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| ملت فراموش شده |

ــت اســامی«  ــروه دول ــه »گ ــارزه علی ــد غــرب در مب ــا امی ــران کردســتان )PKK( تنه حــزب کارگ
اســت. چگونــه مقاومــت تنهــای آنهــا منطقــه را دگرگــون خواهــد کــرد؟ ســفری بــه کوهســتانهای 

قندیــل، جنــوب شــرقی ترکیــه و شــهر کوچــک عفریــن.

رالف هوپ ، ماکسیمیلیان پوپ
کریستوف رویرت ، جاناتان شتوک
برگردان از آملانی: عامر گلی،  عـامر گلی

اربیــل،  غربــی  شــمال  کوهســتانهای  میــان  در 
قــرارگاه مرکــزی یکــی از قاطع تریــن ســازمانهای 
تروریســتی جهــان قرارگرفتــه اســت؛ یــا ]بــه گونــه ای 
ــه  ــا ب ــرب؛ کام ــی غ ــد کنون ــن متح ــر[ مهمتری دیگ
ــران  ــه حــزب کارگ ــه ب ــه چگون ــن بســتگی دارد ک ای

کردســتان PKK نگریســته شــود.
ــراق،  ــل در شــمال ع  در بطــن کوهســتانهای قندی
انســان فقــط بــا موافقــت مدیریــت ]حزبــی[ می توانــد 
بــه آنجــا برســد. بعــد از چندیــن روز انتظــار تلفــن بــه 
صــدا در می آیــد: خودتــان را آمــاده کنیــد، راننده امــان 
ــرد  ــک م ــر ی ــل از ظه ــتیم. قب ــان[ می فرس را ]برایت
ــه  ــی ک ــود، کس ــر می ش ــیاه ظاه ــو س ــتازاده ی م روس
ســمت  بــه  پیچ در پیــچ  جاده هــای  در  ســکوت  در 
ــاده  ــاره ی ج ــد. در کن ــتان می ران ــای کوهس بلندی ه
ــه  ــه س ــرار دارد، ک ــواده ا ی ق ــوخته ی خان ــین س ماش

ســال پیــش در بمبــاران هوایــی ترکیــه کشــته شــدند. 
الشــه ی ماشــین، یادبــودی اســت ]متشــکل از[ آهــن 
ــد:  ــه آن می گوی ــاره  ب ــا اش ــده ب ــه. رانن ــای  قراض ه

»اردوغــان دیوانــه شــده بــود.«
حکومــت  بازرســی  ایســت   آخریــن  از  بعــد 
ــاده  ــه ای از ج ــه گوش ــین ب ــردی، ماش ــار ُک خودمخت
پیچیــد. ســپس آنجــا بــا پرتــره ی عظیمــی از عبــداهلل 
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به جای سرمقاله

داستان کوبانی نه این است و نه آن
»داســتان« یــا »دســتان« در زبــان کــردی برخــاف همتــای فارســی 
آن نــه قصــه ای خیالــی، کــه یــک »رخــداد حماســی« یــا بــه عبــارت 
بهتــر یــک »واقعــه« اســت؛ واقعــه ای کــه در آن حماســه بــر تــراژدی 
مــی چربــد و ویژگــی آن را مــی یابــد بارهــا و بارهــا بــا افتخــار بازگــو 
ــط  ــا توس ــد و عموم ــی آی ــود م ــه در وج ــت ک ــانه ای اس ــود. افس ش
مردمانــی معمولــی، آن همیشــه نادیــده انگاشــته شــده گان تاریــخ، بــه 

واقعیــت مــی پیونــدد. 
ــود  ــم در وج ــتان« ک ــان، »داس ــته دور و نزدیکش ــا در گذش کرده
نیــاورده انــد. داســتانهایی کــه محــل وقوعشــان غالبــان کوهــی یــا تپــه 
ای یــا دره ای، بــوده اســت و جــز خــود کردهــا کمتــر کســی از واقــع 
بودنشــان خبــر یافتــه اســت؛ »کردهــا جــز کوههــا دوســتی ندارنــد« را 

عصــاره و فشــرده همــه آن »داســتانها« مــی تــوان خوانــد. 
امــا »داســتان شــهر«ها در میــان کردهــا آنقــدر نــادر اســت کــه بــا 
انگشــتان دســت مــی تــوان شمردشــان. دو نمونــه آن همیــن ســی و 
ــل  انــدی ســال قبــل در شــرق کردســتان و از قضــا آنهــا هــم در مقاب
داعشــی دیگــر یعنــی »نســخه ایرانــی بنیادگرایی اســامی« بــه واقعیت 
پیوســتند: داســتان کوچ مریوان و داســتان مقاومت 24 روزه ســنندج. 

و اینک فضای خاورمیانه از حجم داستان کوبانی آکنده است.
کوبانــی امــا هرکســی از ظــن خــود یــارش شــده اســت و همزمــان 
از هــر طرحــی کــه بــر آن افکنــده مــی شــود مــی گریــزد. اگرچــه بــه 
ــه قــول »عبــداهلل پشــیو« کارگاه  ــد و ب هویتــی کــردی خــود مــی بال
ملــت ســازی کردهــا شــده اســت، امــا بــا ناسیونالیســم کــردِی هولیــر 
فرســنگها فاصلــه دارد. کوبانــی کــه کردهــا را از »ایــام« تــا »درســیم« 
بــه خیابــان آورده، فرامــوش نکــرده اســت طعنــه هــا و زخــم زبانهایــی 
را کــه در ســه ســال گذشــته احــزاب ملــی گــرای کــرد نثــارش کردنــد و 

خنــدق و ســیم خــاردار بــه دورش کشــیدند.
کوبانــی بــا روایتــی کــه بســیاری از رفقــای کمونیســت از آن دارنــد 
و یــا دوســت دارنــد داشــته باشــند نیــز فاصلــه بســیار دارد. در داســتان 
کوبانــی نــه از طبقــه کارگــر خبــری هســت و نــه از نیــروی روشــنفکر 
و پیشــرو یــا بــه قولــی موتــور محرکــه انقــاب. خالقــان ایــن داســتان 
خــود همــان مــردم انــد. روشــنفکران و پیشــروان و فرماندهانش همان 
مردمــان معمولــی کوچــه و بــازار هســتند کــه در صــورت ضــرورت مــی 

درخشند.
قهرمانــان کوبانــی نــه از جنــس ســوپرمنها کــه همــان ســاکنان و 
عابــران همیشــگی خیابــان انــد. در کوبانــی بــرای قهرمــان بــودن نیازی 
نیســت کــه ســاله پــاک یــا »نشــانی ویــژه از پــدر« داشــته باشــی.... 
ــه  ــت ب ــر هم ــتان فردوســی، آن کم ــتم دس ــه رس ــی ن ــن کوبان تهمت
خدمــت پادشــاه بســته ای کــه پســرش را کشــت، بلکــه »نعیــم«، آن 

سلحشــوری اســت کــه دیگــران دیوانــه اش مــی خواننــد.
ــن  ــه، ای ــاکنان خاورمیان ــوی آن بخــش از س ــاد در گل ــی فری کوبان
ــی اعصــار و  ــه در تمام ــت آغشــته اســت ک ــن نف ــه نفری ســرزمیِن ب
ــد.  ــده انگاشــته گشــته ان ــا نادی ــد ی ــده نشــده ان ــالیان گذشــته دی س
مردمانــی از جنــس بومیــان چیاپــاس و سرخپوســتان آمریــکا کــه تنها 
خواســته انــد در تــوازن بــا زیســت بومشــان دمــی بیآســایند و »خویــش 
متمــدن انگاشــتگان« کاری بــه کارشــان نداشــته باشــند. مردمانــی کــه 
تمــدن و مدرنیتــه تــا بــه اکنــون بــرای آنهــا جــز مصیبــت و ویرانــی 
نیــاورده اســت. از ایــن رو امیــد آن دارد کــه بــه نقطــه ای شــاید آغازین 
ــگ  ــه آن روی س ــود.اینک ک ــل ش ــه ای تبدی ــی خاورمیان از رنسانس
ــای  ــه ور شــده اســت، دله ــی حمل ــه کوبان ــب داعــش ب تمــدن در قال
توامــان نگــران و امیــدوار مردمــان خاورمیانــه از مغــرب تــا بــه کابــل را 

بــا خــود همــراه کــرده اســت. 
مــی گوینــد اردوغــان بــه طعنــه گفتــه اســت کــه »کوبانــی هیــچ 
چیــز خاصــی نیســت، بیهــوده بزرگــش کــرده انــد.« بــه قــول بوســعید 
آن »هیــچ« هــم خــود اردوغــان اســت. کوبانــی در »هیچ« نمــی گنجد.
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مطالب 

زیر نظر شورای رسدبیری:
عامر گلی، عارف سلیمی، کریم مرسنه، مسعود مناف، یارس گلی، صالح بایزیدی

مطالب منترش شده رضورتا دیدگاه » رنسانس« نیست. تعدادی از مقاالت 

منترش شده رصفا جهت اطالع خواننده از دیدگاه  غربی درباره »مساله کوبانی« 

است.

renesans.info@gmail.com    :متاس با بخش مجله رنسانس

مجله الکرتونیکی رنسانس از سوی 

پایگاه خربی - تحلیلی روژ منترش می شود

طراحی و گرافیک:
بخش گرافیک سایت روژ
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اوجــاالن بــر روی کــوه مقابلمــان مواجــه می شــویم کــه 
از ســنگهای رنگــی ســاخته شــده  اســت؛ و مردهــای 
ــته اند.  ــبیل گذاش ــاالن س ــد اوج ــه همانن ــلحی ک مس
]بــه  ورود  اجــازه  شــما  رفقــا   « می پرســند:  آنهــا 

منطقــه[ را داریــد؟«
اینجــا بــه طــور رســمی حکومــت خودمختــار ُکردی 
در شــمال عــراق اســت، امــا درحقیقــت اینجــا دولــت 
کوههــای  از  کیلومترمربــع   50 در  اســت.   PKK
ــی  ــای آموزش ــان، قرارگاه ه ــت سلطه اش ــوار تح ناهم
بــرای مبارزیــن قــرار دارد، کــه حتــی نیــروی پلیــس و 
دادگاه هــای ویــژه ی خود را دارند. سراشــیبی سرســبز 
بــا درختــان انــار، چوپانــان، کلبه هــای ســنگی کوچــک 
ــی  ــین های نظام ــن ماش ــیر؛ درآن بی ــاره ی مس در کن
تروریســتی  گــروه  از  کــه  ایســتاده اند  آمریکایــی 
شــده اند،  گرفتــه  غنیمــت  بــه  اســامی«  »دولــت 
همانهایــی کــه از ارتــش عــراق دزدیــده شــده  بودنــد.

 PKK اینجــا در کوهســتانهای قندیــل، فرماندهان
کوبانــی،  در  اســامی  دولــت  علیــه  را  مبارزه اشــان 
و  هماهمنــگ  کرکــوک  و  شــنگال  کوهســتانهای 
ــاره علیــه  ــه زودی هــم دوب ــد. و شــاید ب اداره می کنن

ــه؟!   ترکی
در همیــن چنــد ســال پیــش غیرقابــل تصــور بــود 
ــد. ایــن ســازمان  ــا PKK همــکاری کن کــه غــرب ب
اشــتباهی در لیســت ســازمانهای تروریســتی قــرار 
نگرفتــه اســت، در جنــگ سی ســاله بــا ترکیــه هــزاران 
غیرنظامــی کشــته شــده اند. البتــه بــرای بســیاری در 
ــان  ــا قهرم ــه تنه ــا، ب ــت ه غــرب، قانون شــکنان آنوق
حــال حاضــر تبدیــل شــده انــد، آنهایی که می بایســتی 
نجــات  اســامی«  »دولــت  برابــر  در  را  خاورمیانــه 
دهنــد. چــرا کــه تقریبــا 15000 جنگجــوی PKK از 
قاطع تریــن گروه هــا و تنهــا قــدرت منطقــه هســتند. 
ــا اراده و  ــا »دولــت اســامی« ب ــرای جنگیــدن ب آنهــا ب
توانمنــد بــه نظــر می رســند. کارامــد و بــا دیســیپلین 

هســتند، امــا ســکوالر و طرفــدار غــرب.
غــرب ترجیحــا رقیبــان ســنتی ُکــرد را دربرابــر 
PKK قــرار داده بــود، پیشــمرگه هایی کــه در حــدود 
100 هــزار نفــر از یک ارتش قــوی در منطقه خودمختار 
شــمال عــراق را تشــکیل مــی دهنــد. البتــه پیشــمرگه 

ــد.  ــر ش ــامی« غافلگی ــت اس ــدرت »دول ــل ق در مقاب
آنهــا فاقــد تجربــه نظامــی کافــی، آمــوزش یکدســت، 
اســلحه های مــدرن، و همچنیــن یــک فرماندهــی 
ــام و  ــش تم ــک ارت ــی ی ــا حت ــتند. آنه ــزی هس مرک
ــای  ــی از اعض ــا ترکیب ــا آنه ــتند. ترجیح ــال نیس کم
پــاره وقــت، گروه هــای پارتیزانــی و واحدهــای ویــژه 
هســتند. در مــاه آگوســت پیشــمرگه ها درعمــل بدون 
هیچ گونــه درگیــری کوهســتان شــنگال را بــه  »گــروه 
دولــت اســامی« واگــذار کردنــد و هــزاران ایــزدی ُکرد 
ــرار شــدند. همچنیــن در  ــه ف ــه[ ناچــار ب ــن منطق ]ای
جاهــای دیگــر نیــز بــه محــض نزدیــک شــدن »گــروه 
ــینی  ــمرگه عقب نش ــای پیش ــامی« نیروه ــت اس دول

کردنــد.

ــعود  ــری مس ــه رهب ــتان، ب ــرات کردس ــزب دمک ح
بارزانــی رئیــس حکومــت اقلیــم کردســتان، در اصــل 
یــک تشــکیات خانوادگــی بــا یــک حکومــت کوچــک 
ــزب  ــا[ ح ــت. ]ام ــه کار اس ــد و محافظ ــته و فاس وابس
آن  ســوری  شــاخه  و   PKK کردســتان  کارگــران 
ــه  ــرار گرفت ــل آنهــا ق YPG  درســت در نقطــه مقاب
انــد: یــک ســازمان حزبــی ســفت و ســخت، کــه 
ــا فاســد هــم نیســتند.  اگرچــه دمکــرات نیســتند، ام
ــر  ــروی برت ــر نی ــا ســماجت دربراب ــی ب ــا در کوبان آنه
جهادگراهــا از خــود دفــاع کردنــد. PKK  بــود کــه 
در شــنگال یــک کوریــدور انســانی را بــرای ده هــا هــزار 
ــا  ــرای آنه ــرار را ب ــرد و ف ــاد ک ــا ایج ــر از ایزدی ه نف
ممکــن نمــود. و همچنیــن ایــن آنهــا هســتند کــه از 
شــهرهای عراقــی مخمــور و کرکــوک دفــاع می کننــد.

هم اکنــون نیــروی هوایــی آمریــکا بــرای نیروهــای 
YPG مســتقر در کوبانــی از هــوا  اســلحه بــه پاییــن 
می انــدازد. ارتــش آلمــان بــه نیروهــای پیشــمرگه 

تســلیحات ضــد تانــک تحویــل می دهــد، 
ــوری  ــیار ف ــه بس ــی ک ــه کوبان ــه ب ــا ن ام
ــه آن محتــاج اســت. و همــه تضمیــن  ب
بــه  تســلیحات  ایــن  کــه  می دهنــد 
دســت PKK نیافتــد. سیاســتمدارهای 

 PKK اروپایــی و امریکایــی مرددنــد کــه
اگــر  از لیســت تــرور خــارج کننــد.  را 
ریســک   PKK بــا  آنهــا  همــکاری  در 

برخــورد بــا ترکیــه وجــود داشــته 
چنیــن  بــه  نبایــد  باشــد، 

کاری مبــادرت ورزیــد.
ایــن یــک اتحــاد بغرنــج 

در جنگــی پیچیــده اســت. اینجا PKK یک پرســش 
مشــکل را پیــش می کشــد: غــرب اجــازه تحویــل 
ــد  ــرب بای ــا اینکــه غ ــا را بدهــد، ی ــه ُکرده اســلحه ب
ــر  ــد. حــال اگ ــری کن از یــک کشــتار جمعــی جلوگی
روزی PKK ایــن تســلیحات را علیــه ترکیــه بــه کار 
گیــرد، چــه اتفاقــی خواهــد افتــاد؟ اگــر پیشــرویهای 
سیاســی و اعتمــاد بــه نفــس نظامــی آنهــا در پایــان بــه 
مطالبــه یــک حکومــت منجــر شــود، چــه رخ خواهــد 

داد؟
بــرای غــرب ایــن یــک تعــادل دشــوار اســت: آنهــا 
بایــد از ایــن مســئله اطمینــان حاصــل کننــد کــه 
ُکردهــا در نبــرد کوبانــی پیــروز مــی شــوند، از طرفــی 
بــه دلیــل متوقــف کــردن گــروه »دولــت اســامی«، و از 
  PKK طــرف دیگــر نجــات دادن پروســه صلــح میــان
ــر  ــن ام ــد از ای ــرب بای ــان غ ــه. همزم ــت ترکی و دول
جلوگیــری کنــد کــه پیــروزی کردهــا تمــام منطقــه را 

ــاند. ــی بکش ــه بی ثبات ب
از آنجائیکــه جنــگ داخلــی ســوریه و مبــارزه علیــه 
گــروه »دولــت اســامی« احتمــاال بــه یــک بهــار کــردی 

اینجا در کوهستانهای قندیل، 
فرماندهان PKK مبارزه اشان را 
علیه دولت اسالمی در کوبانی، 
کوهستانهای شنگال و کرکوک 
هماهمنگ و اداره می کنند. و شاید به 
زودی هم دوباره علیه ترکیه؟!  
در همین چند سال پیش غیرقابل 
تصور بود که غرب با PKK همکاری 
کند.

حزب دمکرات کردستان، به »
رهبری مسعود بارزانی رئیس 
حکومت اقلیم کردستان، در اصل 
یک تشکیالت خانوادگی با یک 
حکومت کوچک وابسته و فاسد 
و محافظه کار است. ]اما[ حزب 
کارگران کردستان PKK و شاخه 
سوری آن YPG  درست در 
نقطه مقابل آنها قرار گرفته 
اند: یک سازمان حزبی سفت و 
سخت، که اگرچه دمکرات نیستند، 
اما فاسد هم نیستند.

« 
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منجــر شــده اســت، ایــن می توانــد روابــط و تناســبات 
در خاورمیانــه را بــه صــورت اساســی دگرگــون ســازد. 
PKK بــا اســتفاده از جنگجویانــی کــه از کشــورهای 
مختلــف آمده انــد، بــرای بیــش از ٣0 میلیــون ُکــردی 
کــه اکثــرا از اهــل ســنت هســتند، در ترکیــه و عــراق 
و ایــران و ســوریه می جنگــد، مبــارزه ی بــدون نتیجــه 
طوالنــی بــرای بــه رســمیت شــناخته شــدن و تشــکیل 
ــار در  ــک ب ــا ی ــرای خودشــان. تنه کشــور مســتقل ب
قــرن نوزدهــم، و بــرای دوره  کوتــاه 20 ســاله ایالتــی بــه 
نــام کردســتان در امپراتــوری عثمانــی وجــود داشــت. 
نیروهــای متفــق غربــی بــه ُکردهــا ایــن وعــده را دادند 
کــه پــس از پایــان جنــگ جهانی اول کشــور خودشــان 
را داشــته باشــند، کــه البتــه آتاتــورک بــه ایــن وعــده 

وفــا نکــرد.
ترکیــه ُکردهــا را بــه عنــوان یــک اقلیــت اتنیکــی 
بــه رســمیت نمی شناســد، و زبــان و سنت هایشــان 

اســت.  شــده  ممنــوع 
آنهــا همچنیــن در ایــران، 
نیــز  ســوریه  و  عــراق 
ــض  ــار و تبعی ــت فش تح
یکــی  گرفته انــد.  قــرار 
و  تعقیــب  ایــن  از 

آزارهــای عمیقــا تاســف بار کشــتار جمعــی کردهــای 
عــراق در حلبچــه بــود. در مــارس 1988 صدام حســین 
ــرار  ــه ق ــورد حمل ــای شــیمیایی شــهر را م ــا بمب ه ب

داد و بیــش از 5000 نفــر کشــته شــدند.
امــروزه کردهــا بــا داشــتن حکومــت محلــی و 
ارتــش، از خودمختــاری گســترده خــود در شــمال 
بــرای کردهــای  عــراق خشــنودند. شــمال عــراق 
منطقــه یــک الگــو و پــروژه  رقابتــی اســت. ]حکومــت 
ــی  ــق چندفرهنگ ــدل موف ــک م ــتان[ ی ــم کردس اقلی
ــا  اســت، چــرا کــه در آن ســنی ها، علوی هــا، یهودیه
و مســیحی ها در صلــح در کنــار یکدیگــر زندگــی 
ــدن  ــل ش ــات و تبدی ــان ثب ــه همزم ــد؛ و البت می کنن
ــت  ــز اهمی ــز حائ ــراق نی ــه ع ــن منطق ــه پررونق تری ب
ــوریه و  ــای س ــه کرده ــوالت خاورمیان ــا تح ــت. ب اس
ــه  ــته اند. اگرچ ــد بس ــابهی امی ــدل مش ــه م ــه ب ترکی
ــت  ــان گــروه »دول کــه کردهــا ســنی هســتند، همچن
اســامی« سرســختانه بــا کردهــا 
درســت  ایــن  می جنگنــد. 
قــدرت و توانایــی کردهاســت 
ــرای  ــی ب ــه هدف ــا را ب ــه آنه ک
گــروه »دولــت اســامی« تبدیــل 

ــت. ــرده اس ک
می تــوان اعتمــاد بــه نفــس 
تــازه کــردی را در کوهســتانهای 
ــی  ــرد، جای ــاهده ک ــل مش قندی
 PKK کــه در آنجــا فرماندهــی
خــود را پنهــان کــرده اســت. 
این مســئله در بســیاری از جاها 
ــود،  ــاس می ش ــی احس ــه خوب ب
ترکیــه،  شــرقی  جنــوب  در 
در روســتای عبــداهلل اوجــاالن 
در  دیاربکــر؛  در  و  شورشــی، 
خــط مقــدم جبهــه کرکــوک، 
جایــی کــه در آن PKK گــروه 
ــب  ــه عق ــامی« را ب ــت اس »دول
کانتــون  در  و  اســت؛  رانــده 
ــن نشــانه ها  ــی ای ــی. تمام کوبان

ــورند. ــک کش ــد ی موی

فرماندهــی  بــا  همــراه  قندیــل:  کوهســتانهای 
PKK

ــاالن را  ــنگی اوج ــر س ــده تصوی ــه رانن ــس از آنک پ
پشــت ســر گذاشــت، روبــروی یــک کلبــه روســتایی 
توقــف کــرد. کمــی بعــد ســخنگوی PKK، زاگــرس 
هیــوا از راه رســید، او دوربین هــا را کنتــرل کــرد، 
ــا  ــرد و پرده ه ــع ک ــراه را جم ــن هم دســتگاه های تلف
را کشــید. ســپس از کیســه ای پاســتیکی پرچمهــای 
PKK را بیــرون آورد و بــر دیــوار آویــزان کــرد. 
PKK اغلــب از خانه هــای غیــر نظامــی ]بــرای چنین 
دیدارهایــی[ اســتفاده می کنــد، و فرماندهانشــان دائمــا 
تغییــر مــکان می دهنــد. لحظاتــی بعــد صبــری اوک، با 
محافظانــش کــه پنــج مبــارز بودنــد، وارد شــد. مــردی 
58 ســاله کــه از زمــان تاســیس PKK بــا آنهــا اســت، 
او جــزو فرماندهــان عالیرتبــه اســت.  در مجمــوع 22 
ســال را در زندانهــای ترکیــه ســپری کــرده اســت، و 
ماه هــای متوالــی دســت بــه اعتصــاب غــذا زده اســت. 
ــت.  ــده اس ــه جنگی ــت ترکی ــه حکوم ــا علی و طبیعت
ــا  ــان اســت، ام ــح از ســال 2012 در جری ــرات صل مذاک
ــد،  ــقوط کن ــی س ــر کوبان ــری اوک، اگ ــه صب ــه گفت ب
صلــح پایــان یافتــه اســت. چنیــن شــرایطی خشــونت 
و درگیــری را بــرای ترکیــه بــه ارمغــان خواهــد آورد.

بســیاری از طرفــداران جــوان PKK  خواهــان آغاز 
شــدن دوبــاره جنگنــد. اوک بــا نگرانــی می گویــد 
» نســل جدیــد متفــاوت از مــا پیرهاســت، آنهــا 
رادیکالنــد. آنهــا جنــگ را در کردســتان دیده انــد، 
ــرل  ــد، کنت ــرادران و خواهرانشــان در ســوریه مرده ان ب

ــا بســیار مشــکل اســت.« ــردن آنه ک
بــه هرحــال ایــن هــم یــک نظــر اســت کــه حکومت 
ترکیــه بــا گفتگوهــا فقــط می خواهــد وقــت بخــرد و 
بــه یــک راه حــل آشــتی جویانــه اعتقــادی نــدارد. اوک 
ــا  ــتیم، ام ــگ نیس ــتار جن ــا خواس ــه » م ــد ک می افزای
مســئاله کردهــا بایــد حــل شــود. ایــن کامــا بی معنــی 
ــرات  ــه در شــمال کردســتان مذاک ــی ک اســت، هنگام
صلــح در جریــان اســت، درهمــان حــال همیــن کردهــا 
ــت  ــا حمای ــامی« و ب ــت اس ــط »دول ــی توس در کوبان
حکومــت ترکیــه کشــته می شــوند. ترکیــه بــه »دولت 
ــه می دهــد، مجروحانشــان را  اســامی« پــول و توپخان

ــش  ــه از مرزهای ــد ک ــازه می ده ــد و اج ــار می کن تیم
عبــور کننــد.« اگرچــه بــرای توپخانــه و پــول ســندی 
وجــود نــدارد، امــا دیگــر اتهامهــای وارد شــده بــه 

ترکیــه صحیــح اســت.
ــه  ــت ک ــد » ٣7 روز اس ــه می ده ــری اوک ادام صب
یگانهــای مدافــع خلــق )YPG( از کوبانــی دفــاع 
می کننــد، و بــدون آنهــا کوبانــی تــا حــاال ٣7 بــار 

ــود. ــرده ب ــقوط ک س
از  می خواهنــد  عــراق  از  پیشــمرگه   200 حــاال  و 
کوبانــی محافظــت کننــد؟ اوک بــا پوزخنــد می پرســد 
ــا  ــراه ب ــش هم ــال پی ــن ٣0 س ــدام پیشــمرگه؟ م » ک
پیشــمرگه ها جنگیــده ام. امــا آنهــا همــان جنگجویــان 
ــده اند.  ــف ش ــا سســت و ضعی ــتند، آنه ــته نیس گذش
ــی  ــا دســت شســتند، توانای ــا از درگیری ه ــی آنه وقت
جنگیــدن را از دســت دادنــد. کوبانــی بجــز مهمــات، 

ــدارد.« ــه پیشــمرگه احتیاجــی ن دارو و اســلحه ب
ناعادالنــه  آلمــان  در  را   PKK ممنوعیــت  اوک 
ــابه  ــیپ های مش ــری پرنس ــس دیگ ــا ک ــد. آی می دان
غــرب را دارد؟ محافظــت از زنــان، محافظــت از محیــط 
زیســت و دمکراســی؟ جنبــه تاریــک PKK  اجــازه 
ایــن اعتبــار بخشــی را نمی دهــد؛ اتهامهایــی همچــون 
قاچــاق مــواد مخــدر، دزدیــدن بچه هــا، و عملیاتهــای 

تروریســتی.
ســپس اوک مــا را بــه صــرف غــذا دعــوت می کنــد؛ 

عســل وحشــی، مــرغ و ســاالد.

کرکوک، عراق: در جبهه مقابل داعش
حوالــی کرکــوک هنــوز تاسیســات دفاعــی بــه  جــا 
ــد،  ــود دارن ــین وج ــدام حس ــه دوران ص ــده و کهن مان
کردهــا  بــا  مقابلــه  بــرای  کــه  باروهایــی  و  بــرج 
ــه در حــال حاضــر  ــی ک ــد. بناهای ســاخته شــده بودن
واحدهــای پیشــمرگه و PKK بــه طــور مشــترک در 
ــا[ پرچمهــای ســیاه  آنهــا مســتقرند، و ]از داخــل آنه
ــل  ــت اســامی را در طــرف مقاب برافراشــته گــروه دول

دیــد می زننــد.
ــرک  ــوک را ت ــش کرک ــاه پی ــد م ــراق چن ــش ع ارت
ــر  ــی دربراب ــهر نفت ــن ش ــا از ای ــط کرده ــرد، و فق ک
ــه  ــا فاصل ــا آنه ــر ب ــد کیلومت ــه چن ــی ک جهادگراهای

 » ما خواستار جنگ نیستیم، اما 
مسئاله کردها باید حل شود. این 
کامال بی معنی است، هنگامی که در 
شمال کردستان مذاکرات صلح در 
جریان است، درهمان حال همین 
کردها در کوبانی توسط »دولت 
اسالمی« و با حمایت حکومت 
ترکیه کشته می شوند. 
ترکیه به »دولت اسالمی« 
پول و توپخانه می دهد، 
مجروحانشان را تیمار 
می کند و اجازه می دهد 
که از مرزهایش 
عبور کنند.«

«
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و   PKK اگرچــه  می کننــد.  محافظــت  دارنــد، 
پیشــمرگه ]قبــا[ گهگاهــی باهــم درگیــر شــدند، امــا 
در حــال حاضــر باهــم همــکاری می کننــد. روزانــه 
150 نفــر از پیشــمرگه  ها خــط مقــدم را زیــر نظــر 
دارنــد، و شــبها ٣00 نفــر از جنگجویــان PKK بــرای 
درگیریهــای قطعــی شــبانه برنامه ریــزی می کننــد.
فرماندهــی جبهــه جنوبــی در نزدیکــی داقــوق 
ــد، از  ــده عگی ــده دارد. فرمان ــر عه ــد کاری ب را عگی
جنگجویــان PKK، ســاختمانی نیمــه کاره یکــی از 
ــر  ــت. ب ــرده اس ــه ک ــاختمانی را مبل ــرکت های س ش
فــراز کمــپ، هلیکوپترهــای ارتــش عــراق می غرنــد، 
صــدای تیرانــدازی را می تــوان شــنید. فرمانــده کاری 
ــتر ]در  ــش، پیش ــره مهربان ــدای آرام و چه ــا آن ص ب
دانشــگاه[ ادبیــات خوانــده و توضیــح میدهــد: مــا بــر 
اینجــا ســیطره داریــم. اگــر قدرتــت را بــه رخ نکشــی، 

ــذارد.« ــرام نمی گ ــو احت ــه ت کســی ب
کرکــوک در تقاطــع مهــم میــان اربیل و بغــداد واقع 

شــده اســت، محیطــی کامــا همــوار و مســطحی دارد، 
ــه  ــر حوم ــا ب ــد، کام ــرل کن ــه شــهر را کنت کســی ک
نیــز حاکــم اســت. بــا بولــدوزر خاکریزهــای بزرگی در 
اطــراف کمــپ ایجــاد کرده انــد، و کارگرهــا در پشــت 
ــد.  ــر کرده ان ــی را حف ــای عمیق ــدم خندق ه ــط مق خ
آنهــا خودشــان را بــرای مانــدن بــه مــدت طوالنــی وفــق 
داده انــد. فرمانــده کاری بــه زمســتان دل بســته اســت، 
چــرا کــه دشــت بــا بــرف پوشــیده می شــود یــا اینکــه 
ــامی  ــت اس ــروه دول ــه گ ــوری ک ــر از گل و الی، ط پ
ــد، و  ــت کن ــد حرک ــی می توان ــای اصل ــط در راه ه فق

ــه راحتتــر می تــوان آنهــا را متوقــف کــرد. اینگون
ــی  ــف قدرقدرت ــامی حری ــت اس ــروه دول ــه گ البت
اســت. آنهــا بیــش از ٣0000 جنگجــو را در اختیــار 
دارنــد، بــا امکانــات پایــان ناپذیــر مالــی و اســلحه های 
ســنگین مــدرن، کــه در طــی چنــد مــاه گذشــته 
ــه  ــت: ب ــه اس ــت گرفت ــه غنیم ــا را ب ــیاری از آنه بس
خصــوص از ارتــش عــراق، آنهایــی کــه از طــرف 

ــد،  ــراق داده شــده بودن ــرای مســلح کردن ع ــکا ب آمری
ــت  از ارتــش ســوریه نیــز. هفتــه گذشــته گــروه دول
اســامی ســه هواپیمــای جنگــی بــا خلبــان را بــه 
نمایــش گذاشــت، البتــه ایــن کامــا حرکتــی تبلیغاتی 
بــود. همچنیــن ]ایــن پروپاگانداهــا[ جهادگراهــا را بــه 

ــد. ــرل می کن ــن کنت ــه ممک ــن وج عالیتری
در ادامــه، فرمانــده کاری جملــه ای را می گویــد 
ــود:  ــوز غیرممکــن می ب ــش هن ــاه پی ــد م ــه در چن ک
»مــا از آمریــکا بــرای کمکــش تشــکر می کنیــم. اگــر 
ــم  ــودش ه ــال خ ــامل ح ــد، ش ــک می کن ــا کم ــه م ب
ــن  ــم.« همچنی ــترکی داری ــمن مش ــا دش ــود. م می ش
کمــک تســلیحاتی آلمــان بــه نیروهــای پیشــمرگه کار 
ــود،  ــر می ب ــکاری مهمت ــن هم ــه ای ــود. البت ــی ب خوب
اگــر آلمــان دســت از حمایــت از ترکیــه برمی داشــت.

ــی  ــرد کوبان ــه نب ــی ک ــد درحال ــه می ده کاری ادام
کســی  کمتــر  می شــود،  مخابــره  دنیــا  تمــام  بــه 
متوجــه نبردهــای تــازه کوهســتانهای شــنگال اســت. 

» واحدهــای مــا در محاصــره و زیــر آتــش دائــم بودند. 
ایــن ســختترین جنگــی اســت کــه می توانــم بــه 
ــد  ــدوری کــه نیروهایشــان چن ــاورم.« کوری خاطــر بی
هفتــه پیــش از طریــق آن مــواد غذایــی و کمک هــای 
ــنگال  ــتان ش ــه کوهس ــا ب ــرای ایزدی ه ــدادی را ب ام
آوردنــد، هنــوز در دســت گــروه دولــت اســامی اســت، 
ایــن مســاله تهدیــدی اســت بــرای یــک کشــتار 

جمعــی تازه تــر.
در  ایزدی هــا  ارتــش  فرمانــده  ششــو،  حیــدر 
کوهســتان، در تلفــن مایوســانه می گویــد » مــا از 
همــه طــرف محاصــره شــده ایم، نیروهــای گــروه 
ــه  ــا حمل ــه م ــه ب ــک و توپخان ــا تان ــامی ب ــت اس دول
ــر  ــد. اگ ــواده مانده ان ــوز 2000 خان ــد. اینجــا هن می کنن
بــه مــا کمــک نشــود، همگــی کشــته خواهیــم شــد.« 
آنجــا حمایــت  و کمک رســانی هوایــی از طــرف امریــکا 
ــه اســلحه های ســنگین  ــی کــه ب ــدارد، درحال وجــود ن

ــد. ــم نیازمندن ه
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ــا  ــم کردســتان ب ــم از اقلی حــدود 100 پیشــمرگه ه
هلیکوپتــر بــه کــوه منتقــل شــده اند. امــا ششــو 
می گویــد کــه » اینهــا را می تــوان فرامــوش کــرد. 
اینجــا فقــط در انتظــار بــه ســر می برنــد و نمی جنگنــد، 

ــد.« ــه برگردن ــه خان ترجیحــا بهتــر اســت کــه ب

عمرلی، ترکیه: همراه با برادر اوجاالن
روســتای عمرلــی ]آمــارا[ در نزدیکــی مــرز ترکیــه و 
ســوریه در دوری 70 کیلومتــری از کوبانــی، خواســتگاه 
رهبــر PKK اســت. عبــداهلل اوجــاالن اینجــا متولــد 
ــز  ــد نی ــرش محم ــرادر جوانت ــرده و ب ــد ک ــده، رش ش

اینجــا زندگــی کــرده اســت.
راه از میــان بــاغ هــای پســته و در کنــار یــک دشــت 
ــی شــود. از  ــی م ــه ســنگی ســاده منته ــک خان ــه ی ب
ــا رنگهــای ُکــردی قرمــز، ســبز و  ســقف گل هایــی ب
ــده  ــزان ش ــاالن آوی ــداهلل اوج ــتری از عب ــا پوس زرد ب
انــد. در میــان آنهــا محمــد اوجــاالن کــه بدون شــک به 
بــرادرش می مانــد، بــر روی یــک صندلــی پاســتیکی 
نشســته اســت: بــا قــدی کوتــاه و شــانه هــای آویــزان، 
صــورت خشــن مشــابه و چانــه ای آمــاده. او کشــاورز 
اســت، دســت هایــش ]بــه دلیــل[ کار در مزرعــه کبــود 
شــده انــد، لبــاس هایــش ســاده اند: یــک پیراهــن آبی، 
ــا  ــک جفــت[ ســندل. او ]م شــلواری پارچــه ای و ]ی
ــد، دیوارهــای  ــاق نشــیمن هدایــت مــی کن ــه ات را[ ب
اینجــا هــم پــر اســت از عکــس هــای بــرادرش و دیگــر 

فرماندهــان حــزب کارگــران ُکردســتان.
تاریــخ خانــواده اوجــاالن از نزدیــک بــا تاریــخ 
خلقشــان درهــم تنیــده شــده اســت. تاریخــی مملــو 
ــواده اوجــاالن  ــد، ســرخوردگی و خشــونت. خان از امی
ــی  ــر نم ــده اداره آن ب ــن از عه ــود، والدی تنگدســت ب
آمدنــد، و تمــام هفــت فرزندشــان را بــه مدرســه 
فرســتادند. بــا ایــن وجــود محمــد خوانــدن و نوشــتن 
را فــرا نگرفــت؛ امــا عبــداهلل اوجــاالن دانــش آمــوزی 
موفــق بــود و بــه یــک مدرســه عالــی در آنــکارا منتقــل 
ــاله  ــز مس ــه سیاســت هرگ ــد ک ــد می گوی شــد. محم
آنهــا در خانــه پــدری نبــود، تبــار ُکــردی هــم نقشــی 
مــی  انــکار  را  ُکردهــا  نمی کــرد. حکومــت  بــازی 
کــرد، بــرای ســال هــای مدیــدی »تــرک کوهــی« 
می نامیدشــان و زبانشــان ممنــوع بــود. اوجاالن هــا 

ــد. ــق دادن ــا اوضــاع[ وف خــود را ]ب
البتــه اوجــاالن مترصــد یــک موقعیــت بــود، مدتــی 
بــاور داشــت کــه آن را در اســام یافته اســت. اغلب در 
دیاربکــر بــه مســجد مــی رفــت، شــهری کــه بــه مــدت 
دو ســال در اداره ثبــت اماکــش کار کــرد. او حقوقــش 
ــداز کــرد و در 27 ســالگی در رشــته علــوم  را پــس ان
سیاســی در دانشــگاه آنــکارا ثبــت نــام کــرد. در ایــن 
زمــان بــه صــورت مــداوم در میــان گــروه هــای چــپ و 
راســت، در آمــد و شــد بــود، هــزاران تــن در نبردهــای 

خیابانــی جــان ســپردند.
ــک[  ــه ]ی ــن ب ــلمانی موم ــاالن از مس ــداهلل اوج عب
سوسیالیســت تبدیل شــد، مارکسیســت و مائوییستی 
ــدرو چــپ  ــش تن ــک جنب ــز. او در ی تحســین برانگی
فعــال بــود و بــرای چندیــن مــاه بازداشــت و محکــوم 
شــد. زمانــی کــه در بازداشــتگاه بــود رادیکالتــر شــد، 
ــی  ــکنجه م ــی ش ــان سیاس ــه زندانی ــه چگون ــد ک دی
شــدند. او آغــاز بــه مقابلــه بــا ظلــم و ســتمی کــرد کــه 

ــر مردمــش روا داشــته مــی شــد. ب
پــس از رهایــی ]از زنــدان[ عبداهلل اوجــاالن گروهی 
را تاســیس کــرد و در ســال 1978 حــزب کارگــران 
ُکردســتانی  او  شــد.  تاســیس   PKK ُکردســتان 
ــی  ــغ م ــلحانه تبلی ــارزه مس ــق مب ــتقل را از طری مس
ــد  ــو قص ــه س ــت ب ــه او دس ــر ب ــای س ــرد، گروه ه ک
مــی زدنــد، گــروگان مــی گرفتنــد، و ســربازان را                

عبداهلل اوجاالن از مسلمانی مومن 
به ]یک[ سوسیالیست تبدیل شد، 
مارکسیست و مائوییستی تحسین 
برانگیز. او در یک جنبش تندرو چپ 
فعال بود و برای چندین ماه بازداشت 
و محکوم شد.

