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کدام تروریسم؟ کدام رهایی؟ 

در همبستگی با مقاومت مردم کورد و غیر کورِد مناطق خودگران رژآوا
                                

، حمننایت مننالی و نظننامی از جهاد گرایننان سنننی در جنننگ۲۰۱۳سرکوب تام و تمام جنبش پارک گزی در 
، اعالم وضعیت اضننطراری به بهننانه ی۲۰۱۵در ( کردستان ترکیه)داخلی سوریه، بمباران بی رحمانه ی باکور 

 و خفه کردن هرچه بیشتر صنندای منتقنندین، اشننغال نظننامی عفننرین در ژانننویه ی۲۰۱۶کودتای ساختگی 
 و واگذاری کنترل شهر به دست نیرو های ارتجاع داعشی تنها برخی از اقداماتی ست کننه اردوغننان در۲۰۱۸

.داخل و خارج از مرز های ترکیه برای استحکام امپراطوری نوعثمانی خننویش تننا بننه حننال انجننام داده ست
تجاوز نظامی به منطقه ی خودگران شمال و شرق سوریه توسط ترکیه و مزدوران داعشی اش نیز امری جدا

تجاوز نظامی ترکیه به رژآوا بدون شک ضننمن کشننتار و آوارگی. از این روند ترور،  کشتار و سرکوب نیست
انسان ها، دموکراسی نوپای شکل گرفته در منطقه را ریشه کن می سازد و بنندین ترتیب تشنندید بی ثبنناتی در
منطقه، تداوم فزآینده ی منازعات ژیوپولیتیک و تقویت هرچه بیشتر شووینیسننم و بنینناد گرایی اسننالمی را

 تحت۲۰۱۸و طعنه ی تلخ تاریخ آن که پس از کشتار سیستماتیک مردم عفرین در . به دنبال خواهد داشت
«عملیات چشمه ی صلح»، اینک اردوغان این لشکرکشی جدید به رژاوا را «عملیات شاخه ی زیتون»عنوان 

. چنین است واژگونی واقعیت در زمانه ی عسرت. نامیده است

بننا اشننغال و اسننتعمار رژآوا و. اهداف و مقاصد امپریالیسم منطقه ای دولتن ترکیه بر کسننی پوشننیده نیست
مدیریت سرنوشت دو تا: استقرار ارتجاع، اردوغان می کوشد با یک تیر همزمان چند نشان را هدف قرار دهد

در ترکیه درجهت ایجاد تغیننیرات دموگرافیننک در« جمعیتی اضافی»سه میلیون پناهنده ی سوری درمقام 
جنوب باکور برای قطع پیوند همسایگی کردهای دو سوی مرز، تثبیت مشروعیت از دسننت رفته ی داخلی در
پی بحران عمیننق اقتصننادی در ترکیننه و شکسننت انتخابنناتی اخننیر، آزاد سنناختن هفتنناد هننزار داعشننی و
خانواده شان از زندان های رژآوا و استفاده از پتانسیل ارتجاعی آن ها برای نابودسازی نهایی پروژه ی روژآوا و
تثبیت موقعیت جدید، خلق فرصت های جدید برای انباشت سرمایه ازطریق تصاحب منابع نفتی و گننازی و

بی گمننان این جنگ طلننبی جاه طلبننانه  و شووینیسننتی. دیگر بالقوگی های اقتصادی غنننی در رژآوا و غننیره
اردوغان پیش از هر چیز مستلزم دفن رژآوا درمقام یکی از مترقی ترین تالش های سیاسننِی متنناخر درجهت
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استقرار دموکراسی رادیکال، همزیستی خلق ها، خودباوری و رهایی زنان و اقتصاد اکولوژیکی  در بطن جهنم
اما اردوغان در این مسیر تنها نیست؛ همه ی قدرت هایی که چننراغ سننبز الزم و مجننوز این. خاورمیانه است

تهاجم نظامی را صادر کردند، همواره آرزومند نابودی پروژه ی خودگردانی روژآوا بوده اننند؛ پننروژه ای کننه در
سطح گفتمانی و هنجارهای سیاسی از ضرورت و امکان همزیستی و خودگردانی مردمان تحت ستم، عبننور
از تنگنای دولت-ملت و ناسیونالیسم و دین حکومننتی، توان مننندی و رهننایی زنننان و برقننراری دموکراسننی
رادیکال دفاع کرده و در حد توان و محنندودیت هایشن گام هننای اولیه ی ارزشننمندی در این جهت برداشننته

« بننودهنظم خاورمیانه»است و درنتیجه، از دید قدرت های جهانی و منطقه ای تهدیدی عینی بننرای تننداوم 
مساله صرفًا بر سر زمان و چگونگی این کار و دغدغه ی تمیز نگاه داشتن دسننت ها در انظننار عمننومیاست. 

