جنگ ها را 

. باید کل تصویر را ببینیم. تحمیل می کند

نگی خونین براي به دست آوردن بازارها و ج

مناطق جدید براي سرمایه گذاري، در 

به عالوه، این . خاورمیانه درحال وقوع است

حکومت . جنگ یک جنبۀ فرقه اي نیز دارد

حزب عدالت و توسعه، ترکیه را به این جنگ 

  .می کشاند

تنها مبارزة کارگران سازمان یافته می تواند به 

رقه اي در خاورمیانه خاتمه جنگ و تنازعات ف

اگر کارگران، تمام منطقه را متشکل و . دهد

خود بر مبناي برادري طبقاتی متحد شوند، می 

توانند حاکمیت خونخوار حاکمین  را سرنگون 

کارگران تمامی . و به جنگ خاتمه دهند

دیگر «کشورها در خاورمیانه باید بگویند که 

ان و براي تسخیر قدرت سازم» !کافی است

هنگامی که قدرت پرولتري استقرار یابد، . یابند

توده هاي فلسطینی و کرد تحت ستم و تمام 

مردم تحت ستم، به آزادي خود دست خواهند 

تمامی پیروان ادیان و مذاهب آزاد . یافت

خواهند بود و هرکسی آزادانه آیین مذهبی 

آن گاه است که . خود را برجاي خواهد آورد

  .منطقه چیزه خواهد شد صلح و برادري بر کل

  برادران و خواهران،
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طبقۀ کارگر ترکیه نقشی حیاتی در مبارزه 

براي استقرار قدرت پرولتري که به چنین 

بنابراین . اهدافی دست خواهد یافت، دارد

طبقۀ کارگر ترکیه، به عنوان توسعه یافته 

ترین و انبوه ترین طبقه در منطقه، باید مبارزه 

در خاورمیانه را تقویت براي قدرت پرولتري 

کند و به یاد داشته باشد که مجرم حقیقی، 

  .نظام سرمایه داري است

سرمایه داري -نابود بود نیروهاي امپریالیستی

که مردمان را رو در روي یک دیگر قرار می 

  !دهند

  !زنده باید وحدت کارگران و برادري مردمان

کارگران هستند که صلح را به خاورمیانه میانه 

 !هند آوردخوا

، )İşçi Dayanışması(» همبستگی کارگري«

  2014اوت  15، 77شمارة 

http://en.uidder.org/for_peace_in_t

he_middle_east_for_freedom_of_all

_peoples_and_faiths.htm 

  )IWSN(شبکۀ همبستگی کارگري : ترجمه

  

  

  ناچیز پنداشتن مطالبات دموکراتیکناچیز پنداشتن مطالبات دموکراتیک

 2»دربارة مسألۀ ملی«فصل پایانی از کتاب 

  ، سازمان نگرش مارکسیستی)1994سپتامبر (

  سیروس پاشا: ترجمه

چگونگی ایجاد پیوند میان مطالبات  -1

دموکراتیک عام در ارتباط با توده هاي وسیع 

زحمتکش از یک سو، و هدف سوسیالیسم در 

نزد پرولتاریا از سوي دیگر، مشکلی است که 

به بحث هاي بسیار مهم و اختالفات جدي در 

  .استدرون جنبش مارکسیستی دامن زده 

لنین ضمن پذیرش این که عصر امپریالیسم به 

لحاظ سیاسی یک دورة ارتجاع است، به این 

نتیجه نرسید که اهمیت مطالبات دموکراتیک 

برعکس، این واقعیت که . تنزل یافته

دموکراسی به گونه اي فزاینده به رؤیایی در 

عصر امپریالیسم تبدیل گشته است، اهمیت 

اي توده هاي مطالبات دموکراتیک را بر

لنین با عزیمت از این . زحمتکش افزایش داد

واقعیت، خواهان بیشترین میزان دخالتگري به 

منظور تکامل یک سیاست و برنامۀ انقالبی در 

ارتباط با مسألۀ پیوند مبارزة توده هاي وسیع 

                                                           
2 
http://en.marksist.net/marksist_tutum/On_th
e_national_question.htm  

http://en.uidder.org/for_peace_in_the_middle_east_for_freedom_of_all_peoples_and_faiths.htm
http://en.uidder.org/for_peace_in_the_middle_east_for_freedom_of_all_peoples_and_faiths.htm
http://en.uidder.org/for_peace_in_the_middle_east_for_freedom_of_all_peoples_and_faiths.htm
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براي مطالبات دموکراتیک و هدف سوسیالیسم 