« 
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ــی ]در  ــر نظام ــزاران غی ــن ه ــتند و همچنی ــی کش م
جنــگ میــان آنهــا و دولــت[ کشــته شــدند. اتحادیــه 
اروپــا و ایــاالت متحــده حــزب کارگران ُکردســتان را در 
لیســت ]گــروه هــای[ تروریســتی قــرار دادنــد. محمــد 
اوجــاالن از ســال 1977 بیــش از دو دهــه بــرادرش 
ــت  ــود؛ او در روســتای خانوادگیشــان اقام ــده ب را ندی
داشــت، بــه عضویــت PKK در نیامــد. بــا ایــن همــه 
ــرد  ــت پیگ ــت تح ــیاری را باب ــقت بس ــر و مش او زج
شــد.  متحمــل  ترکنشــین  شــهرهای  در  بودنــش 
پلیــس بارهــا پــس از هجــوم  بــه خانــه اش بازداشــت 

ــد. ــکنجه کردن ــتگاه وی را ش ــد و در بازداش ش
دولــت ترکیــه در دهــه 80 میــادی، هــزاران ُکــرد 
را شــکنجه کــرد. خصوصــا در زنــدان نظامــی دیاربکــر 
و در دوزخ شــماره 5، زندانیــان وحشــیانه مــورد ضــرب 
و شــتم قــرار مــی گرفتنــد. نگهبانــان زندانــی را مــورد 
تجــاوز قــرار داده و وادار بــه مانــدن در وان حمــام پــر 
ــان را  ــن هایش ــا و ناخ ــد. موه ــی کردن ــوع م از مدف
ــان  ــکنجه ش ــی ش ــا شــوک الکتریک ــیدند، ب ــی کش م

مــی کردنــد.
PKK بــه ترکیــه اعــام جنــگ کــرد و دولــت 
ترکیــه بــا ُکردهــا وارد جنــگ شــد. ســربازان دهکــده 
هــا را ســوزاندند، کشــاورزان را تیربــاران کردنــد و 
ــرد از  ــد. ده هــا هــزار ُک ــان شــان تجــاوز کردن ــه زن ب
روستاهایشــان گریختنــد. محمــد اوجــاالن نیــز مجبور 
ــوان برداشــت  ــه عن ــد، و ب ــتایش ش ــه تــرک روس ب
کننــده محصــول در بنــدر اســکندرون کار کــرد و ســال 
ــش  ــه زادگاه ــت ب ــت[ و توانس ــازه یاف ــد ]اج ــا بع ه

ــردد. بازگ
بحــث  ُکردهــا  میــان  در   PKK ابتــدا حضــور 
برانگیــز بــود، بــا ایدئولــوژی مارکسیست-لنینیســت 
رهایــی بخــش خــود بــا بســیاری از کشــاورزان آرام و 
ــه  ــونت ب ــا خش ــز ب ــاالن نی ــرد. اوج ــاز ک ــته آغ آهس
مقابلــه بــا مخالفانــش پرداخــت. او متهمــان را تــا 
خــارج از کشــور نیــز تعقیــب مــی کــرد و ادعــا مــی 
ــا  ــان را نیــز کشــته اســت. ب شــود کــه کــودکان و زن
ایــن حــال شــقاوت نیروهــای نظامــی آغــوش تــوده هــا 
و بیخانمانــان را بــه روی PKK ]بیشــتر[ مــی گشــود.

ــی  ــا پوشش ــرادرش ب ــی از ب ــان عکس ــد اوج محم

روی آن را در دســت داشــت. او مــی گویــد، برادرش را 
نکوهــش نمــی کنــد، کــه چه اتفاقــی روی داده اســت. 
ــام  ــون انج ــا کن ــته ت ــوان داش ــه در ت ــداهلل »آنچ »عب
داده اســت«. او خــود یــک شــخصیت سیاســی نیســت، 
ــی  ــرادرش پشــتیبانی م ــارزه ب ــد از مب ــا[ مــی گوی ]ام

کنــد.

ــازمان  ــط س ــر PKK توس ــال 1999 رهب ــل س اوای
کنیــا  در   CIA همــکاری  بــا  ترکیــه  اطاعــات 
بازداشــت شــد. او ]متهــم[ بــه ایجــاد و تاســیس یــک 
ســازمان تروریســتی بــود. وی بــرای قتــل و خیانــت 
بــه مــرگ محکــوم شــد و بعدهــا ]حکمــش[ بــه 
ــه  ــال اســت ک ــف داده شــد. 15 س ــد تخفی ــس اب حب
در یــک زنــدان فــوق امنیتــی در جزیــره امرالــی واقــع 
در دریــای مرمــره مــی باشــد. در طــول روز تنهــا یــک 
بــار و بــرای یــک ســاعت اجــازه دارد از ســلولش خــارج 
ــی اش  ــا راه ارتباط ــی تنه ــی طوالن ــرای مدت ــود. ب ش
ــال  ــدت دو س ــود؛ م ــو ب ــک رادی ــارج ی ــای خ ــا دنی ب
اســت کــه ]بــرای وی[ یــک تلویزیــون نیــز گذاشــته 
انــد. بــه گــزارش یکــی از وکایــش او از میگــرن رنــج 

ــد. ــی کش ــس م ــخت نف ــرد و س می ب
ــن  ــه در اولی ــی آورد ک ــاد م ــه ی ــاالن ب ــد اوج محم
ماقاتــش بــا بــرادرش، موســس PKK رنــگ پریــده 
بــه نظــر مــی آمــده و تاثیــر گــذار نبــوده اســت. آنهــا 
ــر  ــا همدیگ ــه ب ــدت 45 دقیق ــه م ــتند ب ــی توانس م
گفتگــو کننــد. عبــداهلل گفتــه اســت »مــی دانــی، مــن 

ــرد انجــام داده ام«. ــق ُک ــرای خل همــه اینهــا را ب
در حــال حاضــر محمــد مهمتریــن رابــط بــرادرش بــا 
جهــان خــارج اســت. او بــه نــدرت در انظــار عمومــی 

ــه  ــرد  ک ــا از سیاســتمداران ُک ــود، ام ــی ش ــر م ظاه
دربــاره ایــده هــای بــرادرش بحــث می کننــد ]در 

ــد. ــی کن ــی م ــتقبال و پذیرای ــه[ اس خان
محمــد اوجــاالن توضیــح مــی دهــد کــه، آنهــا 
ــات  ــا هــم در ماق ــی ب ــه راحت ــد ب ــز نمــی توانن هرگ
هایشــان در امرالــی صحبــت کننــد، همیشــه مامــوران 

ــا  ــینند. گفتگوه ــی نش ــاق م ــا در ات ــا آنه ــی ب امنیت
مثــل همیشــه بــه پایــان مــی رســد: عبــداهلل اوجــاالن 
ــود، ســپس  ــی ش ــا م ــواده را جوی ــوال[ خان ــدا ]اح ابت
در خصــوص مباحــث و ســواالت سیاســی بحــث مــی 
کنــد. محمــد اوجــاالن بازگــو مــی کنــد کــه در آخرین 
ماقــات در اوایــل مــاه اکتبــر برادرش خشــمگین شــده 
بــود، از ایــن مــی ترســید کــه دولــت پروســه صلــح را 

ازبیــن ببــرد.
اســلو  شــهر  در   2009 ســال  در  ترکیــه  دولــت 
ــود.  ــرده ب ــاز ک ــا PKK را آغ ــه ب ــوی مخفیان گفتگ
در پاییــز 2011 بــرای دولــت ترکیــه ]نقــش[ مــرد 
ــت او  ــا رضای ــا ب ــه تنه ــرا ک ــد، چ ــوم ش ــی معل امرال
پیمــان صلــح امــکان پذیــر مــی شــد. بــرادرش محمــد 
ــق  ــت تواف ــا دول ــد، او در مذاکــرات ب اوجــاالن می گوی

ــرا متوجــه شــده اســت کــه جنــگ چریکــی  دارد، زی
نمــی توانــد بــه ُکردهــا در ]بدســت آوردن[ حقــوق و 

ــد. ــی کن ــتری کمک آزادی بیش
از آن زمــان ]وضعیــت[ بــرای ُکردهــا تــا حــد زیادی 
بهبــود یافــت: در مــدارس آمــوزش به زبانشــان شــروع 
شــده اســت، تلویزیــون و روزنامــه ُکــردی وجــود دارد. 
ــر  ــروز بهت ــا ام ــت اقتصــادی بســیاری از ُکرده وضعی
شــده و از رونــق اقتصــادی و ســرمایه گذاری حکومــت 
در جنــوب شــرقی ترکیــه، کــه مــورد بی توجهــی 
قــرار گرفتــه اســت، ســود می برنــد. تابســتان پارلمــان 
در آنــکارا قانونــی را بــه تصویــب رســاند کــه پیشــنهاد 
می کنــد کــه بازگشــت مبــارزان PKK از کوهســتان 
قندیــل تســهیل شــود. اوجــاالن از یــک »ابتــکار عمــل 
تاریخــی« صحبــت کــرد. پایــان دادن بــه چندیــن دهه 

جنــگ در ]آینــده ای[ نزدیــک محتمــل اســت.
اکنــون امــا محمــد اوجــاالن مــی گویــد PKK بــر 
ســر دوراهــی قــرار گرفته اســت. بــرادرش گفته اســت 
ــرد،  ــه پیــش بب ــرات را ب ــد مذاک ــط او می توان ــه فق ک
ــردارد.  ــت ب ــش دس ــت از داع ــان از حمای ــر اردوغ اگ
دولتمــردان تــرک سیاســتی فرسایشــی را نســبت بــه 
ُکردهــا در پیــش گرفتــه انــد؛ مقایســه اخیــر اردوغــان 
کــه PKK و داعــش را بــا هــم مقایســه کــرده بــود، 
و امتنــاع از یــاری رســاندن بــه کوبانــی. بــه نظــر 
ــی  ــازش حداقل ــک س ــا ی ــان ب ــه اردوغ ــد ک ــی رس م
ــت را  ــاله[ دول ــن مس ــا راضــی اســت- ]و ای ــا ُکرده ب
زیــر فشــار قــرار می دهــد کــه اوجــاالن هم اینــک 
تنهــا    از زنــدان بیــرون بیایــد. شــاید نامــش در 
ــود،  ــت ش ــح ثب ــار صل ــک معم ــوان ی ــه عن ــخ ب تاری
ــاک  ــازی خطرن ــه یــک تروریســت. امــا ایــن یــک ب ن
اســت، بــازی ای کــه تندروهــا را تقویــت کنــد. محمــد 
ــه  ــاال نگرفت ــاره ب ــا دوب ــه درگیریه ــد: »اینک ــی گوی م
ــا  ــرادرم اســت.« ام ــون ]زحمــات[ ب ــا مدی اســت، تنه
ــدت از او  ــه م ــا چ ــا ت ــه آنه ــد ک ــوال می مان ــن س ای

ــد. تبعیــت مــی کنن

دیاربکر، ترکیه: نسلی نو
در یــک ســاختمان بتنــی در حومــه دیاربکــر اوالش 
یاســاک نشســته اســت، یــک فعــال PKK ای جــوان، 

دولت ترکیه در دهه 80 میالدی، هزاران 
ُکرد را شکنجه کرد. خصوصا در زندان 
نظامی دیاربکر و در دوزخ شماره 5، 
زندانیان وحشیانه مورد ضرب و شتم قرار 
می گرفتند. نگهبانان زندانی را وادار به 
تجاوز دو طرفه و ماندن در وان حمام پر از 
مدفوع می کردند. موها و ناخن هایشان را 
می کشیدند، با شوک الکتریکی شکنجه شان 
می کردند.

« 
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در یــک اتــاق بــدون پنجــره، پشــت ســر هــم ســیگار 
ــاده  ــدون فیلتــر مــی کشــد. او مــی گویــد »مــن آم ب
اعتصــاب هســتم«. مقابلــش روی میــز یــک روزنامــه 
ــز  ــوار نی ــر روی دی ــه، ب ــرار گرفت ــردی ق ــان ُک ــه زب ب

پوســتری از عبــداهلل اوجــاالن آویــزان شــده اســت.
یاســاک ٣0 ســال دارد، او پیــر بنظــر مــی آیــد: 
الغــر، بــا گونــه هــای فرورفتــه و تــه ریــش. وی مــدت 
ــده،  ــراق جنگی ــمال ع ــرای PKK در ش ــادی را ب زی
اکنــون او در کنفدرالیســم جوامــع ُکردســتان بــه 
اختصــار KCK کــه زیــر گــروه PKK مــی باشــد، 
دســتورات را می رســاند. ایــن ســازمان درحــال ســاخت 
بــا مــدارس، نیروهــای  سیســتمی مــوازی اســت، 
ــی  ــام واقع ــود. ن ــه خ ــات مخصــوص ب ــی و قض امنیت

ــد. ــی بمان ــد مخف یاســاک بای
یــک فاصلــه بیــن نســلی، جنبــش ُکردها را شــکافته 
اســت. جوانهــا بــرای ایجــاد درگیــری در خیابــان هــا 
ــه گذشــته یاســاک و  ــد. هفت ــی آین ــر م ــم بنظ مصم
دوســتانش بــا نیروهــای امنیتــی تــرک درگیــر شــدند.

در ناآرامــی هــای سراســری اوایــل مــاه اکتبــر، بیش 
از 20 شــهروند جــان باختنــد. صحنــه ای کــه دهــه 90 
ــه  ــی ک ــد، زمان ــی کن ــی م ــادی را در اذهــان تداع می
جنــگ میــان ترکهــا و ُکردهــا منطقــه را نابــود کــرد.

دمدمــای عصــر، یاســاک می گویــد کــه بــا دوســتانش 
قــرار جلســه دارد. ایــن مســاله مــورد بحــث قــرار 
می گیــرد کــه اگــر تــرک هــا همچنــان کشــتار ُکردهــا 
توســط داعــش را بــه نظــاره بنشــینند، چە بایــد کــرد؟ 
»رهبــری بــه مــا توصیــه مــی کنــد آرام بمانیــم. امــا 
مــردم صبرشــان بــه ســر رســیده«. اردوغــان از مذاکــره 
ــرای  ــرد ب ــدگان ُک ــذب رای دهن ــرای ج ــا PKK ب ب
ــی نشــان داد  ــد. کوبان ــده شــدن اســتفاده مــی کن برن

کــه او عاقــه ای بــه صلــح نــدارد.
ــان  ــز را نش ــه چی ــی هم ــه او کوبان ــه گفت ــرا ب زی
ــد.  ــه  جنگیدن ــرای چ ــت ب ــال هاس ــا س ــه آنه داد ک
شــهری کــه بــرای تمــام منطقــه یــک الگــو و سرمشــق 
اســت: منطقــه ای کــه از طــرف کردهــا اداره می شــود، 
دموکــرات و ســکوالر اســت. یاســاک هشــدار مــی دهد 
کــه اگــر کوبانــی ســقوط کنــد، ترکیــه نیــز متحمــل 
هزینــه ســنگینی خواهــد شــد. »پــس از آن ما کشــور 

را آتــش خواهیــم زد«.
ــه  ــه در طــول ســه ده ــزار شــهروند در ترکی 40 ه
گذشــته در جنــگ میــان PKK و دولــت جانشــان را 
از دســت داده انــد. عمــو و پســر عمــوی یاســاک نیــز 
در ایــن جنــگ مرده انــد. حــرف زدن بــه زبــان ُکــردی 
ــت. او  ــوده اس ــوع ب ــاک مممن ــی یاس در دوران کودک
زمانــی کــه دانشــجوی جامعــه شناســی بــود بــه اتهــام 

ــج ســال را  ــرای PKK بازداشــت شــد و پن ــغ ب تبلی
ــه  ــد، ب ــه آزاد ش ــی ک ــرد. زمان ــپری ک ــدان س در زن

ــد. ــت PKK در آم عضوی
ــت و  ــز بازگش ــح او نی ــد صل ــاره رون ــاز دوب ــا آغ ب
ــه  ــد. کارخان ــر ش ــر دیاربک ــه تغیی ــی زود متوج خیل
ــاز  ــر ب ــود را در دیاربک ــای خ ــعبه ه ــرک ش ــای ت ه
ــون  ــا ســمارت ف ــران و پســران جــوان ب ــد. دخت کردن
هایشــان در کافــه هــا مــی نشــینند، مغــازه هــا بیســت 
و چهــار ســاعته بــاز هســتند، در حــال حاضــر بــا 
توســعه و گســترش فــرودگاه ]دیاربکــر[ ایــن فــرودگاه 
بــه یکــی از بزرگتریــن ]فــرودگاه هــای[ کشــور تبدیل 
مــی شــود. ُکردهــا از وضعیــت اقتصــادی دوران صلــح 
ســود مــی برنــد، کارآفرینــان بســیاری وجــود دارنــد. 

امــا همــه آنهــا مــی تواننــد در خطــر باشــند.

عفرین، سوریه: در یک دولت کوچک کردی
ــه بیشــتر از آنکــه از کردهــا در یــک  ــت ترکی دول
از کردهــای  باشــد  داشــته  واحــد هــراس  کشــور 
کشــور همســایه، ســوریه، مــی ترســد. آنهــا در ســه 
ــن  ــی از ای ــتند، یک ــاکن هس ــم س ــدا از ه ــه ج منطق
مناطــق شــهر مــورد منازعــه، کوبانــی اســت. دیگــری 
ــق در  ــا دمش ــا ب ــه کرده ــی ک ــت، آنجای ــلو اس قامیش
همــکاری هســتند، و از آنجــا کمــاکان نیــروی هوایــی 
رژیــم اســد پروازهــای ویرانگــرش را می فرســتد. 
ــت کوچــک  ــک دول ــه از آن ی ــن، ک ــت عفری در نهای

ــته اســت. ــردی برخاس ک
کردهــا ســه منطقــه خــود را »کانتــون« مــی نامنــد، 
دســتکم در عفریــن ایــن نــام از قــرارداد نــام کانتونهای 
ســویس برگرفته شــده اســت.  در میان این ســرزمین 
ویــران شــده دنیایــی ســالم وجــود دارد.   ایــن قلمــرو 
تقریبــا 2000 کیلومتــر متــر مربــع وســعت دارد،  بــا دره 
سرســبز رود عفریــن، بــا کناره هایــی تنــد. بــر اســاس 
سرشــماری رســمی یــک میلیــون دویســت هــزار نفــر 
جمعیــت، ســیصد هــزار نفــر آواره، ٣66 روســتا و 
شــش شــهر کوچــک دارد و حــزب اتحــاد دمکراتیــک، 
شــاخه ســوری PKK، بــر مرکــز عفریــن حاکــم 
اســت. آنجــا مدیریتــی  فعال، دادگاه، پلیس و ســازمان 
اطاعــات و امنیــت در حــال فعالیــت هســتند. دولــت 
شــرکتها را تاســیس مــی کنــد، بــرق تولیــد کــرده و 
اقتصــادی شراکتی)شــورایی( بنــا نهــاده اســت.  گــروه 
هــای شورشــی دوســت مــی تواننــد بــرای خریــد 
مایحتــاج و درمــان زخمــی هــای خــود بــه ایــن منطقــه 

بیاینــد.
هنــوز هــم خانــواده هــا تــا پاســی از شــب در 
خیابــان هســتند و همــه جــا کافــه هــای جدیــد 
ســاخته و افتتــاح مــی شــوند، از آن جملــه یــک کپــی 
از ســتاربوکس.  عفریــن بســیار امــن اســت، چراکــه 
بیشــتر از 100 کارگاه نســاجی از شــهر ویرانــه حلــب بــه 
اینجــا نقــل مــکان کــرده انــد.  یــک کارخانــه تولیــدی 
نوشــیدنی مــدت ٣ مــاه اســت کــه اولیــن آب معدنــی 

 عفرین بسیار امن است، چراکه بیشتر از 
100 کارگاه نساجی از شهر ویرانه حلب 
به اینجا نقل مکان کرده اند.  یک کارخانه 
تولیدی نوشیدنی مدت 3 ماه است که اولین 
آب معدنی های خود را به نامهای »کالوس« 
و »هانا« در عفرین تولید می کند. در این 
شهر کارخانه های صابون سازی، چاپخانه ها 
و شرکتهای ساختمانسازی مشغول به کار 
هستند،

« 
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هــای خــود را بــه نامهــای »کالــوس« 
مــی  تولیــد  در عفریــن  »هانــا«  و 
ــه هــای  کنــد. در ایــن شــهر کارخان
و  هــا  چاپخانــه  ســازی،  صابــون 
ــغول  ــازی مش ــرکتهای ساختمانس ش
ــه  ــا رب گوج ــتند، اینج ــه کار هس ب
ــتمال  ــلنگهای آب و دس ــی، ش فرنگ

ــی شــود. ــد م ــت تولی توال
ــت  ــه دول ــی ک ــن موضوع مهمتری
ــد،  ــی کن ــه را بســیار نگــران م ترکی
بــا کمتریــن مشــکل  و  موفقیــت 
عمــل کــردن ایــن آزمــون عملــی 

ــت. س
ــو، شــهردار، کــه  عبدالرحمــان ایب
ســیگار را بــا ســیگار روشــن مــی 
کنــد، بزرگتریــن موفقیــت را انتقــال 
ایســتگاه مینــی بــوس از مرکــز شــهر 
ــک  ــه ی ــرژی ک ــر ان ــد. وزی ــی دان م
روی  اســت،  حلــب  از  طافــروش 
یــک پــروژه اســتخراج ســنگ ریــزه 
کار مــی کنــد و منتظــر بازگشــت 
ــه  ــت ک ــینکی س ــکارش از هلس هم
حکومــت  بــه  )فنانــد(  آنجــا  در 
و  بــادی  پــروژه  یــک  پیشــنها 
خورشــیدی تولیــد انــرژی را داده 
عفریــن  وزیــر  نخســت  و  اســت. 
علــوی  معلــم  ابراهیــم،   ِهویــن 
شــیمی و فیزیــک، بــا تلفــن پیگیــر 
ــه  ــد اســت ک ــای درســی جدی کتابه

ــد از  ــد و بای ــه چــاپ شــده ان ــه ای در ترکی درچاپخان
ــوند. ــاق ش ــن قاچ ــه عفری ــرز ب م

او در دفتــر کارش تاکیــد مــی کنــد کــه » مــا 
خواهــان جدایــی و یــک حکومــت مســتقل نیســتیم«. 
» مــا نمــی خواهیــم دشــمنی داشــته باشــیم و تمــام 
تجزیــه  ســوریه  کــه  کــرد  را خواهیــم  تاشــمان 
ــک  ــاد ی ــد بنی ــی دهن ــام م ــه انج ــه راک ــود«. آنچ نش
ــت.  او در  ــی« اس ــه »خودمدیریت ــت بلک ــت نیس دول
ــی  ــر م ــه نظ ــی آزار ب ــتانه و ب ــا دوس ــه کام ــی ک حال

رســید و کــت مردانــه و بلــوز چیــن 
دار بــر تــن داشــت گفــت کــه نبایــد 
کســی نگــران باشــد، » مــا تکنوکرات 

ــتیم«. هس
 هنــوز هــم مســیر ایــن خــط نــرم 
ــه در جســارت قطــع کامــل رابطــه  ن
بــا دمشــق اســت و نــه آن تجزیــه ای 
کــه دولــت ترکیــه از آن مــی ترســد 
و بــا صــدای بلنــد آن را گوشــزد مــی 

  . کند
امــا صحبتهــا  بــا هویــن ابراهیــم 
در مــورد تنظیــم ســاعات و متفــاوت 
بودنــش بــا بقیــه ســوریه به شکســت 
مــی انجامــد: دولــت تصمیــم گرفتــه 
زمســتان  در  کشــور  ســاعت  کــه 
یــک ســاعت بــه عقــب بازگــردد، 
ماننــد اروپــا. امــا کردهــا در یــک 
ــه وضــوح طعــن آمیــز در  حرکــت ب
عفریــن یکــی از مهمتریــن قدمهــای 
زیربنایــی دولــت همیشــه مخالفشــان 
ترکیــه را تقلیــد مــی کننــد: آنها در 
حــال تغییــر رســم الخــط آرامــی بــه 
ــان شــکل  ــه هم ــی هســتند. ب التین
کــه کمــال آتاتــرک ایــن کار را صــد 
ســال پیــش و بــرای رهــا کــردن 
شکســت  امپراتــوری  از  ترکیــه 
خــورده عثمانــی انجــام داد. در کاس 
درس، روی تابلوهــا، در برگــه برنامــه 
ــی  ــه عرب ــر ن ــون دیگ ــی، اکن هفتگ
ــی شــوند.«  ــی نوشــته م ــا رســم الخــط التین ــه ب بلک
ایــن بهتــر بــه اصــوات کــردی مــا مــی خــورد«، هویــن 
ابراهیــم ایــن را بــا زبانــی ســاده توضیــح مــی دهــد.

ــوان خــود را از حکومــت  ــی ت ــدرت م ــه ن اساســا ب
و دولــت جــدا کــرد، و ایــن ادعــا را کــرد ]کــه بــدون 
دولــت[ مــی تــوان از مــردم دفــاع کــرد. امــا کردهــای 
ســوریه دقیقــا بــا ایــن اســتراتژی، آرام و بــی ســروصدا 
ــه، راه زیــادی را  ــا ســاختن ســاختارهای عملگرایان و ب
طــی کــرده انــد. در ابتــدای کار آنهــا ایــن شــیوه 

را بــرای پــر کــردن خــا ناشــی از عقــب نشــینی 
نیروهــای نظامــی بشــار اســت انجــام دادنــد و و بــرای 
اینــکار زمــان کافــی در اختیــار داشــتند. نخســت وزیــر 
مــی گویــد« مــا در حــال آمــاده ســازی یــک انتخابــات 
هســتیم بــرای هــر ســه کانتــون، بــرای حاکــم کــردن 
ــم  ــه رژی ــی ک ــی.« درصورت ــدم دمکراس ــه ق ــدم ب ق
ســوریه بــه طــور کامــل از هــم بپاشــد، کردهــای 
ــت مســتقل  ــاره حکوم ــتند. در ب ــاده هس ــن آم عفری
حرفــی بــر زبــان رانــده نمی شــود، ]امــا در عمــل[ ایــن 
حکومــت بــه ســادگی در حــال ســاخته شــدن اســت.

قندیــل،  در   PKK رهبــران  از  اوک،  صبــری 
ــاره عفریــن کمتــر دیپلماتیــک صحبــت می کنــد  درب
و بــا هیجــان می گویــد: » مــا خواهــان ایــن نــوع 
ــر بخشــها  ــتان و دیگ ــمال کردس ــی در ش خودمدیریت

]در ایــران، عــراق[ هســتیم.«
ســلیمان جعفــر توضیــح می دهــد کــه آنهــا خواهان 
ــه »  ــد ک ــه می کن ــه هســتند و اضاف ــا ترکی ــو ب گفتگ
مــا حتــی بــرای ترکیــه نامــه رســمی فرســتاده ایم 
ــا  ــا شــما هســتیم، ام ــط دوســتانه ب کــه خواهــان رواب
جوابــی بــه نامــه داده نشــد.« جعفــر اعتــراف می کنــد 
کــه تــا کنــون بــا کشــورهای مختلــف روابــط چندانــی 
نداشــته اند. اگرچــه اروپــا مــواردی همچــون جنگهــای 
ــا شــور و  ــرن هفدهــم [ را دارد، ام ســی  ســاله ] در ق
شــوق ســلیمان جعفــر بــرای اروپــای امــروز اســت: » 
بایســتی باهــم کنــار بیاییــم. همچــون اتحادیــه اروپــا، 

دنیایــی  بــدون مــرز.«
ــی  ــور اساس ــه ط ــا[ ب ــا ]در اروپ ــال مرزه ــه هرح ب
روی  بــر  می کردنــد:  محافظــت  حکومت هــا  از 
از چهــار مــاه  تمامــی تپه هــای کانتــون عفریــن، 
ــو،  ــی ماژین ــط دفاع ــون خ ــتحکاماتی همچ ــش اس پی
بــا برجهــای مســلح و تجهیــز شــده ســاخته شــده اند، 
ایــن برجهــا همگــی بــا تونلهــای بتنــی زیرزمینــی بــه 
ــا خندقــی بــه  همدیگــر راه دارنــد. اطــراف کانتــون ب
عمــق و عــرض 4 متــر و طــول 50 کیلومتــر حفــر 
ــا  شــده اســت. ایــن یــک مــرز نیســت، بلکــه طبیعت

ــی اســت. ــی دفاع خط
ــا  ــت. ام ــن آرام اس ــراف عفری ــر اط ــال حاض در ح
تقریبــا یــک ســال، و تــا اوایــل 2014، کانتــون عفریــن 

از جانــب داعــش و دیگــر گروههــای شورشــی ســوری 
ــه دلیــل  ــود، گروههایــی کــه از کردهاب در محاصــره ب
همــکاری بــا رژیــم اســد خشــمگین هســتند. بــا 
مصونیــت از جنــگ داخلــی، کردهــا اداره مناطــق خــود 
ــراوان  ــدون تحمــل خســارات ف را برعهــده گرفتنــد، ب
همچــون شــهرها و روســتاهای عــرب نشــین. بــا ایــن 
دورنمــا میتــوان گفــت: کردهــا بــدون اینکــه قربانــی 
دیگــران شــوند، بــه مقصــود خــود رســیدند. یــا اینکــه 
ــن کار را  ــران بهتری ــن بح ــادگی از دل ای ــه س ــا ب آنه

انجــام دادنــد.
ــراه  ــن روب ــز در عفری ــه چی ــه هم ــود اینک ــا وج ب
ــا وجــود کمکهــای هوایــی  ــی ب اســت، امــا اگــر کوبان
از داعــش شکســت میخــورد، فضــای مســالمت آمیــز 
عفریــن هــدف بعــدی جهادگراهــای داعــش می بــود. 
روی  جهادگراهــا  مگســک  نــوک  کــه  مدتهاســت 
عفریــن اســت: اخیــرا جــوان 17 ســاله ای بــه عضویت 
ــوزش در  ــدن آم ــس از دی ــود، و پ ــده ب ــش درآم داع
ترکیــه بــه عنــوان عنصــر نفــوذی بــه خانــه فرســتاده 
ــود  ــه ب ــه او گفت ــتقیمش ب ــئول مس ــود. مس ــده ب ش

حاکم واقعی عفرین هوین ابراهیم با 
کابینه اش نیست، بلکه سیپان فرمانده 
ی.پ.گ است، سازمانیکه با بیش از 
30000 هزار جنگجوی زن و مرد در 
کوبانی، قامشلو، کرکوک و کوهستان 
سنجار میجنگد.