بود؛ اینک ظاهرًا زمان مناسب فرار رسیده است و برای این سننالخی رسننوا و تنناریخی چننه کسننی بهننتر از
«آرزو»امننا تحقننق این . اردوغان و حزب متبوعش، که رسوایی سیاسی در قاموس لغات آنان جننایی ننندارد

نیازمند نسل کشی کورد های شمال سوریه و تغیننیر  بننافت جمعیننتی این منطقننه اسننت، کننه خننود موجنند
.  تنش های بی پایان و روندهای قهقرایی آتی خواهد بود

ظاهرًا در موقعیت کنونی کسی آشکارا از کشتار و نسل کشی دفاع نمی  کند، بلکه تاجایی که نادیده گرفتن یا
تلویحِی این کشتاِر ناگزیْر از دل توجیهات عجیب« ضرورت»انکار ساده ی جنایات جنگی امکان پذیر نباشد، 

ترکیننه و دفننع خطننر« امنننیت ملی»برای این تهاجم نظامی بیرون کشیده می شود؛ مثل ضرورت دفنناع از 
در همین راستا، پروژه ی روژآوا و حامیان انسانی اش در وهله ی نخست به سان تجسم تروریسم«. تروریسم»

.راه چندانی تا مهدورالدم شدن مردم روژآوا بنناقی نمی ماند« دیگری سازی»معرفی می شوند، و آن گاه از این 
حتی نمی خواهیم در تراژدی کشننتار. در اینجا ما را با این گونه همدستی های آشکار با جنایت کاری نیست

بلکننه می خننواهیم از. شومی که کلید خورده است و زندگی هایین کننه فنننا می شننوند مننرثیه ای سنناز کنننیم
چننون در جریننان. قابلیت های بالقوه ای دفاع کنیم که با مرگ احتمالی پروژه ی روژآوا به گور خواهند رفت

این تهاجم جدا از همه ی فجایع انسانی ای که هم اینک پیش چشننم جهانیننان در حننال وقوع اننند، بننا قتننل
آرمان های شریفی مواجهیم که خاورمیانه ی بدیلی را فرامی خواندند؛ قتل رویاهایی انسانی و رویابینی هننایی

. که بدون آن ها خاورمیانه هرچه بیشتر در شوره زار کابوس تاریخی اش فروخواهد رفت

پروژه ی رژآوا به دور از تالش های متعارف ناسیونالیستِی معطوف به تشکیل دولت ملتی کورد، می کوشیدن با
، درچننارچوب ایننده ی کنفدرالیسننم دموکراتیننْک«مساله ی کورد»عزیمت و فراروی تدریجی از زخم دیرین 

جامعه ای متکننثر را شننکل  دهنند کننه در آن عرب هننا، ایزدی هننا، ارمنی هننا، آشننوری ها، کوردهننا و مبننارزان
منندعی. انترناسیونال و غیره بتوانند در بافتار اجتماعی و سیاسی مننترقی و بنندیلی کنننار هم زننندگین کنند

نیستیم که این تالش ها به سرانجام رضایت بخشی رسننید یننا بنیننان نظننری-اینندیولوژیِک آن هننا )مشخصننًا
دیدگاه های عبدالله اوجاالن( بر درک ژرف و بسنده ای از نظام  سرمایه داری و الگوی نظننام بنندیل و فرآیننند
دستیابی به آن استوار بوده است؛ حتی مسیر عملی طی شده در جهت برپایی و پیشبرد پننروژه ی روژآوار را
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نیز عاری از خطا و تناقض و تمامًا قابل دفاع نمی دانیم؛ اما فراموش هم نمی کنیم که این آزمایش سیاسننی
رادیکال در منطقه ای متولد شد که به لطف بیش از یک قرن مداخالت امپریالیسننتی جهننانی و منطقه ای، و
ازجمله مداخالت خرده امپریالیستی متاخر جمهوری اسالمی ایران، عربستان سعودی و ترکیننه، بننا ارتجنناع
مذهبی، ناسیونالیسم، شووینیسم، فرقه گرایی و جنگ و اقتدارگرایی و مردساالری و زن سنننتیزی داغ نشننان