  .شد در نزد پرولتاریا در مبارزة او براي قدرت،

مشکل گذار به سوي انقالب «لنین به 

اشاره کرد و در کنگرة دوم کمینترن » پرولتاریا

کمونیست ها را به تأمل جدي بر سر ) 1920(

لنین به این واقعیت . این مشکل فراخواند

اشاره داشت که مشکل انقالب نمی تواند صرفاً 

با جلب نمودن بخش پیشتاز پرولتاریا به سوي 

ي پرولتاریا حل گردد، و این که ایدة دیکتاتور

باید راه ها، روش ها، فرمول بندي هاي 

پروگراماتیک و مطالباتی یافت شوند که توده 

هاي پرولتاریا و سایر اقشار زحمتکش را به 

سوي مبارزة انقالبی تحت هژمونی پرولتاریا، 

  .بکشانند

به دلیل بیماري و مرگ لنین، و ظهور 

مرحله ازهم استالینیسم، زنجیر در این 

تنها با برنامۀ انتقالی » مشکل گذار«. گسست

، که به عنوان بخشی 1938تروتسکی در سال 

الملل از تالش هاي او در جهت بنانهادن بین

چهارم به رشتۀ تحریر درآمد، می توانست 

  .مجدداً وارد دستورکار کمونیست ها شود

لنین زمانی که مشغول نقد گرایشی بود که 

دموکراسی در عصر امپریالیسم را مبارزه براي 

نادیده می گرفت، رویکردي عام را ارائه کرد 

  :که براي ما هنوز موضوعیت و ارتباط دارد

تنها با انقالب اقتصادي است که می توان «

. سرمایه داري و امپریالیسم را سرنگون ساخت

 "ایده آل"دگرگونی هاي دموکراتیک، حتی 

اما . مهم نیستند ترین آن ها، قادر به انجام این

پرولتاریایی که در مبارزه براي دموکراسی 

تعلیم نیافته، قادر به انجام یک انقالب 

  . )1(» اقتصادي نیست

راه حلّ مارکسیستی مشکل دموکراسی براي «

پرولتاریا این است که ضمن مبارزة طبقاتی 

خود علیه بورژوازي به منظور تدارك براي 

 تمامیود، از سرنگونی آن و تضمین پیروزي خ

بهره برداري نهادها و خواست هاي دموکراتیک 

  )2(» .کند

ما باید مبارزة انقالبی علیه سرمایه را با یک «

 تمامیبرنامۀ انقالبی و تاکتیک هایی پیرامون 

یک : کنیم ترکیبمطالبات دموکراتیک، 

جمهوري، یک میلیشیا، انتخابات مردمی 

یین مقامات، حقوق برابر براي زنان، حق تع

مادامی . سرنوشت ملل به دست خود و غیره

 - که سرمایه داري وجود دارد، این مطالبات

تنها به عنوان یک استثنا می  - تمامی آن ها

توانند تحقق پذیرند و حتی در این صورت هم 
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» شکلی ناقص و منحرف شده خواهند داشت

)3(.  

مارکسیست هاي لهستانی مانند رزا  - 2

مارکسیست هاي یا (لوکزامبورگ و رادك 

به درستی با ) روس نظیر پیاتاکوف و بوخارین

الملل دوم مبنی بر تقسیم برنامه ها درك بین

با این . به حداقلی و حداکثري، مخالفت نمودند

حال آن ها به نقطه اي خطا کشیده شدند و آن 

نادیده گرفتن تمام و کمال مطالبات 

دموکراتیک به مثابۀ اهرمی در جهت گذار به 

لنین این گرایش . انقالب پرولتري بود سوي

نامید و » اکونومیسم امپریالیستی«سیاسی را 

به شکلی که هنوز نیز موضوعیت و ارتباط 

  .دارد، به نقد کشید

به گفتۀ لنین، اکونومیسم امپریالیستی قادر به 

مرتبط ساختن مبارزه براي رفرم و دموکراسی 

که با زایش امپریالیسم نبود؛ درست همان طور 

) یعنی اوایل قرن نوزدهم(» اخیر«اکونومیسم 

نمی توانست مبارزه براي  دموکراسی را با 

  .زایش سرمایه داري مرتبط سازد

امپریالیسم دوره اي است که در آن سرمایه از 

رزا . مرزهاي دولت هاي ملی فراتر می رود

لوکزامبورگ و غیره، نتایج احتمالی این تکامل 

. انیکی تفسیر کردنداقتصادي را به شکلی مک

به گفتۀ آنان، از آن جا که تکامل به سوي 

طلبی ادغام ملت ها بود، دفاع از آزادي تجزیه

ملت ها و به رسمیت شناختن آن تحت قدرت 

بنابراین آن ها . پرولتاریا غیرضروري می نمود

موضعی مخالف در قبال لحظ شدن حق تعیین 

 برعکس. سرنوشت ملل در برنامۀ حزب گرفتند

لنین بر این گمان بود که مبارزة انقالبی براي 

سوسیالیسم می بایستی با یک برنامۀ انقالبی 

حول مسألۀ ملی، مانند تمامی دیگر وظایف 

  .انقالبی، ترکیب شود

نقد لنین به مارکسیست هاي مدافع این تز که 

حق تعیین سرنوشت ملل، تحت سرمایه «

داري، ناممکن، و تحت سوسیالیسم 

. از دو نظر حائز اهمیت است» غیرضروري است

نخست، تکیه بر این نکته است که حق ملل 

براي تعیین سرنوشت خود، یک حق سیاسی 

البته تحت نظام سرمایه داري، این . است

ق سیاسی خود به خود اعطا نشده اند و حقو

اصالحات جدي . نمی توانسته اند که بشوند

اساساً نتایج فرعی مبارزة انقالبی توده ها علیه 

این که پرولتاریاي انقالبی با . بورژوازي بوده اند

چنین استداللی به سمت مسألۀ حق تعیین 

تحت نظام «سرنوشت ملل برود که این امر 

است، تماماً خطا خواهد » مکنسرمایه داري نام

دوم، پرولتاریاي انقالبی باید با لحاظ . بود
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داشتن این نوع مطالبات که می تواند به اهرمی 