« 

صبری اوک، از 
رهبران PKK در 
قندیل، درباره عفرین 
کمتر دیپلماتیک صحبت 
می کند و با هیجان 
می گوید: » ما خواهان 
این نوع خودمدیریتی 
در شمال کردستان و 
دیگر بخشها ]در ایران، 
عراق[ هستیم.«

« 
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کــه بایــد بــه ســوی نظامیــان ی.پ.گ بــرود و آنجــا 
ایســت  امــا در  بمانــد.  بعــدی  منتظــر دســتورات 
بازرســی عفریــن آمادگــی وجــود داشــت و اســیر شــد. 
هــر ســه الــی چهــار مــاه داعــش و ی.پ.گ زندانیــان 
ــا در  ــد، جهادگراه ــه می کنن ــم معاوض ــا ه ــود را ب خ

ــا. ــر کرده براب
ــا کابینــه  حاکــم واقعــی عفریــن هویــن ابراهیــم ب
ــده ی.پ.گ اســت،  اش نیســت، بلکــه ســیپان فرمان
ــوی زن  ــزار جنگج ــش از ٣0000 ه ــا بی ــازمانیکە ب س
ــتان  ــوک و کوهس ــلو، کرک ــی، قامش ــرد در کوبان و م

ــد. ســنجار میجنگ
بــرای دیــدن ســیپان بایــد چندین ســاعت 
از پســتی بــه پســتی دیگــر در رفــت و آمــد 
بــود تــا بــه یــک کلبــه چوبــی در دل جنــگل 
رســید. بعــد از چندیــن دقیقــه فرمانــده 
ســیپان بــا ســه محافــظ وارد میشــود. او 
لباســی نظامــی و کتــی چرمــی پوشــیده 
ــا  ــید،چایی را ب ــک میکش ــیگار باری ــود، س ب
شــکر کــم مینوشــید، چهــره ای گشــوده 
و چشــمانی هوشــیار و نافــظ داشــت. او 
ــن  ــز ای ــت و بج ــاله اس ــه 40 س ــد ک میگوی
ــرای خــودش  ــز دیگــری ب ــام مســتعار چی ن

ــدارد. ن
ســپس میخواهــد بدانــد کــه حکومــت آلمــان نبــرد 
ــه  ــرد. اینک ــه مینگ ــه را چگون ــش ترکی ــی و نق کوبان
آلمــان فقــط بــه پیشــمرگه هــا اســلحه میدهــد و نــه 
بــه ی.پ.گ، کســانی کــه جنــگ کوهســتان شــنگال 
رامدیریــت میکننــد، بســیار غیــر منطقــی اســت. 
»آنهــا میتواننــد مســتقیم بــه مــا نیــز اســلحه بدهند.« 
از ســپتامبر گذشــته آنهــا بــا امریــکا در اروپــا و شــمال 
ــا آنهــا درایــن  ــا ب ــد. » م عــراق دیدارهایــی داشــته ان
ــان  ــه جنگجوی ــه چگون ــم ک ــت کردی خصــوص صحب
مــا میتواننــد نقــاط را بــرای بمبــاران مشــخص کننــد 
ــد.« ظاهــرا از وقتیکــه  ــرار بدهن ــا ق ــار آنه و در اختی
ــر  ــای کمت ــا خط ــر و ب ــش دقیقت ــردن داع ــاران ک بمب

صــورت گرفتــه، موفقتــر بــوده اســت.
اینکــه رئیــس جمهــور اردوغــان قبــول کــرده اســت 
کــه پیشــمرگه های عــراق بــه کوبانــی برونــد، امــا 

ــته  ــه بس ــه منطق ــی ی.پ.گ را ب ــان دسترس همچن
اســت، فقــط یــک »مانــور تبلیغاتــی ترکیــه« اســت. 
ــا  ــد،« آنه ــه بیاین ــتند ک ــی خواس ــا نم ــمرگه ه پیش
ابتــدا مــی بایســت مواضــع خودشــان را در عــراق 

ــد. ــرل در میآوردن ــت کنت تح
ــی دارد  ــرد کوبان ــه نب ــد ک ــده ســیپان می گوی فرمان
ــود، »  ــل میش ــی تبدی ــگ نیابت ــک جن ــه ی ــتر ب بیش
ــا.  ــکا از م ــد و آمری ــت میکن ــش حمای ــه از داع ترکی
ــکا  ــرای آمری ــر ب ــه موث ــک تجرب ــه ی ــل ب ــن تبدی ای
ــه کســی دوســت  ــد چ ــه بدانن ــد ک ــد ش و اروپاخواه

ــا اســت.« ــی آنه ــی و چــه کســی دشــمن واقع واقع
 واحدهــای مدافــع خلــق بــه هــر شــیوه ســعی 
ــرای ایــن منظــور  ــا دوســت غــرب باشــند. ب ــد ت دارن
زنــان نقــش مهمــی را بــازی مــی کننــد. همزمــان کــه 
داعــش زنــان ربــوده شــده را بــه بردگــی مــی کشــاند، 

ــان کــرد عــازم جبهــه جنــگ هســتند.  زن
در اردوگاه نظامــی عفریــن ٣4 زن جــوان کار خود را 
در لبــاس نظامــی آغــاز میکننــد، فرمانــده آنهــا، ســارا، 
ــداز  همکنــون 24 ســال ســن دارد. در ابتــدا چشــم ان
تاثیــر دلهــره آوری دارد، امــا پــس از مــدت کوتاهــي 

ــه  ــا ن ــان تکــرار میکننــد ام دلهــره از بیــن میــرود، زن
ــا ایــن ســوال کــه چــه  ــارات تبلیغاتــی را. ب فقــط عب
کســی از شــما جنگیــده، ده نفــر بــا تردیــد دستشــان 

را بــاال میبرنــد.
]آمــوزش نظامــي[ چطــور بــود؟ نجواکنــان، بــا 
ــرف  ــه ح ــن«  ب ــرانجام »بفری ــب س ــر ل ــده ای زی خن
ــا صدایــی حســاس، دو ســال اســت  آمــد، 21 ســاله،  ب
ــده  ــوزش دی ــدازه آم ــه ان ــا و چ ــت: »کج ــه آنجاس ک
ــت  ــش وضعی ــا داع ــگ ب ــم نیســت، در جن باشــی مه
متفــاوت بــود.«  او ]چندیــن عضــو داعــش را[ از پــای 

در آورده اســت و مــی گویــد« مــی دانســتم بــرای چــه 
ــم«. ــی کن ــن کار را م ای

ســپس در حالــی کــه آنهــا بــر ســر تفاوتهــا میــان 
ــه بحــث مــی  ــه خان ــه ب جنــگ در کــوه و جنــگ خان
کننــد و ]درچنیــن شــرایطی[ هــر کــدام کاری انجــام 
ــن  ــزی در ای ــه چی ــه چ ــورد اینک ــد،  در م ــی دهن م
بخــش از جهــان برایشــان غیــر متــداول اســت توضیــح 
مــی دهنــد:  آنهــا آزادانــه در برابــر یــک گــروه و افــراد 

ــد. ــه حــرف خــود را می زنن بیگان
کمــی بعــد، در تمریــن، بــر روی یــک تختــه نصــب 
ــادل را  ــظ تع ــن حف ــر تمری ــاع دو مت ــه ارتف ــده ب ش

ــو  ــه جل ــاردار ب ــیم خ ــر س ــد، از زی ــی دهن ــام م انج
ســینه خیــز مــی رونــد و ســپس در میانــه راه تمریــن 
دویــدن از روی دیــواری نیــم متــری، رو بــه جلــو ملــق 
ــرد و  ــای ک ــان زنه ــه در جه ــزی ک ــد.  چی ــی زنن م
همچنیــن عــرب بســیار کــم روی مــی دهــد. و زمــان 
آمــوزش ایدئولــوژی نــه فقــط بــا بحــث بــر ســر 
کردســتان، بلکــه بــا بحــث بــر ســر حقــوق زنــان نیــز 

ســپری مــی شــود.
آمیــزد،  مــی  هــم  در  موضــوع  دو  آنهــا  بــرای 
ماموریــت بــرای ملــت کــرد و  همزمــان قــدری 

ــوذ  ــت نف ــق تح ــان. PKK در مناط ــرای زن آزادی ب
ــر  ــی را تغیی ــخت خانوادگ ــفت و س ــط س ــود رواب خ
داده  اســت، چراکــه هــر پــدری مــی توانــد  بهتــر از 
ــد  ــرل و نهــی کن ــش را کنت هرکــس دیگــری دختران
.PKK امــا نــه بــرای »رفتــن به کــوه« و پیوســتن بــه

از ایــن اردوگاه نظامــی هشــت زن جــوان بــه کوبانی 
ــه  رفتــه انــد؛  در صورتــی کــه شــهر ســقوط کنــد، ب
عملیاتــی بــدون بازگشــت می مانــد. امــا مبــارزه علیــه 
ــوع  ــک موض ــا ی ــامی تنه ــت اس ــای دول ــادی ه جه
نظامــی ســاده نیســت؛ فرمانــده چنیــن گفــت:« فراتــر 
ــه  ــارزه علی ــک مب ــن ی ــن ای ــن[ اســت، همچنی ]از ای
ــن  ــرد. » ای ــی گی ــاال م ــه ب مردســاالری اســت.«  قهق
ــم  ــا ه ــان کرده ــا در می ــاالری[ اینج ــوع ]مردس موض
وجــود دارد. بایــد ایــن ذهنیــت را از بیــن ببریــم کــه 

مــا بــه مردهــا تعلــق داریــم.«

از این اردوگاه نظامی هشت زن جوان به کوبانی رفته اند؛  در 
صورتی که شهر سقوط کند، به عملیاتی بدون بازگشت می ماند. اما 
مبارزه علیه جهادی های دولت اسالمی تنها یک موضوع نظامی ساده 
نیست؛ فرمانده چنین گفت:« فراتر ]از این[ است، همچنین این یک 
مبارزه علیه مردساالری است.« 

« 
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تصمیــم بــر مانــدن گرفتــم تــا دربــاره وقایــع اینجــا 
گــزارش بدهــم و آنچــه در کوبانــی روی مــی دهــد را 
بــرای میلیونهــا کــرد بازگــو کنــم و بــه ایــن ترتیــب 
بــا دروغهــا و بوقهــای تبلیغاتــی رســانه هــای وابســته 

بــه داعــش و ســایر رســانه هــا مقابلــه کــرده باشــم.
گــزارش مــن بــرای کردهــا اســت تــا دریابنــد کــه 
ــت  ــن اس ــت ای ــت. حقیق ــرپا اس ــده و س ــی زن کوبان
کــه ایــن شــهر مقاومتــی باورنکردنــی و کــم نظیــر در 
ــی  ــش از خــود نشــان م ــروه داع ــل یورشــهای گ مقاب
دهــد؛ گروهــی کــه تمامــی ابعــاد و جنبــه هــای تــرور 
ــد  ــی خواه ــت و م ــراه آورده اس ــه هم ــود ب ــا خ را ب

ــد. ــه قتــل عــام بزن علیــه مــردم کوبانــی دســت ب
بنگاههــای خبــری  داعــش، برخــی  بــر  عــاوه 
ــه  ــی ب ــوع کوبان ــب الوق ــقوط قری ــز از س ــی نی جهان
دســت اعضــای مســلح داعــش خبــر داده انــد؛ دروغــی 
آشــکار بــه منظــور شکســتن مقاومــت کوبانــی. زیــرا، 
اگــر چنیــن چیــزی حقیقــت داشــت مــن چگونــه مــی 

ــم. توانســتم از اینجــا گــزارش کن

مــن در شــهرم مانــده ام تــا بــه تبلیغــات خبری ای 
کــه از خروجــی برخــی رســانه هــا بیــرون مــی آینــد، 
واکنــش نشــان دهــم. و البتــه، مــی خواهــم همینجــا 
در کنــار مــردم شــهرم بمیــرم. چــون تــرک کوبانــی 
را راه حــل نمــی دانــم. کردهــا همــه جــا دارنــد کشــته 
مــی دهنــد، چــه اینجــا باشــند، چــه در جاهــای دیگــر 
ــم  ــی ده ــح م ــس ترجی ــه.  پ ــا در ترکی ــوریه و ی س
ــانی  ــا کار خبررس ــود ب ــم ب ــحال خواه ــم و خوش بمان

بتوانــم کمکــی بــه مقاومــت شــهرم بکنــم.
از نــکات قابــل توجــه مقاومــت ایــن شــهر در 
ــی شــکل  ــر داعــش آن اســت کــه توســط مردمان براب
ــد،  ــده ان ــره ش ــرف محاص ــر ط ــه از ه ــرد ک ــی گی م
ــد و از  ــه ان ــاح مواج ــوخت و س ــذا، س ــود غ ــا کمب ب
حمایــت کافــی بیــن المللــی برخــوردار نیســتند. 
ــج  ــن گذشــته پن ــاه ژوئ اعضــای مســلح داعــش در م
لشــکر زرهــی ارتــش عــراق را در عــرض یــک روز در 
موصــل و جاهــای دیگــر آن کشــور از پــای درآوردنــد. 
ــاه اســت کــه  ــه یــک م ــب ب ــی قری ــون کوبان ــا اکن ام
ــد. آنهــم در شــرایطی  ــی مقاومــت مــی کن ــه تنهای ب

| روزشمار کوبانی |
چهار روز در شهری که مقاومتی بی نظیر علیه داعش انجام می دهد
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کــه از حــدود یــک ســال قبــل تحــت محاصــره بــوده 
ــین  ــق کردنش ــهرها و مناط ــایر ش ــا س ــش ب و ارتباط
ســوریه قطــع شــده اســت. کوبانــی تــا اینجــا هــم بــا 
مقاومتــش تاریــخ ســاز شــده اســت و مــن مــی خواهــم 
ســهمی در بازگویــی سرگذشــت اندوهبــار/ تراژیــک 

ــم. ــته باش ــه اش داش ــال قهرمانان ــن ح و در عی

خواب خرگوشی
پنجشــنبه نهــم اکتبــر. نیروهــای ترکیــه بــار دیگر 
تحــت فشــار قــرار گرفتــه انــد تــا بــه جــای اینکــه کنار 
ــی  ــه نظام ــی مداخل ــر باشــند، در کوبان ــاره گ ــرز نظ م
ــا  ــد ت ــی گوی ــت آن کشــور م ــا دول ــد. ام ــام دهن انج
ــم  ــی ضــد داعــش رژی ــن الملل ــاف بی ــه ائت ــی ک زمان
ــاد  ــه ایج ــد و ب ــرار نده ــدف ق ــم ه ــد را ه ــار اس بش
یــک منطقــه پــراوز ممنــوع مبــادرت نــورزد، تمایلــی 

ــه شــرکت در جنــگ نخواهــد داشــت. ب
ــم  ــه تهاج ــی علی ــت کوبان ــروز 25 روز از مقاوم ام
داعــش مــی گــذرد. از هــر جنبــه ای بــه آنچــه کــه در 
اینجــا مــی گــذرد نــگاه کنــی، شــگفت آور اســت. هــر 
کســی در ایــن مقاومــت تاریخــی در مقابــل داعــش و 
دفــاع از شــهرش نقشــی برعــده گرفتــه اســت؛ آنهــم 
در شــرایطی کــه کــه  درگیریهــا چــه در محــات داخل 

شــهر و چــه در حومــه آن شــدت گرفتــه اســت.
ــک  ــم نزدی ــه ه ــردم را ب ــره، م ــتن در محاص زیس
کــرده اســت. در کوبانــی همــه داوطلــب هســتند تــا 
مقاومــت در مقابــل داعــش ادامــه پیــدا کنــد. دکترهــا 
و پرســتارها در درمانگاههــای موقــت بــه صــورت 
رایــگان کار مــی کننــد؛ مغــازه داران مــواد خوراکــی، 
نوشــیدنی و ســایر اقــام داخــل مغــازه هایشــان را 
ــار  ــگان در اختی ــه رای ــا را ب ــا آنه ــد ت ــرده ان ــی ک خال

ــد. ــرار دهن ــان ق ــارزان و غیرنظامی مب
مــادران شــجاعی کــه پســران و دخترانشــان در 
خطــوط مقــدم در حــال نبردنــد، روزانــه بــه امــر تهیــه 
ــرای هرکســی کــه گرســنه و نیازمنــد  و طبــخ غــذا ب
غــذا باشــد، مشــغولند. پول دیگــر هیچ ارزشــی ندارد، 
چــون همــه مــی خواهنــد در ایــن لحظــات دشــوار و در 
ایــن مقاومــت بــی وقفــه بــرای نجــات شــهر، هــر آنچه 
ــه  ــا دیگــران تقســیم کننــد. چنیــن ب ــد ب را کــه دارن

نظــر مــی رســد کــه در اینجــا هــر کســی عضــوی از 
یــک خانــواده بــزرگ اســت.

ایــن اتحــاد و یکدلــی در عرصــه عمــل اســت کــه 
ــام  ــی بخشــد. تم ــرو م ــی نی ــت کوبان ــه روح مقاوم ب
بزرگســاالن و جوانانــی کــه توانایــی جنگیــدن دارنــد، 
ــرای دفــاع از شــهر تــا پــای  ــد و ب ســاح برداشــته ان
جــان، ســوگند یــاد کــرده انــد. امــروز، من خانم آســیه 
عبــداهلل رئیــس مشــترک حــزب اتحــاد دموکراتیــک، 
پ.ی.د، و انــور مســلم نخســت وزیــر کانتــون کوبانــی 
ــر دوش  ــنیکوف ب ــاح کاش ــر دو س ــه ه ــدم ک را دی
انداختــه در قســمت چــپ محــات شــرقی شــهر 
بودنــد؛ جایــی کــه شــدیدترین درگیریهــا بــا اعضــای 

مســلح داعــش درجریــان اســت.
ــای  ــه اعض ــهر، ک ــرقی ش ــش ش ــا در بخ درگیریه
ــدی  ــاط کلی ــیاری نق ــه بس ــا ب ــش در آنج مســلح داع
نفــوذ کــرده انــد، بــه یــک جنــگ گریایــی و خیابانــی 
ــی در  ــرد خیابان ــت. نب ــده اس ــل ش ــار تبدی ــام عی تم
مناطــق شــرقی شــهر و بــه ویــژه در منطقــه صنعتــی 
ــه داشــته اســت.  ــه ادام ــی وقف ــه« ب ــه صناع ــا »محل ی
درگیریهــای شــدید در اطــراف شــهر نیــز در نزدیکــی 
پســتی و بلندیهــای مشــرف بــه تپــه »مشــته نــور« و 

ــه شــدت ادامــه دارد. نیــز اطــراف »میشــار« ب
اوج درگیریهــای خیابانــی در منطقــه »تاخــا عربان« 

)محلــه عربهــا( در جریــان اســت؛ جایــی کــه امــروز 
ــک موضــع اعضــای داعــش را  ــی ی ــه هوای ــک حمل ی
ــرد.  ــران ک ــاختمان را وی ــک س ــرار داد و ی ــدف ق ه
درگیــری در محــات غربــی شــهر هــم در جریــان 
اســت امــا در آنجــا اعضــای مســلح داعــش نتوانســته 
ــه  ــک حمل ــند. ی ــته باش ــرفتی داش ــچ پیش ــد هی ان
ــی هــم یکــی از مواضــع داعــش را در روســتای  هوای
»گولمیــت« در غــرب کوبانــی هــدف قــرار داد. در آن 
ــای  ــرای روزه نقطــه نیروهــای ی.پ.گ و ی.پ.ژ ب
متمــادی توانســته بودنــد مانــع پیشــروی داعــش 

بشــوند.
توپبــاران و حمــات خمپــاره ای داعــش علیــه 
ــه  ــر ده دقیق ــع نشــده اســت.  ه ــگاه قط شــهر هیچ
یــک خمپــاره  بــدون ماحظــه بــه نقطــه ای در داخــل 
کوبانــی اصابــت مــی کنــد. دود ســفید و ســیاه ناشــی 
ــزد،  ــی خی ــاختمانها برم ــان س ــه از می ــا ک از انفجاره

ــانده اســت. ــی آســمان را پوش تمام
ایــن یــک جنــگ معمولــی نیســت، چــون اعضــای 
مســلح داعــش عــزم جــزم کــرده انــد تــا هــر جنبنــده 
ــاید  ــد. ش ــرار دهن ــدف ق ــی را ه ــل کوبان ای در داخ
ایــن ســوال پیــش بیایــد کــه بــا ایــن اوضــاع چگونــه 

مــی توانیــم بخوابیــم. خوب،خوابیــدن هــم مانند بقیه 
ــق روال عــادی پیــش نمــی رود.  چیزهــا، دیگــر مطاب
مــردم هــر جــا و هــر زمــان کــه بخواهنــد مــی تواننــد 
بــه خــواب رونــد، امــا غیــر ممکــن اســت بتــوان یــک 
ســاعت پشــت ســر هــم خوابیــد. صــدای تیراندازیهــا، 
خمپــاره هــا و انفجارهــا تــوام بــا خرابیهایــی کــه 
ــی  ــم م ــه چش ــهرمان ب ــای ش ــاره ه ــه و کن در گوش
خــورد، جایــی بــرای آرامــش باقــی نگذاشــته اســت. 
مــردم عمومــا بیــرون از خانــه هایشــان هســتند و بــا 
ــا داعــش مــی  ــه ب ســاحهای دستشــان مترصــد مقابل
ــی  ــی، حت ــتهای نگهبان ــری از پس ــر خب ــند. دیگ باش
ــرای نیروهــای مســلح، نیســت. چــون اینجــا همــه  ب
تمــام وقــت بــا تفنــگ و تپانچــه راه مــی رونــد، غــذا 

مــی خورنــد و مــی خوابنــد.
ــی  ــی م ــه بخواه ــا ک ــر ج ــد، ه ــت بیای ــر خواب اگ
ــی؛ چــون مطمئــن هســتی کــه در هــر  ــی بخواب توان
صــورت کســانی در اطرافــت هســتند کــه بیــدار و 
مراقبنــد. امــا در واقــع مــا بیشــتر اوقــات، در لحظــات 
ــم.  ــی زنی ــه خــواب م ــاه اســتراحتمان خــود را ب کوت
هنگامــی کــه بــرای خــواب و اســتراحت مــی خواهــم 
وارد خانــه ای بشــوم، بافاصلــه افــکار و تصوراتــی 

 PKK صبری اوک، از رهبران
در قندیل، درباره عفرین کمتر 
دیپلماتیک صحبت می کند و با 
هیجان می گوید: » ما خواهان 
این نوع خودمدیریتی در شمال 
کردستان و دیگر بخشها ]در ایران، 
عراق[ هستیم.«
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ماننــد احتمــال قتــل عــام ســاکنان کوبانــی و یــا آنکــه 
ــر  ــی ب ــا بمب ــاره ای ی هــر لحظــه ممکــن اســت خمپ
ســر ایــن خانــه فــرود آیــد، ســراغم مــی آینــد. همیــن 
ــن ســلب  ــابی را از م ــواب درســت و حس موضــوع خ
ــی  ــا تمام ــه تقریب ــم ک ــی کن ــر م ــت و فک ــرده اس ک
افــرادی کــه اکنــون اینجــا هســتند از ایــن نظــر 

ــد. ــن دارن ــی مشــابه م وضعیت
از بــرق، آب، دارو و حتــی اســلحه مناســب خبــری 
ــود  ــا کمب ــاظ ب ــر لح ــت از ه ــوان گف ــی ت نیســت. م
ــز را  ــه چی ــر هم ــن خاط ــه همی ــتیم و ب ــه هس مواج
ــارز ی.پ.گ کــه  ــم. یــک مب ــره بنــدی کــرده ای جی
از جبهــه شــرقی شــهر برگشــته بــود، امــروز بــه مــن 
گفــت کــه اعضــای مســلح داعــش مهمــات فراوانــی در 
اختیــار دارنــد و گاهــی تنهــا از ســر تفنــن شــلیک می 
کننــد. امــا نیروهــای ی.پ.گ و ی.پ.ژ بایــد دقــت 

کننــد تــا حتــی یــک گلولــه را هــم هــدر ندهنــد.
بــه عبــارت دیگــر، مبــارزان کــرد حتــی گلولــه هــا 
و مهماتشــان را نیــز بایــد جیــره بنــدی کننــد. مــردم 
آب آشــامیدنی خــود را از چاههایــی کــه زده انــد، 
تامیــن مــی کننــد؛ چــون داعــش مدتهــا پیــش لولــه 
ــه شــهر را تخریــب کــرده  هــای انتقــال آب شــرب ب
ــی  ــن م ــرق تامی ــدار محــدودی ب ــود. ژنراتورهــا مق ب
ــی  ــا م ــتقرار ژنراتوره ــل اس ــه مح ــردم ب ــد و م کنن
رونــد و باطــری تلفنهایشــان را شــارژ مــی کننــد. مــا 
غــذا، چــای و قهــوه را هــم جیــره بنــدی کــرده ایــم.

تعــدادی از اســلحه هــای دســت مــردم متاســفانه 
ســاده و ناکارآمــد هســتند. امــروز بــا دو پیرمــرد 
ــا تفنگــی ســاچمه ای در  مواجــه شــدم؛ یکــی از آنه
دســت داشــت و دیگــری یــک اســلحه شــکاری. نــوار 
ــای کاشــنیکوف دســت  ــداق تفتگه ــردن قن ــچ ک پی

ــادی اســت. ــارزان هــم امــری ع مب
کوبانــی بــا کمبــود دارو مواجــه اســت. تمامــی 
داروهایــی کــه بــه اینجــا وارد مــی شــود، توســط 
کردهــا از »ســوروج« واقــع در شــمال کردســتان قاچــاق 
ــود. آنهــا داروهــا را در کولــه پشتیهایشــان  مــی ش
مــی گذارنــد و قاچاقــی از مــرز رد مــی شــوند تــا بــه 
مقاومــت کمــک کننــد. گاهــی از ســوروج غــذا و 
ســوخت هــم بــه اینجــا قاچــاق مــی شــود. مــن امــروز 

ــر  ــج کولب ــودم و پن ــق« ب ــورای خل ــاختمان »ش در س
کــرد را دیــدم کــه توانســته بودنــد بــه صــورت قاچــاق 
دارو بــه کوبانــی بیاورنــد. آنهــا گفتنــد کــه نیروهــای 
مــرزی ترکیــه بــه طــرف شــان آتــش گشــوده انــد و 
بــه ســختی توانســته انــد جــان خــود را نجــات دهنــد 

ــه اینجــا برســانند. و داروهــا را ســالم ب
ــا  ــایر نیازمندیه ــه دارو و س ــانی ک ــیاری از کس بس
ــا  ــه اینج ــه ب ــتان ترکی ــاق از کردس ــور قاچ ــه ط را ب
مــی آورنــد، در واقــع زندگــی خــود را بــه خطــر مــی 
اندازنــد. چــون دولــت ترکیــه گــذرگاه مــرزی را بســته 
اســت و نیروههــای مــرزی ترکیــه از شــلیک کــردن 

بــه غیرنظامیــان کــرد ابایــی ندارنــد. نگهبانــان 
مــرزی ترکیــه همیــن امــروز 158 غیرنظامــی کــرد 
اهــل کوبانــی را کــه ســعی داشــتند از مــرز بگذرنــد 
و وارد شــمال کردســتان)ترکیه( بشــوند، دســتگیر 
ــرزی  ــتای م ــر در روس ــال حاض ــا درح ــد. آنه کردن
»علــی کــور« در بازداشــت هســتند. مــن بــا دختــری 
ــود و توانســته  ــان بازداشــت شــدگان ب ــه در می ک
بــود تلفــن همراهــش را پیــش خــود پنهــان کند، 

ــه  ــت ک ــن گف ــه م ــردم. او ب ــت ک صحب
ســربازان تــرک تهدیــد کــرده انــد کــه 

آنهــا را بــه مناطــق تحــت کنتــرل 

ــربازان  ــتاد. س ــد فرس ــاز خواهن ــی ب ــش در کوبان داع
گفتــه بودنــد کــه آنهــا مــی بایســت خیلــی زودتــر از 
اینهــا کوبانــی را تــرک مــی کردنــد و اینکــه اکنــون بــا 
آنهــا بــه مثابــه قاچاقچیــان غیرقانونــی رفتــار خواهــد 
شــد چــون دولــت ترکیــه تصمیــم گرفتــه اســت کــه 
بیــش از ایــن پناهجــو از کوبانــی نپذیــرد. و ایــن حــال 
ــود. هنــوز  و روز امــروز شــهر تحــت محاصــره مــن ب
زنــده اســت و بــا همــه فشــارها، تحریمهــا و حمــات 
ــی  ــرود م ــرش ف ــر س ــو ب ــر س ــه از ه ــتی ک تروریس

آینــد، جانانــه مبــارزه مــی کنــد.

تشدید نبردهای خیابانی
ــی  ــات هوای ــه حم ــا ادام ــر. ب ــم اکتب ــه ده جمع
مســئول  یــک  آمریــکا،  رهبــری  تحــت  ائتــاف 
اداری کوبانــی گفــت کــه داعــش در حومــه شــهر بــه 
ــم در  ــکا ه ــش آمری ــت. ارت ــده اس ــده ش ــب ران عق
اظهاراتــی تاییــد کــرد کــه کردهــا »در مقابــل داعــش 

پیشــرفتهایی داشــته انــد.«
امــروز جنــگ خیابانــی و همزمــان بمبارانهــا در 
محــات مختلــف شــهر کوبانــی شــدیدتر اســت. 

دود حاصــل از انفجارهــای ناشــی از 

حمــات داعــش بــه محــات مســکونی در هــر گوشــه 
ای از شــهر بــه چشــم مــی خــورد و یــا صــدای آن بــه 
گــوش مــی رســد. حمــات آنهــا بــه شــکل بــی ســابقه 
ای افزایــش یافتــه اســت. بمبهــا و خمپــاره هــای 
ــاختمانهای  ــر س ــر س ــه ب ــدون وقف ــا ب ــش تقریب داع
واقــع در مرکــز شــهر فــرود مــی آیــد. تشــدید 
ــروز داعــش نشــانه آن اســت کــه  ــی ام حمــات هوای
ایــن گــرو بــه زودی بــر دامنــه حمــات زمینــی خــود 
ــزود. از حمــات ســنگین  در داخــل شــهر خواهــد اف
امــروز داعــش مــی تــوان چنیــن برداشــت کــرد کــه 
ــه و ســاحهای ســنگین بیشــتری  ایــن گــروه توپخان

ــد. ــه تهاجــم خــود بیافزای ــر دامن ــا ب آورده اســت ت
ــرای  ــه داعــش ب ــی رســد ک ــه نظــر م ــن ب همچنی
تشــدید حملــه بــه کوبانــی نیروهــای بیشــتری از 
ــز آورده باشــد.  ــض نی ــل ابی ــس و ت شــهرهای جرابل
ــارک  ــهر )پ ــارک ش ــی پ ــی، در نزدیک ــش غرب در بخ

 ) مــی بســیار عمو درگیریهــای 
رخ  اســت.شــدیدی  داده 

 PKK صبری اوک، از رهبران
در قندیل، درباره عفرین کمتر 
دیپلماتیک صحبت می کند و با 
هیجان می گوید: » ما خواهان 
این نوع خودمدیریتی در شمال 
کردستان و دیگر بخشها ]در ایران، 
عراق[ هستیم.«
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در  را  داعــش  مواضــع  خارجــی  هواپیماهــای 
ــدف  ــور« ه ــته ن ــه »مش ــی تپ ــل« و در نزدیک »موبت
ــن حــال شــدیدترین درگیریهــای  ــا ای ــد. ب ــرار دادن ق
خیابانــی در محــات جنوبــی و شــرقی شــهر بــه 
وقــوع پیوســت. امــروز مــن بــه محلــه »بوتــان« 
واقــع در جنــوب کوبانــی رفتــه بــودم؛ در تمامــی 
ایــن چنــد ســالی کــه از جنــگ داخلــی ســوریه مــی 
ــم  ــه چش ــتناکی ب ــه وحش ــی ب ــی خیابان ــذرد، جنگ گ
ندیــده بــودم. درگیریهــا سراســر هــراس آور و تهــوع 
برانگیــز بــود؛ یــک بلبشــوی کامــل. درگیریهــای 
ــان  ــور جری ــه مذک ــر محل ــنگین در سرتاس ــیار س بس
ــر  ــا پشــت ســر هــم ب ــاره ه ــا و خمپ داشــت و توپه
روی قریــب بــه اتفــاق ســاختمانهای آن منطقــه فــرود 
ــتند  ــن خواس ــای ی.پ.گ از م ــد.  نیروه ــی آمدن م
آنجــا را تــرک کنــم و بــه مرکــز شــهر بازگــردم چــون 
خطــر هــر لحظــه بیشــتر مــی شــد. گــرد و خــاک غیــر 
ــود. گــرد و  ــه ب ــرا گرفت ــه را ف ــل وصفــی کل محل قاب
خــاک برخاســته از ســاختمانهایی کــه تانکهــای داعــش 
تخریــب کــرده بــود، تمامــی منطقــه و نیــز صــورت و 
ــود. ــانده ب ــارزان ی.پ.گ را پوش ــتر مب ــاس بیش لب

ــن خــودم اجســاد  نــه عضــو مســلح داعــش را م
زمیــن  بــر  افتــاده بــود شــمردم. کــه 
مبــارز  ی.پ.گ هــم بــه یــک 
کــه  گفــت  آنهــا را اول صبــح مــن 
پــای در آورده اند؛ در یــک کمیــن از 
آمــده  بودنــد امــا نمــی آنهــا جلــو 

کــه  دانســتند 

نیروهــای ی.پ.گ داخــل ســاختمانهای آوار شــده 
انــد. گرفتــه  کمیــن 

دو جــان باختــه عضــو ی.پ.گ و پنــج نفــر دیگــر 
را هــم کــه بــه شــدت مجــروح شــده بودنــد، بــه چشــم 
ــا شیشــه  دیــدم. یــک دســتگاه آمبوالنــس قدیمــی ب
هــای شکســته و آثــار جــای گلولــه روی در آن، آمــد 

تــا مجروحــان ی.پ.گ را بــه پشــت منتقــل کنــد.
یــک زن کــرد کــه لبــاس غیرنظامــی بــر تــن 
ــتار  ــک پرس ــد. او و ی ــی ران ــس را م ــت، آمبوالن داش
زن زخمیهــا را برداشــتند تــا بــه درمانگاههــای موقــت 
ــاک  ــرد و خ ــدری گ ــه ق ــه را ب ــر محل ــد. سراس ببرن
گرفتــه بــود کــه مــن نگــران بــودم مبــارزان قهرمــان 
کــرد در چنیــن فضــای آشــفته ای چگونــه مــی تواننــد 

ــد. ــدم بردارن ــدم از ق ق
نمــی توانســتم آنچــه را کــه بــه چشــم مــی دیــدم 
بــاور کنــم. درگیریهــا بــدون وقفــه ادامــه داشــته اســت 
ــش تشــدید  ــش از پی ــز بی ــاره ای نی ــات خمپ و حم
شــده اســت. مــن آنجــا را تــرک کــردم تــا بــه »بــازار 
مرکــزی« برگــردم امــا در راه بــه خاطــر درگیریهایــی 
)مستشــفی  عمومــی  بیمارســتان  اطــراف  در  کــه 
ــرای مــدت کوتاهــی گیــر  وطنــی( جریــان داشــت، ب

کــردم.
در ایــن منطقــه درگیریهــا ســختتر بــود. در زندگی 
ام صحنــه ای شــبیه آن را ندیــده بــودم. در دویســت 
متــری منتهــی به بیمارســتان ایســتاده بــودم و خمپاره 
هــا گویــی کــه از آســمان مــی آمدنــد، در اطــراف بــه 
زمیــن مــی خوردنــد. شــکر خــدا، بیمارســتان تخلیــه 
ــاره  ــورت خمپ ــن ص ــر ای ــون در غی ــت، چ ــده اس ش
هایــی کــه بــه اطــراف آن اصابــت مــی کــرد ممکــن 
ــادی غیرنظامــی  ــود جــان تعــداد زی ب
محــات  در  بگیــرد.  را 
بــی  جنو

ــل و  ــار متقاب ــدای رگب ــنیدن ص ــی ش ــرقی کوبان و ش
انفجارهــا در هــر 5 یــا 10 دقیقــه یکبــار امــری عــادی 

ــه دارد. ــه ادام ــی وقف ــش ب ــادل آت ــت؛ تب اس
اعضــای مســلح داعــش انــواع ســاحهای ســنگین 
ــاله اســت  ــن مس ــر همی ــه خاط ــد و ب ــار دارن در اختی
ــا در  ــد. ام ــار آورده ان ــه ب ــی ب ــن حــد خراب ــا ای کــه ت
عــوض مدافعــان کــرد بــا تفنگهــای کاشــنیکوف 
قدیمــی، مــواد منفجــره دســت ســاز و آر.پی.جــی در 
ــر  ــن یــک جنــگ نابراب ــد. ای ــا ایســتاده ان ــل آنه مقاب
ــا ایــن حــال  ــد. ب ــا ایــن را مــی دان اســت و همــه دنی
ــه  ــه ب ــانی ک ــی و کس ــع کوبان ــارزان مداف ــه مب روحی
ــارزان  ــی اســت. مب ــاور نکردن ــد، ب ــاع برخاســته ان دف
ــه و در  ــرای چ ــه ب ــد ک ــی دانن ی.پ.گ و ی.پ.ژ م

ــد. ــی جنگن ــر چــه کســانی م براب
مــن معتقــدم کــه ایــن مــردان و زنــان کــرد بــرای 
ــتند.  ــداکاری هس ــگ و ف ــال جن ــان در ح ــه جه هم
و  کرامــت  از  دفــاع  بــرای  مقاومــت  ایــن  چــون 
ارزشــهای انســانی اســت کــه داعــش مــی خواهــد آنهــا 

ــذارد. ــا بگ ــر پ را زی
یــک دختــر مبــارز کــرد را دیــدم کــه پــای راســتش 
را بــه خاطــر زخمــی کــه برداشــته بود، بســته بــود؛ اما 
علــی رغــم ایــن، همچنــان در گوشــه ای از بیمارســتان 
ــود تــا  عمومــی )مستشــفی وطنــی( موضــع گرفتــه ب
ــل  ــه موضــع اعضــای مســلح داعــش در طــرف مقاب ب
ــب را  ــد حــق مطل ــد. کلمــات نمــی توانن شــلیک کن
دربــاره مقاومــت قهرمانانــه و شــجاعانه زنــان مبــارز ادا 

کننــد.
بعدتــر برخــی از مبــارزان ی.پ.گ را هم دیدم که 
شــانه هایشــان بــه خاطــر زخمهایــی کــه قبا برداشــته 
بودنــد، بانــد پیچــی شــده بــود امــا همچنــان بــا عزمــی 
راســخ مــی جنگیدنــد. مبــارزان در خــط مقــدم بــرای 
اینکــه روحیــه یکدیگــر را بــاال ببرنــد، بــرای هم شــعار 
مــی دادنــد. بــه عنــوان مثــال »یــا ســرزمین یــا مــرگ« 
یکــی از شــعارهایی بــود کــه مــن در بحبوحــه حــوادث 
امــروز محلــه بوتــان بارهــا شــنیدم. واژه کــردی »هــه 
وال« )رفیــق( واژه ای اســت کــه همیشــه 
از زبــان مبــارزان وقتــی 
کــه مــی خواهنــد 

در اوج درگیریهــا همدیگــر را صــدا بزننــد و یــا از 
خطــر برحــذر دارنــد، مــی شــنوی.

توانســتم بــه ســامت خــودم را بــه مرکــز کوبانــی 
برســانم امــا از آنچــه کــه مشــاهده کــرده بــودم کامــا 
شــوکه بــودم. پــس از آن، چرخی در اطــراف زدم و در 
مشــایعت جــوان 21 ســاله ای بــه نــام »دلــوان صالــح« 
کــه پیشــتر عضــو نیروهــای آســایش )نیروهــای 

تامیــن امنیــت( بــود، بازگشــتم.
صالــح در گوشــه ای بیــرون ســاختمان حــزب 
اتحــاد دموکراتیــک )پ.ی.د( تفنگــش در دســتی 
ــود. غمــی  و ســیگاری در دســت دیگــرش ایســتاده ب
ــن  ــون او را چنی ــا کن ــت، ت ــره داش ــر چه ــنگین ب س
غمگیــن ندیــده بــودم. علــت را پرســیدم، گفــت 
ــش  ــای داع ــه اعض ــت ک ــده اس ــر ش ــروز باخب ــه ام ک
اهــل  را کــه کشــاورزی  پدربــزرگ 74 ســاله اش 
ــر  ــود و حاض ــی ب ــراف کوبان ــار« در اط ــتای »پین روس
ــد و  ــه ان ــذارد، گرفت ــا بگ ــه اش را ج ــود خان ــده ب نش
ــد. گفــت کــه عموهــا و  ســر از تنــش جــدا کــرده ان
پســر عموههایــش کــه االن در ترکیــه هســتند زنــگ 
ــر  ــه او اطــاع دهنــد کــه داعــش تصوی ــا ب ــد ت زده ان
ســر بریــده پدربزرگــش را در اینترنــت منتشــر کــرده 

اســت.