. خورده است

اما این جنگ نابرابر و تباه کننده چگونه رقم خورد و ره به کجا می برد و ما نیروهای چپ کجا ایستاده ایم؟ 

، و بنننا بننه منناهیت(۲۰۱۲-۱۳)کابوس تهاجم نظامی ترکیه به روژآوا از همان آغاز شکل گیری این پننروژه 
مترقی و الهام بخِش آن، همچون شمشیر دموکلس بر فراز سر مردم این منطقه سایه افکنده بود و اینک آن

از ابتدای قننرن بیسننتم تننا کنننون پهنه ی خاورمیانننه یکی از. بند باریک بازدارنده سرانجام قطع شده است
تاریخی تضادهای برآمده-روند انضمامی. مناطق اصلی تالقی منافع و رویارویی قوای امپریالیستی بوده است

از این وضعیت، هر بار در شکل بحران ها و تنش های تننازه ای سننر بنناز کننرده اسننت و مننردم خاورمیانننه یننا
کننه تننازه ترین آن هننا،)خلق های ساکن این جغرافیای سیاسی همواره بازندگان اصلی این منازعات بوده اننند 

دولت ملت هننای شننکل گرفته در این(. پیامدهای جنگ های نیابتی قدرت  ها در مینندان سننوریه و یمن است
منطقه بیش از آنکه برآمده از خواست و مشارکت مردم باشند و منافع و عالیق و هسننتی واقعی ملت هننا را
نمایندگین کنند، در پروسه ی تحوالت امپریالیستی شکل گرفتننند و سننپس بننر مبنننای سننرکوب نظام مننند
-جنبش های مترقی و ملت های تحت ستم و به خدمت گرفتن و تقویِت ارتجاعی ترین گرایش های اجتمنناعی

از آن پس، هننر تالش. سیاسِی موجود و نیز با پشننتیبانی بخش هننایی از قننوای امپریالیسننتی تننداوم یافتند
جمعی تحول خواهانه ای برای رهننایی از این زننندان تنناریخی، پیش از هرچننیز بننا مننانع نظام هننای مخننوف
دیکتاتوری مواجه شد که در ابتدا سنگ تجددخواهی و توسعه را به سینه می زدندن و در ادامه هننر یننک بننه

را نیز بننه( و حتی رتوریک امپریالیسم ستیزی)فراخننور وضعیت داخلْی ناسیونالیسم مرکزگرا و اسالم گرایی 
در مواقع متعددی هم قوای امپریالیستی ازطریننق مننداخالت مسننتقیم. انبننان ایدیولوژیک خویش افزودند

نظیر کودتاهننا و)نظامی وظیفه ی مهار نیروهای مترقی و تثبیت قوای ارتجاعی را برعهده گرفتند -سیاسننی
بدین ترتیب، ملت های خاورمیانه بدون آنکه از بندهای قبلی رها شوند، به بندهای(. لشکرکشننی های نظامی

جدینندی گرفتار شدند که همانا فرقه گرایی مذهبی و عظمت طلبین ناسیونالیستی و دشمنی ها و سننتیزهای
. برآمده از آن ها بود

بر بنیاد این ازهم گسیختگی تاریخی یا زیست تاریخی مختل شده ی جوامع خاورمیانه، هم فرآیند اسننتیالی
ت ها ساده تر گردید و در پِی آن تحمیننل نظام مننند انننواع سننتم و تبعیض وسیاسی حاکمان جبار بر این مل

و( تسهیل شنند به رغم مقاومت های متعددن و ناگزیر)محرومیت و استثماری ترین مناسبات اقتصادی بر آنان 
هم مسیر دستکاری های سلطه جویانه ی امپریالیستی در معادالت منطقننه، به تناسننب موقعیت هننای جدینند

دراین میننان، پیچینندگین و دینننامیزم پرتحننول تنازعننات. آرایش قننوای قنندرت های جهننانی همننوارتر شد
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و نیز دینامیزم تحننوالت و کشنناکش های( برآمده از تضادها و بحران های درونی سرمایه داری)امپریالیستی 
ارتجاعی در درون و در بین کشورهای موجود منطقه، به شکل گیری روندهایی انجامید که ماحصننل نهننایی