مهم براي بسیج توده هاي وسیع حول برنامۀ 

خود شود، براي کسب هژمونی در مبارزة 

  .سیاسی تالش کند

نکتۀ مهم دیگر در نقدهاي لنین علیه 

این : ی از این قرار استاکونومیسم امپریالیست

حق ملل براي تعیین سرنوشت «که گفته شود 

مقصود (» فایده استخود، در سوسیالیسم بی

، دیکتاتوري پرولتاریا است، »سوسیایسم«او از 

، احتماالً به این تفکر )دقتیالبته با کمی بی

سطحی خواهد انجامید که تمایز میان ملل 

هاي ستمگر و تحت ستم که از خالل دوره 

مختلفی شکل گرفته، و اثرات عمیق آن، می 

توانند به سادگی و یک بار براي همیشه، به 

صورت خود به خودي و بدون هرگونه تالش و 

عدم . کوششی، با انقالب پرولتري محو شوند

توجه به این مسأله به هیچ چیز، به جز کمک 

به تقویت و حتی تعمیق عملی نشانه هاي 

  .گر، نمی انجامدمنفی شووینیسم ملت ستم

بنابراین لنین این امر را براي پرولتاریاي در  - 3

مسند قدرت مطلقاً ضروري می دانست که حق 

ملل تحت ستم براي تعیین سرنوشت خویش 

حزب بلشویک به . را به رسمیت بشناسد

رهبري لنین، بالفاصله پس از پیروزي انقالب 

اکتبر از تکمیل و اجراي این حق دفاع نمود، و 

عنامۀ دومین کنگرة شوراها نیز به منظور به قط

رسمیت شناختن حق تعیین سرنوشت ملل، از 

طریق اصول تعیین شده از سوي کمیتۀ 

کمیسیریاي خلق، شفافیت بیشتري پیدا کرد 

 15، مورخ »بیانیۀ حقوق مردمان روسیه«(

  ):1917نوامبر 

  .برابري و حق حاکمیت مردمان روسیه -1

براي تعیین آزادانۀ حق مردمان روسیه  - 2

سرنوشت خود، حتی تا مرحلۀ تجزیه طلبی و 

  .تشکیل یک دولت مستقل

الغاي تمامی امتیازات و اجحافات ملی و  - 3

  مذهبی-ملی

تکامل آزاد اقلیت هاي ملی و گروه هاي  -4

  )4(. قومی ساکن در قلمرو روسیه

ادغام ملل، تنها از «لنین ابراز داشت که اصلِ 

، از »تیاري امکان پذیر استاخ 3طریق اجتماع

سوي پرولتاریایی که امور را در جهت منافع 

ملت تحت ستم به دست گرفته است، تکمیل و 

اجرایی خواهد شد و تنها از این طریق است 

او . که می توان به برابري حقیقی نائل آمد

دیدگاه خود را پیرامون این نکته، با هشداري 

                                                           
3 Association 
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» کبیر شووینیسم روسیۀ«تند نسبت به خطر 

که در میان بلشویک ها سر بلند کرده بود، 

  :اظهار داشت

پیش از این در نوشته هاي خود پیرامون «

مسألۀ ملی خاطر نشان ساخته ام که معرفی 

بحث ناسیوسیالیسم به نحوي انتزاعی، به طور 

الزاماً باید . کل فاقد هر گونه استفاده است

میان ناسیونالیسم یک ملت ستمگر و 

یسم یک ملت تحت ستم، و به همین ناسیونال

ترتیب میان ناسیونالیسم یک ملت بزرگ و 

  .یک ملت کوچک، تماز قائل شد

در مورد نوع دوم ناسیونالیسم باید بگویم که 

ما، به عنوان ملیت هاي یک ملت بزرگ، تقریباً 

-همیشه در عمل تاریخی، مقصرّ موارد بی

  ...شماري از خشونت بوده ایم 

است که انترناسیونالیسمِ ملت به همین دلیل 

آن طور که نامیده  -"بزرگ"هاي ستمگر یا 

هرچند بزرگی آن ها فقط در (می شوند 

باید نه فقط  -)خشونت و قلدري آن ها است

رعایت برابري صوري ملت ها، که حتی نابرابري 

ملت ستمگر، ملت بزرگ را لحاظ کند، ملت 

عمل  بزرگ می باید هزینۀ نابرابري اي را که در

هرکسی . به آن دست می یازد، پرداخت کند

که این امر را درك نمی کند، رویکرد حقیقی 

پرولتري نسبت به مسألۀ ملّی را نفهمیده 

است، او اساساً هنوز در دیدگاه خود خرده 

بورژواست و بنابراین قطعاً به دیدگاه بورژوایی 

  .)5(» تنزل پیدا می کند

از  آن چه در پس اشتباه آن دسته -4

مارکسیست هایی قرار می گیرد که لنین آن 

ها را به درغلتیدن به یک گرایش اکونومیسم 

امپریالیستی متهم می دارد، تقلیل مستقیم 

مسائل و مشکالت سیاسی به اقتصاد است و 

این گمان که با رفع بنیان اقتصادي، مشکالت 

این . ناشی از آن خود به خود محو خواهد شد

لیل نهایی، بنیان درست است که در تح

اما این . اقتصادي همه چیز را تعیین می کند

که از حقیقت مذکور آغاز کنیم و در نهایت 

پیچدگی مسائل سیاسی را نادیده بگیریم و 

رابطۀ دیالکتیکی میان بنیان اقتصادي و 

تأثیرات سیاسی را به گونه اي مکانیکی تحلیل 

  .کنیم، تنها کاریکاتوري از مارکسیسم است

کسیست هایی که به این اشتباه مار

عدم امکان  ]اصل[درغلتیدند، با آغاز از 

استقالل اقتصادي به جز با انقالب پرولتري 

جهانی، این امر را به معناي دقیق کلمه به 

به طور خالصه آن ها . حوزة سیاسی کشاندند

در مورد مسألۀ حق تعیین سرنوشت ملل به 
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- دست خود، مسألۀ استقالل سیاسی دولت

ملت ها را با مسألۀ استقالل اقتصادي استباه 

مسلماً محو ستم ملی تنها تحت . گرفته اند

اما این موضوع به . قدرت پرولتري ممکن است

هیچ وجه معناي حقّ تعیین سرنوشت ملل را 

که حقّ تجزیه طلبی یک ملت تحت ستم از 

ملت ستمگر است، به بیانی دیگر حقّ استقرار 

یافتن به استقالل ملت خود و دست  -دولت

می دانیم که . سیاسی،تغییر نمی دهد

کشورهاي امپریالیستی، به دلیل در اختیار 

داشتن ابزارهاي اعمال فشار بر کشورهاي 

تر، می توانند در شرایطی که مطالبۀ کوچک

استقالل از سوي ملت هاي کوچک را بسیار 

پرهزینه می دانند، شدیداً در مقابل آن 

نگامی که آن را مفید می مقاومت کنند، یا ه

ملت هاي کوچک -دانند، منطقه اي را به دولت

  .تقسیم نمایند

این یک حقیقت روشن است که کشورهاي 

-امپریالیستی از طریق ابزارهاي اقتصادي هم

چنان به اعمال فشار بر ملت هایی که به 

ملت هاي خود دست یافته، ولی به -دولت

. دهندلحاظ اقتصادي ضعیف هستند، ادامه می 

اما حقّ تعیین سرنوشت ملل به دست خود، 

. نباید در این چارچوب درنظر گرفته شود

مبارزه در این کشورها نمی تواند با ارجاع به 

مسألۀ ملی توصیف شود، مگر آن که یک 

  . طلبی امپریالیستی آشکار درکار باشدالحاق

به عالوه این که مطالبۀ حقّ تعیین سرنوشت 

ترین شکل خود در شفاف ملل به دست خود را

استقالل سیاسی، حقّ استقرار یک «به عنوان 

درنظر نگیریم و گمان کنیم که  )6(» دولت مجزّا

استقالل اقتصادي هم می تواند از طریق یک 

بخش ملی میسر شود، ارائۀ مبارزة رهایی

  .کاریکاتوري از مارکسیسم است

امپریالیسم نظامی جهانی است که تمامی 

هاي بزرگ یا کوچک را از طریق ملت -دولت

) و البته نابرابر(مناسبات اقتصادي مختلف 

به همین دلیل، این ادعا که . پیوند می دهد

ملت هاي می توانند با وجود عدم -دولت

سرنگونی نظام امپریالیستی به وسیلۀ انقالب 

هایی پرولتري که در مقیاس جهانی رو به 

ال از پیشرفت هستند، به استقالل تمام و کم

لحاظ اقتصادي دست پیدا کنند، تحریف 

در انتها باید باري دیگر . مارکسیسم است

خاطر نشان کنیم که ما نباید از رهایی ملی، 

چیزي به جز دستیابی به استقالل سیاسی را 

رهایی اقتصادي، موضوع انقالب . برداشت کنیم

  .اجتماعی است

[1] Reply to Kievsky, CW. 23, p. 25 

http://en.marksist.net/marksist_tutum/underestimation_democratic_demands.htm


 105 

[2] ibid. p. 26 

[3] The Revolutionary Proletariat 

and the Right of Nations to Self-

Determination, CW 21. p. 408 

[4] 