 PKK صبری اوک، از رهبران
در قندیل، درباره عفرین کمتر 
دیپلماتیک صحبت می کند و با 
هیجان می گوید: » ما خواهان 
این نوع خودمدیریتی در شمال 
کردستان و دیگر بخشها ]در ایران، 
عراق[ هستیم.«
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مــن او را در آغــوش گرفتــم، امــا بعــد باخــود 
ــردم. چــون  ــی ک ــه ای کاش از او ســوال نم ــم ک گفت
بــا صحبــت کــردن دربــاره ایــن موضــوع ناراحتــی اش 
از آنــی کــه بــود بیشــتر شــد. وقتــی اخبــار جنایاتــی 
کــه در روســتاهای اطــراف کوبانــی رویــداده اســت بــه 
گوشــت مــی خــورد، بــه ایــن فکــر مــی کنــی کــه هــر 
ــر ســر هــزاران  لحظــه ممکــن اســت چنیــن بایــی ب
غیرنظامــی کــه هنــوز داخــل شــهر هســتند، بیایــد. 
بســیار وحشــتناک اســت، بــه ویــژه وقتــی مــی بینــی 
کــه حمــات در حــال تشــدید شــدن اســت و خمپــاره 

هــا از هــر طــرف نزدیــک و نزدیکتــر مــی شــوند.
مســئوالن و فرماندهــان کــرد از همــه غیرنظامیــان 
خواســته انــد کــه کوبانــی را تــرک کننــد و بــه شــمال 
کردســتان برونــد. حــدود چهارصــد غیرنظامــی امــروز 
ــم  ــا بســیاری دیگــر تصمی از شــهر خــارج شــدند. ام
گرفتنــد بماننــد. آنهــا مــی گوینــد ترجیــح مــی دهند 
همینجــا بمیرنــد تــا اینکــه بــه عنــوان یــک پناهجــو 
ــه  ــرد مســن ب ــک م ــند. ی ــر آواره باش ــی دیگ در جای
مــن گفــت کــه ترجیــح مــی دهــد در کنــار خانــه اش 
بمیــرد تــا اینکــه در مــرز بــه وســیله ســربازان ترکیــه 
دســتگیر و یــا کشــته شــود یــا همچــون یــک آواره بی 
پنــاه ســرگردان خیابانهــای ترکیــه بشــود. همزمــان بــا 
ــک  ــادن ی ــه راه افت ــر شــدن حمــات خطــر ب نزدیکت

حمــام خــون بیــش از پیــش احســاس مــی شــود.

طوفان گرد و خاک
شــنبه یازدهــم اکتبــر. ســازمان دیــده بــان حقــوق 
بشــر ســوریه گــزارش داده اســت کــه دســت کــم 55٣ 
نفــر در طــول یــک مــاه جنــگ کوبانــی کشــته شــده 
ــد و  ــرده ان ــع ک ــی را دف ــه صبگاه ــا حمل ــد. کرده ان

هنــوز گــذرگاه مــرزی شــهر را در اختیــار دارنــد.
ــا و  ــدای توپبارانه ــا ص ــاز ب ــی ب ــم کوبان ــروز ه ام
شــلیک گلولــه هــا بیــدار شــد. بــا ایــن حــال نســبت 
ــدی از  ــا ح ــه ت ــید ک ــی رس ــر م ــه نظ ــروز، ب ــه دی ب
حجــم آتشــباری تفنگهــا و توپهــا در محــات مرکــزی 
شــهر کاســته شــده اســت. صــدای درگیــری بیشــتر 
از بخشــهای شــرقی و شــمال شــرقی شــهر بــه گــوش 
مــی رســید. کاهــش درگیریهــا بــه معنــای آن اســت 

کــه حمــات فعــا متوقــف شــده اســت تــا بعــدا 
دوبــاره از ســر گرفتــه شــود؛ علتــش هــم شــاید ایــن 
باشــد کــه داعــش از حمــات ســنگین ضربــه خــورده 
ــان  ــود طوف ــر وج ــه خاط ــاید ب ــه ش ــا آنک ــت و ی اس
ــهمگین  ــدری س ــه ق ــان ب ــح طوف ــروز صب ــد. ام باش
ــود کــه ســاختمانها شــبیه ســایه هــای ســیاه رنــگ  ب
شــده بودنــد. فکــر مــی کنــم کــه طوفــان جلــو دیــد 
ــروی  ــع پیش ــوع مان ــن موض ــت و همی ــه اس را گرفت

بیشــتر اعضــای داعــش شــده اســت.
بــه نظــر مــی رســد کــه اعضــای داعــش از بســیاری 
از نقاطــی کــه دیــروز در محــات شــرقی شــهر اشــغال 
کــرده بودنــد، عقــب نشــینی کــرده انــد. حمــات 
ــه ای بیشــتر روی آن قســمت شــهر  ســنگین توپخان
ــون  ــک کامی ــروز ی ــح ام ــت. صب ــده اس ــز ش متمرک
متعلــق بــه نیروهــای ی.پ.ژ را دیــدم کــه پــر از 
مبــارز ی.پ.ژ بــود و بــه ســمت محــات شــرقی شــهر 
ــود  ــا خ ــز ب ــن را نی ــتم م ــان خواس ــت. از آن ــی رف م
ببرنــد، امــا فرمانــده آنهــا مخالفــت کــرد و گفــت کــه 
ــت و  ــدید اس ــیار ش ــرقی بس ــش ش ــا در بخ درگیریه
مــن نبایــد آنجــا بــروم. مــن بیشــتر اوقــات در خانــه 

ای واقــع در مرکــز شــهر و در نزدیکــی یــک درمانــگاه 
ــوان  ــه عن ــده ای ب ــر وع ــا دیگ ــم. م ــی مان ــت م موق
ــه نداریــم؛ در روز تنهــا یــک وعــده غــذا مــی  صبحان
ــک  ــا نزدی ــر و ی ــدا از ظه ــر بع ــم اواخ ــم، آنه خوری
ــم  ــی توانی ــی م ــه روبروی ــا از خان ــا صبحه ــر. ام عص

ــا قهــوه تهیــه کنیــم. چــای ی
امــروز صبــح بــه آن خانــه رفتــم. در آنجــا تعــدادی 
ــای و  ــد، چ ــه بخواه ــی ک ــر کس ــرای ه ــرد ب زن و م
ــروی  ــت ب ــی اس ــط کاف ــد. فق ــی کنن ــه م ــوه تهی قه
و یــک نوشــیدنی داغ درخواســت کنــی. همیشــه 
حــدود هشــت نفــر اینجــا هســتند و هــر روز بــا افــراد 
جدیــدی از جملــه مبــارزان، دکترهــا و پرســتارها 
آشــنا مــی شــوی. غیرنظامیــان در طــول روز معمــوال 
دربــاره اعضــای خانــواده شــان کــه از اینجــا آواره شــده 
انــد، یــا دربــاره سرنوشــت شــهر و یــا اینکــه حمــات 
داعــش تــا کــی مــی خواهــد ادامــه بیابــد، حــرف مــی 
زننــد. رادیویــی در آنجــا اســت و مــردم از طریــق 
آن اخبــاری را کــه از رادیوهــای عربــی و یــا بیــن 
المللــی دربــاره کوبانــی پخــش مــی شــود، دنبــال مــی 
ــری در  ــا خب ــی از رادیوه ــه از برخ ــی ک ــد. وقت کنن

ــه دســت داعــش مــی  ــی ب مــورد ســقوط کامــل کوبان
ــاد مــی زننــد »درغگــو«؛ چــون مشــخص  شــنوند فری
ــم  ــی ه ــر درســت نیســت. هنگام ــه آن خب اســت ک
ــی  ــان کوبان ــاره پیشــرفتهای  مدافع ــاری درب ــه اخب ک
پخــش مــی شــود، بعضــی از مــردم فریــاد مــی زننــد 
ــا« و عــده ای  ــارز م ــران و پســران مب ــاد دخت ــده ب »زن
دیگــر فریــاد مــی زننــد: »پیــش بــه ســوی پیــروزی، 
ــه  ــهر را ب ــن ش ــا ای ــت و م ــتالینگراد اس ــی اس کوبان

ــرد.« ــم ک ــل خواهی گورســتان داعشــی هــا تبدی
ــاره اتفاقاتــی کــه پــس  مــردم جوکهایــی هــم درب
از پایــان جنــگ ممکــن اســت اینجــا بیافتــد ســاخته 
انــد. مثــا مــی گوینــد وقتــی کــه زنهــا از مردانشــان 
مــی خواهنــد ظرفهــا را بشــورند مــی گوینــد: »برخیــز 
ــی هــر کاری  مــرد، تــو دیگــر مثــل ســابق نمــی توان
ــد  ــان بودن کــه دلــت خواســت انجــام بدهــی، ایــن زن

کــه نبــرد دفــاع از شــهر را رهبــری مــی کردنــد.«
ــی  ــت م ــوه از آن دریاف ــای و قه ــه چ ــه ای ک خان
کنیــم، متعلــق بــه یــک خانــواده شــش نفــره اســت. 
ــت؛ او االن  ــده اس ــا مان ــواده اینج ــدر خان ــا پ ــا تنه ام

امروز صبح به آن خانه رفتم. 
در آنجا تعدادی زن و مرد برای هر 
کسی که بخواهد، چای و قهوه تهیه 
می کنند. فقط کافی است بروی 
و یک نوشیدنی داغ درخواست 
کنی. همیشه حدود هشت نفر 
اینجا هستند و هر روز با افراد 
جدیدی از جمله مبارزان، دکترها و 
پرستارها آشنا می شوی. 
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ــه  ــز ب ــا نی ــه باره ــن خان ــت. از ای ــرد اس ــغول نب مش
عنــوان درمانــگاه موقــت اســتفاده شــده اســت. چــون 
بعضــا وقتــی یــک مبــارز مجــروح را مــی آورنــد، 
ــا  ــروی اینج ــگاه روب ــه درمان ــد ک ــی کنن ــوش م فرام
ــن  ــا زمی ــن ج ــروح را همی ــه اســت و مج ــرار گرفت ق
ــا  ــر ت ــک نف ــوال ی ــع معم ــن مواق ــد؛ در ای ــی گذارن م

ــد. ــر کن ــتار را خب ــا پرس ــی دود ت ــگاه م درمان
وقتــی کــه امــروز صبــح آنجــا بــودم، ابــو ناصــح را 
دیــدم. او یــک مــرد میانســال اســت کــه پیشــتر بــه 
ــود و االن تفنــگ در دســت  کار کشــاورزی مشــغول ب
گرفتــه اســت. امــا در خــط مقــدم نیســت. او روز خود 
ــپری  ــت س ــگاه موق ــا و درمان ــن اینج ــه بی را در فاصل

مــی کنــد و اگــر کاری باشــد انجــام مــی دهــد.
ــه گوییهایــش مــی شناســند،  ــا بذل ــو ناصــح را ب اب
امــا امــروز وقتــی کــه بــه آنجــا رفتــم و ســام کــردم، 
ــد و  ــامم را دادن ــخ س ــی پاس ــی حوصلگ ــا ب ــار ب حض
حتــی ابــو ناصــح هــم کــه معمــوال متلکــی مــی پرانــد 
ــار  ــه مــن مــی انداخــت، اینب ــا اینکــه طعنــه ای ب و ی
چیــزی نگفــت. فهمیــدم کــه اتفاقــی افتــاده اســت. 

ــا ایــن حــال نخواســتم بافاصلــه ســوال کنــم. ب
قهــوه ام را گرفتــم و ابــو ناصــح ســیگاری بــه مــن 

تعــارف کــرد. خیلــی آرام پرســیدم چــه اتفاقــی افتاده 
اســت و ابــو ناصــح گفــت کــه اعضــای مســلح داعــش 
در روســتای »تــل غــزال« حــدودا شــانزده کیلومتــری 
جنــوب کوبانــی، ســر یــک کشــاورز 55 ســاله بــه نــام 
»عمــار غیــرار« را در مقابــل چشــم زن و بچــه هایــش 
از تنــش جــدا کــرده انــد. یــک مــرد عــرب ســاکن آن 
ــر ناگــوار  ــود و ایــن خب ــگ زده ب ــه زن منطقــه مخفیان

را داده بــود.
ابــو ناصــح گفــت کــه هیــچ کســی نمــی دانــد بــر 
ســر زن آن مــرد چــه خواهــد آمــد. آنها او را دســتگیر 
کــرده انــد. او همچنیــن بــه شــجاعت و شــهامت ایــن 
کشــاورز ادای احتــرام کــرد چــون تصمیــم گرفتــه بــود 
ــت  ــد گف ــه بع ــا بافاصل ــد؛ ام ــه در روســتایش بمان ک
ــی  ــرار م ــه از ر وســتا ف ــد بقی ــه مانن ــه کاش او هم ک

کــرد.
ــا مــرگ و مجــروح  ــه ب ــی روزان ــا اینجــا در کوبان م
ــته  ــر کش ــا خب ــویم. ام ــی ش ــه م ــراد مواج ــدن اف ش
شــدن یــک غیرنظامــی آنهــم بــه طــرز فجیــع و 
ــد. در دو  ــی کن ــت م ــی ناراح ــا را خیل ــانی م غیرانس
ســال گذشــته شــهروندان کوبانــی در خانــه هــای خــود 
را بــرای تمامــی پناهجویــان ســوریه ای اعــم از ســنی، 

ــه  ــا ب ــد. کرده ــته بودن ــاز گذاش ــوی ب مســیحی و عل
دههــا هــزار پناهجــوی غیــر کــرد کمــک کردنــد. امــا 
اکنــون کــه مــا بــا خطــر قتــل عــام مواجــه هســتیم، 
کســی اهمیــت نمــی دهــد. احســاس مــی کنیــم کــه 

ــم. ــا گذاشــته شــده ای ــن جنــگ تنه در ای
ــا در بخــش شــرقی  ــح شــدت درگیریه ــروز صب ام
شــهر بســیار بــاال بــود. ســرانجام اواســط روز فرصتــی 
ــم؛  ــش بزن ــه آن بخ ــری ب ــم س ــا بتوان ــت داد ت دس
راننــده یــک خــودرو  لجســتیکی متعلــق بــه نیروهــای 
ی.پ.گ کــه از ایــن اینجــا رد مــی شــد موافقــت کــرد 

مــن را بــا خــود ببــرد.
در بحبوحــه تبــادل آتش و شــلیک تــک تیراندازها 
بــه آنجــا رســیدیم. بــا وجــود ایــن مبــارزان ی.پ.گ 
و ی.پ.ژ خوشــحال و ســرحال بــه نظــر مــی رســدند 
ــی  ــک داعــش را زمان ــد یــک تان چــون توانســته بودن
ــک  ــا نزدی ــع آنه ــه مواض ــت ب ــته اس ــی خواس ــه م ک

شــود، از کار بیاندازنــد.
ــا  ــه آنه ــت ک ــن گف ــه م ــا ب ــی آنج ــده میدان فرمان
اوایــل امــروز ٣0 عضــو داعــش را در کمینــی کــه 
بــرای آنهــا گذاشــته بودنــد، از پــای درآورنــد. اعضــای 
ــه  ــن منطق ــب ای ــا قل ــد ت ــرده بودن ــاش ک ــش ت داع
ــد  ــده بودن ــر مان ــرد منتظ ــارزان ک ــد و مب ــو بیاین جل
ــه طــور  ــد ب ــد و بع ــی تجمــع کنن ــان اصل ــا در خیاب ت
ناگهانــی از چهــار طــرف بــه روی آنهــا آتــش گشــوده 
ــا را شــمردم. ــن از آنه ــوزده ت ــن اجســاد ن ــد. م بودن

»تاخــا تنــل« جایــی اســت کــه بلــوار کوبانــی از آن 

ــتر  ــود و بیش ــهر ب ــلوغ ش ــذرد. از محــات ش ــی گ م
لباســهای زنانــه مــی فروختنــد.  مغــازه هــای آن 
ــوپ  ــت ت ــورد اصاب ــروز م ــر ام ــد از ظه ــازار بع ــن ب ای
قــرار گرفــت. خیابانهــا و فروشــگاههای ایــن منطقــه 
ــد  ــا عق ــازه ازدواج ی ــه ت ــرادی ک ــو از اف ــوال ممل معم
کــرده بودنــد یــا مــادران و دختــران بــود. امــا اکنــون 
ســاختمانهایش تخریــب شــده انــد و لباســهای زنانــه، 
ــر  ــار در زی ــوازم آرایشــی در گوشــه و کن ــا و ل رژ لبه

ــد. ــاده ان آوار افت
صــدای شــلیک یــک تــک تیرانــداز و متعاقــب آن 
رگبــار یــک مسلســل رشــته افــکارم را پــاره کــرد. بــه 
عقــب برگشــتم. بعــد از آن یــک فرمانــده ی.پ.گ از 
ــر مــن  ــده خــودرو لجســتیک خواســت کــه زودت رانن
ــد. خوشــبختانه  ــه بخــش مرکــزی شــهر بازگرادن را ب
ــه  ــات ب ــذا و مهم ــد غ ــدا بای ــه او ابت ــت ک ــده گف رانن
مبــارزان کــردی کــه در نزدیکــی مســجد »حاجــی 

ــن  ــه ای ــاند و ب ــد، برس ــه بودن ــع گرفت ــید« موض رش
ــر  ــاز جلوت ــراه شــدم و ب ــا او هم ــز ب ــن نی ــب م ترتی

رفتــم.
ــیدیم. وارد  ــجد رس ــی مس ــه نزدیک ــه ب ــی ک وقت
ــارز  ــدود 17 مب ــه ح ــه ای ک ــه مخروب ــاختمان نیم س
ــد، شــدیم. بقیــه  ی.پ.گ و ی.پ.ژ داخــل آن بودن
بودنــد.  گرفتــه  موضــع  اطــراف  ســاختمانهای  در 
درگیــری همیــن چنــد لحظــه پیــش پایــان یافتــه بــود 
ــه شــلیک  ــد ک ــا بودن ــک تیراندازه ــا ت ــون تنه و اکن
ــه  ــا ب ــر ت ــرد از س ــارزان ک ــی از مب ــد. نیم ــی کردن م

در دو سال گذشته شهروندان کوبانی در خانه های خود را برای تمامی 
پناهجویان سوریه ای اعم از سنی، مسیحی و علوی باز گذاشته بودند. کردها 
به دهها هزار پناهجوی غیر کرد کمک کردند. اما اکنون که ما با 
خطر قتل عام مواجه هستیم، کسی اهمیت نمی دهد. احساس 
می کنیم که در این جنگ تنها گذاشته شده ایم.
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پایشــان در گــرد و خــاک فــرو رفتــه بــود. آنهــا گفتنــد 
کــه صبــح امــروز، وقتــی کــه درگیریهــا شــدت پیــدا 
کــرد، گروهــی از رفقایشــان بــه خطــوط دشــمن حملــه 
کردنــد و دو خــودرو وانــت داعــش را از بیــن بردنــد. 
ســه مبــارز ی.پ.گ در جریــان ایــن عملیــات در 
پشــت خطــوط دفاعــی داعــش شــهید شــدند. راننــده 
خــودرو لجســتیکی غذاهــای کنســروی، آب، ســه 
جعبه فشــنگ کاشــنیکوف، دو جعبه فشــنگ اســلحه 
قنــاس و یــک جعبــه نارنجــک تحویــل مبــارزان داد. 
پــس از آن  بــه بخــش مرکــزی شــهر بازگشــتیم. 
ــی رســیدم، حــدود 40 مبــارز  وقتــی کــه مرکــز کوبان
ــرزی  ــذرگاه م ــه گ ــن ب ــرای رفت ــتند ب ی.پ.گ داش
ــد.  ــی کردن ــاده م ــود را آم ــهر خ ــمال ش ــع در ش واق
ــده و  ــع ش ــهر واق ــرق ش ــمال ش ــرزی در ش دروازه م
چنانچــه ســقوط کنــد، تمامــی غیرنظامیــان و مبــارزان 
ــد  ــل در خواهن ــره کام ــه محاص ــی ب ــل کوبان در داخ
آمــد. امــا خبــر خــوب ایــن اســت کــه مبــارزان 
ی.پ.گ و ی.پ.ژ مســتقر در نزدیکــی دروازه مــرزی 
ــع  ــش را دف ــی داع ــی در پ ــات پ ــد حم ــته ان توانس
نماینــد. اعضــای مســلح داعــش بعــد از آن بــا توســل 
بــه حمــات انتحــاری ســه خــودرو بمبگــذاری شــده را 
بــه طــرف مواضــع مبــارزان کــرد فرســتاندند. امــا هــر 
ســه خــودرو پیشــاپیش از فاصلــه دور و قبــل از آنکــه 
بــه مواضــع مبــارزان برســند، هــدف قــرار گرفتنــد و 
بــه طــور کامــل منهــدم شــدند. همیــن امــر روحیــه 
اعضــای داعــش را پاییــن آورد و باعــث شــد تــا از 
حوالــی گــذرگاه مــرزی عقــب نشــینی کننــد. امــروز 
امنیــت گــذرگاه مــرزی و بــه تبــع آن ســاکنان داخــل 

ــی حفــظ شــد. کوبان
بــه  »دیــوان«  مبــارزان ی.پ.گ ســاز  از  یکــی 
همــراه داشــت. وقتــی کــه او شــروع بــه آواز خوانــدن 
ــد  ــارزان دســتهای همدیگــر را گرفتن ــرد، ســایر مب ک
ــاال  ــی ب ــا خیل ــه آنه ــد. روحی ــی کنن ــا باهــم پایکوب ت
بــود. قبــل از اینکــه بــه ســمت موضــع شــمالی شــهر 
ــوش  ــرا در آغ ــارز ی.پ.گ م ــد، آن مب ــت کنن حرک
گرفــت و خواســت تــا اگــر از ســر پســتش برنگشــت، 
ــه  ــرده اســت ب ــرا ک ــه اج ــی ک ــن آهنگ ــا همی او را ب

ــاورم. خاطــر بی
هــم  بــا  ســیگاری  دیــدم.  را  ابوناصــح  دوبــاره 
گیراندیــم. از وقتــی کــه شــنیده بــود، اعضــای داعــش 
امــروز نتوانســته انــد پیشــروی کننــد، خوشــحالتر بــه 
ــش  ــاف عادت ــال برخ ــن ح ــا ای ــید؛ ب ــی رس ــر م نظ

ــرد. ــی نک ــه گوی ــروع بذل ش

کودکان زیادی در شهر هستند
ــاع  ــئوالن وزارت دف ــر 2014. مس ــنبه 12 اکتب یکش
ــرده  ــت ک ــه موافق ــه ترکی ــد ک ــام کردن ــکا، اع آمری
ائتــاف ضــد  و کشــورهای عضــو  آمریــکا  اســت 
داعــش از پایــگاه هوایــی اینجرلیــک در ایــن کشــور، 
ــه داعــش اســتفاده  ــرای انجــام حمــات هوایــی علی ب

کننــد. از ســوی دیگــر وزیــر خارجــه کانتــون کوبانــی 
ــود کــه دولتهــای  هــم گفتــه اســت کــه او مطمئــن ب
غربــی در آخریــن لحظــات بــرای نجــات شــهر اقــدام 

ــرد. ــد ک خواهن
ــل  ــا آرام اســت. اوای ــی تقریب ــز کوبان ــروز مرک ام
ــادل آتــش، تــک تیراندازهــا و هــر  صبــح صــدای تب
از چنــد گاهــی صــدای انفجــار بــه گــوش مــی رســید 
امــا بــه شــدت روزهــای قبــل نبــود. جنــگ بــه نبــرد 
بیــن تــک تیراندازهــا تبدیــل شــده اســت. هرچنــد 
ــی  ــوع م ــه وق ــا ب ــرف م ــار ط ــم در چه ــا ه انفجاره
ــی و شــرقی شــهر، از هــر  ــد. در محــات غرب پیوندن
دو طــرف تــک تیرانــدازان ماهــر در کمیــن یکدیگــر 
نشســته انــد و خانــه بــه خانــه بــا هــم مــی جنگنــد.

 هنوز هزاران غیرنظامی در 
شهر مانده اند. مشکل می توان 
تشخیص داد که وقعا چه کسی 
مانده است و چه کسی رفته 
است. این غیرنظامیان هر لحظه 
با خطر کشتار روبرو 
هستند.
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در مرکــز کوبانــی همانگونــه کــه بعد از ظهــر امروز 
مشــاهده شــد، هــزاران غیرنظامــی بــه تدریــج از خانــه 
هــا  و پناهگاههــای خــود بیــرون مــی آینــد؛ صــدای 
متنــاوب انفجارهــا دورتــر شــده اســت. من اصــا تصور 
ــهر  ــی در ش ــد غیرنظام ــن ح ــا ای ــه ت ــردم ک ــی ک نم
ــه مــن گفــت کــه بســتگانش  ــده باشــد. مــردی ب مان
ــرز  ــد از م در قســمت شــمالی شــهر حاضــر نشــده ان
ــه  ــزود ک ــد و اف ــاه ببرن ــه پن ــه ترکی ــد و ب ــور کنن عب
صدهــا نفــر دیگــر مــی شناســد کــه در خانــه هــا و یــا 
پناهگاههــای داخــل شــهر خــود را پنهــان کــرده انــد. 
ایــن نشــان مــی دهــد کــه هنــوز هــزاران غیرنظامــی 
در شــهر مانــده انــد. مشــکل مــی تــوان تشــخیص داد 
کــه وقعــا چــه کســی مانــده اســت و چــه کســی رفتــه 
اســت. ایــن غیرنظامیــان هــر لحظــه بــا خطــر کشــتار 
ــش  ــه داع ــت ک ــته اس ــدا نخواس ــتند. خ ــرو هس روب
ــا وجــود ایــن غیرنظامیــان در شــهر، بیــش از آنکــه  ب
پیشــروی کنــد. حضــور ایــن همــه غیرنظامــی مثــل 
ایــن اســت کــه یکدفعــه از زمیــن ســبز شــده باشــند. 

مقامــات کــرد آنهــا را در پناهگاههایــی، دور از 
صحنــه هــای درگیــری، اســکان داده انــد تــا از حمــات 
توپخانــه ای و خمپــاره ای در امــان باشــند. دیدن بازی 
ــود.  بچــه هــا و شــنیدن صدایشــان صحنــه زیبایــی ب
جــان آنهــا بــه شــدت در خطر اســت و مســئوالن شــهر 
در تاشــند خانــواده هایشــان را متقاعــد کننــد تــا در 

اســرع وقــت شــهر را تــرک نماینــد. از برخــی جهــات 
دوســت نــدارم آنهــا از مــا جــدا شــوند. حضــور آنهــا در 
شــهر، نشــان مــی دهــد کــه علــی رغــم همــه حمــات 
مرگبــار، شــهر هنــوز زنــده اســت. امــا از ســوی دیگــر 
ــد، چــون ایــن جنــگ  مســئوالن شــهر هــم حــق دارن
زشــت و وحشــیانه اســت و سرنوشــت شــهر کمــاکان 
نامشــخص. در کل امــروز عــده بیشــتری از مــردم دور 
ــپ  ــر گ ــا یکدیگ ــم ب ــا ه ــد ت ــده بودن ــع ش ــم جم ه
بزننــد، هــم قهــوه ای بنوشــند و هــم اینکــه چنانچــه 

کمکــی از دستشــان برآمــد انجــام دهنــد.
ــرای  ــا ب ــد ت ــده بودن ــم آم ــرد ه ــدود 40 زن گ ح
ــه  ــذا اول ب ــد. غ ــی بپزن ــیب زمین ــج و س ــه برن هم
ــان. برخــی  ــا و زن ــودکان داده شــد، ســپس زخمیه ک
ــا  ــه »ب ــد ک ــی گوین ــه طعنه/جــوک م ــا ب از پیرمرده
ایــن مــدل کــردی خودمدیریتــی دموکراتیــک کــه مــا 
بنــا نهــاده ایــم و داریــم از آن دفــاع مــی کنیــم، مردهــا 
دارنــد بــه حاشــیه رانــده مــی شــوند، چــون ســهم مــا 

همیشــه آخــر اســت.«
ــذای کنســروی از شــمال کردســتان )بخشــی از  غ
ترکیــه( بــه کوبانــی قاچــاق مــی شــود و ایــن وظیفــه 
هــم میــان مــردم تقســین شــده اســت. امروز مســوالن 
اداری کوبانــی نیــز بــه مرکــز شــهر آمــده انــد. آنهــا 

همگــی ســاح در دســت داشــتند.
سیاســیون کــرد نیــز در مقابلــه بــا داعــش و دفــاع 
از کوبانــی مشــارکت داشــته انــد، امــا امــروز آنهــا 
ــی  ــت غیرنظام ــت جمعی ــظ امنی ــر حف بیشــتر در فک
ــی  ــر در نزدیک ــق امنت ــه مناط ــودکان را ب ــد و ک بودن

ــد. ــت کردن ــرزی هدای ــذرگاه م گ

مــن »فرهــاد حاجــی عیســی« وزیــر خارجــه کانتون 
کوبانــی را دیــدم کــه تفنــگ بــر دوش انداختــه بــود و 
داشــت بــا مــردم غــذا مــی خــورد. همچنیــن »محمــد 
بشــار« وزیــر امــور اجتماعــی کانتــون کوبانــی را نیــز 
در حالــی کــه تفنگــی در دســت داشــت دیــدم. »خالــد 
ــز  ــی نی ــون کوبان ــر کانت ــاون نخســت وزی ــرکال« مع ب

ســاح در دســت در میــان مــردم بــود.
بلندگویــی  »ی.پ.ژ«  زن  فرماندهــان  از  یکــی 
برداشــت تــا بــا مــردم دربــاره آخریــن تحــوالت شــهر 
ــر  ــزی باالت ــر  چی ــی اگ ــت حت ــد. او گف ــت کن صحب
ــرای  ــود آن را هــم ب ــش هــم داشــت حاضــر ب از جان
دفــاع از مــردم فــدا کنــد. او روحیــه همــه را بــاال بــرد. 
او گفــت کردهــا صاحــب فرهنــگ، موســیقی و شــعر 
ــا  ــد م ــت بتوانن ــن اس ــر ممک ــن غی ــتند؛ بنابرای هس
ــدود  ــون ح ــه تاکن ــرد ک ــد ک ــد. او تایی ــود کنن را ناب
یکصــد عضــو مســلح داعش توســط مبــارزان ی.پ.گ 
ــد. وی گفــت کــه  ــده دســتگیر شــده ان و ی.پ.ژ زن
کشــتن اســرای جنگــی کار اشــتباهی اســت و اینکــه 
ــرق  ــا داعــش ف ــا ب ــی کشــند چــون کرده ــا را نم آنه

ــد. دارن
بعــد صدهــا مبــارز ی.پ.گ و ی.پ.ژ پــس از 
آنکــه تعــدادی از همرزمــان مجــروح خــود را بــه 
در  اینجــا  در  دادنــد  انتقــال  موقــت  درمانگاههــای 
مرکــز شــهر گــرد آمدنــد. آنهــا تصریــح کردنــد کــه 

ــم  ــه چش ــهر ب ــل ش ــی در داخ ــرک چندان ــر تح دیگ
ــتر  ــا بیش ــر درگیریه ــون دیگ ــون اکن ــورد چ ــی خ نم
بــه صــورت نبــرد تــک تیراندازهــای دو طــرف درآمــده 
اســت و در کنــار آن هــم حمــات توپخانــه ای داعــش 

ــه دارد. ــاوب ادام ــورت متن ــه ص ب
مــن یــک زن رزمنــده عضــو ی.پ.ژ را دیــدم کــه 
او را در حیــاط روبــروی درمانــگاه موقــت روی زمیــن 
خوابانیــده بودنــد و داشــت در رثــای مــادرش آواز مــی 
خوانــد. از مــن چنــد جرعــه آب خواســت امــا پرســتار 
گفــت کــه تــا دکترهــا معاینــه اش نکننــد نمــی توانــم 

چیــزی بــه او بدهــم.
ــاز  ــتار ب ــا پرس ــردم ام ــارف ک ــه او تع ــیگاری ب س
ــا در  ــان م ــادی از مجروح ــمار زی ــت. ش ــت گف مخالف
ــرای معالجــه  صورتــی کــه زخمشــان عمیــق باشــد، ب
مخفیانــه بــه شــمال کردســتان )در ترکیــه( اعــزام مــی 
شــوند. معمــوال کســانی کــه زخمهای ســبک برداشــته 
باشــند بــه میــدان نبــرد بــاز مــی گردنــد؛ حتــی اگــر 

کامــل مــداوا نشــده باشــند.
ــه  ــری هســت و ن ــب ســرخ خب ــه از صلی ــا ن اینج
از هــال احمــر. همــه دکترهــا و پرســتارها خــود از 
ســاکنان اینجــا هســتند و بــا حداقــل امکانــات درمانــی 
بــه طــور شــبانه روزی مشــغول مــداوای زخمیهــا 

ــتند. هس
ــی  ــه تمام ــی ک ــه در حال ــت ک ــف اس ــث تاس باع
دولتهــای جهــان ایــن مقاومــت کوبانــی در مقابــل 
انــد، »ســازمانهای بشــر  داعــش را تنهــا گذاشــته 

دوســتانه« نیــز مــا را تنهــا گذاشــته باشــند.
تــک تیرانــدازان ی.پ.گ دو عضــو مســلح داعــش 
را کــه مــی خواســتند بــه بخــش مرکــزی شــهر نفــوذ 
کننــد، از پــای درآوردنــد. آن دو نفــر آمــده بودنــد تــا 
از مرکــز شــهر فیلــم بگیرنــد و بــه ایــن وســیله روحیه 
کردهــا را بشــکنند. امــا تــک تیراندازهــای ی.پ.گ 
هــردوی آنهــا را کشــتند. یکــی از آنهــا در حینــی کــه 
پرچــم داعــش بــه همــراه داشــت و از خــودش فیلــم 
ــود. مبــارزان ی.پ.گ و  مــی گرفتــه، کشــته شــده ب
ی.پ.ژ ســوگند خــورده انــد کــه از شــهر دفــاع کننــد 
ــا از پشــت خطــوط دشــمن  ــه آنه ــت ک ــن واقعی و ای
بــه آنهــا حملــه مــی کننــد باورنکردنــی اســت. همیــن 

یکی از فرماندهان زن »ی.پ.ژ« 
بلندگویی برداشت تا با مردم 
درباره آخرین تحوالت شهر 
صحبت کند. او گفت حتی اگر حتی 
چیزی باالتر از جانش هم داشت 
حاضر بود آن را هم برای دفاع از 
مردم فدا کند. او روحیه همه را باال 
برد.
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خــود روحیــه را بــاال مــی بــرد.
ــش  ــار از بخ ــد انفج ــدای چن ــن ص ــروز همچنی ام
ــه گــوش رســید؛ بســیاری از مــردم  ــی ب ــی کوبان غرب
معتقدنــد کــه اینهــا صــدای حمــات هوایــی آمریــکا 
ــزات  ــه اهــداف و تجهی ــاف اســت ک ــای ائت و نیروه
نظامــی داعــش را هــدف قــرار داده اســت. هرچنــد در 

ایــن رابطــه کامــا مطئمــن نیســتیم.
بــه خطــوط مقــدم در منطقــه »تاخــا بوتــان« رفتــم، 
امــا بایــد احتیــاط مــی کــردم چــون تــک تیراندازهــا 
از هــر دو طــرف، در همــه جــا موضــع گرفتــه بودنــد 
و بــه ســمت یکدیگــر تیرانــدازی مــی کردنــد. صــدای 
ــه صداهــای دیگــر شــبیه  شــلیک تــک تیراندازهــا ب
ــار مــن را دچــار شــوک مــی  ــن صــدا هرب نیســت. ای
کنــد چــون شــلیک هــر گلولــه بــه ایــن معنــی اســت 

کــه یــک نفــر کشــته مــی شــود.
مــن امــروز شــهامت بــه خــرج دادم و بــه منطقــه 
»تاخــا تانــل« رفتــم. در آنجــا در یکــی از ســاختمانهای 
ــه  ــرد مواج ــارزان ک ــی از مب ــا گروه ــده ب ــب ش تخری
ــارز و  ــردان مب ــان و م ــره هــای خســته زن شــدم. چه
یونیفورمهــای خــاک آلودشــان، حکایــت از آن داشــت 

کــه درگیریهــای بســیاری از ســر گذرانــده انــد.
هــم  را  اجســاد  تعفــن  بــوی  همچنیــن  مــن 
ــک  ــود. ی ــار آور ب ــب و انزج ــردم: عجی ــمام ک استش
ــه مــن گفــت کــه اعضــای مســلح  فرمانــده ی.پ.ژ ب
داعــش بــرای اهمیتــی بــرای کشــته هــای خــود قایــل 
ــد.  ــرد رهــا مــی کنن نیســتند و آنهــا را در میــدان نب
بــرای کردهــا خیلــی مهــم اســت کــه نگذارنــد جنــازه 
هــای رفقــای کشــته شــده شــان در میــدان نبــرد 

ــد. ــن بمان زمی
ــا،  ــازه ه ــه دســت آوردن جن ــرای ب ــا ب گاهــی تنه
ــم  ــم مراس ــا ه ــود ت ــی ش ــب داده م ــه ای ترتی حمل
تشــییع شایســته ای بــرای آنهــا برگــزار شــود و هــم 
اینکــه ســرانجام بتواننــد در گوشــه ای بیارامنــد. بــه 
نــدرت پیــش آمــده اســت کــه مبــارزان زن بــه علــت 
شــدت درگیــری نتوانســته باشــند اجســاد رفقــای 

ــد. ــارج کنن ــگ خ ــدان جن ــان را از می مبارزش
اعضــای داعــش اگــر اجســاد زنــان مبــارز کــرد 
ــا  ــه مــی کننــد و ی ــه دستشــان بیافتــد، آنهــا را مثل ب
حتــی سرهایشــان را از پیکرهــای بیجانشــان جــدا 
مــی کننــد. دوســتانم در ترکیــه بــه مــن گفتنــد 

ــده  ــه ش ــاد مثل ــس از اجس ــدادی عک ــش تع ــه داع ک
ــرده  ــر ک ــت منتش ــبکه اینترن ــربریده را روی ش و س
ــم  ــا را در ه ــه کرده ــیله روحی ــن وس ــا بدی ــت ت اس
بشــکند و در میــان مبــارزان مقاومــت کوبانــی رعــب و 

ــد. ــاد کن ــت ایج وحش
ایــن محــال اســت. امــا بــوی تعفــن اجســاد مــرده 

هــا همیشــه بــا مــن خواهــد مانــد.
غــروب بــه بخــش مرکــزی شــهر برگشــتم؛ یــک 
ــه  ــده ب ــرو ش ــذای کنس ــداری غ ــان مق ــوی مهرب بان
مــن داد. بــه خاطــر اینکــه هنــوز بــوی تعفــن اجســاد 

کشــته شــده داعــش در ذهنــم بــود، نتوانســتم چیــزی 
بخــورم. احســاس مــی کــردم مریــض شــده ام. کســی 
ــه  ــد. اینک ــد آم ــش خواه ــه پی ــردا چ ــد ف ــی دان نم
ــای بیشــتری  ــی و تانکه ــزات نظام ــا داعــش تجهی آی
خواهــد آورد تــا شــهر را نابــود کنــد یــا آنکــه مبــارزان 
ــه پیشــرویهای بیشــتری نایــل  ی.پ.گ و ی.پ.ژ ب
خواهنــد آمــد و داعــش را بیشــتر بــه عقــب خواهنــد 
رانــد. ایــن جنــگ، غیرقابــل پیشــبینی اســت و فــردا 
بــه انــدازه خــود جنــگ در هالــه ای از ابهــام اســت. 