 بوده اسننت؛1آنها تقویت و رشد نیروهای ارتجاعی و تثبیت قدرت های ضدمردمی به همراه بسط نظامی گری
و خننواه پننرورش( در هر دو شننکل دولننتین و فننرقه ای)خواه در قالب گسترش پدیده ی بنیادگرایی اسالمی 

. خرده امپریالیست های منطقه ای نظیر جمهوری اسالمی، عربستان سعودی، و نوعثمانی گری دولت ترکیه

یک وجه توضیح گر پیدایش مننوقعیت کنننونی آن اسننت کننه تعارضننات درونی قنندرت های امپریالیسننتی و
بننرای رشنند و( درجه ی آزادی )سیاست های اغلب متناقض و متغیر آن ها خواه ناخواه حدی از فضای حرکت 

بسط قوای ارتجاعی منطقه ای ایجاد می کند، که در قالب هم پیمانان استراتژیک برای بخشننی از این قننوا، و
در همین راستا برای مثال به دنبال بننروز. برای بخش دیگری از آنها عمل می کنندن( متمرد« )نیروهای شر»

 و گرایش  متاخر ترکیه به نزدیکی اسننتراتژیک بننه2برخی تنش های سیاسی بین دولت های آمریکا و ترکیه
به عنوان قنندرتی- هم پیمانی ترکیه /جلب وفاداری/، آمریکا و روسیه درگیر رقابتی پنهان برای حفظ3روسیه

شدند و بنابراین قابل فهم است که چرا این دو نیروی رقیب هر دو مجوز تهاجم به شمال سوریه- منطقه ای
اما بر بافتار تاریخی شقه شقه شننده ی. 4را به مثابه ی نوعی باج دهی حساب شده به دولت ترکیه صادر کرده اند

، این قنندرت های منطقه ای بننرای بسننط(و اغلب متعننارض)خاورمیانه به ملت  ها و اقوام و مذاهب متفنناوت 
دامنه ی اقتدار و نفوذ داخلی و منطقه ای خننویش و نننیز بننرای انجننام کارویژه هننای هم پیمننانی خننویش بننا
قدرت های بزرگ، در قالب خرده امپریالیسم های منطقه ای ظاهر می شوند کننه کشنناکش های جهننانی قننوای

و( ازجملننه بننا پیشننبرد عملِی جنگ هننای نیننابتی)امپریالیستی را در سطح منطقه ای بازنمننایی می کنننند 
مشخصا شکسننت جنبش آزادی خننواهی مننردم. منطقه اِی آن را تعیین می کنندن-خصلت های انضمامِی ملی

هم پیامنندی از این منازعننات بننود و هم زمینه ی مناسننبی بننرای گشننایش مجننددن« بهار عربْی»سوریه در 
بر این اساس، در دهه  های اخننیر مننا بننا پدیننده ی نوظهننوری در مناسننبات. جنگ های نیابتی فراهم ساخت

همین نوع پیمان کنناری. نامید« پیمان کاری سلطه»سلطه ی جهانی و منطقه ای مواجهیم که می توان آن را 
اسننالمی فنناطمیون در سننوریه یننا-به سطوح خردتری هم راه می یابد کننه کارکردهننای قننوای شننبه نظامی

و یننا بخشننی از( هر سه به نیابت از جمهننوری اسننالمی ایننران)حشدالشعبی در عراق یا حزب الله در لبنان 
که تحت حمایت و نفوذ مسننتقیم دولت( جبهه النصره، احرار الشرقیه و جبهه الشام)جهادیون مخالف اسد 

ترکیه عمل می کنندن نمونه های زنننده ای از آن هسننتند؛ و جننالب اینکننه در تهنناجم اخننیر بننه روژآوا همین

. امروزهب بر کسی پوشیدهب نیست که خاورمیانه به ویژه طی دو دهه ی اخیر به یکی از زرادخانه های تسلیحاتی جهان بببدل1
 شده است. 

. ازجمله اختالف دو دولت بر سر نحله ی فتح اهلل گولن، همکاری ارتش آمریکا با کوردهای شببمال سببوریه، یببا امتنبباع2
آمریکا از فروش هواپیماهای جنگنده  به ترکیه و غیره.