http://marxists.anu.edu.au/history/u

ssr/government/1917/11/02.htm 

[5] The Question of Nationalities or 

“Autonomisation”, CW 36, p.607-8 

عنوان مثال دیدگاه هایی سیاسی که در به  ]6[

یک «ترکیه، نمود متعارف خود را در شعار 

یافت » ترکیۀ تماماً مستقل و واقعاً دموکراتیک

که در واقع بخشی از مفهوم انقالب ملی 

  .دموکراتیک بود

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  مسألۀ کردها

  )پاسخ به نامه ها(

  :پرسش

 و کرد دوستان خاطره ب تشکر و سالم با

 از یکی براي .کردید معرفی که یمارکسیست

 امامی دوازده شیعه من که نوشتم دوستان

 شما دوستان با رابطه در اي نکته ...و هستم

 با فلسفی هاي بحث وارد خواهم نمی ؛داشتم

 ،گذارم می احترام همه داتاعتقا به ،بشوم شما

 کرده امپریالیسم و کوبانی از صحبت خیلی

 هیچ که دانید می خوب خیلی شما ولی ،اید

 ظلم کرد ملت به خمینی رژیم اندازه به رژیمی

 از صحبتی هیچ. است نرسانده سیبآ و نکرده

 ملت اصلی تضاد من .وریدآ نمی میانه ب رژیم

 را عام طوره ب ایران ملت و خاص طوره ب کرد

 بلکه ،دانم نمی کنونی شرایط در امپریالیسم

 که دانم می خمینی رژیم همانا را اصلی تضاد

  .شد بلند باید نآ سرنگونی براي

*** 

 :بتی جعفري

  دوست گرامی، ممنون از طرح این بحث

در ابتدا باید بگویم که هرچند ما به عنوان 

 مارکسیست هاي انقالبی، ماتریالیست و در

http://en.marksist.net/marksist_tutum/underestimation_democratic_demands.htm
http://en.marksist.net/marksist_tutum/underestimation_democratic_demands.htm
http://en.marksist.net/marksist_tutum/underestimation_democratic_demands.htm
http://marxists.anu.edu.au/history/ussr/government/1917/11/02.htm
http://marxists.anu.edu.au/history/ussr/government/1917/11/02.htm
http://en.marksist.net/marksist_tutum/underestimation_democratic_demands.htm
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 مذهب هستیم، ولی اساساًنتیجه ضد 

اختالفات و مرزبندي هاي درون جامعه را نه بر 

اساس تقسیم بندي هاي ملی، مذهبی و غیره، 

بلکه بر اساس جایگاه طبقاتی و منافع طبقات 

و اقشار مختلف در طول مبارزه بررسی می 

ال « چه بسیار هستند سرمایه داران. کنیم

د، که در سرکوب و چپاول دست دارن» مذهبی

که تحت » مذهبی«و چه بسیارند کارگران 

کارگران بسیاري . فشار و سرکوب هستند

هستند که در مقابل فشارهاي سرمایه داري 

از جمله حقوق هاي معوقه، حذف یارانه ها، (

خصوصی سازي، قراردادهاي سفید امضا، 

به طور ...) اخراج هاي فله اي، تحمیل فقر و 

و به آگاهی ضد  روزمره به مبارزه می پردازند

 ، ولی بعضاًسرمایه داري هم می رسند

در نتیجه . اعتقادات شخصی مذهبی هم دارند

براي ما مبارزه با مذهب، چیزي جداي از 

مبارزه طبقاتی نیست، بلکه در طول آن صورت 

از نظر ما، فقط در طول همین مبارزه . می گیرد

است که می شود نشان داد چرا مذهب، حافظ 

موجود علیه خود کارگران و و حامی وضع 

  . دیگر اقشار تحت ستم است

به عالوه علت تکیه روي مسأله امپریالیسم به 

این منظور است که اصوال مسأله ملی، دقیقا به 

پس ما . خاطر همین پدیده به وجود آمده است

نمی توانیم بدون نفی این دومی، مسأله را حل 

براي توضیح بیش تر می توان به این . کنیم

 در مثالًنمونه هاي تاریخی اشاره کرده که 

 و بریتانیا امپریالیسم نمایندگان ،1915 نوامبر

 تقسیم نحوه مورد در را مذاکراتی فرانسه

 آن شکست از بعد عثمانی امپراتوري کردن

 مسألۀ که آن از پس ،1916 مه در .کردند آغاز

 معاهده شد، حل موصل استان سرنوشت

 مرزهاي .گردید قدمنع »پیکو-سایکس« ننگین

 عموما امروز، خاورمیانه تحمیلی و مصنوعی

 مرزها .هستند پنهانی معاهده همین یادگار

 چندین به اعراب که شدند ترسیم چنان

 .شدند تقسیم )»کشور« سپس و( منطقه

 یافت، شهرت فلسطین به که چه آن سرنوشت

 حق و گردید؛ واگذار جنگ نهایی نتیجه به

 مستقل ملت و کشور یک داشتن براي کردها

 بررسی که است دلیل همین به .شد انکار

 نقطه تنها آن، تاریخ و امپریالیسم پدیده

 »اي ریشه« درك براي صحیح و منطقی شروع

 .هستیم رو به رو آن با امروز که است وضعیتی

جغرافیایی  و بازتقسیمبه علت همین تقسیم 

دنیا به حوزه هاي نفوذ سیاسی قدرت هاي 

ستی است که امروز کردها در بین امپریالی

) ایران، ترکیه، عراق و سوریه(چهار بخش 

 30پراکنده شده اند و با جمعیتی در حدود 
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میلیون نفر، بزرگ ترین ملتی هستند، که 