من یک زن رزمنده عضو ی.پ.ژ را دیدم که او را در 
حیاط روبروی درمانگاه موقت روی زمین خوابانیده 
بودند و داشت در رثای مادرش آواز می خواند. از من 
چند جرعه آب خواست اما پرستار گفت که تا دکترها 
معاینه اش نکنند نمی توانم چیزی به او بدهم.

سیگاری به او تعارف کردم اما پرستار باز مخالفت 
گفت.
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ــح مســلم رئیــس  ــر، صال روز یکشــنبه دهــم نوامب
مشــترک حــزب اتحــاد دموکراتیــک، پ.ی.د، بــه 
روژاوا)کردســتان  مســتقل  جوامــع  از  نمایندگــی 
ســوریه( و شــاخه هــای نظامــی آن، یعنــی یگانهــای 
مدافــع  یگانهــای  و  خلــق)ی.پ.گ(  مدافــع 
زن)ی.پ.ژ( دیــداری از هلنــد داشــت. صالــح مســلم 
دربــاره جنــگ »روژاوا« علیــه دولــت اســامی، داعش، و 
آخریــن تحــوالت دربــاره خودگردانــی دموکراتیــک در 

ــت.  ــخن گف ــاب روژاوا س ــال انق خ
ــا او انجــام  هنرمنــد »یونــاس اســتال« گفتگویــی ب

داده اســت.
    

یونــال اســتال: امــروز در جریــان ســخنرانی ات 
گفتــی کــه مبــارزه روژوا تنهــا در جنــگ علیــه داعــش 
خاصــه نمــی شــود بلکــه همزمــان نبــرد بــرای یــک 
ایــده سیاســی مشــخص نیــز مــی باشــد: مدلــی بــرای 
ــن  ــخص ای ــور مش ــه ط ــک. ب ــی دموکراتی خودگردان
مــدل خودگردانــی دموکراتیــک کــه در قلــب انقــاب 

ــه اســت، چیســت؟ روژاوا جــای گرفت

علــت اینکــه مــا مــورد تهاجــم قــرار مــی گیریــم، 
همیــن مــدل خودگردانــی دموکراتیکــی اســت کــه در 
حــال اســتقرار آن در ســرزمینمان هســتیم. بســیاری 
از جریانــات و دولتهــای منطقــه ای چشــم دیــدن ایــن 
مــدل آلترناتیــوی کــه در روژاوا در حــال گســترش 
ــی ترســند.  ــا م ــا از سیســتم م ــد. آنه اســت را ندارن
ــی ســوریه ســه کانتــون  ــا در بحبوحــه جنــگ داخل م
مســتقل در روژوا بنیــاد نهــاده ایــم کــه مطابــق قوانیــن 
دموکراتیــک و خودگــردان اداره می شــوند. اقلیتهایی 
نظیــر عربهــا، ترکمانهــا، آشــوریها، ارمنیها، مســیحیان 
ــک ســاختار  ــار یکدیگــر ی ــا هــم و در کن ــا ب و کرده
سیاســی مشــترک را بــرای ایــن کانتونهــای خودگردان 
ــان  ــی م ــاق اجتماع ــان میث ــم؛ هم ــرده ای ــیس ک تاس
ــم. در هــر کانتــون یــک مجلــس خلقــی  را مــی گوی
101  نفــره متشــکل از تمامــی دســتجات، کمیتــه هــا 
و شــورهای مختلــف بــرای اداره آن کانتــون تشــکیل 
ــه  ــی از ریاســت مشــترک ب ــن مدل ــم. همچنی داده ای
وجــود آورده ایــم؛ هــر تشــکل سیاســی دو رئیــس- 
یکــی زن و دیگــری مــرد- دارد و بــه منظــور رعایــت 

مســاوات جنســیتی، بــرای هــر یــک از دو جنــس مــرد 
و زن یــک ســهم چهــل درصــدی در همــه تشــکیات 
سیاســی و عمومــی نظــر گرفتــه شــده اســت. مــا، در 
واقــع، مدلــی مبتنــی بــر یــک نــوع دموکراســی بــدون 
دولــت را در پیــش گرفتــه ایــم. ایــن تنهــا جایگزیــن 
ــان  ــه در کشمکشــهای می ــه ای اســت ک ــرای منطق ب
ارتــش آزاد ســوریه، رژیــم اســد و دولــت خودخوانــده 

اســامی گرفتــار شــده اســت.
کنفدرالیســم  مفهــوم  ایــن  دیگــر  مشــخصه 
دموکراتیــک یــا همــان خودگردانــی دموکراتیــک ایــن 
اســت کــه یــک دموکراســی رادیــکال اســت؛ ترغیــب 
مــردم بــه اینکــه خــود را خــود را ســازماندهی کننــد 
و از طریــق نیروهــای مردمــی ای ماننــد یگانهــای 
مدافــع خلــق و یگانهــای مدافــع زن بــه دفــاع از خــود 
ــا هــم صحبــت مــی  برخیزنــد. همیــن االن کــه مــا ب
کنیــم، ایــن مــدل خــود مدیریتــی و خــود ســازماندهی 
بــدون نیــاز بــه دولــت در حــال تجربــه شــدن اســت. 
ــی ســخن  ــاره خــود مدیتریت ــوری درب ــران در تئ دیگ
مــی گوینــد امــا مــا ایــن جســتجو بــرای خودمدیریتــی 

ــان،  ــت. زن ــا اس ــاب م ــه انق ــه روزان ــی از تجرب بخش
مــردان و همــه اقشــار مختلــف جامعــه تشــکل پیــدا 
کــرده انــد. اینکــه مــی بینید کوبانــی کماکان ایســتاده 
اســت و مقاومــت مــی کنــد همیــن ســاختاری اســت 

کــه مــا بنیــاد نهــاده ایــم.

در ســخنرانی ات بارهــا از واژه هــای »دموکراســی«، 
کــردی.  اســتفاده  دوســتی«  »انســان  و  »آزادی« 
مــی توانیــد دربــاره تفاوتهــای میــان »دموکراســی 
»خودگردانــی  را  آن  شــما  آنچــه  و  کاپیتالیســتی« 

دموکراتیــک« مــی نامیــد توضیــح بدهیــد؟
ــتی  ــی کاپیتالیس ــه دموکراس ــم ک ــی دانی ــه م هم
ــت آوردن  ــه دس ــرای ب ــوی ب ــه نح ــه چ ــه و ب چگون
»رای« بــازی مــی کنــد؛ بازیهــای زمــان انتخابــات. در 
ــا  ــع تنه ــی در واق ــات پارلمان ــای بســیاری انتخاب جاه
ــد. یعنــی تنهــا  ــدا بــه شــمار مــی رون نوعــی پروپاگان
منافــع لحظــه ای رای دهنــدگان را مــد نظــر قــرار 
ــک  ــک ی ــی دموکراتی ــا خودمدیتریت ــد. ام ــی دهن م
موضــوع و مقولــه دراز مــدت اســت کــه بــا درک 
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ــان  ــوق خودش ــاره حق ــن درب ــه اندوخت ــردم و تجرب م
ــارت دیگــر سیاســی شــدن  ــه عب ــاط اســت. ب در ارتب
جامعــه. ایــن هســته اصلــی نظــام خودمدیریتــی 

ــت. ــک اس دموکراتی
در اروپــا شــما بــا یــک جامعــه غیرسیاســی ســروکار 
داریــد. احــزاب سیاســی تنهــا بــه فکــر جلــب اعتمــاد 
ــه  ــتند، ن ــا هس ــردی آنه ــع ف ــن مناف ــراد« و تامی »اف
آزادی و حقــوق سیاســی آنــان. یــک دموکراســی 
واقعــی بــر اســاس یــک جامعــه سیاســی بنیــان نهــاده 
ــارزان  ــه مب ــد و ب ــی بروی ــه کوبان ــر ب ــود. اگ ــی ش م
ــا  ــه آنه ــد ک ــی بینی ــد، م ی.پ.گ و ی.پ.ژ بنگری

بــرای چــه و بــه خاطــر چــه چیزهایــی مــی جنگنــد. 
ــه  ــتند. بلک ــا نیس ــع آنج ــا مناف ــول ی ــرای پ ــا ب آنه
ــد؛  ــی جنگن ــادی م ــوق بنی ــها و حق ــر ارزش ــه خاط ب
ارزشــهایی کــه همزمــان در حــال آزمودنــش هســتند. 
هیــچ تفاوتــی میــان آنچــه کــه در عمــل انجــام مــی 
ــدارد. ــا آنچــه کــه ادعــا مــی کننــد وجــود ن دهنــد ب

چگونــه مــی تــوان جامعــه ای را تــا ایــن حــد 
سیاســی کــرد و بــه ایــن ســطح از درک سیاســی 

رســاند؟
بایــد شــب و روز در حــال آمــوزش دیــدن باشــی. 
بایــد آمــوزش ببینــی کــه چگونــه دربــاره مســایل بــه 

ــاد بگیــری کــه تصمیــم جمعــی  ــردازی و ی بحــث بپ
چگونــه اتخــاذ مــی شــود. ناچــاری ایــن تفکــر را کــه 
ــردم  ــه م ــد و ب ــر بیای ــوان رهب ــه عن ــخص ب ــک ش ی
بگویــد چــه بکننــد و چــه نکننــد کنــار بگــذاری. بــه 
جــای آن بایــد خودمدیریتــی دموکراتیــک را در عمــل 
ــای  ــری. آن بخــش از مشــکات و گرفتاریه ــاد بگی ی
روزمــره کــه بــه همــه مــا مربــوط اســت بایــد تحلیــل 
ــته  ــان گذاش ــه در می ــا هم ــوند و ب ــد بش ــوند، نق بش
ــه ای  ــی منطق ــایل سیاس ــاله از مس ــن مس ــوند. ای ش
ــود.  ــی ش ــامل م ــانی را ش ــهای انس ــا ارزش ــه ت گرفت
دربــاره همــه ایــن مســایل بــه صــورت دســته جمعــی 
گفتگــو مــی شــود. بایــد نوعــی خودآمــوزی جمعــی 
وجــود داشــته باشــد تــا بدانیــم کــه مــا کــه هســتیم، 
چــرا بــا ایــن دشــمنان روبــرو شــده ایــم و بــرای چــه 

ــی مــی جنگیــم. چیزهای

در جامعــه ای درگیــر جنــگ اســت و بــا مجموعــه 
ای از مشــکات و بحرانهــای انســانی موجــه شــده 

ــده چــه کســی اســت؟ ــوزش دهن اســت، آم
مــردم خودشــان همدیگــر را آمــوزش مــی دهنــد. 
ــی  ــع م ــا جم ــک ج ــر در ی ــا ده نف ــه ب ــی ک ــو وقت ت
شــوی و بــرای حــل مشــکل مشــخصی بــا آنهــا 
ــا  ــا را جوی ــر آنه ــا نظ ــا از آنه ــی، ی ــی کن مشــورت م
مــی شــوی، آنــان بــه صــورت جمعــی بــه جســتجوی 
پاســخ مــی پردازنــد. بــه نظــر مــن آنهــا بــه ایــن طریق 
پاســخ درســت را خواهنــد یافــت. همیــن گفتگوهــای 

گروهــی موجــب سیاســی شــدن اســت.

بــا ایــن توضیحاتــی کــه دربــاره خودمدیریتــی 
دموکراتیــک ارایــه دادی مــی تــوان گفــت کــه همــان 

ــت شــورایی اســت. ــدل حکوم م
ــه  ــه شــورا، کمیت ــا در همــه ســطوح جامع ــه، م بل
ــرای  ــه ب ــاختارهایی را ک ــی س ــی تمام ــور کل ــه ط و ب
اجــرای خودمدیریتــی دموکراتیــک الزمنــد، تاســیس 

کــرده ایــم.

بــه نظــر شــما ایــن نــوع تجربــه دموکراتیــک 
دارد؟ موفقیــت  شــانس  چقــدر 

ایــن یــک پروســه درازمــدت اســت. مــن شــخصا 
دههــا ســال اســت کــه بــا ایــن جنبــش کار مــی کنــم. 
در این مبارزه شــرکت دارم. زندان دیده ام و شــکنجه 
ــه  ــد ک ــی دانن ــن م ــان م ــن هموطن ــده ام.  بنابرای ش
بــرای چــه فعالیــت مــی کنــم. مــن بــه دنبــال پــول و 
منافــع مــادی بــرای شــخص خــودم نرفتــه ام. دلیــل 
بــه زنــدان افتادنــم و شــکنجه شــدنم از جانــب رژیــم 
ســوریه هــم ایــن بــود کــه مــن مشــغول آمــوزش مردم 
ــودم. مــن تنهــا یــک نفــر هســتم. امــا بســیاری از  ب
رفقــای مــن هــم همیــن مســیر را رفتــه انــد. بســیاری 
از آنهــا زیــر شــکنجه هــای رژیــم شــهید شــده انــد. 
خودمدیریتــی دموکراتیــک ایــده ای نیســت کــه یــک 
روزه بخواهــد تحقــق پیــدا کنــد. یــک تــاش مســتمر 
اســت. فراینــدی اســت کــه مســتلزم توضیــح و 
ــی اســت کــه  شــفاف ســازی و آمــوزش اســت. انقاب
تمامــی جنبــه هــای زندگــی مــا را در بــر مــی گیــرد.

و  روشــنفکران  دانشــجویان،  از  زیــادی  شــمار 
ــد.  ــه ان ــی دوخت ــه روژاوا و کوبان ــدان چشــم ب هنرمن
ــم  ــده انترناسیوالیس ــه وع ــد ک ــی کنن ــان م ــا اذع آنه
بــدون دولــت در زمــان مــا دارد راه خــودش را پیــدا می 
کنــد. چــه پیامــی بــرای کســانی داری کــه هرچنــد در 
حــال حاضــر در روژاوا نیســتند امــا بــه آن امیــد بســته 

ــد. آنهــا چــه کاری مــی تواننــد بکننــد؟ ان
ــا  ــردم آنج ــا م ــد. ب ــی برون ــه کوبان ــد ب ــی توانن م
ماقــات کننــد و بــه حرفهایشــان گــوش بدهنــد. 
ببیننــد آن مــردم چگونــه امــورات ایــن مــدل سیاســی 
را در دســت گرفتــه انــد. بــا ی.پ.گ و ی.پ.ژ حرف 
بزننــد و ببیننــد آنهــا چــه مــی کننــد. ازشــان ســوال 
کننــد و جامعــه آنهــا را نظــاره نماینــد. در آینــده 
ــا شــما  ــک شــرایطی فراهــم خواهــد شــد ت ای نزدی
هــم بتوانیــد بــه آنجــا ســفر کنیــد و ایــن مــدل 
خودمدیریتــی دموکراتیــک را از نزدیــک درک کنیــد 
و پــی ببریــد کــه چگونــه در بدتریــن و ســخت تریــن 
شــرایط، در شــرایطی کــه زندگــی در خطــر بــود و آب 
و غــذا بــه انــدازه کافــی وجــود نداشــت، حفــظ شــد. 
ــه  ــد ک ــد دی ــد و خواهی ــوال کنی ــردم س ــد از م بروی
آنهــا چگونــه و بــرای چــه چیزهایــی چنیــن کردنــد. 

من یک زن رزمنده عضو ی.پ.ژ 
را دیدم که او را در حیاط روبروی 
درمانگاه موقت روی زمین خوابانیده 
بودند و داشت در رثای 
مادرش آواز می خواند. از 
من چند جرعه آب خواست 
اما پرستار گفت که تا 
دکترها معاینه اش نکنند 
نمی توانم چیزی به او 
بدهم.
سیگاری به او تعارف 
کردم اما پرستار باز 
مخالفت گفت.

ن یک زن رزمنده عضو 
ی.پ.ژ را دیدم که او را در 
حیاط روبروی درمانگاه 
موقت روی زمین خوابانیده 
بودند و داشت در رثای 
مادرش آواز می خواند. از 
من چند جرعه آب خواست 
اما پرستار گفت که تا دکترها 
معاینه اش نکنند نمی توانم 
چیزی به او بدهم.

سیگاری به او تعارف کردم اما 
پرستار باز مخالفت گفت.

برویــد ببینیــد کــه جامعــه مــا در نتیجــه ایــن مــدل 
ــه ای اســت. ــه ای جامع چگون

بــه نظــر شــما آیــا مــدل خودمدیریتــی دموکراتیک 
ــان  ــاط جه ــایر نق ــرای س ــی ب ــه الگوی ــد ب ــی توان م

تبدیــل شــود؟
خودمدیریتــی  مــدل  ایــن  کــه  معتقــدم  مــن 
ــه مــا بنیانگــذاری کــرده ایــم، بــه  دموکراتیکــی ک
گونــه ای اســت کــه هــر کســی مــی توانــد احســاس 
کنــد کــه در آن ســهیم اســت. پــس مــی توانــم 
بگویــم کــه بلــه، ایــن مــی توانــد مدلــی بــرای جهــان 
ــه انقــاب  نیــز باشــد. قبــا پیشــداوریهایی نســبت ب
مــا وجــود داشــت. امــا پــس از آنکــه مــردم از خــارج 
ــد، دریافتنــد  ــد و جوامــع مــا را از نزدیــک دیدن آمدن
کــه خودمدیریتــی دموکراتیــک مــدل مناســبی اســت. 
مــا افــرادی داشــته ایــم کــه حتــی از جاهایــی ماننــد 
دمشــق آمــده انــد و بــه مــا پیوســته انــد. هــر کســی 
ــه  ــا روزان ــاب م ــه انق ــد ک ــد و ببین ــد بیای ــی توان م
چگونــه و بــه چــه نحــوی مقاومــت مــی کنــد و از نــو 
ــرای  ــی اســت ب ــن انقاب ــود. ای ــی ش ــاده م ــان نه بنی
ــا،  ــارزه م زندگــی؛ بنابرایــن مــی تــوان گفــت کــه مب

ــانیت. ــال انس ــت در قب ــارزه ای اس مب
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ــه  ــدای نغم ــری ص ــش و درگی ــف آت ــگام توق هن
پرنــدگان بــه گــوش مــی رســد، ســکوتی وهــم آور و 
ترســناک.  یــک دو جیــن مــرد بــا شــلوارهایی گشــاد 
ســاکت و بــی حرکــت بــر روی پشــت بــام مســجدی 
در یاترتپــه نشســتهاند، یکــی از آخریــن روســتاهای 
ترکیــه در خــط مــرزی بــا ســوریه. ســعی مــی کننــد 
بــا فشــار دادن دوربیــن شــکاری بــر صورتشــان آنچــه 
ــت را  ــادن اس ــاق افت ــال اتف ــی در ح ــه در کوبان را ک
ببیننــد، کوبانــی وطــن در حــال نبردشــان. آنهــا مــی 
خواهنــد هــر گونــه تبــادل آتشــی و هر نــوع درگیری 
ــود  ــتگان خ ــد وابس ــی خواهن ــد، م ــی را ببینن خیابان
ــی[  ــا ]کوبان ــه آنج ــتگانی ک ــد، وابس ــویق کنن را تش

هســتند.
هــر چنــد دقیقــه ســوری هــا بــا برگردانــدن 
سرشــان رو بــه آســمان تنهــا مــی تواننــد وجــود 
جــت هــای جنگــی را حــدس بزننــد. ناگهــان صداهــا 
بلندتــر مــی شــوند و ســقف مســجد دوبــاره بــه لــرزه 
در مــی آیــد، ایــن نهمیــن مــورد در صبــح امــروز 
یعنــی جمعــه اســت. یــک آن صــدای بلنــد انفجــاری 
ــک،  ــی نزدی ــد، خیل ــی بع ــد، کم ــی رس ــوش م ــه گ ب
انفجــاری بســیار بــزرگ و بــا صدایــی مهیــب. مــردان 
ــر  ــد و ســپس ب ــی کنن ــه تشــویق کــردن م شــروع ب
ــه  ــظ ب ــیاه و غلی ــتونی از دود س ــی س ــمان کوبان آس

ــی شــود. ــد م ــمان بلن آس
پاییــن داخــل حیــاط مســجد، میــان گورهــای تــازه 
درســت شــده و کــودکان بــه خــواب رفتــه، زنهایشــان 
زدن  کــف  و  کــردن  تشــویق  حــال  در  نشســته 
هســتند. آنهــا در مســجد مکانــی را درســت کردهانــد 
ــده  ــرد[ ش ــوری ]ُک ــا س ــرای صده ــرپناهی ب ــه س ک
ــا  ــدام، ب ــر ان ــد، الغ ــد بلن ــاله، ق ــار 28 س ــت. نس اس
حالتــی مضطــرب، مــادر چهــار بچــه کــه 24 روز قبــل 
ــدش را  ــا امی ــت. او تقریب ــرده اس ــرار ک ــی ف از کوبان
بــرای روزی کــه دوبــاره بــه وطنــش برگــردد از دســت 
ــد و مــی  ــاک مــی کن داده اســت. اشــک هایــش را پ
گویــد هــر کــدام از ایــن حمــات لــذت بخــش اســت، 
امــا ایــن بــه معنــای تــرس نیــز مــی باشــد. شــوهر و 

بــرادرش هنــوز در کوبانــی بســر مــی برنــد، چندیــن 
روز اســت کــه خبــری از آنهــا نشــنیده اســت. یــک 
کیلومتــر آنســوتر آنهــا بــرای شهرشــان مبــارزه مــی 
کننــد، چیزهایــی کــه نبــرد سرنوشــت مــی نامنــدش.

ــد،  ــاز ش ــان آغ ــیل پناهجوی ــا س ــت ب ــن وضعی ای
هــزاران نفــر در عــرض چنــد روز بــا عبــور از مرزهــا 
ــی  ــگ در کوبان ــون جن ــدند و اکن ــرار ش ــه ف ــق ب موف
ــی  ــر در کوبان ــوز هــزاران نف ــا هن ــد، ام ــی زن ــوج م م
بســر مــی برنــد، مبــارزان و غیرنظامیانــی کــه توســط 
محاصــره  اســامی  دولــت  تروریســتی  نیروهــای 
شــدهاند، نیروهایــی کــه ســر زندانیــان خــود را مــی 
ــد  ــوان از چن ــی ت ــه م ــت ک ــی اس ــن جنگ ــد. ای برن
کیلومتــر آن طرفتــر آن را مشــاهده کــرد، جنگــی 
کــه بــرای تمــام جهــان بــه شــکلی زنــده پخــش مــی 
ــی نزدیــک و در حیــن حــال بســیار دور. شــود. خیل

سرنوشــت ُکردهــا در ایــن ســرزمین ممنوعــه نــه 
تنهــا مشــخص نیســت بلکــه بــا اضافــه شــدن تقریبــی 
ــگ  ــر از جن ــی دیگ ــط فصل ــر فق ــزار آواره دیگ 200ه
ــاد و  ــی نم ــورد. کوبان ــی خ ــم م ــوریه رق ــی س داخل
نشــانه ای بــرای جنــگ علیــه دولــت اســامی اســت و 
مــی توانــد بــه ســمبلی بــرای شکســت ]ایــن گــروه[ 
مبــدل شــود، بــه یــک سربرنیتســای جدیــد، مکانــی 
کــه جهــان بــه نظــاره نشســته اســت کــه چگونــه یــک 
قتــل عــام قابــل پیشــبینی و قابــل پیشــگیری در آن 
ــارزه  ــن مب ــن در ای ــدد. بنابرای ــی پیون ــوع م ــه وق ب
ــامی  ــت اس ــا دول ــارزه ب ــار مب ــر از اعتب ــزی کمت چی

ــدارد. وجــود ن
ــی  ــار در کوبان ــرادر نس ــر و ب ــه همس ــان ک همزم
ــای  ــر روی تپه ــه ب ــای ترکی ــک ه ــد، تان ــی جنگن م
ــای  ــل ه ــد فی ــد، مانن ــرار گرفتهان ــهر ق ــروی ش روب
بــزرگ و بــدون حرکــت در طــول روز در یــک ردیــف 
نشســتهاند. هفتــه هــا اســت کــه ایــن نیــروی نظامــی 
ــادی هــای  ــه جه ــی ک ــا نظارهگــر اســت، در حال تنه
داعــش لحظــه بــه لحظــه، خیابــان بــه خیابــان در 
ــی  ــرز شــهری محاصــره شــده را اشــغال م آنســوی م
کننــد. جــان کــری وزیــر امــور خارجــه امریــکا 
چهارشــنبه گذشــته بــدون اینکــه کمکــی ]به مبــارزان 
ــای  ــروی ه ــوص پیش ــد[ در خص ــرده باش ــی ک کوبان

| درام کوبانی |

ــرزی  ــهر م ــد ش ــامی بتوان ــت اس ــر دول اگ
]کوبانــی[ را کنتــرل کنــد، احتمــال کشــته 
شــدن هــزاران نفــر وجــود دارد. یــک قتــل 
عــام، در حالــی کــه بــه شــکل زنــده درحــال 
ــد  پخــش اســت، ]کشــتاری[ کــه مــی توان
اعتبــار جامعــه جهانــی را از بیــن ببــرد، 
ــام  ــه قی ــه را ب ــا در ترکی ــن ُکرده همچنی

بکشــاند.

فیونا الیرس، کاترین الگار، جولیانا 
میتلشتایدت، ماکسیمیلیان پوپ و 
کریستف رویرت

ترجمه:  جهانگیر عبداللهی
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ــر  ــان حاض ــه در زم ــزی ک ــرد: چی ــار ک ــش اظه داع
ــل مشــاهده اســت وحشــتناک اســت،  ــی قاب در کوبان
ــدف  ــد و ه ــب برداری ــه عق ــدم ب ــک ق ــد ی ــما بای ش

اســتراتژیک را درک کنیــد.
او چــه چیــزی غیــر ایــن را مــی بایســت بــر زبــان 
مــی آورد؟ کــه شــریک مهــم آنهــا ترکیــه خــود را بــه 
شــکلی فعــال در ائتــاف علیــه داعــش مشــارکت نمــی 
دهــد؟ حتــی ترجیــح مــی دهــد کــه بــا بکارگیــری و 
اســتفاده از جهادیســت هــا از قــدرت ُکردهــا بکاهــد، 
کســانی کــه متحــد بالقــوه ائتــاف آمریــکا هســتند؟ 

ایــن مــی توانــد بخشــی از حقیقــت باشــد.
مشــکل عمــده ای کــه در کوبانــی خــود را نمایــان 
مــی کنــد ایــن اســت کــه: تمامــی شــرکت کننــدگان 
ــود در  ــه خ ــه ک ــد آنگون ــی خواهن ــرد، م ــن نب در ای
ــد.  ــش ببرن ــه پی ــگ را ب ــد و جن ــد بجنگن ــر دارن نظ
بــه ایــن شــکل واضــح منافــع متضــاد غــرب، ترکیــه و 

وابســتگان عربــی آنهــا باهــم برخــورد مــی کنــد.
ــوریه  ــم س ــه حاک ــر دارد ک ــه در نظ ــت ترکی دول
بشــار اســد را ســرنگون کنــد و از تشــکیل حکومــت 
قیمتــی  هــر  بــه  ســوریه  در  ُکردهــا  خودمختــار 
جلوگیــری کنــد. بــرای آنهــا هنــوز مخالــف و دشــمن 
اصلــی حــزب کارگــران ُکردســتان مــی باشــد- و 
تمایــل دارد بجــای حمایــت و کمــک بــه ُکردهــا 
داعــش کوبانــی را اشــغال کنــد. در آنجــا ایــن آمریــکا 
ــا داعــش  ــی ب ــه تنهای ــه ب ــش هســتند ک و همپیمانان
مــی جنگنــد و نمــی خواهنــد بــه یــک جنگــی زمینــی 
ــل  ــی غیرقاب ــرای آنهــا وضعیــت کوبان وارد شــوند- ب

ــول اســت. قب
بــرای دولــت اســامی پیــروزی در ایــن نبــرد 
ــن  ــن وســیله ای ــود: بدی موفقیــت بزرگــی خواهــد ب
ــه  ــد ک ــی کن ــود م ــه وانم ــی اینگون ــبه نظام ــروه ش گ
حتــی اتحــاد ایجــاد شــده بــه وســیله ابرقدرتــی چــون 
امریــکا، نمــی توانــد آنهــا را متوقــف کنــد. بنابرایــن 
ــا  ــه آی ــه نتیجــه برســند ک ــی ب ــد در کوبان ــی توانن م
جنــگ بــر علیــه داعــش موفقیــت آمیــز اســت و 
همچنیــن آیــا ائتــاف تشــکیل شــده توســط آمریــکا 

ــت. ــوردار اس ــی الزم برخ از کارای
اگــر شــهر بــه دســت جهادیهــا ســقوط کنــد، 

ــه مــی شــود،  ــروز فاجعهــای در ترکی ــن موجــب ب ای
همچنیــن خطــری بــرای پایــان پروســه صلــح میــان 
آنــکارا و PKK و ثبــات در کل کشــور خواهــد بــود.

ــی  ــی در تماس ــون کوبان ــه کانت ــور خارج ــر ام وزی
تلفنــی مــی گویــد: »نیروهــای داعــش در شــمار هــزار 
نفــری هجــوم مــی آورنــد، همــراه بــا تانــک هایشــان، 
در گــروه هــای پیــاده، از جنــوب و شــرق هــر لحظه بر 
تعدادشــان افــزوده مــی شــود«. وضعیتــی کــه دقیقیــا 
ــی  ــه راحت ــت، ب ــا اس ــه ه ــاب حلق ــم ارب ــابه فیل مش
متوقــف نمــی شــوند. آنهــا بــه صــورت مســتمر هجوم 
ــال کشــته شدنشــان  ــا احتم ــرای آنه ــد، و ب ــی آورن م
ــی  ــور خارجــه کوبان ــر ام ــروز وزی ــدارد. ام ــی ن اهمیت
ــه  ــبت ب ــی نس ــات هوای ــنودی از حم ــراز خش ــا اب ب
آینــده خوشــبین بــود. حداقــل در روز 14هــم یعنــی 
پنــج شــنبه از وضعیــت بوجــود آمــده خوشــحال بــود، 
جــت هــای جنگــی بــر روی شــهر بودنــد، و از دور در 
ــت  ــق تح ــا و مناط ــاختمان ه ــا س ــمان هواپیماه آس

کنتــرل داعــش بمبــاران مــی کردنــد.
امــا حــاال، چهارشــنبه هفتــه جــاری، او خیلــی 
نامیــد و مایــوس اســت. داعــش از تمامــی گوشــه 
کنارهــا نیروهــای تــازه نفــس خافــت خودخوانــده را 
ــه کوبانــی  ــاب و حتــی از عــراق ب ــزور، ب از رقــا، دیرال
گســیل مــی دهــد تــا کــه کوبانــی را بــه اشــغال خــود 
ــال  ــا در ح ــه: م ــد ک ــام کنن ــه اع ــد و اینگون درآورن
ــا هســتیم، حــدود 9000  ــام دنی ــر تم ــروزی در براب پی
جهــادی، احتمــاال بیشــتر، در حیــن حــال حــدود ٣000 
ــود  ــهر وج ــا در ش ــا آنه ــه ب ــرای مقابل ــرد ب ــارز ُک مب
دارنــد. ُکردهــا کاشــینکف و تعــدادی تانــک قدیمــی 
و فرســوده، امــا داعــش تانــک، مسلســل هــای مــدرن، 
ــدود از  ــر نامح ــه ظاه ــع ب ــک منب ــداز و ی ــاره ان خمپ

ــارزان متعصــب. ــات و مب مهم
ابراهیــم ُکــردو قبــا یــک بــار واردات کنســرو 
داده  انجــام  اندونــزی  از  را  گرمســیری  میوههــای 
اســت، عملــی کــه بــرای او بــه عنــوان تجربهــای  
بیــن المللــی حســاب مــی شــود. و االن مــردی تقریبــا 
ــون  ــه کانت ــور خارج ــر ام ــوان وزی ــه عن ــاله و ب 50 س
ــی انتخــاب شــده اســت. ایــن نامــی اســت کــه  کوبان
بــرای منطقهــای شــبه مســتقل در مــرز ترکیــه، یــک 

مــدل تمرینــی بــرای نــوع متفاوتــی از دولــت بــا 
وزیرانــی بــرای جوانــان، ورزش، فرهنــگ و تورریســم، 

پلیــس و اداره مالیــات.
البتــه داعــش مــی خواهــد  ایــن دولــت تــازه 
ــرد و  ــن بب ــود و از بی ــوا ناب ــت ق ــا تمام ــیس را ب تاس
خافــت خــود را جایگزیــن آن کنــد. چــون کوبانــی 
بیــم تــرک هــا را در خصــوص مرزهــای درحــال 

ــذارد. ــی گ ــش م ــه نمای ــتان ب ــترش ُکردس گس
ــد،  ــوچ کردهان ــاکنین ک ــتر س ــان بیش ــن می در ای
دولــت اســامی شــهر را محاصــره و تهدیــد مــی کنــد، 
مرزهــای قابــل عبــور را مســدود مــی کنــد، تــا بتوانــد 
از ایــن طریــق آخریــن راه هــای فــرار را ببنــدد. اواخــر 
ــه دســت  ــی ب ــوب کوبان ــرق و جن ــته ش ــه گذش هفت
مهاجمیــن افتــاد، آنهــا اداره پلیــس و مرکــز مدیریــت 
خودگــردان شــهر را تصــرف کــرده انــد. بــر روی تپــه 
ــاد و ســمبل ســیاه  ــی نم مشــتهنور در قســمت جنوب
آنهــا یعنــی پرچــم داعــش بــه اهتــزاز درآمــده اســت، 

تــک تیرانــداز هــا شــهر را کنتــرل مــی کننــد.
ــوز  ــه هن ــور خارج ــر ام ــردو ، وزی ــم ُک ــا ابراهی ام
آنجــا اســت. ُکــردو توضیــح مــی دهــد: » مــن طــی 
دو ســال گذشــته ســه بــار خانــه و محــل زندگیــم را از 
دســت داده ام، اولیــن بــار در حلــب توســط نیروهــای 
ــی اســد، ســپس داعــش روســتایم را در اطــراف  نظام
کوبانــی اشــغال کــرد، و حــاال خانهــام در قســمت 
ــت  ــی دول ــام عرب ــی شــهر«. داعــش مخفــف  ن جنوب
اســامی اســت، البتــه ایــن کلمــه معنــای بــد و موهــن 
نیــز مــی دهــد، ایــن کلمــه در عربــی معانــی دیگــری 
ــم دارد.  ــده ه ــود کنن ــا ناب ــده و ی ــن برن ــون از بی چ
ــس  ــد، در پ ــی کن ــت م ــاه صحب ــردو ســریع و کوت ُک
صدایــش صــدای جنــگ بــه گــوش مــی رســد. او نمــی 
دانــد، مبارزیــن ُکــرد چــه مــدت دیگــری مــی تواننــد 

ــان در کنتــرل داشــته باشــند. شــهر را هچن
ُکــردو مــی گویــد »مــا بــه هیــچ چیــزی دسترســی 
نداریــم: مهمــات، دارو و نیازهــای پزشــکی، بانــد، 

اگر شهر به دست جهادیها سقوط 
کند، این موجب بروز فاجعه ای در 
ترکیه می شود، همچنین 
خطری برای پایان پروسه 
صلح میان آنکارا و PKK و 
ثبات در کل کشور خواهد بود.
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غــذا، آب، مــا بــه زودی هیــچ چیــزی نخواهیــم 
داشــت. لطفــا بــه جهانیــان بگوییــد، کــه زمــان 
زیــادی باقــی نمانــده اســت.  آنهــا بایــد حملــه کننــد، 
دقیــق و بــرای همــه ». حتــی از گــردان نظامــی 
ــر روی  مشــترک ارتــش آزاد ســوریه و ُکردهــا کــه ب
آن بــه تفاهــم رســیدهاند، حداکثــر 150 نفــر در شــهر 
ماندهانــد، خیلــی هایشــان فــرار کردهانــد، چــون 
چیــزی باقــی نمانــده، چیــزی کــه آنهــا بتواننــد بــا آن 

ــد. ــاع کنن از خــود دف
»مدتهــا اســت کــه ترکیــه ]راه را بــر ارســال[ هــر 
گونــه کمکــی مســدود کــرده اســت. دیــروز آنهــا 
ــی ســر  ــرای مدتــی طوالن حتــی زخمــی هایمــان را ب
مــرز نگــه داشــته بودنــد و اجــازه ورود بــه آنهــا نمــی 
دادنــد، تــا اینکــه چهــار نفــر از آنــان کشــته شــدند. 
ــا همــه از بیــن  وقتــی ترکیــه کاری انجــام ندهــد، م

مــی رویــم.« 
ــاد،  ــد افت ــی خواه ــه اتفاق ــه چ ــوص اینک در خص
وقتــی جهــادی هــا کل شــهر را اشــغال کننــد، ُکــردو 
هیــچ وهــم و شــکی بــه خــود راه نمــی دهــد:« از 25 
روز گذشــته آنهــا شــهر را مــورد حملــه قــرار دادهانــد، 
ــود، و  ــد ب ــی خواه ــت بزرگ ــا  موفقی ــرای آنه ــن ب ای
آنهــا انتقــام ســخت و وحشــتناکی خواهنــد گرفــت.«  
ــه  ــوز در خان ــر نظــای هن ــردم غی ــر م حــدود صــد نف
هایشــان اســتقامت مــی کننــد. بعضــی هــا از تــرس 
و بعضــی بــه خاطــر غــرور، زیــرا آنهــا نمــی خواهنــد 
پیــش از جنگیــدن بــا جهادیهــا فــرار کــرده باشــند.« 

آنهــا همــه مــا را قتــل عــام خواهنــد کــرد«.
در خیابــان هــای شــهر مــرزی ســوروچ حــدود 
ــا ریــش و ســبیل  ــد، ب صــد نفــر ســوری حضــور دارن
هــای قرمــز رنــگ، بــر روی سرهایشــان دســتال هایــی 
ــا  ــای مشــخص واضــع. آنه ــپ ه ــا تی ــد، ب پیچیدهان
ــب  ــتند. مراق ــی هس ــان مدن ــه مدافع ــد ک ــی گوین م
خانوادههایــی هســتند کــه در چــادر هــا زندگــی 
میکننــد. آســیب دیدههــا را بــرای معالجــه مــی 

ــد. ــی کنن ــن م ــا را دف ــد و مردهه پذیرن
حــدودا یــک مــاه اســت کــه هــر روز صبــح آنهــا 
بــه اینجــا مــی آینــد، در گــرد و غبــار چمباتمــه مــی 
ــای تســبیح را  ــه ه ــی شــکنند و دان ــه م ــد، تخم زنن

ــک  ــودرو ی ــک خ ــقف ی ــر روی س ــد. ب ــی چرخانن م
تلویزیــون قابــل حمــل قــرار داده شــده اســت. مردهــا 
مــی گوینــد، آنهــا دو ســوال و یــک خواســته دارنــد. 
ــی  ــا وارد م ــه اروپ ــی اتحادی ــه زمان ــا چ ــک:« واقع ی
ــده  ــد در آین ــی خواهن ــی هــا م شــود؟« دوم: »اروپای
ــای  ــا نیروه ــد: ب ــند و کار کنن ــانی باش ــه کس ــا چ ب
ــومین  ــا؟« س ــا، ُکرده ــا م ــا ب ــش ؟ ی تروریســتی داع
خواســته و درخواســت تجدیــد نظراســت: مــا ُکردهــا 
مســلمان هــای مدرنــی هســتیم، مــا قــرون وســطایی 
خودمختــاری  یــک  از  مــا  آنهــا.  ماننــد  نیســتیم 
را  خــود  حکومــت  خودمــان  مــا  برخورداریــم، 

ــم. ــم داری ــات ه ــا انتخاب ــی م ــه، حت ــاختهایم، بل س
از حــدود دو مــاه گذشــته تــا کنــون 

امریــکا حمــات هوایــی علیــه مهاجــان دولت اســامی 
را آغــاز کــرده اســت، بــه وســیله موشــک هــای کــروز، 
جــت هــای جنگــی و هواپیماهــای بــدون سرنشــین. 
البتــه ایــن بمبارانهــا بــه ســختی و بــه نــدرت از 

توانایهــای نظامــی داعــش کاســته اســت.
ــرد  ــام ک ــون اع ــخنگوی پنتاگ ــته س ــه گذش هفت
»مــا بــر ایــن عقیدهایــم، کــه بایــد صبــر اســتراتژیک 
ســقوط  اســت  ممکــن  کوبانــی  باشــیم.  داشــته 
ــه اشــغال  ــد، شــهرهای دیگــری توســط داعــش ب کن
ــم«. و  ــان نیازمندی ــداری زم ــه مق ــا ب ــد، م درآمدهان
زمانــی کــه از ســخنگوی وزارت خارجــه امریــکا ســوال 
شــد، در کجــا ایــن حمــات هوایــی توانســته بــه 
شــکل مشــخص دســت آوردی بــه ارمغــان بیــاورد بــا 
طفــره رفتــن از موضــوع و پاســخ نــدادن بــه ســواالت 
ــید،  ــت »ببخش ــا گف ــی از کاغذه ــتن در انبوه و گش

ــم«. ــدا کن ــم آن را پی ــی کن ــاش م ــن ت م
موفقیــت پایــدار، ماننــد دســتیابی دوبــاره ســد 
موصــل تنهــا بــا عملیــات مشــترک هوایی و پیشــروی 
نیروهــای زمینــی امــکان پذیــر شــد. آنجــا یــک 
دســته از گــروه هــای نخبــه و کارآزمــوده  از بغــداد بــه 
موصــل گســیل شــدند، آنهــا نقشــی کلیــدی در ایــن 
عملیــات بــازی کردنــد. در دیگــر نواحــی گروهــی کــه 
ــمال  ــمرگههای ش ــد، پیش ــت درآم ــه حرک ــی ب اندک
عــراق بودنــد کــه بجــای بازپســگیری مناطــق از دســت 
رفتــه شــدند مشــغول ایجــاد اســتحکامات بودنــد. در 
کوههــای ســنجار، جایــی کــه در آن هــزاران ایــزدی 
 PKK پنــاه گرفتــه بودنــد، در حقیقــت مبارزیــن
ــا  ــز ب ــش نی ــه داع ــد، البت ــاد کردن ــی را ایج گذرگاه

تهدیــد هــا و حمــات مســتمر در ســدد بــود تــا ایــن 
گــذرگاه را مســدود کنــد.