. مثاًل خرید سیستم دفاع ضدموشکی یا نشست های سه جانبه ی روسیه و ترکیه و ایران درباره ی سوریه و غیره.3

. نمایندگان دولت های آمریکا و روسیهب در شورای امنیت سازمان ملل، حتی مانع از آن شدند کببه از سببوی این شببورا4
قطع نامه ای در محکومیت صوری تهاجم نظامی دولت ترکیه صادر گردد.  
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، همان گونننه5هسننتند« کثیف کاری های الزم»پیمان کار انجام « ارتش ملی سوریه»جهادیوِن اخیر تحت نام 
که در سطحی باالتر خود دولتن ترکیه نیز در این تهاجم خواه ناخواه بخشا کننارکردی پیمان کارانننه را بننرای

          . قدرت های بزرگ تر ایفا می کندن

از این زاویه که به موقعیت خاورمیانه نگاه کنیم، شاید به نظر برسد کننه سننوژگی های مقنناومت را فرامننوش
اما روند شکل گیری و تثبیت و نرمالیزه سازی این دولت های ارتجاعی و به ویننژه تجهننیز آن هننا بننه. کرده ایم

درکنننار عوامننل)سازوبرگ های پیشرفته ی سرکوب و عمل کننرد بی وقفه ی این سننازوکارها بیش از هرچننیز 
تنناریخی سننتم ها و تضننادهای موجننود در-ناشی از آن است که چنین سوژگی هایی بر بسننتر مننادی( دیگر

وانگهی از جنبش های بهار عننربی و جنبش پننارک. خاورمیانه به طور بالقوه و بالفعل وجود داشته اند و دارند
و) در ایران و خیزش اخیر مردم به جان آمده ی عراق ۹۶گزی تا شکل گیری پروژه ی روژآوا، خیزش دی ماه 

، همگی نشان از این دارند که ستمدیدگانن منطقه بی وقفه در جستجوی راهی برای(نمونه های متعدد دیگر
و باز از همین روست که اینک سرکوب پننروژه ی روژآوا در دسننتور. برون رفت از این وضعیت بوده اند/هستند

بنابراین، آنچه در موقعیت حاضر برای نیروهای مننترقی اهمیت اساسننی دارد. کار قدرت ها قرار گرفته است
اسننت؛( هم تنناریخی و جغرافیننایی و هم به لحنناظ روابننط علی)دیدنن تهاجم اخیر در بطن کلیتی وسیع تر 

از این منظننر، بننرای مثننال،. کلیتی که با تاریخ انقیاد و مبارزه بننرای رهننایی در خاورمیانننه در پیوننند باشد
موقعیت بحننرانی حاضننر را درامتننداد تعننارض- همسو با جریانات و گفتارهای جریان اصلی - دیدگاهین که 

چرا که با تقلیننل مسنناله بننه رقابت هننای. تاریخی بین ترک ها و کوردها قلمداد می کند، بسیار زیان بار است
ناسیونالیستی، نگنناه را از فهم منناهیت واقعی این تهنناجم منحننرف می سننازدن و به جننای زیننر سننؤال بننردن
کارکردهای ارتجاعی و امپریالیستی دولت های منطقه و قدرت  های جهانی، ملت ها را در مقابل هم می نشاند

و از این مسیر ازجمله می تواند تنش های مخرب بین ملت های ترک و کورد در جغرافیای سیاسی ایننران و)
(. ترکیه را نیز تشدید کند

در مقابل، باینند بننه پننیروی از الگننوی انترناسیونالیسننم سننتمدیدگان،ن ملت هننای تحت سننتم منطقننه را بننه
کنفدرالیسمن دموکراتیننک،)همبستگی با مقاومت مردمان روژآوا و دفاع از هسته ی بنیادین رهایی بخش آن 

توانمندسازی زنان و مبارزه با مردساالری، سکوالریسم و خودگردانی سیاسننی درچننارچوب نظننام  سیاسننی
به ویژه  آن که خاورمیانه پهنه ای است که به دلیل درهم تنیدگی تنناریخی سننازوکارهای. فرا خواند( نامتمرکز

ستم، استیالی سیاسی نظام های اقتدارگرا، جایگاه اقتصننادی و ژئوپولیننتیکی ویننژه  اش در سننپهر عالیننق و
تعارضات قدرت های جهانی، انباشت سیاست های مبتنی بر نظامی گری و وجود زمینه هننای تنناریخِی فعننال
ستیز و تنش، یکی از مناطقی است که رهایی آن به شکل گیری و رشد همبسننتگی های انترناسیونالیسننتی