  .ملیت شان و سرنوشت شان انکار می شود

هر تالش آن ها براي استقرار یک دولت 

مستقل، اغلب با سرکوب وحشیانه هم از سوي 

رژیم هاي سرمایه «پریالیست ها و هم ام

هویت، زبان و . منطقه متوقف شد »داري

مانند رژیم ترکیه (فرهنگ آن ها انکار گردید 

خطاب » ترك هاي کوهی«که کردها را به عمد 

می کرد و حق تدریس زبان مادري را ممنوع 

  ).نمود

 1920کردهاي شمال عراق چندین بار در دهه 

ورش کردند، منتها با علیه حاکمیت بریتاینا ش

دستور العمل شخص وینستون چرچیل، با گاز 

  . سمی مورد حمله قرار گرفتند

هم فرصتی کوتاه براي  57بعد از انقالب بهمن 

خودمختاري کردها ایجاد شد، ولی رژیم 

خمینی به عنوان ضد انقالب و با حمایت ها و 

زدوبندهاي پنهانی با کشورهایی نظیر امریکا، 

  .ت خود، آن را هم در هم شکستپس از تثبی

در دوره صدام حسن هم حمله فاجعه بار به 

حلبچه صورت گرفت، و هیچ کدام از قدرت 

هاي سرمایه داري و امپریالیستی امروز، 

  .کوچک ترین اقدامی علیه آن نکردند

تمام این اتفاقات به دست نیروهاي 

امپریالیست و رژیم هاي سرمایه داري 

. اتفاق افتاد) جمله ایراناز (ارتجاعی منطقه 

مبارزه ضد امپریالیستی، چیزي جداي از 

در این مورد . مبارزه ضد سرمایه داري نیست

این دو توأمان . ما تقدم و تأخر قائل نمی شویم

  .صورت می گیرد

رژیم سرمایه داري جمهوري اسالمی که خود 

با اتکا به حمایت امپریالیسم، به خصوص 

ن انقالب روي کار امریکا، براي درهم شکست

آمد، بنا به منطق خود به سرکوب کردها دست 

  .زد و می زند

و حکومت در نتیجه مسأله ما صرفا تغییر رژیم 

اگر حکومت ها تغییر کنند، منتها . نیست

دولت سرمایه داري جاي خود باقی بماند 

مانند نمونه ایران، که رژیم پهلوي ساقط شد، (

سی جدید ولی با شکست انقالب، رژیم سیا

جمهوري اسالمی روي کار آمد، درحالی دولت 

، )دست نخورده باقی ماند اًسرمایه داري اساس

مسأله اقلیت هاي ملی، از جمله کردها، هرگز 

رژیم سرمایه داري بعدي هم . حل نخواهد شد

حتی  پس از سرنگونی جمهوري اسالمی،

ناچار همان رویکردي را  آن،» دمکرات ترین«

  .رژیم کنونی برده استپیش می برد که 
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چنان چه این چشم انداز را نداشته باشیم، و 

به یک دید محدود ناسیونالیستی اکتفا  صرفاً

. کنیم، مانند موارد قبل شکست می خوریم

تاریخ کردها همان قدر که تاریخ مبارزه است، 

نمونه اش (تاریخ خیانت رهبران کرد هم هست 

ان دیروز قاسملو رهبر حزب دمکرات کردست

ایران بود که به شخص خمینی پیام لبیک 

فرستاد، یا امروز شخص بارزانی در حکومت 

  ).اقلیم کردستان

در نتیجه حل مسأله ملی کردها در ایران، از 

» دولت سرمایه داري«مدار مبارزه انقالبی با 

حاکم بر ایران می گذرد، و این هم بدون تقابل 

  . با امپریالیسم ناممکن است

. ا شواهد تاریخی اثبات می کنداین گفته ر

کردها همیشه زمانی به نوعی از خودمختاري 

نزدیک شده اند که یک خیزش انقالبی در 

 1917انقالب . سطح جهانی وجود داشته است

روسیه، تزاریسم را سرنگون کرد و منجر به آن 

این مورد . شد که روسیه از منطقه عقب بکشد

بال جنگ به همراه موج عمومی انقالبی به دن

جهانی اول، چشم انداز یک دولت براي کردها 

متجلی شد، ) 1920(را که در معاهدة سور 

وقتی آن موج کم کم خاموش شد، . مطرح کرد

ارتجاع توانست دست باال را پیدا کند و بدین 

درهم ) و نه فقط ترکیه(ترتیب کردهاي ترکیه 

 .کوبیده شدند

در پایان جنگ جهانی دوم، حضور ارتش 

سیه در شمال ایران، همراه با جنبش هاي رو

انقالبی در مقیاس جهانی، زمینه را براي 

را » جمهوري مهاباد«استقرار یک دولت کُرد، 

مهیا کرد، که یک سال بعد به دست حکومت 

ا ینران و با حمایت امپریالیسم بریتاوقت ای

  .درهم شکست

بهمن ( 1979مجدداً می بینیم که در انقالب 

انقالب کارگران ایران علیه شاه ، این )1357

بود که به کردها در شمال، فرجه اي موقت و 

درجه اي خودمختاري همراه با ایجاد یک 

منطقۀ خودمختار بخشید، که مجددا با تثبیت 

  . ارتجاع روحانیت درهم شکست

توده هاي کرد نه فقط باید به نیروي خود اتکا 

و نه هیچ قدرت سرمایه داري یا (کنند 

، بلکه باید مبارزه خود را به )الیستیامپری

 مبارزات جنبش کارگري، زنان، دانشجویی و

غیره در سطح کشور،  دیگر اقلیت هاي ملی و

آن هم با هدف . منطقه و جهان پیوند بزنند

انقالب براي از بین بردن دولت سرمایه داري 

که لزوماً انقالبی  این انقالبتنها . حاکم

خودمختاري را  می تواند سوسیالیستی است
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می تواند آغاز انقالب در . به کردها واگذار کند

سرتاسر خاورمیانه باشد، و در چنین بستري، 

و کلیۀ اقلیت هاي منطقه حل  مسأله کردها

  .گردد

  

  

عراق  -  2014ژوئن  20تلویزیون برابري 

جوالنگاه تحجر و توحش جهان سرمایه 

گفتگوي آرش کمانگر با مراد  - داري 

شیرین از فعالین گرایش مارکسیستهاي 

کارگران ایران تنها  "انقالبی ایران و کارزار 

   " نیستند

  

https://www.youtube.com/watch?v=42o-

nCvA220&list=UUrVCMDUuGvxH9p42XVBFr

UA 

 