بــه نظــر مــی رســد کــه جهادیهــا بــا نقشــه و طــرح 
امریــکا متوقــف نخواهنــد شــد. ]بــرای متوقــف 
کــردن ایــن گــروه[ و بازگردانــدن ثبــات بــه عــراق باید 
ــا،  ــزی آنه ــر مرک ــش، مق ــری داع ــه اول رهب در وهل
ــات  ــای مهم ــز آموزشــی و انباره ــی، مراک ــع نفت مناب
ــه  ــرد. واقعبینان ــرار گی ــه و هــدف ق ــورد حمل ــا م آنه
بایــد گفــت، کــه جنگجویــان داعــش آزادی کمتــری 
بــرای تحــرک دارنــد، امــا محــدود کــردن آنهــا بســیار 

ســخت مــی باشــد.
ــه حمــات  ــوط ب مباحــث هفتههــای گذشــته مرب
هوایــی امریــکا توســط رهبــری دولــت اســامی بســیار 
بــا دقــت پیگیــری شــدند. نیروهــای تروریســتی، بــه 
ــه  ــتند، زمانیک ــر هس ــاف پذی ــیار انعط ــال بس ــر ح ه

تهیــه  و  واحدهــا  انــدازی  راه  و  ایجــاد  موضــوع 
ــتان  ــا تابس ــری آنه ــد، رهب ــت باش ــای موق پایگاهه
ــا  ــهر رق ــداری در ش ــه کاخ فرمان ــان ب ــر اصلیش از مق
ــا از  ــد، بعده ــی کن ــکان م ــل م ــوریه نق ــمال س در ش
شــهرهایی مثــل بــاب و منبــج هــم بــه همیــن شــکل.

منابــح اطاعاتــی پیشــتر از شــهر رقــا قبــا گزارش 
ــی  ــات هوای ــب حم ــن ش ــه در اولی ــد ک ــرده بودن ک
ســنگین نیــروی هوایــی ســوریه در مــاه جــوالی، 
داعــش تمامــی مراکــز خــود را خالــی کــرده و تمامــی 
ســاح هــای ســنگین خــود را از شــهر خــارج کــرده 
بــود. حمــات تنهــا ســاختمان هــای خالــی و یــا مــردم 
غیــر نظامــی را هــدف قــرار داد. ماننــد بازدیدکنندگان 

ــازار گاو فروشــی شــهر بــاب در مــاه ســپتامبر. ب
گــزارش  جرابلــس  آواره  شــهروندان  همچنیــن 

کــرده انــد کــه قبــل از حمــات هوایــی ائتــاف تحــت 
رهبــری امریــکا داعــش شــرایط را بــرای امنیــت 
بیشــتر فراهــم کــرده اســت، داعــش بــا خریــد خانــه 
ــزاف  ــای گ ــت ه ــا قیم ــن ب ــخصی از مالکی ــای ش ه
ــپس  ــد. س ــی کن ــان م ــا پنه ــود را در آنه ــای خ اعض
ــد،  ــی کنن ــل م ــا منتق ــه آنج ــود را ب ــائل خ ــا وس آنه
خانههایــی در وســط مناطــق مســکونی را اجــاره مــی 
کنند.همــه تــرس و اضطــراب دارنــد، در نتیجــه وقتــی 
کــه خانهــای پــر از مهمــات هــدف قــرار مــی گیــرد، 

ــی شــوند. ــود م ــز ناب ــای اطــراف نی خانهه
ــر روی ســقف  ــا بایســتی ب ــادی ه در موصــل جه
ــود را  ــیاه خ ــای س ــم ه ــا پرچ ــاختمان ه ــی س تمام
ــا  ــاکنان آنه ــه س ــی ک ــاختمان های ــد، س ــب کنن نص
بــرای مدتهــا و تــا کنــون نیــز از اعــام وفــاداری 
ــن  ــی داعــش ای ــد، ول ــرده ان ــه داعــش خــودداری ک ب

مدتهاست ترکیه هر گونه کمکی را 
مسدود کرده است. دیروز آنها حتی 
زخمیهایمان را برای مدتی طوالنی 
سر مرز نگه داشته بودند و اجازه 
ورود به آنها نمی دادند، تا اینکه چهار 
نفر از آنان کشته شدند.
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موضــوع را بــه آنــان را تحمیــل کــرده 
ــت. اس

ــی  ــاد هماهنگ ــدون ایج ــوا و ب ــق ه ــا از طری تنه
متحــدان بــا نیروهایــی کــه بــر روی خشــکی در نبــرد 
ــن اســت.  ــت بســیار پایی ــکان موفقی ــی باشــند، ام م
ــه  ــا ب ــود، م ــی ش ــتر م ــا بیش ــن تقاض ــکا  ای در امری
حمــات زمینــی نیــز نیــاز داریــم. امــا بــاراک اوبامــا در 

ــا آن مخالفــت مــی کنــد. هــر حالتــی ب
بــا ایــن حــال در مــورد سرنوشــت کوبانــی در 
همیــن روز در آنــکارا تصمیــم گرفتــه مــی شــود.

هفتــه گذشــته رجــب تیــب اردوغــان در گازی 

ــی  ــچ تفاوت ــن هی ــت: »م ــه را گف ــن جمل ــاب ای عنت
میــان PKK و داعــش نمــی بینــم.« ایــن  دقیقــا 
آن جملــه اســت، کــه جهانبینــی او را مشــخص و 
آشــکار مــی کنــد. بــرای حکومــت ترکیــه و نیــروی 
ُکردهــا هنــوز  آنهــا گروههــای گریایــی  نظامــی 
ــر دو طــرف  ــت ه ــی هســتند. در حقیق دشــمن اصل
بــه هــم نزدیــک شــده بودنــد، و ایــن دســتآورد ســال 
هــا نخســت وزیــری اردوغــان بــود، ترویــج آشــتی بــر 

ــی. ــار نظام ــاره فش ــج دوب خــاف تروی
البتــه بعدهــا ُکردهــای ســوریه بــا بهــره گیــری از 

ــام  ــا ن ــر ب ــی خودمدی ــی توانســتند دولت ــگ داخل جن
ــک  ــه را نزدی ــه ســه منطق ــد، ک رۆژاوا تشــکیل دهن
مرزهــای ترکیــه شــامل مــی شــود، یکــی از آنهــا 
کانتــون کوبانــی اســت. هــدف آنهــا ایــن اســت، یــک 
منطقــه خودمختــار متشــکل و بــه هــم چســبیده 
ایجــاد کننــد- امــا ترکهــا مــی خواهنــد از ایــن مهــم 

ــد. ــری کنن جلوگی
ســازمان هــای دولتی همچــون نیروهــای نظامی در 
ســه ســال گذشــته در ایــن خصــوص یــک اســتراتژی 
دو وجهــی را در پیــش گرفتــه انــد: آنهــا تمامــی 
گروههــای شورشــی در ســوریه را مــورد حمایــت قــرار 
دادنــد، گــروه هایــی کــه از یــک طــرف بشــار اســد را 
ــف  ــا را متوق ــر ُکرده ــرف دیگ ــد و از ط ــاقط کنن س

کننــد.
ــا در شــرایطی اجــازه ارســال کمــک  ــان تنه اردوغ
ــه او  ــا در جبه ــه ُکرده ــد، ک ــی ده ــی را م ــه کوبان ب
قــرار بگیرنــد: چــون او رای دهنــدگان خــود را بــرای 
انتخابــات تابســتان آینــده پارلمــان مــی خواهــد، زیــرا 
او تنهــا بــه ایــن شــیوه مــی توانــد فرایند صلــح را نگه 
دارد، چیــزی کــه بــرای کشــور مهــم اســت، حتــی از 
نظــر اقتصــادی نیــز. ایــن موضــوع مــی توانــد واضــح 
و منطقــی باشــد. البتــه رئیــس جمهــور ترکیــه رویــه 
ای خــاف ایــن را در پیــش گرفتــه اســت: او کوبانــی 
ــه واســطه آن از  ــا ب ــرار داده ت را مــورد مستمســکی ق

ُکردهــا و و بقیــه جهــان باجگیــری کنــد.
اردوغــان از ُکردهــای ســوریه مــی خواهــد کــه 
آنهــا خــود را در اپوزیســیون ضــد اســد ادغــام کننــد، 
حکومــت هــای محلــی خــود را ملغــی کــرده و همــه 
ــک  ــرزی در ی ــاط م ــه در نق ــش ترکی ــا حمــات ارت ب
ــر  ــورد نظ ــه م ــوع ک ــرواز ممن ــدور پ ــدوده و کری مح
ترکیــه اســت توافــق کننــد. و ســپس اجــازه ارســال 
کمــک بــه کوبانــی را صــادر کنــد. اینهــا مســائلی مــی 
ــی  ــا خــودداری م ــرش آنه ــه ُکردهــا از پذی باشــند ک
کننــد. حملــه ارتــش ترکیــه از نظــر آنهــا حملــه بــه 

ــود. خودشــان خواهــد ب
ســخنگوی حــزب اتحــاد دمکراتیــک ُکردهــای 
ــه  ــت ک ــه اس ــن هفت ــلم  چندی ــح مس ــوریه، صال س
ــره اســت.  ــه در حــال مذاک ــی ترکی ــات دولت ــا مقام ب

ــا  ــا آنه ــود را ب ــات خ ــن ماق ــر او آخری ــارم اکتب چه
انجــام داد. او بــا صــدای گرفتــه و خســته مــی گوییــد: 
» آنهــا وعــده دادنــد کمــک کننــد، حداقــل یــک 
ــه  ــا، ک ــارزان م ــرای ورود مب ــد ب ــاد کنن ــدور ایج کری
ــا  ــانند. ام ــی برس ــه کوبان ــود را ب ــکل خ ــن ش ــه ای ب
هیــچ کاری انجــام نشــد. و مــن هیــچ چیــز بیشــتری 
ــا صــدای گرفتــه و خســته در  از آنهــا نشــنیدم«. او ب
ایــن بــاره مــی گوییــد: » مــا نمــی دانیــم، کوبانــی چند 
روز دیگــر مــی توانــد تــاب بیــاورد. اگــر شــهر ســقوط 
کنــد، ایــن یــک فاجعــه خواهــد بــود که جلوی چشــم 
جهانیــان اتفــاق مــی افتــد«. همچنیــن همســر ایشــان 
تــا اواخــر ایــن هفتــه در کوبانــی در حــال جنــگ بــود.

ــد،  ــف نکن ــی داعــش را متوق ــاف جهان ــر ائت » اگ
چــه کســی بعــدا جهادیهــا را متوقــف مــی کنــد؟ آیــا 
ــر  ــا دیگ ــراق و ی ــل در ع ــد اربی ــه بع ــا در مرحل آنه
ــه قــرار مــی دهنــد؟  ــردی را مــورد حمل شــهرهای ُک
ــی  ــه نم ــا ترکی ــت، ام ــانیت اس ــمن انس ــش دش داع

ــد«. ــن را درک کن ــد ای خواه
اردوغــان از غــرب، از همــه از امریکایها درخواســت 
مــی کنــد کــه از طــرح ایجــاد منطقــه امــن حمایــت 
ــان  ــه ج ــور خارج ــر ام ــه وزی ــنهادی ک ــد. پیش کنن
کــری ذکــر کــرده اســت، چیــزی کــه »بســیار بســیار 
دقیــق بررســی« خواهــد شــد. امــا احتمــاال یــک 
گفتــه مودبانــه باشــد، چــون پــس از ایجــاد ایــن 
منطقــه حائــل بایــد از آن در مقابــل حمــات داعــش 
و حمــات هوایــی رژیــم ســوریه دفــاع شــود. منطقــه 
حایــل از نظــر بســیاری تنهــا تاکتیــک اردوغــان ذکــر 
مــی شــود، کــه بــه واســطه آن امریکایهــا را وارد یــک 
جنــگ واقعــی کنــد- کــه نتواننــد بــه شــکلی ســریع 
علیــه داعــش و همچنیــن ضــد رژیــم اســد در دمشــق 

جنــگ را ادامــه بدهــد.
بــه نظــر مــی رســد کــه اردوغــان در نظــر دارد 
فاجعــه را بــه بــار آورد.  یــک مقــام بلنــد پایــه ترکیــه 
گفتــه اســت، »حالتــی کــه در کوبانــی وجــود دارد اصا 
تراژدیــک و فاجعــه بــار نیســت، بلکــه جنگــی مابیــن 
دو گــروه تروریســتی اســت«. ظاهــرا آنــکارا محاســبه 
مــی کنــد کــه جنــگ در کوبانــی ُکردهــا را تضعیــف 
مــی کنــد، اینکــه آنهــا در پایــان کاری نمــی تواننــد 

ظاهرا آنکارا محاسبه می کند که جنگ در 
کوبانی کوردها را ضعیف می کند، اینکه آنها 
در پایان کاری نمی توانند بکنند، جز سکوت و 
حرف گوش کنی. این یک نظر کامال  بدبینانه 
است، حتی آنگال مرکل نیز این دیدگاه را دارد



بکننــد، جــز ســکوت و حــرف گــوش کنــی. ایــن یــک 
نظــر کامــا  بدبینانــه اســت، حتــی آنــگا مــرکل نیــز 
ایــن دیــدگاه را دارد، او چهارشــنبه بــا نظــری انتقــادی 
گفــت، مــا بایــد از یــک کشــور عضــو ناتــو بیشــتر از 
ایــن انتظــار داشــته باشــیم کــه اولیــت هــای خــود را 

بــه درســتی دســته بنــدی کنــد.
بــرای همــه ایــن یــک بــازی خطرنــاک اســت، 
بــه عنــوان نمونــه مــی تــوان بــه شورشــهای عمومــی 
ــا  ــه در آنه ــه نگریســت، ک ــته ترکی ــای گذش هفتهه
بیشــتر از ٣0 نفــر کشــته و ٣60 نفــر زخمــی شــدند. 
ــه  ــح را ب ــد صل ــد فراین ــی توان ــی م ــه در کوبان فاجع
پایــان برســاند و PKK بــه جنــگ گریایــی بازگردد.

همزمــان هیــال کاراوالــی از مرکــز تحقیقاتــی 
آســیای میانــه بــا هشــدار نســبت بــه پاکســتانی شــدن 
وضعیــت ترکیــه مــی گویــد: »تعــدادی از جنگجویــان 
دوت اســامی تــرک هســتند، آنهــا دیــر یــا زود مــی 
ــه  ــک فاجع ــا ی ــد. آنه ــه وطنشــان برگردن ــد ب خواهن
خواهنــد بــود کــه حکومــت نخواهــد توانســت آنهــا 

را کنتــرل کنــد«. 
ــد،  ــی کن ــار نم ــن شــیوه رفت ــه ای ــت ب ــا حکوم ام
کــه داعــش را بــه عنــوان یــک خطــر جــدی در نظــر  
بگیــرد. و یــا دقیقــا بــه همیــن دلیــل اینگونــه رفتــار 
مــی کنــد؟ نهادهــای امنیتــی ترکیــه مــاه هــا اســت 
کــه  نســبت بــه خطــر داعــش هشــدار مــی دهنــد- و 
کمــک بــه کوبانــی مــی توانــد داعــش را تحریــک بــه 

گرفتــن انتقــام کنــد.
البتــه ایــن موضــوع می توانــد آمیختهــای از ترس 
و غــرور، لجاجــت و نادانــی باشــد، کــه بــه خاطــر آن 
ترکیــه هرگونــه کمکــی بــه کوبانــی را بلوکــه کــرده 
اســت. ُکردهــا از تمامــی مناطــق ترکیــه، کســانی کــه 
مــی خواهنــد مبارزیــن کوبانــی را حمایــت کننــد، در 
مــرز مــورد ضــرب و شــتم قــرار گرفتهانــد. همچنیــن 
صدهــا مبــارز از ائتــاف شورشــی هــای ســوری، 
ــوی  ــم از س ــکا و ه ــوی امری ــم از س ــه ه ــانی ک کس
ترکیــه حمایــت مــی شــوند، اجــازه ورود ندارنــد. ایــن 
ســخنان یــک فرمانــده ســوری اســت: نقشــه ایــن بــود 
کــه آنهــا مســتقیم از ســر مــرز بــا پشــتیبانی نیــروی 
نظــای ترکیــه بــه ســمت کوبانــی حرکــت کننــد.« مــا 
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کامــا آمــاده بودیــم، کــه فرمــان لغوعملیــات از ســوی 
ترکیــه آمــد«.

منطقــه  جمهــور  رئیــس  ترتیــب،  هیــن  بــه 
ــز  ــی نی ــعود بارزان ــراق، مس ــتان ع ــار ُکردس خودمخت
پیشــنهادهایی داشــت، او مــی خواهــد پیشــمرگ 
ــا  ــز ب ــا نی ــا آنه ــد. ام ــه آنجــا گســیل کن ــش را ب های
مشــکلی مواجــه مــی باشــند: بــه چــراغ ســبز ترکیــه 
نیــاز دارنــد، آنــکارا خیلــی وقــت اســت آن را رد مــی 

ــد.  کن
تنهــا از هــزاران غیرنظامیانــی کــه در یــک هفتــه 
ــت  ــس امنی ــد، پلی ــرک کردهان ــی را ت گذشــته کوبان
ملــی ترکیــه 200 نفــر را بازداشــت کــرده اســت و تــا 
کنــون در یــک ســالن ورزشــی در دهکــده علیگــور در 
بازداشــت بســر مــی برنــد. در کنــار آنهــا پــرور علــی 
نیــز حضــور دارد، یکــی از ســخنگویان مطبوعاتــی 

ــی. روســای مشــترک حکومــت محلــی کوبان
پــرور علــی بــا اســتفاده از یــک تلفــن قاچاقــی بــه 
مــن مــی گویــد » بــه مــا گفتنــد، مــا دادگاهــی نظامــی 
ــتی  ــو PKK تروریس ــا عض ــون م ــد، چ ــم ش خواهی
آنهــا  اســت،  عجیــب  خیلــی  ایــن   « هســتیم«. 
ــی  ــه توانای ــرون فرســتادند ک ــه بی ــه کســانی را ب البت
جنگیــدن ندارنــد.« تــا آخــر هفتــه 158 نفــر در ایــن 
ســالن ورزش بازداشــت شــده بودنــد، کــه 9 نفــر آنهــا 

ــد. ــا زن بودن ــر آنه بچــه و ٣٣ نف
ــگفت  ــور ش ــه ط ــد ب ــی توان ــش م ــن داع در ضم
انگیــزی در خــاک ترکیــه آزادانــه حرکــت کنــد. 
ــرکت  ــرودگاه ش ــا در ف ــک هواپیم ــر ی ــارم اکتب چه
هوایــی یگاســوس ترکیــه در فــرودگاه هاتــای در 
اســتانی بــه همیــن نــام در جنــوب ترکیــه فــرود 
آمــده اســت. سرنشــینان هواپیمــای 4180، نــه مــرد، 
احتمــاال ازبــک و یــک نفــر از آنهــا از عربســاتن 
ســعودی، همــه آنهــا بــا لبــاس هــاه محلــی ســبز 
تیــره، صنــدل بــه پــا بــا شــلوارهای کوتــاه کــه ســبک 
رادیــکال هــا مــی باشــد. هیــچ کســی آنهــا را متوقــف 
نکــرده اســت، هیــچ مســئول اداری در بخــش کنتــرل 
ــه  ــر گون ــدون ه ــداد. ب ــرار ن ــوال ق ــورد س ــا را م آنه
دردســری فــرودگاه را تــرک کردنــد، ســوار یــک مینــی 

ــدند. ــد ش ــدند و ناپدی ــوس ش ب

داعش می تواند به طور شگفت 
انگیزی در خاک ترکیه آزادانه حرکت 
کند. چهارم اکتبر یک هواپیما در 
فرودگاه شرکت هوایی یگاسوس 
ترکیه در فرودگاه هاتای در استانی به 
همین نام در جنوب ترکیه فرود آمده 
است. سرنشینان هواپیمای ٤180، 
نه مرد، احتماال ازبک و یک نفر از آنها 
از عربساتن سعودی، همه آنها با لباس 
هاه محلی سبز تیره، صندل به پا با 
شلوارهای کوتاه که سبک رادیکال ها 
می باشد. هیچ کسی آنها را متوقف 
نکرده است، هیچ مسئول اداری در 
بخش کنترل آنها را مورد سوال قرار 
نداد. بدون هر گونه دردسری فرودگاه 
را ترک کردند، سوار یک مینی بوس 
شدند و ناپدید شدند.
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ــی، البتــه در بخــش دیگــری در  در نزدیکــی کوبان
مرزهــای ترکیــه و ســوریه همزمــان پســت هــای 
ــش  ــای داع ــد و نیروه ــور دارن ــا حض ــی ُکرده نگهبان
را زیــر نظــر دارند.اواخــر ســپتامبر آنهــا توانســتند در 
فاصلــه نزدیــک بــه کوبانــی دو بلغــاری و یــک عــرب-

ــد  ــوریه برون ــه س ــتند ب ــی خواس ــه م ــوی را ک فرانس
ــد بازداشــت کننــد.  ــه نیروهــای جهــادی بپیوندن و ب
ــه  ــه چگون ــد ک ــح دادن ــا توضی ــس از بازداشــت آنه پ
ــدون اینکــه از  ــه اســتانبول رســیدهاند، ب ــرواز ب ــا پ ب
آنهــا ســوالی شــود، کــه چــرا مــی خواهنــد بــه شــانلی 

ــد. ــرواز کنن ــی  پ ــا، شــهری در نزدیکــی کوبان ئورف
اوایــل مــاه ســپتامبر ارســال یــک محمولــه مهمــات 
ــه عــراق باعــث  و  یــک دســته از نیروهــای داعــش ب
ایجــاد اختــاف میــان آنــکارا و واشــنگتن شــد: ایــن 
حادثــه بــه مهماتــی  کــه توســط کارخانــه هــای 
ــود  ــده ب ــاخته ش ــی MKE س ــازی دولت ــلحه س اس
مربــوط مــی شــد. ایــن  ســوء ظــن تقویــت شــد کــه 
مقامــات ترکیــه مــی تواننــد داعــش را حمایــت کننــد، 
حــاال چــه بــه شــکل مســتقیم و چــه غیــر مســتقیم.

همچنیــن یــک واقعــه دیگــر ارتبــاط نزدیــک 
ســازمانهای دولتــی ترکیــه بــا نیروهــای رادیــکال 
ــه کــه در اولیــن  اســامی را نشــان مــی دهــد. اینگون
ــکا در 22 ســپتامبر در  ــای امری ــی نیروه ــه هوای حمل
اســتان ادلــب ســوریه و بمبــاران هوایــی مراکــز جبهــه 
النصــره یکــی از مامــوران ســازمان کمــک هــای هــوای 
ــواره  ــازمان هم ــن س ــد. ای ــته ش ــه IHH کش ترکی
ــرز  ــدون م ــوای کمــک هــای ب ــر ل ــا را زی ــادی ه جه

ــد. ــه ســوریه گســیل مــی کن انســانی ب
حکومــت ترکیــه بــا ارســال کمــک هــای مخفیانــه 
ــه سیاســتهای  ــی ب ــرای رادیــکال هــا، آســیب فراوان ب
ــان  ــه اردوغ ــرد. زیراک ــا وارد ک ــورد ُکرده ــود در م خ
بیشــتر نخســت وزیــران پیــش از خــود در زمــان 
ــی  ــر اقدامات ــت وزی ــوان نخس ــه عن ــت اش ب حاکمی
را در ]راســتای نزدیــک شــدن بــه[ ُکردهــا انجــام 
داد. او در تــاش بــود بــه عنــوان اولیــن دولتمــرد 
سیاســی راه حلــی بــرای درگیریهــا پیــدا کنــد،  از دو 
ســال گذشــته حکومــت او بــا رهبــر PKK عبــداهلل 
اوجــاالن پروســه صلــح را آغــاز کــرده اســت. وضعیــت 

ناخوشــایند موجــود در کوبانــی رونــد مذاکــرات را بــا 
ــرده  ــد ک ــاالن تهدی ــد. اوج ــی کن ــه م ــر مواجه خط
اســت کــه بــروز یــک فاجعــه، بــه معنــی اتمــام فراینــد 

ــود. ــح خواهــد ب صل
هفتــه گذشــته هــزاران ُکــرد در ترکیــه بــرای 
ــت  ــه دول ــراض ب ــی و در اعت ــردم کوبان ــت از م حمای
آنــکارا بــه خیابانهــا رفتنــد. در شــش اســتان ترکیــه 
بعــد از ســال هــا بــرای اولیــن بــار بــود کــه حکومــت 
نظامــی اعــام شــد: ســربازان در خیابانهــا گشــت مــی 
زدنــد. صحنههــا دهههــای 90 میــادی را یــادآوری می 
کردنــد، زمانــی کــه درگیــری هــای مابیــن نیروهــای 
نظامــی و PKK تمامــی منطقــه را ویــران کــرده بــود.

بــه  کمکــی  هــم  ُکردســتان  کارگــران  حــزب 
محــدود کــردن آن نمــی کنــد. ُکردهــای رادیــکال این 
وضعیــت را شــانس خــود مــی داننــد، از حالــت و دوره 
تعــادل ســال گذشــته بــرای اجــرای نقشــه خــود بــرای 
ــوند.  ــارج ش ــردی خ ــد ُک ــت واح ــک دول ــکیل ی تش
 PKK ــه ــی رتب ــد و عال ــو ارش ــو عض ــی قرس مصطف
ــعه  ــت و توس ــزب عدال ــه » ح ــد ک ــی ده ــدار م هش
ــا  ــا ب ــرد«.  ی ــه ســر مــی ب االن در شــرایط بغرنجــی ب
ــی  ــی خیل ــا  جنگ ــود و ی ــی ش ــاد م ــا وارد اتح ُکرده
وحشــتناکی همچــون گذشــته از ســر گرفتــه خواهــد 
ــه PKK در  شــد. شــبکه های خبررســانی نزدیــک ب
حــال حاضــر تنــد و رادیــکال مــی باشــند، در روزنامــه 
ــان  ــت: »یهودی ــده اس ــکا آم ــول پولیتی ــه ئوزگ روزان
ــاید را  ــام و ژنوس ــل ع ــع قت ــه واق ــر ب ــط هیتل توس
تجربــه کرنــد«، امــا در انتهــا و از خاکســتر آن دولــت 

ــد. ــا نهادن خــود را بن

و ســخنگوی خارجــی  پارلمانتــار  گــور  ناظمــی 
حــزب ُکــردی HDP گفــت: تصــور پایــان مذاکــرات 
یــک فاجعــه و یــک کابــوس خواهــد بــود. ســپس کل 

منطقــه بــه نابــودی تهدیــد مــی شــود. 
نــزد فعــاالن ســوری در خیابــان هــای ســوروچ کــه 
ــاز مــی گردیــم.  ــاغ هــای پســته احاطــه شــده ب ــا ب ب
ــا  ــت، ب ــد اس ــمش محم ــد اس ــی گوی ــه م ــردی ک م
حرکتــی از روی مینــی بــوس بــه آن طــرف مــی پــرد 
و از میــان مــزارع بــه ســمت ســوریه مــی دود. او 
ســوال مــی کنــد، تــرس؟ چــرا مــا بایــد ترســی داشــته 
ــر  ــه ه ــم و ب ــا االن مردهای ــال م ــر ح ــه ه ــیم، ب باش
حــال و در بهتریــن حالــت همچــون یــک مــرده ایــم« 
و مــی توانــد مــرگ را بــه چالــش بکشــد. کنــار محمــد 
جوانهایــی جیــن هاکــی بــه پــا و  کــت چــرم هاوکــس 
ــدا حرکــت مــی کننــد،  ــا موتورهــای هون ــه تــن  ب ب
ــد.  ــی جنگن ــی م ــا در کوبان ــران آنه ــرادران و خواه ب
ــد  ــی برون ــه کوبان ــز ب ــود نی ــتند خ ــی خواس ــا  م آنه
ــر از 500  ــد. کمت و از خانوادههایشــان محافظــت کنن
متــر بــه مــرز  توقــف مــی کننــد، آنهــا مــی خواهنــد 

ببیننــد، آنجــا چــه اتفاقــی مــی افتــد.
اســت،  محمــد  دوســت  کــه  ســاله   25 کریــم 
موبایلــش را از کتــش بیــرون مــی آورد و شــماره 
ــرادرش جــواب  ــرد. ب ــی گی ــی را م ــرادرش در کوبان ب
ــی  ــاد م ــه فری ــی تابان ــم ب ــی دهــد، االن دیگــر کری م
زنــد، او مــی خواهــد بدانــد، بــرادرش چــه چیــزی مــی 
بینــد.« تعریــف کــن دیگــه!«، کریــم ُکــردی صحبــت 
مــی کنــد. مــردان جــوان گــوش مــی دهنــد، ســپس 
جیــغ مــی زننــد و بــر شــانههای همدیگــر مــی زننــد. 