. در واکنش های ظاهرا نگران قدرت های غربی به تهاجم ارتش ترکیه و بیانیه های دیپلماتیک آنببان، مهم تببرین محببورب5
نگرانی مشترْک بیدارشدنب مجدد »هیوالی داعش« است؛ تو گویی که نیروهای جهادی ای که دولت ترکیه در این سال ها
پرورشب دادهب است و اینک بار دیگر به عنوانب خط شکن به خدمت می گیرد، مبباهیت بهببتری دارنببد. این امببر یببادآور این

واقعیتب است که به رغم جهانی شدن تبادل اطالعات، جهان همچنان در شوالی دروغب و تزویرب پیچیدهب شده است.   
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تنهننا بننه. وابستگی مستقیمی دارد و به همین سان نیازمند راهکارها و بدیل های فراملی و چندُبعنندی است
این طریق می توان از نابودسازی واقعی این پروژه جلوگیری کننرد یننا حننتی از خاکسننتر مننرگ فننیزیکی آن

 روژآوا آن گونه که بازنمننایی می شننود6به واقع، شکست تراژیک احتمالی. آتش های موثرتر دیگری برافروخت
شکست نیروهای سیاسی کوردی که ابتکارعمل ایجاد آن را به دست داشتند نیست، بلکه در تحلیل نهنننایی
شکست دگرباره ی همه ی ستمدیدگانن خاورمیانه و نابودی مجدد امید )به تغییر( و خودباوری آنان خواهنند

درهم شکسته شنندن این کشننتی طوفننان زده نیسننتیم، بلکننه« بننیرونِی»به بیان دیگر، ما صننرفًا ننناظران . بود
هم  پیوندی سرنوشت های ما در چارچوب تنناریخین خاورمیانننه خواه ننناخواه مننا را بننا سرنوشننت این کشننتی

. درآستانه ی غرق پیوند می دهد، حتی اگر بیش و کم انتقاداتی جدی به مسیر طی شده ی آن داشته باشیم

و« بننیرونی»بر این اساس، نیروهای چپ و مترقی منطقننه مسننئولیتی به مننراتب فراتننر از تکننرار انتقننادات 
 به ایدئولوژی یا استراتژی و تاکتیک های نیروهای سننازمان دهنده ی روژآوا دارننند؛ چراکننه اگننر7پاک دستانه

دستاوردهای تاریخی روژآوا از آن همه ی ما و الهام بخش مبارزات ماسننت، کاسننتی ها و خطاهننا و شکسننت 
احتمالی آن نیز خواه ناخواه از آن ماست. پس اگر در کنش مبارزاتی خویش صادق و هدفمند باشننیم، باینند
به جای نفی و تکفیر و دامن زدن به فرقه گرایی در درون جبهه ی نحیننف و فروپاشننیده ی چپ، سننهم و ِدین
خود را در ایجاد این فرآیند ناتمام و نحوه ی پویش آن تا رسیدن بننه لحظه ی خطننیر کنننونی اش جسننتجو

که پی ریختن فرآیندی انقالبی و تالش درجهتن برساختن جامعه ای مبتنننی بننر. با عزیمت از این باور کنیم
برابری و آزادی به ویژه در منطقه ی زخم خورده و محنت زده ای چننون خاورمیانننه بننا انبننوهی از تناقضننات و
محدودیت ها روبروست، دشوار نخواهد بننود کننه در مواجهننه بننا تالش هننا و ابتکارعمل هننایی از این دسننت،
همراهی نقادانه )گیریم با حفظ فاصله ی انتقادی( یا همبستگی توام با نقِد متعین را جایگزین نقد بیرونی و

دراینجا شاید اشاره به .تا در وهله ی نخست نیروی پیش برنده ی امید را زنده نگه داریم 8نفی انتزاعی سازیم
یک توازی تاریخی بین انقالب اسپانیا و پننروژه ی روژآوا )به رغم تفاوت هننای انکارناپننذیر این دو و بسترهای

تاریخی وقوع شان( راهگشا باشد: اگر در جریان سرکوب خون بار و تراژیک انقالب اسننپانیا همه ی قنندرت های

( به حمایت هببای رژیمب سببوریه و دولت روسببیه،SDF. اینک با متوسل شدنِب اجباری »نیروهای سوریه یب دموکراتیک« )6
این شکسِت احتمالی لزوما مترادف با نابودسازیب »فدراسیون دموکراتیکب شببمال و شببرق سببوریه« توسببط ارتش ترکیببه
نخواهد بود، بلکه همچنین می تواند به معنای تن دادن به قیود تحمیلی این دولت ها تا سببرحد بازگشببت غاصبببانه ی دولت

مرکزی به منطقه و یا استحاله ی دورنی پروژه یب روژآوا باشد. 