13میلیتانت، شمارة نشر   

حزب پیشتاز انقالبیویژة   

 

 

:دانلود  

 

http://militaant.com/?p=4374 

 



 76ضمیمۀ نشریۀ میلیتانت، 

  در روژاوا و ساختار آن »خودمختاري دمکراتیک«

، الزم دیدیم که صرفاً براي »خودگردانی دمکراتیک«مبارزات کوبانی و مطرح شدن بحث  در حاشیۀ

با » کنگرة ملی کردستان«آشنایی خودمان و همین طور خوانندگان با این مفهوم، بخشی از جزوة 

 *»کتاتوري به دمکراسیفرایند انتقال از دی: دمکراتیک برپایۀ کانتون در روژاواخودمختاري «عنوان 

  .را ترجمه کنیم و در دسترس عالقه مندان قرار دهیم) 2014مه (

 آرام نوبخت

  خودمختاري دمکراتیک در روژاوا

  

  در خاورمیانه »تجانس«و  »ملت-دولت«خودمختاري دمکراتیک به جاي 

و تضمین صلح با کشورهاي ترکیه، ایران، عراق و  یزه شدندمکرات هدف ی بهیاباوجاالن دستاز نظر 

اجتماعی و سیاسی  هاي منشأ تقسیم بنديسربه عنوان  ،»ملت- دولت«ه بر ایدة بغلاز خالل سوریه، 

ایجاد  ملت، -هدف دولت«: به این شکل توصیف کرد را ایدة خود در مقابل او. می گذرددر خاورمیانه، 



 چنین برداشتی. ی واحد، یک هویت ملی واحد، و یک مذهب واحد و یکپارچه استفرهنگ مل کی

در نتیجۀ جستجو براي یک چنین  ،مفهوم شهروند. ایجاد می کندیک شهروندي متجانس را  ناگزیر

انعطاف پذیر، چند فرهنگی، ضد انحصار و مبتنی خودمختاري دمکراتیک، . شده است ابداعتجانسی 

مدیریتی، یک اقتصاد بدیل نیز ضروري خواهد بود که -چارچوب این نوع خوددر . بر اجماع است

  .»باشدنیازهاي متعدد جامعه پاسخگوي و بنابراین  دهدافزایش  ،ذخایر جامعه را به جاي استثمار آن

 دستگاه اداري حاکمیت بر خود: خودمختاري دمکراتیک

. رد، بوده و هست اوجاالن، رهبر کُنخستین حامی و جلودار ایدة خودمختاري دمکراتیک، عبداهللا

براي بیان موقعیت مردم کرد در «، خودمختاري دمکراتیک را به عنوان ابزاري 2007اوجاالن در سال 

ارتباط با رویکرد آن ها نسبت به افراد خارج از جمع خود، و براي دمکراتیزه کردن درونی، به مثابۀ 

خود در «، »ضدیتی با دولت ندارد«تعریف کرد که » دره عقب ماندگی داخلی در جامعۀ کُعلی ینیروی

ابزاري «، »به مرزهاي موجود و ساختارهاي دولتی احترام می گذارد«، »جستجوي ایجاد دولت نیست

اري است که به ساخت«و نهایتاً » منافع محلی در درون دولت متجلی شودبه واسطه اش است که 

  .»تحقق بخشندولتی موجود، مطالبات خود را د در پیوند با نهادهاي دکردها اجازه می ده

را از خودمختاري بسط داد و اضافه کرد که خودمختاري  ، اوجاالن دیدگاه خود2010در سال 

قصد دارد که در پیوند با «، »به کردستان محدود نمی شود«، »بر مبناي قومیت نیست«دمکراتیک 

ریت محلی را جایگزین مدیریت سیستمی است که مدی«، »مفهوم یک ملت دمکراتیک عمل کند

سیستمی است که قصد دارد دمکراسی مشارکتی را با دمکراسی نیابتی ترکیب «، »مرکزي می کند

حکومتی است که مشارکت قانونی افرادي را که می خواهند حول -شکلی از خود«، و در آخر »کند

  . »سازد، مجاز می شوندخطوط قومیت، مذهب، جنسیت، طبقه و غیره بسیج و متشکل 

  در روژاواخودمختاري دمکراتیک 

این پروژه قرار است که ابتدا در  .براي درك کانتون ها، درك پروژة خودمختاري دمکراتیک تقدم دارد

، »قرارداد اجتماعی خودمختاري دمکراتیک«در منشور . روژاوا و پس از آن در کل سوریه عملی شود

  : چنین نوشته شده است



ریۀ جزئی از سو، و در سوریه ]خودمختاري دمکراتیک[مدیریتی -ز خودیک مدل ا این مدیریت،

مرکزیت زدایی سیاسی متکی باشد و درنظر بگیرد که فدرالیسم آینده است که باید بر سیستم 

بر این ) محل(» منطقه«و » زرکم«ان براي سوریه است، و تنظیم رابطۀ میبهترین سیستم سیاسی 

  .اساس عملی می گردد

  کثرت درعینوحدت 

خودمختاري دمکراتیک، به معناي یک میهن دمکراتیک است، متشکل از شهروندان چند زبانی، چند 

در روژاوا، کردها، عرب . و نه یک قومیت واحد همراه با یک زبان و یک مذهب ،ملیتی و چند مذهبی

اظ مذهبی ، ترکمن ها، ارمنی ها، چچنی ها که به لح)کلدانی هاي آشوري، آرامی ها(ها، آشوریان 

  .ایزدي هستند، از یک سرزمین مشترك برخوردارند آیین پیرو اسالم، مسیحیت و

د یا هر فر. زیستی استوار استبر اصل برادري و دوستی، مشارکت و هم رابطۀ میان ملیت ها و ادیان

خطی ، مادام که از ساختار اخالقی جامعه تبرخوردار استزادي بیان آو ، گروه از آزادي عقیده، تفکر

رومیت دیگران را دربرنداشته هژمونی و مح کسب ندازد و هدفانکند، صلح داخلی را به مخاطره نی

  .باشد

  حقوق زنان و کودکان

زنان حق دارند که خود را در حوزه هاي سیاسی، اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی و در کلیۀ شئونات 

. ر مبناي جنسیت را دارندتبعیض ب سازماندهی خود و حذف کلیۀ اشکالزنان حق . زندگی وارد کنند