بــرادر کریــم برایشــان توضیــح داد، کــه او چنــد 
دقیقــه پیــش چــه چیــزی را نزدیــک یکــی از مراکــز 
فــروش کوبانــی دیــده اســت، خــودش را کنتــرل نمــی 
کنــد، ایــن را مــی گویــد، یکــی از زنــان مبــارز و جــوان 
ــر ســر یکــی از  ــو ب ــات چاق ــا وارد آوردن ضرب ــرد ب ُک

نیروهــای داعــش او را کشــته اســت.
گذســته  ســال  چنــد  طــی  زنــان  از  بســیاری 
ــده  ــق ش ــی ملح ــوری در کوبان ــرد س ــارزان ُک ــه مب ب
ــد  ــد، شــجاع مانن ــد. آنهــا آمــوزش نظامــی دیدهان ان
مــردان- یــک شــوک عظیــم فرهنگــی بــرای جهــادی 
هــا. حداقــل یکــی از ایــن زنــان توســط داعــش ســر 
ــادر  ــا، کــه م ــده شــده اســت. یکــی دیگــر از آنه بری
4 بچــه بــود، هفتــه گذشــته بــا منفجــر کــردن خــود 
چندیــن مهاجــم را بــه هــوا فرســتاد و کشــت. هفتــه 
گذشــته بــود کــه یکــی از رزمنــدگان زن اعــام کــرد:« 
ــر در  ــی اگ ــرد، حت ــم ک ــاع خواهی ــا از شــهرمان دف م

ــم.« ــن راه بمیری ای

 هزاران ُکرد در ترکیه برای 
حمایت از مردم کوبانی و در 
اعتراض به دولت آنکارا به 
خیابانها رفتند. در شش استان 
ترکیه بعد از سال ها برای 
اولین بار بود که حکومت نظامی 
اعالم شد: سربازان در خیابانها 
گشت می زدند. صحنهها دهههای 
٩0 میالدی را یادآوری می کردند.
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رنســانس: بیــش از دو مــاه از مقاومــت کوبانــی 
ــم  ــر نگویی ــا ]اگ ــدت صده ــن م ــی ای ــذرد. ط ــی گ م
هــزاران[ تحلیــل و تفســیر متفــاوت دربــاره کوبانــی و 
سیســتم فکــری ای کــه تجربــه کوبانــی بــر مبنــای آن 
بنــا نهــاده شــده، ارایــه شــده اســت. از راســِت راســت 
تــا گرفتــه تــا منتهــی الیــه چــپ، از جنبشــهای 
ــای  ــی روس ــا حت ــان ت ــت و زن ــط زیس ــدار محی طرف
دولتهــا و دیپلماتهــا. خاصــه هریــک بــه نوعــی 
آن را تحلیــل کــرده انــد. »کارگاه ملــت ســازی«، 

»نمــاد مقاومــت طبقــه فرودســت«، »اوج مبــارزات 
فمینیســتی« و دههــا تحلیــل دیگــر از ایــن دســت کــه 
دربــاره کوبانــی منتشــر شــده انــد. امــا اگــر بخواهیــم 
تمامــی ایــن تحلیهــای ایدئولوژیــک وسیاســی را 
ــه کــه  ــی را آنگون ــاری بگذاریــم و بخواهیــم کوبان کن
هســت تعریــف نماییــم، آنــگاه شــاید در هیــچ یــک 
ــه  ــی چیســت و چگون ــد. کوبان ــات نگنج از آن تحی
توانســت بــه چنیــن ســنگر مشــترکی بــرای همــه آن 
ایدئولوژیهــای سیاســی کــه در حالــت عــادی ممکــن 

اســت هیــچ وجــه اشــتراکی بــا هــم 
ــل شــود؟ نداشــته باشــند، تبدی

 ... بلــه  پــور:  محمــد  احمــد 
ــک  ــل کدامی ــی حام ــه کوبان ــن ک ای
بــه  بســتگی  ایده هاســت  ایــن  از 
نــوع تحلیــل یــا زاویــه دیــد مــا 
اشــاره  شــما  کــه  همانطــور  دارد. 
داشــتید، کوبانــی در طــول چنــد 
مــاه اخیــر نشــان داده کــه می توانــد 
مــوارد  ایــن  از  بســیاری  ســمبل 
ــد  ــتعاره ای باش ــد اس ــد، می توان باش
و  ادبــی  دســت مایه های  بــرای 
ــد  ــری باش ــد تلنگ ــعری، می توان ش
ــی  ــی  جهان ــای بی تفاوت ــه پیامده ب
از  ســوریه  نسل کشــی  برابــر  در 

ناکارآمــدی  و  اســد  بشــار  ســوی 
قدرت هــای  بده بســتان های  و 
ممکــن،  دلیــل  هــر  بــه  جهانــی 
می توانــد بیانگــر نیــازی تاریخــی 
مــرز  از  رفتــن  فراتــر  بــه  باشــد 
صــور سیاســی کنونــی یــا بازخوانــی 
مفاهیمــی چــون قومیــت، سیاســت، 
ملیــت یــا حتــی فرهنــگ... بــا 
ایــن حــال بایــد در نظــر داشــت کــه 
ــن  ــک از ای ــر ی ــف از ه ــوع تعری ن
مفاهیــم می توانــد حــدود و ثغــور 
از  ســازد.  دگرگــون  کا  را  بحــث 
ــاش  ــه اوج ت ــه مثاب ــی ب درک کوبان
یــا تقــای فمینیســتی آغــاز مــی 

کنیــم کــه شــما اشــاره داشــتید. ورود و نقش آفرینــی 
زنــان کوبانــی آشــکارا هیــچ مفهــوم نــاب فمینیســتی 
در خــود نــدارد. بایــد محتــاط باشــیم، فمینیســم 
در بســتری تاریخــی بــا انبوهــی از پیچیدگی هــا، 
در  مرتبــط  راه حل هــای  و  الزامــات  نگرانی هــا، 
ــن  ــت؛ م ــده اس ــد ش ــاوت متول ــا متف ــه ای کام زمین
ــران  ــان و دخت ــه ورود زن ــورد شــک دارم ک ــن م در ای
ــا  ــم. ام ــاری فمینیســتی تلقــی کن ــی را دارای ب کوبان
بلــه، ورود زنــان و دختــران در ایــن جنــگ پیام هایــی 
معنــادار و مؤثــر بــرای قشــر زنــان در خاورمیانــه دارد؛ 
بــرای زنــان فــارس، تــرک، عــرب یــا حتــی خــود زنــان 
ــه آنهــا یــادآوری می کنــد کــه مثــا فعالیــت  کــرد. ب
یــا وبســایت »آزادی هــای یواشــکی زنــان« کــه در 
ــا  ــر ی ــت همس ــی دور از حضــور و مراقب آن گاه خانم
اســتیضاح سیســتم سیاســی ـ ایدئولوژیــک چنــد 
ــد  ــاری می رهان لحظــه ای خــود را از شــر حجــاب اجب

ــا  ــدن یــک موتورســیکلت ی ــه ران ــا میــل خــود را ب ی
غیــره نشــان می دهــد، بــرای کســب آزادی و برابــری 

زنــان کفایــت نمی کنــد! 
دختــران  و  زنــان  مــواردی حرکــت  چنیــن  در 
ــیار  ــی بس ــا خوانش ــام ی ــل پی ــد حام ــی می توان کوبان
ــه در  ــه البت ــد ک ــر باش ــر و واقع گرایانه ت پراگماتیک ت
برخــی ســطوح می توانــد بــا حرکــت فمنیســیتی نیــز 
تاقــی کنــد. از طــرف دیگــر، حضــور دختــران و زنــان 
کوبانــی می توانــد در درون خــود جامعــه کــردی نیــز 
ــه  ــن پدرســاالری و ســنت  را ب محدودیت هــای بنیادی
خوبــی یــادآوری کنــد. چنیــن نگاهــی در مــورد درک 
ــا حــدی  ــه کارگاه ملت ســازی هــم ت ــه مثاب ــی ب کوبان
صــدق می کنــد. از یــک طــرف کوبانــی نمایانگــر 
ــا سرکوب شــده  جامعــه و جغرافیایــی فراموش شــده ی
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ــا  ــا از طــرف دیگــر، نشــان دهنده جهــش ی اســت؛ ام
پرشــی ایدئولوژیــک هــم هســت، از قومیــت بــه 
خلــق یــا بــه نظــر مــن مــردم؛ کاربــرد واژه هایــی نظیــر 
خلــق یــا مــردم از ســوی رهبــران نظامــی و سیاســی 
ــت  ــن مل ــه ای ــد ک ــان می ده ــه وضــوح نش ــی ب کوبان
ــه  ــر تجرب ــذارد و ب ــت بگ ــر از مل ــا فرات ــد پ می خواه
رنــج مشــترک، بــر تجربــه انــکار، ســرکوب و خشــونت 
متمرکــز شــود؛ اینجاســت کــه کارگاه ملت ســازی 
مذکــور بــه طــرزی اســتعاری تغییــر کاربــری می دهــد 
و بــه ســمت نگاهــی جهان شــمول گرا، جهان وطنــی 
یــا آنچــه عــده ای آن را چــپ می خواننــد حرکــت 

می کنــد. 
ــر دو  ــوان ه ــی می ت ــه راحت ــا ب ــن در اینج بنابرای
ــاهده  ــمول گرایی را مش ــی و جهان ش ــر ملی گرای عنص
ــرد صــورت  ــت ک ــه توســط اکثری ــی ک ــرد. مقاومت ک
می گیــرد امــا بــه هــدف دســتیابی بــه یــک دســتاورد 
دقیقــا همینجاســت  و  ناملی گــرا؛  یــا  غیرملی گــرا 
می کننــد  توقــف  کــرد  ملی گرایــان  برخــی  کــه 
برونــد و خطــر دقیقــا در  و نمی خواهنــد جلوتــر 
همیــن توقــف نهفتــه اســت. آنهــا تمایــل دارنــد 
ایــن مقاومــت را تمامــا ُکــردی تفســیر کننــد و البتــه 
دالیلــی هــم دارنــد. وجــود کنشــگران کــرد در پروســه 
مقاومــت، وجــود جغرافیــای کــردی، پروپاگانــدای 
ــارج از  ــل و خ ــرد داخ ــزاب ک ــت اح ــردی و حمای ک
ــه ذهــن القــا می کنــد کــه  آن همگــی ایــن ایــده را ب
ــن  ــا چنی ــت. ام ــردی اس ــره ک ــی یکس ــروژه کوبان پ
نیســت؛ کوبانــی در نظــر نــدارد در ملی گرایــی کــردی 

ــه تجربه هــای تاریخــی  ــی ب ــه خوب توقــف کنــد. او ب
ــود را  ــدارد خ ــر ن ــا آگاه اســت؛ در نظ پیشــین کرده
ــر دیگــری تعریــف کنــد چــون  ــا در براب در امتــداد ی
ایــن پاشــنه آشــیل شکســت همــه حرکت هــای 
ــده اند  ــق نش ــه موف ــا ک ــه آنه ــت، چ ــه اس ملی گرایان
و چــه آنهــا کــه بــا هــزار وصلــه پینــه یــک سیســتم 
سیاســی دیکتاتــور و ادغام گــرا را جعــل کرده انــد. 
همیــن تعریــف خــود مشــترک در برابــر دیگــری 
مشــترک اســت کــه اســتفاده از منابــع و امکانــات 
نامحــدود خــود متفــاوت و دیگــری متفــاوت را تحلیــل 
می بــرد. پــروژه »روژآوا« از ایــن نظــر حــاوی دو آمــوزه 
ــرای خــود کردهــا در ایــن زمینــه  اســت: آمــوزه ای ب
کــه بایــد فراتــر از گفتمــان ملی گرایــی و کپی کــردن 
ــه  ــد ب ــرد، بای ــت ـ ملت ســازی حرکــت ک ــروژه دول پ
ــا  ــه الزام ــی )ن ــیون اجتماع ــری از فورماس ــوع دیگ ن
دولــت در معنــای ارتدوکــس آن( اندیشــید کــه از یک 
ترک هــا،  تجربه هــای شکســت آلود  تکــرار  طــرف 
فارس هــا و عرب هــا نباشــد و دیگــر اینکــه بــه خــود و 
دیگــران یــادآور شــود کــه ملی گرایــی حرکتــی اســت 
واکنشــی، نــه مترقیانــه. تأکیــد بــر مرزهــای فرهنگــی 
شــدید و خشــن پریموردیالیســتی تنهــا می توانــد بــه 
ــه  ــو اینک ــد. گ ــرکوب بینجام ــگ و س ــل جن دور باط
منظــور مــن از شکســت دولــت  ـ ملــت و ملی گرایــی 
ــا  ــوز ایجادنشــده  کرده ــه هن ــه تجرب ــا محــدود ب تنه
نیســت. یادتــان باشــد کــه دولت هــای خاورمیانــه 
اصــوال موجودیت هایــی شــکننده و واکنشــی هســتند 
کــه بــا زور انــکار، محــو و یکسان ســازی فرهنگــی بــه 

هــم چســبانده شــده و هــر لحظــه امــکان فروپاشــی در 
آنهــا هســت. منظــور مــن صــرف مرزهــای سیاســی و 
جغرافیایــی نیســت کــه صــد البتــه ســاخت و بازســازی 
ــن  ــت ســاده تر اســت، منظــور م ــا به غای ــر آنه و تغیی
ــه  ــی ک ــت، مرزهای ــی اس ــی و قوم ــای فرهنگ مرزه
دولــت ـ ملت هــای خاورمیانــه در نظــر داشــتند و دارند 
ــب  ــره آن را در قال ــی، تاریخــی و غی تفاوت هــای زبان
مفاهیمــی جادویــی، اســطوره ای و جعلــی ذوب کنند و 
اساســا ذوب نمی شــود. ایــن اســت کــه روژآوا تصــور 
مــی رود بســیار دوراندیــش باشــد؛ او نمی خواهــد ایــن 
تجربــه را تکــرار کنــد ولــو اینکــه دولــت  ـ ملت هــای 
کنونــی خاورمیانــه حضــور و موجودیــت متزلــزل خود 
ــر  ــد روژآوا ب ــه رخ وی می کشــند. تأکی را پیوســته ب
ســاخت آلترناتیــوی اســت کــه بــر سیاســت های 

تفــاوت و در حیــن حــال برابــری مبتنــی باشــد. 
بنابرایــن پــروژه کوبانــی بســیار پیچیده اســت و به 
زاویــه دیــد مــا بســتگی دارد. گرچــه ایــن زاویــه دیــد 
نبایــد ذهــن مــا را از خواســت واقعــی مــردم کوبانــی 
منحــرف ســازد. جــدای از جنجــال رســانه ای و اخبــار 
ــه جنــگ،  ــوط ب ــورد مســایل مرب ضــد و نقیــض در م
آنچــه هــم اکنــون مــا در دســت داریــم قانــون اساســی 
روژآواســت. قانــون مربوطــه بــه وضــوح یــادآوری مــی 
کنــد کــه در ایــن ســرزمین همــه حــق زندگــی  دارنــد، 

بــرای زندگــی در کوبانــی شــما الزم نیســت الزامــا 
کــورد یــا مســلمان یــا زرتشــتی یــا مســیحی یــا تــرک 
ــد  ــه ســر می بری ــان ب ــن کی ــه در ای ــادام ک باشــید. م
ــودن  ــرد ب ــرف ک ــتیم. ص ــر هس ــم براب ــا ه ــه ب هم
بــرای شــما حقــی ایجــاد نمی کنــد؛ شــما الزم نیســت 
حتمــا کــورد باشــید تــا از حقــوق مســاوی برخــوردار 
باشــید و ایــن مهمتریــن ســندی اســت کــه بایــد در 
ــو  ــدن آن بــه گفتگ ــورد عملــی  ش ــورد آن و در م م
بنشــینیم. البتــه ایــن بــه هیــچ وجــه بــه معنــای انــکار 
ــکار  ــه معنــای ان کــرد بــودن نیســت، همانطــور کــه ب
فــارس بــودن یــا مســیحی بــودن هــم نیســت و ایــن 
اســت دســتاورد نظــری ایــن ملــت ســرکوب شــده و 

انکارشــده.
همیــن نــوع نــگاه اســت کــه آن را بــر پــروژه 
ــت  ـ  ــزل دول ــی و متزل ــاز، واکنش ــر، همانندس ادغام گ
ملــت برتــری می دهــد. روژآوا در نظــر نــدارد خــود را 
درگیــر بحــث بــر ســر مســایل فرهنگــی پریموردیــال 
یــا تغییرناپذیــر کنــد؛ او بــه خوبــی متوجــه فرهنــگ 
بــه مثابــه امــری برســاخته، ابداعــی و آفرینشــی شــده 
اســت؛ گرچــه ممکــن اســت ایــن را در قالــب ادبیاتــی 
علمــی یــا سیاســی مطــرح نکنــد. نکتــه بســیار مهــم 
ــم از کــرد و غیرکــرد آن اســت  ــان اع ــرای ملی گرای ب
ــا عــرب  کــه روژآوا از شــما نمی خواهــد شــما کــرد ی
ــا  ــید. ام ــد باش ــما می توانی ــید؛ ش ــیحی نباش ــا مس ی
وجــود هیچیــک از ایــن مشــخصه ها بــرای شــما 
حــق یــا امتیــازی بــه دنبــال نــدارد. چنیــن درک 
ــا  ــدون  شــک ب ــت ب ــگ و سیاس ــه ای از فرهن مترقیان
ــدارد. چــه  ــی ن ــی مطلق نگــر همخوان کمــپ ملی گرای
ــی در  ــی و دوم ــتی و همگرای ــدد همزیس ــی در ص اول
ــال  ــرای مث ــی دارد. ب ــر م ــردازی گام ب ــی غیریت پ پ
چنانچــه فرضــا پــروژه کوبانــی بــه نتیجــه برســد 
ملی گرایــان از هــر طیــف و نــوع بایــد آن را بــه چالش 
ــدازد و  ــر می ان ــری یکدســت را ب ــون دیگ ــد چ بطلبن
امکانــات جایگزیــن درون آن را برجســته  می کنــد. 
ــک و  ــای تئوری ــر چالش ه ــد منتظ ــروژه روژآوا بای پ
ــی  ــم بخش ــر می کن ــن فک ــد. م ــدی باش ــک ج پراتی
ــا حتــی غیرکــرد  از فعالیت هــای روشــنفکران کــرد ی
بایــد معطــوف بــه توضیــح و جاانداختن ایــن جابجایی 

آنچه هم اکنون ما در 
دست داریم قانون اساسی 
روژآواست. قانون مربوطه 
به وضوح یادآوری می کند 
که در این سرزمین همه حق 
زندگی  دارند، برای زندگی در 
کوبانی شما الزم نیست الزاما کورد 
یا مسلمان یا زرتشتی یا مسیحی 
یا ترک باشید. مادام که در این کیان 
به سر می برید همه با هم برابر 
هستیم. صرف کرد بودن برای شما 
حقی ایجاد نمی کند
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مهــم در مفاهیــم و واقعیت هــا باشــد؛ بــه هیــچ وجــه 
ــا  ــردی ی ــا ک ــروژه کام ــک پ ــد آن را ی ــا نبای کرده
کــردی محــض معرفــی کننــد چــون نــه تنهــا چنیــن 
نیســت، بلکــه امکانــات بالقــوه رهایی بخــش درون 

ــرد. ــده می گی ــش را نادی ــن جنب ای

رنســانس: یعنــی مــی گوییــد کــه کوبانــی »آنگونــه 
کــه هســت«، بــا آنچــه کــه طیفهــای مختلــف فکــری 
دربــاره آن مــی گوینــد فــرق دارد؟ آیــا کوبانــی/روژاوا 
نــه یــک پــروژه صرفــا چــپ و نــه یــک پــروژه صرفــا 

ملــی اســت؟

احمــد محمــد پــور: بلــه؛ در طــول چنــد مــاه اخیــر 
گفتمــان مســلط  روشــنفکران کــرد بــر آن بــوده کــه 
ــده از  ــری برآم ــا ام ــرا ی ــا ملی گ ــی را ی ــروژه کوبان پ
سیاســت های چــپ تلقــی کننــد. هــر دو طیــف نیــز 
ــال تصــور  ــن ح ــا ای ــد. ب ــا حــدی درســت می گوین ت
می کنــم هــر دو نیــز بایــد تــا حــدی محتــاط باشــند. 
صــرف کــرد بــودن اکثریــت مــردم کوبانــی و مقاومــت 
پــروژه  ایــن  بــودن  ملی گــرا  معنــای  بــه  کردهــا 
نیســت. نــه زبــان، نــه پوشــش و نــه رقــص دختــران و 
ــت  ــن را ثاب ــد ای ــی نمی توان پســران جنگجــوی کوبان
ــر  ــترک، ب ــه مش ــر تجرب ــا ب ــود آنه ــد خ ــد؛ تأکی کن
قانــون اساســی فراگیــر، بــر مفاهیمــی چــون »خلــق«، 
»همزیســتی« و نظایــر آن بــه قــدر کافــی گویاســت. 
پــروژه کوبانــی بــا تجربــه اقلیــم کردســتان یــا »هریــم 
کردســتان« نیــز شــدیدا درتضــاد اســت و صــد البتــه 
رهبــران آن را نیــز نگــران می ســازد؛ چــه اقلیــم 
ــا  ــازی ب ــت س ــت  ـ مل ــدد دول ــز در ص ــتان نی کردس
ــه  ــد ب ــما می توانی ــت. ش ــی اس ــر ملی گرای ــد ب تاکی
مطالعــه اقلیــم کردســتان بپردازیــد از قانــون اساســی 
ــود  ــن وج ــا ای ــر آن. ب ــی و نظای ــای درس ــا کتاب ه ت
ملــی گرایــان بایــد از ایــن دســتاورد کردهــا خوشــحال 
باشــند و بــه آن افتخــار کننــد؛ یعنــی فراتــر رفتــن از 
مرزهــای تاریخ گرایــی و فرهنگ  گرایــی کــه همــواره 
ــگاه بــه پشــت دارد و بــه عقــب می نگــرد. گفتمــان  ن
دیگــر چــپ بــوده اســت. بلــه، تــا آنجــا کــه شــواهد 
ــه چــپ نزدیک تــر  ــی ب دســت می دهــد پــروژه کوبان

اســت و مــن از ایــن ایــده دفــاع می کنــم بــه طــور کل. 
ــه  ــه قضی ــی ب ــه انسان شناس ــن از زاوی ــال م ــا این ح ب
نــگاه می کنــم نــه سیاســت یــا حتــی جامعه شناســی. 
گرچــه بــه اهمیــت تحلیل هــای ســاختاری واقفــم امــا 
ــم،  ــر دور نداری ــاال را از نظ ــه ب ــن ب ــگاه از پایی ــد ن بای
بایــد بدانیــم یــا بفهمیــم در ذهــن یکایــک ایــن مــردم 
ــا  ــه اینکــه م ــد ن ــا چــه می خواهن ــذرد، آنه چــه می گ

از آنهــا چــه می خواهیــم و ایــن کار آســانی نیســت. از 
دیــد مــن پــروژه روژآوا رنــگ و بــوی چــپ می دهــد 
امــا مایــل نیســتم آن را بــه چــپ تقلیــل دهــم. البتــه 
ــوم  ــی از مفه ــای ناش ــا چالش ه ــدی ی ــوع مفهوم بن ن
ــه  ــزی از آنچ ــی جــدی نیســت و چی ــف خیل و تعری
ــال رخ دادن  ــا در ح ــت ی ــال رخ دادن اس ــا در ح عم

ــد.  ــود نمی کاه ــد ب خواه

ــی  ــازمان بندی اجتماع ــی س ــر نوع ــروژه روژآوا ب پ
ـ سیاســی متمایــز اســتوار اســت کــه نظیــر آن حتــی 
در کشــورهای اروپایــی و آمریــکای کنونــی نیــز دیــده 
ــل  ــا متص ــه الزام ــزم ن ــزم، لیبرالی ــود. پلورالی نمی ش
و  بــه ســرمایه داری معاصــر، چندفرهنــگ گرایــی 
کاسموپولیتنیســم از مشــخصه های عمــده آن اســت؛ 
حرکــت بــه ســمت نوعــی موجودیــت »نادولــت«؛ 
»نادولــت ـ ملــت«. نظریــه اِکوآنارشــیزم »بوچکیــن« 
کــه مبانــی نظــری آلترناتیــو چــپ روژآواســت بــدون 
شــک اهمیــت کلیــدی دارد، امــا مشــخصه های خــاص 
روژآوا بایــد لحــاظ شــود. خــود الصــاق مفهــوم چــپ 
بــرای پــروژه روژآوا ممکــن اســت بــا توجــه بــه 
طیــف متنــوع رهیافت هــای مارکسیســتی و چــپ 
پرابلماتیــک بــه نظــر برســد. در ایــن شــکی نیســت 
کــه در نوشــته های اوجــاالن دهه هــای هشــتاد و نــود 
ــت  ــث یاف ــن مباح ــوان از ای ــور می ت ــه وف ــادی ب می
و تمایــات چــپ اوجــاالن چیــزی نیســت کــه جــای 

مناقشــه باشــد، امــا بایــد در نظــر داشــته باشــیم کــه 
ــه اســت جــز در برخــی  ــه دو ده ــک ب اوجــاالن نزدی
ــن  ــدارد و ای ــت ن ــی در سیاس ــوری عمل ــوارد، حض م
چیــزی ســاده نیســت. پ ک ک بــه عنــوان پدرمعنوی 
ــور  ــت ط ــدی اس ــدت  مدی ــلط روژآوا م ــش مس جنب
ــم  ــی خواه ــد. نم ــود و می اندیش ــری اداره می ش دیگ
بگویــم ایــن آرمان هــا فرامــوش شــده اند امــا مشــمول 

زمــان و مــکان شــده و بایــد در مــورد الصــاق مفاهیــم 
و تعاریــف دقــت الزم را بــه خــرج داد. در هــر صــورت 
پــروژه روژآوا را می تــوان بــه شــیوه های گوناگــون 
ــد، امــا اعتــراف می کنــم هنــوز در مــورد پــروژه  خوان
واقعــی روژآوا، کنشــگران، مکانیســم ها، اهــداف عملی 
و اینکــه قــرار اســت بعــدا چــه روی بدهد چیــز زیادی 
نمی دانــم. در نهایــت، عوامــل و متغیرهــای محیطــی 
دیگــری نیــز وجــود دارنــد، از سیاســت های دوپهلــوی 
ــزاب و تشــکل های  ــود اح ــا خ ــی ت ــای اقلیم دولت ه
کــردی داخــل و خــارج و نیــز دگرگونی هــای فزآینــده 
در ســاختار توزیــع و کاربــرد قــدرت در خاورمیانــه 
کــه مســئله را پیچیده تــر می ســازند. برخوردهــای 
غیرســازنده احــزاب گوناگــون اقلیــم کردســتان و 
حتــی جناح هــای سیاســی شــرق کردســتان از حیــث 

ــتند. ــؤال برانگیز هس ــفافیت س ــدم ش ع

رنســانس: امــا عناصــر اصلــی ایــن پــروژه کــه 

پروژه کوبانی با تجربه 
اقلیم کردستان یا »هریم 
کردستان« نیز شدیدا 
درتضاد است و صد البته 
رهبران آن را نیز نگران 
می سازد؛ چه اقلیم کردستان نیز در 
صدد دولت  ـ ملت سازی با تاکید بر 
ملی گرایی است. شما می توانید به 
مطالعه اقلیم کردستان بپردازید از 
قانون اساسی تا کتاب های درسی و 
نظایر آن.
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حیــات سیاســی، اجتماعــی و حتــی اقتصــادی جامعــه 
را ســامان مــی دهــد، از آبشــخور فکــری چــپ نشــات 
ــاق  ــه میث ــم ک ــی ه ــده عدالت ــان ای ــد. هم ــه ان گرفت
ــه  ــق ب ــاز متعل ــد ب ــی گوی ــخن م ــاره آن س روژاوا درب
چــپ اســت. هرچنــد مجموعــه ای از  ویژگیهــای 
کردســتانی بــودن هــم در آن بــه چشــم مــی خــورد. 

ــه پیشــترعنوان  ــور: همانطــور ک ــد پ ــد محم احم
ــل  ــم تعجی ــن در کاربســت و الصــاق مفاهی ــردم، م ک
نــدارم، آنچــه بایــد مهــم تلقــی شــود آن  چیزی اســت 
ــام  ــا انج ــا و واقع ــردم عم ــوی م ــه در روژآوا از س ک
ــردم  ــن م ــن ای ــا اندیشــیده می شــود؛ آنچــه در ذه ی

ــه مفهــوم  ــر هــر گون یــا می گــذرد بایــد ب
ی  ر مــن پیشــی گیــرد. تصــو

بــا ایــن نظــر موافقــم کــه بســیاری از ایده هــای حاکــم 
بــر ایــن جنبــش رنــگ و بــوی چــپ دارنــد، امــا همین 
مفاهیــم دارای ســنت فلســفی و نظــری طوالنــی و گاه 
متداخــل در دیگــر رویکردهــای نظــری هــم هســتند. 
گرچــه ایــن اصــول و جریــان روشــنفکری عمومــا بــه 
چــپ نســبت داده می شــود، امــا تبارشناســی فلســفی 
آنهــا الزامــا چنیــن نیســت. مفاهیمــی چــون عدالــت 
ــرا نیســتند گرچــه  ــا مفاهیمــی چپ گ ــا آزادی الزام ی
ممکــن اســت از ســوی چپ هــا بــه کار گرفتــه شــوند. 
ــت  ــیوه  مدیری ــه ش ــت ک ــت اس ــال درس ــن ح ــا ای ب
و  تمرکززدایــی  کانتون هــا،  ســازمانی  و  سیاســی 

ــورد  آنارشــیزم اکولوژیکــی آن مفاهیمــی هســتند م
تأکیــد چپ هــا و مخصوصــا رهیافــت بوکچینــی؛ 
بــه عــاوه زمانیکــه واژه چــپ بــرای توضیــح جنبــش 
روژآوا بــه کار گرفتــه مــی شــود بایــد انشــعابات 
نظــری مارکســیزم، از شــکل ارتدوکــس آن تــا نحلــه 
ــه در  ــرد. در حالیک ــرار گی ــر ق ــد نظ ــی آن م بوکچین
مارکســیزم، دولــت بــه طبقــه کارگــر ســپرده می شــود 
در چــپ آنارشیســتی حکومــت مانــع دمکراســی و 
آزادی قلمــداد می شــود؛ بنابرایــن مفهــوم نادولــت 
جایگزیــن دولت  شــده و دولت ـ ملــت چونان واحدی 
متمرکــز، ســرکوبگر و یکسان ســاز تلقــی می شــود 
ــروژه ای  ــرد؛ پ ــد از تشــکیل آن خــودداری ک ــه بای ک

کــه در جنــوب کردســتان، اقلیــم کردســتان، بــا 
حــرص و ولــع 

م  قــرار اســت دنبــال شــود. تمــا
ــروژه  ــر پ ــت دیگ ــت ـ مل ــه دول ــت ک ــن معناس در ای
روژآوا بــه حســاب نمی آیــد امــا از حیــث مدیریتــی و 
ســازمانی همچنــان وجــود نوعــی شــکل بندی سیاســی 

ضــرورت خواهــد داشــت. 
علیرغــم همــه ایــن مــوارد مــا در مــورد انســان هایی 
صحبــت می کنیــم کــه حضــور دارنــد، وجــود دارنــد و 
دارای مشــخصه های فرهنگــی و اجتماعــی و سیاســی 
خــاص خــود هســتند. پیاده کــردن چنیــن سیســتمی 
در عمــل کار ســاده ای نخواهــد بــود. مــن فکــر می کنم 
در اینجــا بایــد دو بســتر بســیار مهــم مــورد مداقــه قرار 
گیرنــد. نخســت بســتر داخلــی اســت، منظــورم وجــود 

ــه روژآواســت  ــی و آگاهــی الزم در بطــن جامع آمادگ
کــه زمینــه انتقــال ایــن جامعــه بــه ایــن نــوع مدیریت 
ــت فراهــم شــود؛  ــن مدیری ــر از آن حفــظ ای و مهمت
ــی از  ــی ناش ــارهای بیرون ــا و فش ــود زمینه ه دوم وج
دولــت ـ ملت هــای پیرامــون اســت کــه می توانــد بــر 
کــم و کیــف عملیاتی شــدن آن مؤثــر باشــد، در ایــن 
میــان ممکــن اســت برخــی احــزاب و جریانــات کــردی 
نیــر آنگونــه کــه انتظــار مــی رود، همــراه نباشــند. مــن 
بــه هیــچ وجــه در مــورد امــکان عملی شــدن ایــن نــوع 
تفکــر و مــدل سیاســی ناامیــد نیســتم امــا بــا این حــال 
بســترهای داخلــی و خارجــی آن بایــد بــا دقــت و بــه 

طــرزی انتقــادی مــورد بررســی قــرار گیــرد.

رنســانس: آیــا منظورتــان ایــن اســت 
ــی  ــق میدان ــکاش و تحقی ــا کن ــا ب ــه تنه ک
ــرد  ــی ب ــروژه پ ــن پ ــی ای ــر اصل ــه جوه ــوان ب ــی ت م
ایدئولوژیــک  و  تئوریــک  تعابیــر  و  اصطاحــات  و 
بــرای خوانــش وضعیــت کنونــی چنــدان مفیــد فایــده 

نیســتند؟

احمــد محمــد پــور: ببنیــد من نمی خواهــم اهمیت 
ــنفکری و  ــل روش ــفی محاف ــا فلس ــری ی ــث نظ مباح
دانشــگاهی را دســت کــم بگیــرم و بــه ضــرورت وجــود 
مفروضــات و نظریه هــا در هــر مرحلــه ای از تحقیــق و 

گفتگــو واقفــم. بنابرایــن نمی خواهــم بحــث امروزمــان 
را بــه جنبه هــای تکنیکــی و فنــی تقلیــل دهــم. بحث 
مــن بســیار ســاده اســت. مــا هنــوز از آنچــه عمــا در 
ــی مــردم،  ــی و ذهن ــذرد، از نظــام معنای روژآوا می گ
از ایده هــای همگــرا و واگــرا، از اینکــه دقیقــا چــه 
ــود  ــام ش ــد انج ــا بای ــت ی ــه اس ــورد عاق ــروژه ای م پ
اطــاع دقیقــی نداریــم. یادتــان باشــد ایــن بــا مقولــه 
مقاومــت کوبانــی و کوبانــی بــه منزلــه نمــاد مقاومــت 

و شــجاعت متفــاوت اســت. 
ــار  ــات و اخب ــر روز اطاع ــه و ه ــر لحظ ــه ه گرچ
فراوانــی منتشــر می شــود و افــرادی نیــز در آنجــا 
حضــور دارنــد کــه بــه طــور منظــم بــا جنگجویــان یــا 
ــه  ــا ب ــه اینه ــا هم ــد ام ــت می کنن ــان صحب فرمانده
ــداف،  ــم ها، اه ــا از مکانیس ــه م ــت ک ــای آن نیس معن
ــی  ــاع کاف ــگ اط ــر در جن ــای درگی ــراد و طرف ه اف
داریــم. امــا بــاز تأکیــد دارم ایــن بــه معنای آن نیســت 
کــه مــردم مقاومــت نمی کننــد یــا شــهید نمــی شــوند 
یــا حماســه نمی آفریننــد. ایــن دو مقولــه از هــم جــدا 
هســتند. مــا از مردم و مســئوالن روژآوا انتظــار نداریم 
ــراز نظــر کننــد  ــه طــرزی سیســتماتیک و علمــی اب ب
امــا از تحلیلگــران و صاحبنظــران کــرد چنیــن انتظاری 
ــد بیشــتر  ــا بای ــد باشــد؛ آنه ــه جاســت و بای ــا ب کام
نگــران واقعیت هــا باشــند تــا نگــران نگرانی هــای 
ــده  ــتدالل های مطرح ش ــوارد اس ــیاری م ــود. در بس خ
ــا واقعیــت همخوانــی نــدارد یــا دســت کــم  چنــدان ب

ــود. ــه می ش ــه گفت ــه نیســت ک آنگون
ــه اتفــاق کردهــا در هــر چهــار  اکثریــت قریــب ب
بخــش کوردســتان انتظــار داشــتند ترکیــه وارد عمــل 
ــن  ــز چنی ــوز نی ــد؛ هن ــاع کن ــی دف ــود و از کوبان ش
انتظــاری مــی رود. مــن چنیــن انتظــاری نداشــتم، چــه 
ــت و  ــه غنیم ــرای ترکی ــش ب ــش داع ــود و پیدای وج
ــن  ــودی آن چیــزی کــه چندی ــرای ناب ــود ب ــزاری ب اب
دهــه اســت بــا آن مبــارزه می کنــد، در خوشــبیانه ترین 
شــرایط، ترکیــه بــه انــدازه کافــی جریان هــای اســامی 
تنــدرو دارد و حتــی بنــدرگاه انتقــال آنهاســت، چیــزی 
ماننــد پــل بیــن شــرق و غــرب؛ ترکیــه نفــع خــود را 
ــای  ــاهد فروپاشــی کانتون ه ــه ش ــد ک ــن می بین در ای
ــان  ــد پیم ــر قی ــد روژآوا باشــد و از طــرف دیگ نیم بن

ترکیه به اندازه کافی جریان های 
اسالمی تندرو دارد و حتی بندرگاه 
انتقال آنهاست، چیزی مانند پل بین 
شرق و غرب؛ ترکیه نفع خود را در 
این می بیند که شاهد فروپاشی 
کانتون های نیم بند روژآوا باشد و از 
طرف دیگر قید پیمان کذایی خود با 
پ ک ک را نیز بزند.
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کذایــی خــود بــا پ ک ک را نیــز بزنــد. پیمانــی کــه 
ــد  ــرا نخواه ــتی اج ــه درس ــز ب ــاورم هرگ ــن ب ــر ای ب
ــردی  ــرات سیاســی و راهب شــد، بلکــه مشــمول تغیی
دولت هــای منطقــه می شــود! در نظــر مــن، سیاســت 
نوعثمان گرایــی ترکیــه اســامی اردوغــان از حیــث 
ــا ترکیــه شــدیدا ملی گــرای دوران  ماهــوی تفاوتــی ب
آتاتــورک  و اعقــاب او نــدارد. بــه همیــن ســادگی بــر 
ــم  ــر ه ــا اگ ــرد ی ــه نمی ک ــه مداخل ــاورم ترکی ــن ب ای
چنیــن می کــرد مســلما خیــر سیاســی باالتــری بــرای 

وی در پــی داشــت. 
اســتدالل مشــابهی  هم در مورد حمایت های اقلیم 
کردســتان داشــتم؛ یادتــان باشــد اقلیــم کردســتان بنــا 
بــر اهــداف خویــش مبنــی بــر دولــت ـ ملــت ســازی 
کــردی و ملی گرایــی کــردی بایــد بــه تناســب زمــان 
و مــکان نســبت بــه هرگونــه تحــرک سیاســی کردهــا 
ــاوت نباشــد،  ــتان  بی تف ــر کوردس ــای دیگ در بخش ه
گــو اینکــه مــدل روژآوا بــا رویکــرد نادولت گرایــی 
خــود و فورماســیون چــپ خبــر خوشــی بــرای اقلیــم 
ــه هــر حــال، بعــد از یــک  کردســتان هــم نیســت! ب
مــاه و نیــم و تحــت فشــارهای افــکار عمومــی کردهــا و 
نیــز گفتگوهــای فــراوان بــود کــه اقلیــم کردســتان بــا 
اعــزام چنــد ده نفــر پیشــمرگ و ســاح های اهدائــی 
ایــران و آمریــکا آن هــم در گرماگــرم رقابت هــای 
ــه در  ــه مداخل ــم ب ــود اقلی ــل خ ــی در داخ درون حزب
کوبانــی پرداخــت و البتــه هنــوز نتایــج ایــن مداخلــه 
ــز  ــردی نی ــر ک ــدان روشــن نیســت. احــزاب دیگ چن
مواضعــی اتخــاذ کردنــد کــه واگرایی از ســر و رویشــان 

می باریــد.