رویکردی که اینک باردیگر در قالب این گزاره ی خودتاییدگر تکرار می شود که: »خودشانب مقصرند؛  از همببان آغبباز. 7
پیدا بود که تکیه کردنب بر امپریالیسمب آمریکا دیریازودب به چنین سرنوشتی دچار می شود«.

. در همین راستا، هرنوع قضاوت بیرونی و از دور درببباره ی رژآوا، بببدون درنظرگببرفتن بسببترهای تبباریخی-انضببمامِی8
بازدارنده، مناسبات ژیوپولیتیک موجود و دخالت های امپریالیسمب منطقه ای و جهانی، قضاوتی ست انببتزاعی. انقالب نببه از
آسمان نازل می شود و نه به مببا اعطبباء می شببود، انقالب از اینجببا و اکنببون،ب از دل مناسبببات سببتم و اسببتثمار و انقیبباد،
بر می خیزد و فرآیند آماده سازی برای مواجههب با آن نیز با انبوهی از آزمون های سببعی وخطا همببراه اسببت. به این اعتبببار،
وظیفه ی انقالبیون ارزیابی نقادانه ی دستاوردها و کاستی های مبارزات جبباری )و گذشببته( و تالشببی دایمی بببرای ارایه ی
سنتزهایی خالق در پهنه ی عملی-انضمامی است؛ طوری که مبارزات مترقی مختلف )در گستره های زمببانی و مکببانی( در

دیالکتیکی سازنده با یکدیگر قرار گیرند.
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به رغم( از ایاالت متحدن آمریکا و انگلستان و فرانسه تا آلمان نننازی و اتحنناد جمنناهیر شننوروی)جهانی وقت 
ِتازاوم هب ،دندرک افیا یلاعف شقن –  نقش فعالی ایفا کردننند، بننه مننوازاِت۱۹۳۰در میانه ی دهه ی - تضادها و رقابت ها و ستیزهای حادشان 

شکل گیری و عمل کرد این ایتالف شوم و ظاهرًا نامانوس قنندرت ها، تمننامی انقالبیننون جهننان نننیز جلننوه ی
.درخشانی از همبستگی انترناسیونالیستی را در جریان مقاومت علیه فاشیسم فرانکننو بننه یادگننار گذاشننتند

 باید اذعان کرد که در مورد روژآوا متأسفانه نشانه های چندانی از شکل گیری این همبستگی خصوصا ازولی
مشخصًا از یک سو بخش بزرگی از نیروهای چپ سننوریه. سوی نیروهای چپ خاورمیانه وجود نداشته است

که درگیر جنگ با اسد بودند، دست کمن تننا یکی دو سننال گذشننته، پننروژه ی روژآوا را از منظننری کمننابیش
ناسیونالیستی )ولی با داعیه ای همکاری حزب اتحاد دموکراتیک - »پ. ی. د.« - بننا رژیم اسنند( نکننوهش و
تحریم کردند؛ و از سوی دیگر اغلب نیروهای سننازمان یافته ی چپ  خاورمیانننه نننیز برخننوردی نفی آمننیز یننا
انفعالی داشتند. بدین ترتیب که یا پروژه ی روژآوا را برای گنجاندنن در چارچوب ایدیولوژیک مانوس خنویش

مثاًل به مثابه ی پیکاری غیرطبقنناتی  و یننا ناسیونالیسننتی  یننا)یافتند « ابتکاری و خارج از آیین»بیش از حد 
آنتی امپریالیسنتْی این پنروژه را اساسنًا بنه مثنابه ی پنروژه ای( شنبه) ینا بنا رویکنردی (؛غیرسوسیالیسنتی

امپریالیستی )در همدستِی خواسته یا ناخواسننته بننا قنندرت های جهننانی و طرح هننای منطقه ای آنننان( تلقی
کردند؛ و یا عدم توافق خویش با برخی خطوط استراتژیک یا تاکتیکی مسیر تحقق یابی این پننروژه را دلیلین