به ویژه ممانعت از کار کودك که به استثمار جسمی و روحی  ؛ه، حقوق کودکان محفوظ استبه عالو

خودمختاري  مفهوم آن ها می انجامد و ممنوعیت ازدواج در سنین کودکی، خطوط قرمز درك

  .دمکراتیک هستند

درصد  40، و هیئت ها، دست کم تگاه هاي اداريدسنسبت نمایندگی هر دو جنسیت در کلیۀ نهادها، 

  .است

  مقررات اقتصادي



مورد در منشور خودمختاري دمکراتیک، مسألۀ ذخایر و منابع طبیعی، اقتصاد و مالکیت به شکل زیر 

  :توجه قرار گرفته اند

 عادالنه، پایدار وبه شکلی  ]خودمختاري دمکراتیک[مدیریتی -نظام اقتصادي در نواحی تحت خود«

هدف تضمین نیازهاي  است با توسعۀ علم و تکنولوژي متکی بر؛ متکی بر توسعۀ جهانی کار می کند

یک استاندارد زندگی شایسته براي کلیۀ شهروندان، از طریق افزایش تولید و بهره وري، و  وانسانی 

ر کس به ه« (با تضمین اقتصاد مشارکتی ضمن تشویق رقابت مطابق با اصل خودمختاري دمکراتیک 

و جلوگیري از انحصار و اجراي عدالت اجتماعی، تضمین شکل مالکیت ملی بر ابزار ) »مطابق با کارش

   .تولید، حفظ حقوق کارگران و مصرف کنندگان، حمایت از محیط زیست و تقویت حق حاکمیت ملی

حوة ، نزمین و اموال عمومی در نواحی خودمختاري دمکراتیک، متعلق به مردم است و یک قانون

تملک  ؛هر کسی نسبت به مال خود حق دارد. مدیریت و سرمایه گذاري در آن ها را تنظیم می کند

 ]سلب مالکیت[و  ؛و هیچ کسی از آن محروم نمی گردد، مگر به موجب قانون فوظ استخصوصی مح

 بلکه تحت شرایط پرداخت -عمومی ضروري سازد فعتمن به استثناي مواردي که -توسل به زور نه با

  ».، صورت می گیردمالک ترك مال از سوي غرامت عادالنه در صورت

  مدلی براي عملی ساختن اصول خودمختاري دمکراتیک: کانتون ها

آن . روژاوا تالش نمودند تا مدلی را بنا بر درك خود از دمکراسی بیابند يتنها می توان گفت که کردها

دام که روح فلسفۀ خودمختاري دمکراتیک ما. ها در جستجوي مدلی براي دمکراسی خود بوده اند

  .درك شود، درك فرم و شکلی که در قالب آن خودمختاري دمکراتیک عملی خواهد شد، ساده است

 اداري منطقۀیا  ،تقسیم بندي اداري کوچک در یک کشور ،طبق تعریف لغتنامه اي، کانتون ها

این نام از واژة  هستند؛رویی قلم؛ تقسیم بندي کشوري؛ تقسیم بندي )از نظر اداري» منطقه«(

  .گرفته شده است )District(» منطقه«یا  )Corner(» گوشه«به معناي  Cantonفرانسوي 

مهم هستند، چرا که فرصتی  ،حاکمیتی سیاسی و اجتماعی- کانتون ها به عنوان یک مدل از خود

 مدیریت سیاسی نوع کبه همین دلیل، کانتون ها به عنوان ی. براي دمکراسی مستقیم ایجاد می کنند



، موجب مشارکت فعال تمامی افراد در فرایند تصمیم گیري می و متکی بر محالت  در سطح خُرد

  .شوند

  کانتون ها ابزاري براي غلبه بر مرکزیت گرایی و حاکمیت مطلقه

مضاف بر این، کانتون ها به عنوان یک راه حل، بهترین گزینه براي فائق آمدن بر سیاست مرکزیت 

براي  جراییمرکزیت زدایی از ارگان هاي تصمیم گیرندة سیاسی و ا. گرایی حزب بعث سوریه بودند

 ري سوریه، هر تصمیمی به وسیلۀ حکومت مرکزیتااز زمان بنیان گذ. دمکراسی مردمی حیاتی بود

گراي کشور در پایتخت، دمشق، اتخاذ می شد و مقامات محلی همگی مطابق با دستورهاي یکسانی 

احد تمامی به قدرت رسید، یک فرد و 1963پس از آن که حافظ اسد در سال . عملی می کردند

  .از حکومت مطلقه رو به رو شد زمخت و خشکسوریه با یک شکل . ردتصمیمات را اتخاذ می ک

که پیش از  ست قوانینستون ها می توانند یا قوانین خود را پیشنهاد دهند، یا براي شکشهروندان کان

  .شده است، فعالیت کنند صویتاین از سوي هیئت باالتري ت

مردم . می شوند و واگذار میمات به پایین ترین سطح ممکن منتقلصدر سیستم مبتنی بر کانتون، ت

گیري ها دخالت داشته باشند؛ اعتبار این سیستم  می توانند بیش تر به طور مستقیم در تصمیم

که در پارلمان منطقه اي، در شهرداري ها مورد بحث قرار  را تصمیمیمردم . افزایش پیدا می کند

اتخاذ شده باشد، می  افتادهکه در یک پایتخت دور همان تصمیمتر از احتماالً بیش ،باشدگرفته 

   .پذیرند

  خودگردانی کانتون ها

اسی خود، حکومت، پارلمان، دادگاه ها، قوانین و شهرداري هاي خود را قانون اس ن در روژاواهر کانتو

د مذکور در منشور خودمختاري دمکراتیک روژاوا همخوانی رامودارند، هرچند البته این ها باید با 

می  و آزادي تصمیم گیري در سطح باالیی برخوردار دارياز خودمختاري ا کانتون ها. داشته باشند

و هر کدام پلیس  برخوردارند، کنترل مستقل بر نظام هاي آموزشی و خدمات اجتماعیاز آن ها . شوند

)Asayish ( و یگان هاي دفاع مردمی)YPG ( و نیروهاي دفاع زنان)YPJ ( را داردخود.  