.  کافی برای فاصله گیری از آن و نظاره گری صرف انگاشتند

آنچنه در پیش اسننت یحتمننل. با این همه، تاریخ در انتظار ما نمی نشیند و مسیر خویش را خواهند پیمنود
قنندرت های امپریالیسننتی: طلیعه دارن روند شوم تری از نکبت و فالکتی کننه از سننر می گننذارنیمن خواهنند بننود

منطقه ای، ضمن تشدید رقابت های درونی خویش، بننه تأسننی از رویکننرد دولت ترکیننه بننر دامنننه و شنندت
سرکوب  مردم تحت ستم و جنبش های مترقی خواهند افزود و درهمین راستا سیاست های پیشین خود در
بسط نظامی گری را تقویت خواهند کننرد؛ در نننابودی و نبننود بنندیل ها و چشننم اندازهای سیاسننی مننترقی و

نظننیر آنچننه هم اینننک)ملموْس گرایش به ارتجاع های ناسیونالیستی و مذهبی و به ویژه ترکیننبی از این دو 
هم چنان که فرقه گرایی هننای جهننادی افزایش خواهد یافت،( قدرت های سه گانه ی خاورمیانه عرضه می کنند

-متکی بر بنیادگرایی اسالمی؛ درنتیجه، ستیزهای ملل و مذاهب در درون و میان مرزبندی های جغرافیایی
سیاسی موجود تشدید خواهد شد؛ و … به طور خالصه روند تباهِی مزمن خاورمیانه سننیر صننعودی خواهنند

و با همه ی این ها، کسی را پروای حیات مردمان خاورمیانه و سرنوشت آتی آنان نیست؛ قربانیننان این. یافت
فاجعه از هم اینک صرفًا به شکل ارقام احتمالی آوارگان و مهاجرانی دیده می شوند که خاک اروپا را بننا مننوج

یا در بهترین حالت، همچون آمار نیازمندان کمک هننای)قرار می دهندن « تهدید»جدیدی از پناهندگین مورد 
؛ تحریم های تسلیحاتی ای که در واکنش به اعتراضات عمننومی موقتننًا و به طننور(بشردوستانه ی سازمان ملل

، به زودی لغننو خواهننند شنند؛ و نهایتننًا9نیم بند و مشروط و ریاکارانه از سوی دولت های غربی اعالم  شده اند

. تاکنون دولت های نروژ، هلند، سوئد، فرانسه و آلمان حدی از تحریم های تسلیحاتی را درصورت تداوم تهاجم نظببامی9
دولت ترکیه اعالم کرده اند.ب )البته دولت  آلمان این قید جالب توجه را افزودهب است که تا اطالع ثانوی قراداد تسببلیحاتی
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و ساخت شهرها و شهرک های« بازسازی»در روند « مشارکت»شرکت های غربی و شرقی و منطقه ای برای 
و سایر پروژه های( مطابق با تغییرات اتنوگرافیک مطلوب یا مورد توافق دولت ترکیه و دیگر قدرت ها)جدید 

هرچننه باشنند نظم سننرمایه دارانه ی. صننف خواهننند کشننید« سننابق»اقتصننادی در منطقه ی ویران شننده ی 
.    یافته است( creative destruction« )ویران سازی خالق»شکننده ی معاصر وابستگی هرچه بیشتری به 

                        

 حننرکت درآمده اننند وبه ناله کنننان بنناد نماها. اکنون ما در آستان توفانی رونده ایستاده ایم»
«. 10غباری طاعونی از آفاق برخاسته است

                                                                                    

 

۱۳۹۸ِتازاوم هب ،دندرک افیا یلاعف شقن –                                                                                       تحریریه ی کارگاه دیالکتیک  مهر 

*   *   *

پانویس ها:

 

                                               

 
                                                                                                   
kaargaah.net

جدیدی با دولت ترکیه بسته نمی شود؛ب دولت انگلیس هم اساسًا از همراهی با تحریمب تسببلیحاتی سببر ببباز زد(. در سببوی
که درصورتی که دولت ترکیه به تعهببدات خببویش درخصببوص کنببترل نیروهببایام کرده است دیگر، دولت آمریکا اعل

زندانی داعشب عمل نکند، تحریم های اقتصادی »سختی« در انتظارش خواهد بود! 

.1358، شماره اول، مردادب کتاب جمعه. احمد شاملو، 10
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