است، کانتون ها نقش مهمی در  نواحینکتۀ کلیدي، انتقال و واگذاري تصمیمات به که از آن جا 

جداگانه اي  نواحیتا زمانی که آن ها در البته اهش تخامات بین گروه هاي قومی و یا مذهبی دارند، ک

 که فدرالیسم با سه کانتون خودمختار به شده انددر روژاوا، اکثر مردم متقاعد . زندگی می کنند

می کند  کمک -چچنی هااعراب، آشوري ها،  ردر این جا تسلط کردها ب - کاهش تسلط هر گروه قومی

به همین دلیل . ازه می دهد که نواحی شهري و روستایی اولویت هاي مختلفی را تعیین کنندجو ا

  .است که منشور قرارداد اجتماعی، نام هیچ گروه قومی را به عنوان قدرت اصلی ذکر نمی کند

  جمعیت در خودمختاري دمکراتیک روژاوا

. شده انداي پناهجویان از نواحی جنگی تبدیل این سه کانتون، پس از جنگ در سوریه، به محلی بر

  .کرده استمیلیون نفر رشد  4در حال حاضر جمعیت روژاوا به تقریباً 
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  :جزیرهکانتون 



این کانتون، سه زبان رسمی را به . ترین آن هاست، بزرگجزیرهدر بین سه کانتون روژاوا، کانتون 

رسمیت می شناسد و میان اعراب، کردها، آشوري ها، ارمنی ها، چچنی ها و طرفداران اسالم، 

  .یحیت و ایزدي، مشترك استمس

  کانتون هاي کوبانی و عفرین

  .رد هستنداکثریت مطلق جمعیت در کوبانی و عفرین، کُ

از زمان جنگ . رد جزء مهمی از جامعۀ کردي را تشکیل می دهنددر عفرین، علوي ها و ایزدهاي کُ

. ن نقطه آمده اندکرد و عرب از حلب، دمشق و سایر شهرهاي عربی سوریه به ای سوریه، صدها هزار

. مشکالت جدید زیرساختی را ایجاد می کند خود جمعیت به طور سیستماتیک رو به رشد است که

  .تمرکز اصلی این کانتون ها، بر حل این چالش جدید است

  

  

  

  شهرهاي کانتون هاي روژاوا

  کانتون کوبانی

  )عین العرب(

  کانتون عفرین

  )عفرین(

  جزیرهکانتون 

  )جزیره(

  )Qamişlo(قامشلی   )Efrîn(رین عف  کوبانی

  )Dêrika Hemko(مالکیه  )Reco(راجو   یکوبانی روژ هه الت

  )Tirbespiyê(قحطانیه   )Bilbilê(بلبل   کوبانی روژاوایی

  )Amûdê(عامودا   )Mobetan(معبطلی   



  )Serêkanî(رأس العین   )Șêrawa(شراوا   

  )Dirbêsiyê(درباسیه   )Cindêrisê(جندیرس   

  )Hesîçe(حسکه   لحدیدشیخ ا  

  تل تمر  شران  

  )Girkê Legê(معبده     

  )Rimelan(تحتانی     

  )Çilaxa(جوادیه     

 

  جزیرهساختار کانتون 

 .در نمودار زیر، ساختار تصمیم گیري و مشارکت در کانتون جزیره نمایش داده شده است

  

  

  

  

  

  

  



 

)سال 18( جزیرهروندان سوري کانتون شه  

 شورای قانونگذاری

 
  )رئیس جمھور، دو معاون(ریاست 

  )کرد، سریانی، عرب(عضو  ١٠١

 درصد از زنان و مردان ۴٠

 شورای اداری محلی

شھر کانتون سزیر) ١٠(در ده   

  )حکومت(شورای اجرایی 
  )عرب، سریانی(، دو معاون )کرد(رئیس 

  )وزرا(ھیئت ھای شورای اجرایی 
  
  روابط خارجی. ١

  )YPJ  و YPG(دفاع و حفاظت از خود . ٢

  )Asayish/ پلیس(داخلھ . ٣

  دادگستری. ۴

  آمار شھریکمیتھ ھای محلی و  .۵

  شامل دبیرخانۀ عمومی بانک ھا و گمرک ،مقام مالی. ۶

  اشتغال و امور اجتماعی. ٧

  آموزش. ٨

  کشاورزی. ٩

  انرژی. ١٠

  بھداشت. ١١

  تجارت و اقتصاد. ١٢

  خانواده ھای شھدا. ١٣

  فرھنگ و رسانھ. ١۴

  حمل و نقل. ١۵

  جوانان و ورزش. ١۶

  آثار باستانی محیط زیست، توریسم و. ١٧

  امور مذھبی. ١٨

  امور زنان و خانواده. ١٩

  کمیسیون حقوق بشر. ٢٠

  ارتباطات. ٢١

  ھیئت تدارکات. ٢٢

  

 کمیسیون عالی انتخابات

 
عضو ١٨  

درصِد زنان و مردان ۴٠  

  دادگاه عالی قانون اساسی
  ھفت عضو

سرپرست از سوی ریاست شورای قانون گذرای 

  .پیشنھاد می شود

 درصد زنان و مردان ۴٠

 شورای قضائی

  
  درصد زنان و مردان ۴٠

 .بر اساس قانون تنظیم می شود



  تالش ها براي متحد ساختن کانتون ها

با ویت همبستگی و تعاون ق، عفرین و کوبانی را وادار به تزیرهجبه کوبانی، کانتون هاي ر یحمالت اخ

اجرایی تصمیم به توافقی در ارتباط با دفاع از خود در به همین دلیل، اعضاي شوراي . نمودیک دیگر 

ستور در داتحاد کانتون ها  در زمینۀاستقرار یک هیئت هماهنگی براي همکاري . دبرابر داعش گرفتن

 .کار قرار گرفت

  مشکالت بهبود کانتون ها

  

جاده هاي اصلی میان  ،با نگاهی به نقشه می توان دید که ستیزه جویان داعش، حکومت و اپوزیسیون

میان کانتون ها قطع گردیده ال کرده اند به طوري که پیوند ، عفرین و کوبانی را اشغزیرهجکانتون ها 

  .است

به . روزانه مجبورند به اقداماتی در دفاع از خودمختاري خود دست بزنندحکومت هاي کانتونی به طور 

 .تأکید بر بهبود نظام خودمختاري دمکراتیک یک اقدام حقیقتاً انقالبی است همین خاطر،

* https://peaceinkurdistancampaign.files.wordpress.com/2011/11/rojava-info-may-2014.pdf 

https://peaceinkurdistancampaign.files.wordpress.com/2011/11/rojava-info-may-2014.pdf


 