ــدون علــت و  ــده ای ب ــانس: امــا هیــچ پدی رنس
خــود بــه خــودی شــکل نمــی گیــرد. بــه عبــارت دیگر 
ــایر  ــکا و س ــرد آمری ــش عملک ــم از نق ــی توانی ــا نم م
بازیگــران منطقــه ای و جهانــی در پیدایــش زمینــه و 

ــرای ظهــور داعــش را نادیــده بگیریــم. بســتر ب

ــه  ــور، چ ــش چط ــه داع ــور: اینک ــد پ ــد محم احم
زمانــی، چگونــه، بــا چــه عنــوان، تحــت چــه شــرایطی 
و از طریــق چــه مکانیســم هایــی ظاهــر شــد، و اینکــه 

ــران  ــا بازیگ ــل و فرآینده ــن مراح ــک از ای ــر ی در ه
سیاســی و حامیــان مالــی و همــکاران محلــی )وحتــی 
کــردی( دقیقــا چــه و کــه بودنــد و مخصوصــا ترکیــب 
درونــی آنچــه تحــت عنــوان داعــش خوانــده مــی 
ــه اســت.  ــوز پاســخ درخــور توجهــی نیافت شــود، هن
مــن نمی خواهــم بگویــم کــه کســی بایــد بــرود و 
ایــن داده هــا را بیــاورد، امــا صحبــت کــردن در قالــب 
داعیه هــا و اظهــارات کلــی را نیــز بــه منزلــه دورشــدن 
از واقعیــت و شکســت در واکنــش مناســب می دانــم. 
ــَش  ــا و داع ــن کرده ــگ بی ــا جن ــی تنه ــگ کوبان جن
ــداف  ــروه، اه ــر دو گ ــی ه ــازماندهی درون نیســت. س

و تمایــات افــراد و طرف هــای گوناگــون 
درگیــر بســیار پیچیــده، چنــد ســطحی و چنــد 

بعــدی اســت. 
آشــکارا برخــی رهبــران نظامــی )نــه سیاســی( 
کوبانــی آمریــکا را عامــل پیدایــش داعــش می داننــد، 
ــاران  ــه بمب ــورد ب ــن م ــکا در چندی ــه آمری ــال آنک ح
داعــش پرداخــت و دورادور نقشــی مهــم در تضعیــف 
داعــش در چنــد قدمــی کوبانــی داشــت. ایــن گــزاره 
ــش کار  ــش داع ــه پیدای ــت ک ــاده  لوحانه اس ــیار س بس
ــه  ــدی و البت ــیار کلی ــه بس ــت. نکت ــکا و اروپاس آمری
فراموش شــده آن اســت کــه در ســطحی کان تــر 
جنــگ کنونــی بیــن داعــش و آمریکاســت نــه داعــش 
ــوژی و  ــازوکار، ایدئول ــث س ــش از حی ــا. داع و کرده

شــکل بندی بــا القاعــده، طالبــان و دیگــر جریان هــای 
نظامــیـ  سیاســی اســامی کامــا مجزاســت؛ پدیــده ای 
اســت دارای خاســتگاه مــدرن و ســاماندهی خــاص 
سیاســی و نظامــی. هــدف داعــش زمین گیرکــردن 
آمریکاســت در ایــن بخش از خاورمیانــه. هدف داعش 
از اینهمــه نمایش هــای قســاوت و بــی رحمــی چیــزی 
نیســت جــز پــروردن حــس انتقــام؛ او می خواهــد 
آمریــکا را وادار بــه انتقــام کنــد، اینکــه نیــروی زمینــی 
پیــاده کنــد و نبــرد تــن بــه تــن آغــاز شــود. داعــش 
به خوبــی بــه نقــاط ضعــف آمریــکا و تجربه هــای 
گذشــته آگاه اســت. حملــه بــه کوبانــی گرچــه حملــه 

ــود، امــا  ــه یــک شــهر کردنشــین و حماســه آفرین ب ب
جنــگ بــر ســر چیــز دیگــری بــود و هســت. جنــگ با 
کــس دیگــری بــود و هســت گرچــه داعــش اکنــون بــه 
صراحــت از جنــگ بــا کردهــا می گویــد و ایــن کامــا 
طبیعــی اســت، زیــرا کردهــا تنهــا نیــروی بی بدیــل و 
سازماندهی شــده و قدرتمنــدی بودنــد و هســتند کــه 
در خــاء نظامــی و سیاســی در عــراق و ســوریه جلــوی 
نیــز  هنــوز  و  گرفتنــد  را  داعــش  پیش روی هــای 
ضربــات محکــم و کمرشــکنی بــر آنهــا وارد کرده انــد. 
بنابرایــن مــن طبیعــی می دانــم کــه در ایــن مرحلــه 
کردهــا نیــز بــه فهرســت دشــمنان داعــش اضافــه 
ــروی  ــک نی ــر، داعــش ی شــده باشــند. از ســوی دیگ
ــازماندهی آن  ــا س ــت، ام ــدا نیس ــت و یک ص یک دس

کم نظیــر اســت، طــوری کــه مســایل و ناهمگونی هــای 
درونــی آن بــه چشــم نمی آیــد دســت کــم به ســادگی. 
داعــش ترکیبــی اســت از گروه هــا و افــراد پان عــرب، 
بعثــی، اســامی، بــه اضافــه تروریســت های توریســت  
ماننــد کــه از گوشــه و کنــار دنیــا گردهــم آمده انــد. در 
ایــن میــان، تنفــر تاریخــی، سیاســی و فرهنگــی هــر 
ــی پان عربیســم، بعثیســم و  ــی )یعن ــروی اصل ســه نی
اسامیســم( از کردهــا کامــا واضــح بــه نظــر می رســد؛ 
گرچــه وارد جزئیــات آن نمی شــوم. در هــر صــورت، 
جنــگ کنونــی بــه نوعــی منافــع آمریــکا را در راســتای 
ــاز تأکیــد دارم  منافــع کردهــا قــرار داده اســت. امــا ب

پیدایــش داعــش از زمینه هــای داخلــی خــاص عــراق 
پــس از ســقوط صــدام، خشــونت و پاکســازی اعــراب 
ــه ای  ــای منطق ــی و مداخله ه ــوری مالک ــنی دوره ن س
بــرای حفــظ اســد و بی تفاوتی هــای دول قدرتمنــد در 
ــزد و  ــر می خی ــی ب ــال نسل کشــی در ســوریه کنون قب
ــد یــک ســناریوی ســاده و جعلــی باشــد. در  نمی توان
ــی، نظامــی و سیاســی  ــان موقعیــت جغرافیای ــن می ای
کردهــا از یــک طرف و دســت های پشــت پــرده برخی 
ــا دو حــزب  ــه ظاهــر دوســت ب دولت هــای اقلیمــی ب
اصلــی اقلیــم کردســتان، بــه طــرزی تحســین برانگیز 
ــتان را  ــت و کردس ــا انداخ ــن کرده ــه زمی ــوپ را ب ت
بــه هــدف و نقطــه مقابــل داعــش تبدیــل کــرد، حــال 
ــا  ــری ب ــش درگی ــه داع ــدف اولی ــک دارم ه ــه ش آنک

 احتماال از ارسال نامه »مال کامران« 
به »صالح مسلم« خبر دارید؛ من نه 
تنها متن این نامه را خنده دار و فرد 
نویسنده را بی پشتوانه نمی دانم که 
برعکس خیلی هم آن را جدی می گیرم. 
بخش عمده ای از ساختار فرهنگی و 
اجتماعی کردستان در هر چهارپارچه 
آن هنوز متثاثر از دین یا سنت است 
که نقاط تالقی و مشترک فراوانی با 
هم دارند. متن نامه بسیار خواندنی 
است
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کردهــا بــوده باشــد!

ــل  ــع و عوام ــه موان ــما چ ــر ش ــه نظ ــانس: ب رنس
بازدارنــده ای ممکــن اســت در برابــر تجربــه کوبانــی و 
روژاوا وجــود داشــته باشــند؟ اصــوال تــا چــه انــدازه ای 
بــرای موانــع درونی/بومــی جامعــه کردســتان اهمیــت 

قایــل هســتید؟

احمــد محمــد پــور: مــن در مــورد خواســت مــردم 
روژآوا بــرای آزادی، عدالــت و دمکراســی شــک نــدارم، 
ــود  ــی خ ــا درک عمل ــع ب ــا از وقای ــری م ــا درک نظ ام
ــاوت دارد.  ــیار تف ــش رو بس ــای پی ــردم از جریان ه م
نکتــه ای کــه از ســوی بســیاری از صاحبنظــران و حتی 
ــه  ــه ب ــود توج ــه می ش ــده گرفت ــورد نادی ــران ک رهب
ــتان  ــی در کردس ــی و فرهنگ ــای اجتماع پیچیدگی ه
اســت؛ احتمــاال از ارســال نامــه »مــا کامــران« بــه 

»صالــح مســلم« خبــر داریــد؛ مــن نــه تنهــا 
متــن ایــن نامــه را خنــده دار و فــرد نویســنده 
برعکــس  کــه  نمی دانــم  بی پشــتوانه  را 
ــرم. بخــش  ــی هــم آن را جــدی می گی خیل
ــی  ــی و اجتماع ــاختار فرهنگ ــده ای از س عم
کردســتان در هــر چهارپارچــه آن هنــوز 
متثاثــر از دیــن یــا ســنت اســت کــه نقــاط 
ــد.  ــا هــم دارن ــی ب ــی و مشــترک فراوان تاق
متــن نامــه بســیار خواندنــی اســت؛ مــا 
کامــران بــا زیرکــی تمــام داعــش را از یــک 
ــتعاره ای  ــه اس ــامی ب ــاب اس ــوژی ن ایدئول
بــا  و  داده  ارتقــا  توتالیتاریانیســم  بــرای 
آن بــه قوانیــن برابرگــرا و لیبــرال روژآوا 
ــح مســلم هشــدار  ــه صال تاختــه اســت. او ب
ــه  ــد ک ــی کن ــادآوری م ــه او ی ــد و ب می ده

ــدس  ــرع مق ــد ش ــون بای ــد قان ــروع تولی ــع مش منب
و اســام باشــد. تصــور نمــی کنــم پرداختــن بــه 
ــی  ــگاه و لیبرالیســم و برابرگرای ــن ن ــن ای ــت بی ضدی
مــورد نظــر رهبــران و بخشــی از مــردم روژآوا یــا 
ــح داشــته  ــه توضی ــازی ب باکور)شــمال کردســتان( نی
ــم  ــتان ک ــی در کردس ــن نگاه های ــود چنی ــد! وج باش
ــا اجتمــاع  ــه ت ــدرو گرفت نیســتتند؛ از ســلفی های تن

ــداران  ــرآن )طرف ــب ق ــه روی چــون اعضــای مکت میان
ــی زاده در شــرق کردســتان(. جنبشــهای  ــد مفت احم
ــاوت  ــم تف ــا ه ــم ب ــدر ه ــر ق ــتان ه ــی در کردس دین
ــرای  ــون و چ ــرش بی چ ــر پذی ــر س ــند ب ــته باش داش
شــریعت بــه مثابــه منبــع قانــون و برنامــه مدنــی کاما 
ــی«  ــد »کردایت ــه نمی توانن ــا گرچ ــد. آنه ــم دارن تفاه
ــه  ــد و حتــی ب ــر ســؤال ببرن ــا هویــت کــردی را زی ی
آن تمایــل نیــز دارنــد، امــا بــه طــرزی عملــی هرگــز 
ــیر  ــادگی در مس ــه س ــتان ب ــد کردس ــازه نمی دهن اج
ــردارد. جنبشــها  توســعه فرهنگــی و اجتماعــی گام ب
و احــزاب مشــابهی را می تــوان در روژآوا و باکــور 
ــر  ــک رهب ــرد. ی ــام ب ــردی( ن ــا ک ــزب اهلل عمدت )ح
ــا را از  ــادگی اینه ــه س ــد ب ــردی نبای ــنفکر ک ــا روش ی
ــم  ــا از قل ــد ی ــود حــذف کن ــی خ ــل و پیش بین تحلی
بینــدازد. بــه ایــن طیــف رنگارنــگ احــزاب اســامی، 
ــی  ــیره ای و فرهنگ ــنت های عش ــی س ــاری برخ پافش

دیــد  کنیــد. خواهیــد  اضافــه  هــم  را  تاریخــی  ـ 
ــه ســاختار  مســئله ای شــوخی بردار نیســت. نگاهــی ب
توزیــع قــدرت و مشــکات مربــوط بــه ثبــات سیاســی 
و اجتماعــی اقلیــم کردســتان اهمیــت وجــود احــزاب 

ــرد. ــد ک ــته خواه ــان برجس ــامی را برایت اس
از دوران جنــگ داخلــی کردهــا در فاصلــه ســال های 
ــادی نمی گــذرد، چیــزی کــه  ــا 1995 زمــان زی 1991 ت

از آن تحــت نــام برادرکشــی یــاد می شــود. در آن 
ــر از طرفیــن کشــته شــدند. خــود  برهــه هــزاران نف
احــزاب جنــوب کردســتان زمینــه ورود دولتهــای 
ــی  ــاختند. جنگ ــم س ــن دوران فراه ــی را در ای اقلیم
تکان دهنده تــر  و  بیشــتر  بســیار  آن  تلفــات  کــه 
ــن  ــای ای ــود. پیامده ــنگال ب ــه ش ــش ب ــه داع از حمل
جنــگ را هنــوز می تــوان در جنــوب کردســتان دیــد. 
رویــدادی کــه در شــاهرگهای فرهنــگ و خاطره هــای 
النــه  دهشــت انگیز  طــرزی  بــه  مــردم  فرهنگــی 
گزیــده اســت. در مــورد انفــال هــم بــه همیــن شــکل؛ 
اقلیــم کوردســتان از گنجانــدن تاریــخ و جزئیــات 
انفــال بــه دالیلــی ناتــوان اســت و تنهــا در حــد یــک 
ــود  ــی وج ــب درس ــورد آن در کت ــه در م ــا دو صفح ی
یــا  بــرادران عــرب  بایــد مراقــب دل  دارد. چــون 
»جاش «هــا )مــزدوران کــرد( باشــند. آخــر آنهــا نیــز 
کــرد هســتند و باخــره در ایــن منــزل حضــور دارنــد. 

در ذهــن ســاده همــه مــا چنیــن گفتــه می شــود 
یعنــی  جاش بــودن  نمی دانســته اند  آنهــا  کــه 
چــه ... فریــب خورده انــد ... از ســر ناچــاری و 
بــه زور بــوده اســت ... بعــدا در نابــودی صــدام کمــک 
کرده انــد .... باخــره هــر کســی اشــتباه می کنــد، در 
ــا و  ــر ملت ه ــر در دیگ ــاش هســت، مگ ــا ج ــه ج هم
ــا!!  ــا هــم مثــل آنه ــوده اســت، م دولت هــا جــاش نب

ــه اســتداللی  ــن پاســخ ها هیچکــدام ب ــن ای ــد م از دی
ــی  ــان کل ــده نمی انجامــد. هــدف مــن از بی تبیین کنن
ایــن مــوارد جلــب توجــه رهبــران و روشــنفکران 
ــه کــردی اســت  ــی خــود جامع ــع داخل ــه موان ــرد ب ک
ــا آن  ــند آن را در دامــن ایــن ی ــته نکوش ــه پیوس ک
ــؤاالت  ــن س ــه ای ــد ب ــه بتوانن ــد. بلک ــت بیندازن دول
ــد،  ــار برون ــا  کلنج ــا آنه ــد، ب ــخ دهن ــر پاس زمین گی
ــم  ــد. می خواه ــاره بیابن ــد و راه چ ــا را درک کنن آنه
ــا روی زمیــن،  ــم کــه وقتــی م ــن را خاطرنشــان کن ای
ــا  در جــاده و کــوه و کمــر حرکــت می کنیــم قضایــا ب
قــدری  علوم اجتماعــی  کتابهــای  داخــل  ایده هــای 
متفــاوت می شــوند!! از دیــد مــن، »جــاش« موضوعــی 
اســت کــه می توانــد یــک حــوزه مطالعاتــی را بــه خــود 
ــا  ــرور ی ــات ت ــوزه مطالع ــد ح ــد؛ مانن ــاص ده اختص
مطالعــات فرهنگــی، یــا حتــی پسااســتعماری! شــاید 
ــت  ــخن گف ــز س ــی« نی ــته »جاش پژوه ــوان از رش بت
ــا  ــوگرافی« ی ــا »جاش ــولوژی« ی ــا از »جاش ی
»جاشیســم«! بــرای مــن جــاش از زمینــه ی 
خاصــی  بســیار  روان کاوانــه  و  تاریخــی 
مطالعــات  گرچــه  می گیــرد.  سرچشــمه 
ــا حتــی نادقیقــی در مــورد پدیــده  دقیــق ی
جــاش در کردســتان انجــام نشــده امــا ســن 
و ســال مــن دســتکم ایــن اجــازه را بــه مــن 
ــا  ــه غالب ــن »گون ــورد ای ــه در م ــد ک می ده
غالــب« در شــرق کردســتان صحبــت کنــم، 
البتــه نــه در ایــن مصاحبــه! جاش هــا از 
ــی  ــکار و ب ــرار بی ــا مشــتی اف ــد مــن تنه دی
ــا  ــت ی ــن دول ــرای ای ــه ب ــتند ک ــغل نیس ش
آن دولــت کار کننــد. آنهــا مفهــوم ذاتــی و 
جوهــری ملیــت یــا هویــت یکســان کــردی 
چپ هــای  و  ملی گرایــان  عاقــه  مــورد 
روشــنفکر را نیــز بــه چالــش می کشــند، مشــروط بــر 
آنکــه هویــت و ملیــت را امــری برســاخته، آفرینشــی 
و ابداعــی در نظــر بگیریــم؛ گرچــه جاش هــا در ابتــدا 
تعــدادی افــراد تفنــگ بــه دســت بودنــد، امــا امــروزه 
می تــوان یــک نــوع شناســی بســیار پیچیده تــر از 
آن ارایــه داد؛ از جاش هــای ســنتی، تــا جاش هــای 
فرهنگــی یــا روشــنفکر، جاش هــای سیاســی و حتــی 

جاش ها در ابتدا تعدادی افراد تفنگ 
به دست بودند، اما امروزه می توان 
یک نوع شناسی بسیار پیچیده تر 
از آن ارایه داد؛ از جاش های سنتی، 
تا جاش های فرهنگی یا روشنفکر، 
جاش های سیاسی و حتی جاش های 
اقتصادی؛ اگر استعاری تر فکر کنیم.
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جاش هــای اقتصــادی؛ اگــر اســتعاری تر فکــر کنیــم. 
ــه »جــاش«  ــی جامعــه کردســتان ب ــد زمان ــادم می آی ی
ــن  ــود. جاش هــا را همچنی ــاش« تقســیم شــده ب و »ب
می تــوان در قالــب یــک پیوســتار از جــاش بســیار 
ــه  ــدارد!( ب ــوخی ن ــس ش ــا هیچک ــه ب ــاک )ک خطرن
ــه  ــت )ک ــردم دوس ــاش م ــاک، ج ــه خطرن ــاش نیم ج
بــه هموطنــان کمــک می کنــد( و  در حــد تــوان 
جــاش خنثــی )کــه فقــط حقوقــش را می گیــرد و 
ایدئولــوژی را بــه درک واصــل می ســازد( تقســیم 
کــرد. همــه می داننــد در بســیاری از عملیات هــای 
ــا   ــش جاش ه ــتان ها نق ــی در کردس ــای اقلیم دولت ه
بــه قــدر کافــی برجســته بــوده اســت. خــوب االن ایــن 
جاش هــا کجــا هســتند؟ مســلما همــه نمرده انــد! 
تعــداد زیــادی از آنهــا زنده انــد و البــد در مناصــب ریــز 
ــم  ــهیم اند. مه ــا س ــه ج ــی در هم ــت حکومت و درش
ــا  ــان جاش ه ــا و قربانی ــون جاش ه ــه اکن ــت ک آن اس
ــم  ــوار ه ــه دی ــوار ب ــتاها دی ــق و روس در برخــی مناط
ــده  ــوز زن ــی هن ــره  جمع ــا خاط ــد. ام ــی می کنن زندگ
ــرض  ــا ف ــیده اند. ب ــر را نبخش ــردم همدیگ ــت؛ م اس
ــیل های  ــم پتانس ــا نمی دانی ــز م ــی نی ــش مقطع بخش

جاش فعالــی چطــور و چــه زمــان مجــددا ســر بــاز مــی  
ــاور کــه مــا  زننــد. ایــن نــوع نــگاه بــه قضیــه، ایــن ب
یــک ملتیــم، یکســان هســتیم، بــا یــک درد و تجربــه 
مشــترک، بــا یــک تصویــر، بــا یــک اجتمــاع تخیلــی 
آندرســونی یــا هــر مفهوم خــوش سروســیمای دیگری 
را بــه چالــش می کشــد. چــون مــا یکــی نیســتیم. مــن 
ــود  ــه وج ــون ب ــردم چ ــرح ک ــا را مط ــه جاش ه تجرب
عناصــری مشــابه در همــه بخش هــای کردســتان بــاور 
ــا  ــر ام ــازم. خی ــم س ــم کســی را مته دارم. نمی خواه
ــر  ــی دارد. اگ ــای عمل ــت و پیامده ــؤال اس ــا س اینه
وجــود جنبش هــای سیاســی کــردی یــا پیشــمرگه ها 
ــه آزادی و  ــتیابی ب ــرای دس ــا ب ــت کرده ــاد مقاوم نم
ــا در  ــود جاش ه ــس وج ــری اســت، پ ــتقال و براب اس
ــه  ــد؟ البت ــد باش ــه می توان ــانگر چ ــاس نش ــن مقی ای
می گویــد  کــه  هســت  آمــاده ای  و  حاضــر  پاســخ 
ــاری و  ــر ناچ ــا از س ــده اند، ی ــه زور جــاش ش ــردم ب م
بیــکاری! پــس تکلیــف آنهــا کــه زور هــم شــنیدند 
ــی  ــه م ــدند چ ــاش نش ــتند و ج ــم زیس ــر ه و در فق
ــا  ــدم ت ــل ش ــارز متوس ــال ب ــن مث ــه ای ــن ب ــود؟ م ش
از وجــود چنیــن شــکاف ها و ترک هایــی بــر بدنــه 
فرهنــگ و اجتمــاع کــردی طفــره نــروم. از دیــد 

مــن برخــاف دیــد بســیاری، موانــع داخلــی فرهنــگ 
ــا  ــع خارجــی صرف ــده اســت و موان ــردی تعیین کنن ک

ــی باشــد.  تشــدیدکننده م
نکتــه دیگــری کــه بایــد چــپ یــا راســت یــا هــر 
ــوژی دیگــری در شــمال کردســتان و روژاوا در  ایدئول
ــادی و  ــاختار اقتص ــه س ــه ب ــد، توج ــته باش ــر داش نظ
ــم  ــتان ه ــش از کردس ــن دو بخ ــت. ای ــتی اس معیش
در نتیجــه سیاســتهای دولت هــای اقلیمــی و هــم 
تحــت تأثیرشــرایط خــاص محیطــی و جغرافیایــی 
ایــن  از کمبــود منابــع رنــج می برنــد. گرچــه در 
میــان غــرب کردســتان دارای منابــع نفتــی اســت. در 
مــورد شــمال کردســتان بــا فــرض ثابــت نگــه داشــتن 
همــه  متغیرهــای سیاســی، مســئله تأمیــن اقتصــادی 
و ایجــاد توســعه اقتصــادی امــری اســت کلیــدی؛ 
چــون بــرای یــک دولــت یــا مدیریــت سیاســی تــازه 
متولدشــده تصــور نمی کنــم اتــکا بــه ارکان اقتصــادی 
نظیــر کشــاورزی یــا دامــداری بتوانــد از پــس مدیریت 
اقتصــادی یــک جامعــه بیســت میلیونــی برآیــد. بــه 
عــاوه منابــع زیرزمینــی و نفــت دم دســتی نیــز فراهم 
نیســت تــا بــه ســبک حکومــت اقلیــم بــر بســیاری از 

ــن  ــر ای ــا را بپوشــاند. ب ــا آنه ــد ی ــق آی مشــکات فای
ــی کار  ــازمانی سیاس ــن س ــدای اداره چنی ــاس، اجن اس
آســانی نیســت. قضیــه در مــورد غــرب کردســتان 
ــا عنایــت بــه وجــود منابــع نفتــی،  متفــاوت اســت؛ ب
مدیریــت همــه احــزاب و کشــنگران سیاســی در 
دوران فرضــی پــس از جنــگ و آرامــش کانتون هــا کار 
ــر داشــته باشــد  ــد در نظ ــانی نیســت و روژآوا بای آس
ــکیل  ــه تش ــر ب ــی منج ــع نفت ــن مناب ــود ای ــه وج ک

همه می دانیم که 
پیدایش پ ک ک 
از حیث تاریخی با 
زمینه های تاریخی و 
سیاسی همه احزاب 
کردی متفاوت است. 
مخصوصا که برخالف احزاب 
جنوب کردستان، قبیله محور 
یا خانواده بنیان نیست. 
محصول دوره ای بحران 
نیست و به طرزی آگاهانه 
شکل یافته است
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ــا راســت نشــود. ــا شــعار چــپ ی ــت رانتــی ب دول

رنســانس: مــی خواهــم ایــن موضــوع را کمــی 
بیشــتر بشــکافیم؛ منظــور آن »شــکافها و ترکها«یــی  
ــه کردســتان وجــود  ــد در جامع ــی گویی ــه م اســت ک
ــه ای  ــردی جامع ــه ک ــوان جامع ــی ت ــا نم ــد. آی دارن
دانســت کــه علــی رغــم کشمکشــهایی کــه میــان 
ــی آن  ــات مختلــف اجتماعــی و سیاس ــار و طبق اقش
وجــود دارد، امــا بــه هــر حــال حــول اهــداف مشــخصی 
را دنبــال مــی کنــد و بعضــا بــرای آن اهــداف مبــارزه 

مــی کنــد؟

ــر  ــه اخی ــد ده ــور: در خــال چن ــد پ ــد محم احم
تغییــر و تحــوالت ژرفــی در فرهنــگ و اجتمــاع 
کردســتان رخ داده اســت. از گســترش آمــوزش و 
ســواد تــا بهداشــت و نیــز دیگــر تغییــرات فرهنگــی و 
اقتصــادی؛ بــا این حــال مشــکات و نواقــص گوناگــون 
نیــز کامــا مشــهود اســت. ایــن مســایل چــه ناشــی از 
اجــرای پــروژه ای سیاســی یــا فرهنگــی بــرای عقــب 
 نگــه داشــتن کردســتان باشــد و چــه نتیجــه طبیعــی 

توســعه  نامــوزون دولتهــای اقلیمــی کــه کردســتان ها 
را نیــز شــامل می شــود، از لــزوم تمرکــز بــر شــکافها، 
ــع ســنتی در کردســتان نمی کاهــد. در  ســنتها و موان
ــش ان  ــار بخ ــر چه ــتان در ه ــه کردس ــورد ک ــن م ای
عناصــر نوســازی را تجربــه کــرده شــکی نیســت، امــا 
در مــورد تجربــه مدرنیتــه شــک دارم. رهبــران روژآوا 

ــه توانمندی هــا و نوآوری هــای  ــم هم ــور علیرغ و باک
ــی و  ــترهای اجتماع ــا و بس ــه زمینه ه ــد ب ــری بای نظ
فرهنگــی اجتماعــات خــود بیشــتر بپردازنــد و بــه 
ــا بیشــتر حســاس باشــند. گرچــه آرای چــپ در  آنه
ــان  ــز گفتم ــران پ ک ک و نی ــتار رهب ــار و نوش گفت
سیاســی رهبرانــی چــون صالــح مســلم کامــا واضــح و 
نیــز تحســین برانگیــز و امیدبخــش اســت، امــا باید در 
نظــر داشــته باشــیم کــه ســاختار فرهنگــی و اجتماعــی 
شــمال کردســتان و روژآوا هنــوز از قبیله گرایــی و 
کــه  می دانیــم  همــه  می بــرد.  رنــج  ســنت  گرایی 
ــا زمینه هــای  پیدایــش پ ک ک از حیــث تاریخــی ب
ــاوت  ــردی متف ــزاب ک ــه اح ــی هم ــی و سیاس تاریخ
جنــوب  احــزاب  برخــاف  کــه  مخصوصــا  اســت. 
کردســتان، قبیله محــور یــا خانواده بنیــان نیســت. 
محصــول دوره ای بحــران نیســت و بــه طــرزی آگاهانــه 
شــکل یافتــه اســت، امــا نبایــد از نظــر دور داشــت کــه 
پیدایــش و گســترش جنبش هــای سیاســی مخصوصــا 
در فرآینــد مبــارزه با اجرایی شــدن و اعمــال برنامه های 
ــاوت دارد. در  ــا تف ــات کام ــان در دوران فرضــا باثب آن
دوره هــای جنــگ و قیــام نظامــی ـ سیاســی تفاوت هــا 

ــه  ــده گرفت ــادی نادی ــد زی ــا ح ــا ت ــات عموم و اختاف
شــده و بســیج اجتماعــی و سیاســی نیروهــا ســاده تر 
از دورانــی اســت کــه قــرار اســت همیــن نیروهــا بــه 
خدمــت ســاختارهای فرهنگــی و اجتماعــی درآینــد. 
ــر ایــن اســت کــه  ــا همــه ایــن اوصــاف فــرض مــا ب ب
بشــار اســد و اردوغــان نوعــی نیــز یــا در راســتای 
ــا دســتکم  ــد داشــت و ی ــا گام برخواهن ــع کرده مناف
مداخلــه نخواهنــد کــرد. چنیــن انتظــاری از دولتهــای 

ــا نابجاســت. اقلیمــی کامــا و منطق
 بنابرایــن نظــر مــن آن اســت کــه رهبــران و 
ــه  ــه ب ــد توج ــرد بای ــران ک ــا تحلیلگ ــنفکران ی روش
و  فرهنگــی  مشــاهده پذیر  و  عملــی  زمینه هــای 
اجتماعــی و مذهبــی را در »باکــور« و »روژآوا« از نظــر 
دور ندارنــد. جــدای از رهبــری پ ک ک و پ ی د  و 
برخــی شاخه هایشــان، بســیاری از فعــاالن کــرد باکــور 
و روژآوا نیــز از خاســتگاهی ســنتی برخاســته اند. 
بدیــن  ترتیــب هنــوز بســیار زود اســت از نخبــه 
مــدرن کــرد در ایــن مناطــق صحبــت شــود، مشــروط 
بــه آنکــه نخبــه را فــردی مؤثــر در گفتمــان منطقــه ای 
تحصیلکرده هــا  بــا  مثــا  را  آن  و  بدانیــم  کردهــا 

 روند شکل گیری دولت 
در اقلیم کردستان 
چه از دوره 1٩٩2 
به بعد و چه به طور 
رسمی از سال 2003 
نشان داده است که 
بنیان های فرهنگی و اجتماعی 
شکل بندی دولت-ملت هنوز 
فراهم نیست. احزاب به 
طرزی آشکار هنوز بر اساس 
بنیانهای سنتی خانواده و 
عشیره عمل می کنند. 
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ــب  ــته جان ــه پیوس ــی ک ــل زوالی ــنفکران امی ــا روش ی
را می گیرنــد یکســان تلقــی نکنیــم. چــه  مــردم 
ــی و  ــاختار فرهنگ ــه از س ــی واقع گرایان ــدم خوانش ع
اجتماعــی ـ مذهبــی در کردســتان نــه تنهــا بــه حــل 
مســئله ای نمی انجامــد بلکــه آشــکارا گریــز از واقعیــت 
ــه جنــوب کردســتان را داریــم. مــن  اســت. مــا تجرب
ــه نمی شــوم،  ــن مقول ــل وارد ای ــه تفصی ــی ب ــه دالیل ب
امــا رونــد شــکل گیری دولــت در اقلیــم کردســتان 
ــمی از  ــور رس ــه به ط ــد و چ ــه بع ــه از دوره 1992 ب چ
ســال 200٣ نشــان داده اســت کــه بنیان هــای فرهنگــی 
و اجتماعــی شــکل بنــدی دولت-ملــت هنــوز فراهــم 
نیســت. احــزاب بــه طــرزی آشــکار هنــوز بــر اســاس 
بنیانهــای ســنتی خانــواده و عشــیره عمــل می کننــد. 
بازتولیــد یــا همزیســتی قبیله گرایــی بــا پدیــده دولت 
در ایــن بخــش از کردســتان خــود ســازه دولــت را بــه 
ــاتی ـ  ــاختمانی و موسس ــتحکامات س ــری اس ــک س ی
مدیریتــی تقلیــل داده  کــه فکــر نمی کنــم جــزو 
 1946 از  جنبش هــا  ایــن  رهبــران  اولیــه  اهــداف 
بــوده باشــد. اینهــا مســایل درونــی خــود جامعــه 
کردســتان هســتند کــه از دیــد مــن عمدتــا بــه 
ــع قدرتمنــد ســنتی در حــوزه اجتمــاع و  برخــی موان
فرهنــگ بــر می گردنــد و الزامــن پیامــد دســتکاریهای 
حکومت هــای منطقــه ای نیســتند یــا دســتکم بیشــتر 
بــه خــود ماهیــت فرهنــگ کــردی ربــط دارنــد تــا بــه 
مســایل بیرونــی. کردهــا بایــد تکلیــف ایــن مســایل را 
روشــن کــرده یــا دســتکم آنهــا را در آرای خــود لحــاظ 
ــی و  ــای تاریخ ــن تفاوت ه ــد م ــه از دی ــد. گرچ کنن
ــا  روژآوا /  حتــی گاه فرهنگــی  جنــوب کردســتان ب
ــی کــه در ذهــن  ــر کــرد بودن باکــور، جــدای از تصوی

ماســت، بــه فرســخ ها می رســد.

ــرد  ــه ک ــد جامع ــاب نبای ــن حس ــا ای ــانس: ب رنس
ــدی  ــوان واح ــه عن ــی« را ب ــت کوبان ــی »مقاوم و حت
ــه  منســجم و وحدتمنــد در نظــر گرفــت. ایــن مــرا ب
یــاد جملــه مشــهوری از مــارگارت تاچــر نخســت 
ــود  ــه ب ــه گفت ــدازد ک ــی ان ــا م ــین بریتانی ــر پیش وزی
»مــن جامعــه ای نمــی بینــم، آنچــه مــی بینــم افــراد 
هســتند!« هرچنــد ایــن جملــه شــاید از بعضــی لحــاظ 

واقعیتهایــی در خــود داشــته باشــد امــا ســرانجام 
ــول  ــا را ح ــه آنه ــد ک ــترکاتی دارن ــراد« مش ــن »اف ای
یــک محــور مشــخص جمــع مــی کنــد. در مــورد 
ــه روژاوا  ــه تجرب ــم ب ــی توانی ــث م ــن بح ــوع ای موض
ــم  ــر ه ــراد اگ ــا اف ــم. در اینج ــاره کنی ــی اش ــا کوبان ی
رفتــار و دیدگاههایشــان کامــا ماننــد هــم نباشــد امــا 
همــه آنهــا یــک هــدف مشــترک را دنبــال مــی کننــد 
ــن در  ــت. ای ــی اس ــی کوبان ــه زمان ــن بره ــه در ای ک
مــورد طــرف متقابــل هــم صــدق مــی کنــد. افــرادی 
جهــادی کــه عمومــا همدیگــر را نیــز نمــی شــناخته 
ــد و گروهــی تــا  ــد از چهــار گوشــه جهــان آمــده ان ان
حــدی متحــد و یکدســت را بــرای رســیدن بــه هدفــی 

ــد. ــکیل داده ان ــخص تش مش

بلــه دقیقــا... هیچیــک  پــور:  احمــد محمــد 
ــه  ــتند. البت ــدی نیس ــجم و وحدتمن ــای منس واحده
تضادهــای  و  تناقض هــا  وجــود  معنــای  بــه  ایــن 
گریزناپذیــر هــم نیســت. منظــور مــن وجــود عناصــر، 
ــون  ــای گوناگ ــداف و برنامه ه ــا، اه ــگران، ایده ه کنش
اســت کــه صــد البتــه می تواننــد مخــرج مشــترک هــم 
داشــته باشــند. در خصــوص کوبانــی آنچــه همــه افــراد 
و عناصــر سیاســی و نظامــی را دور هــم جمــع کــرده 
ــاد  ــار ایج ــوس در کن ــرزمین و نام ــاع از س ــت دف اس
ــدی  ــوع جدی ــت. ن ــک و برابرگراس ــی دمکراتی بنیان
از ســازمان اجتماعــی کــه برخــی صاحبنظــران آن 
را چــپ می خواننــد و در قالــب مؤسســاتی چــون 
ــی  ــت مبان ــی اس ــود. بدیه ــور می ش ــا متبل کانتون ه
ــدرت و  ــه ق ــوع رویکــرد ب ــن ن فکــری پشــت ســر ای
سیاســت را می تــوان هــم در نوشــته  هــای اوجــاالن و 
هــم در اظهارنظرهــا و ســخنرانی های رهبــران نظامــی 
ــد.  ــلم دی ــح مس ــر صال ــروز روژآوا نظی ــی ام و سیاس
ــرات  ــم تغیی ــتر گفت ــه پیش ــور ک ــال همانط ــا این ح ب
اجتماعــی و سیاســی از فرآینــد مشــخصی تبعیــت 
نمی کننــد. گرچــه نیروهــای سیاســی و نظامــی درگیــر 
در روژآوا اکنــون پروســه همگرایــی را مبنــا قــرار 
داده انــد، امــا ایــن پروســه ممکــن اســت در دوره بعــد 
از جنــگ متأثــر از منافــع و عایــق متضــادی شــود کــه 
موجودیــت کانتون هــا را بــه خطــر انــدازد. نکتــه مهــم 

ــد  دیگــر آن اســت کــه ملی گرایــان کــرد تمایــل دارن
ــد.  ــی کنن ــردی تلق ــی ک ــی را جنبش ــت کوبان حرک
ــت:  ــت. از دو جه ــه نیس ــگاه واقع گرایان ــوع ن ــن ن ای
نخســت اینکــه ملی گرایــی از حیــث تعریــف واکنشــی 
اســت و از بعــد ایدئولوژیــک ســطحی، و رهبــران 
باکــور و روژآوا ایــن مســئله را بــه خوبــی و بــه موقــع 
ــه  ــی ک ــران و جنگجویان ــود رهب ــد. وج درک کرده ان
ــان کــردی صحبــت می کننــد و برخــی عناصــر  ــه زب ب
فرهنــگ کــردی را در خــود دارنــد ثابــت نمی کنــد کــه 
آنهــا همان چیــزی را می خواهنــد کــه ملی گرایــان 
ــاد  ــه نم ــه منزل ــی ب ــد. کوبان ــرد می خواهن ــنتی ک س
از  کــه صدالبتــه  پیشــرو  و  مــدرن  یــک جنبــش 
کردســتان آغــاز شــده اســت،  یــک گام فرارتــر از 
ملی گرایــی واکنشــی مــی رود. ایــن جنبــش نــه کســی 
را انــکار می کنــد، نــه دیگــری سرراســتی بــرای خــود 

تعریــف و دســت و پــا می کنــد، نــه بــه 
انــکار اهمیــت می هــد. بلکــه بــا 

تــی  ید جو مو
دشــمن  نــام  بــه 

می جنگــد و هــدف آن هــم 
ــای مــردم( تحــت  ــه معن ــق )ب رهایــی خل

ســتم اســت. مردمــی کــه دارای تجربه هــای مشــترک 
ســرکوب، رنــج و انــکار هســتند. ایــن اســت داســتان 
ــران سیاســی روژآوا در نظــر  ــی. دوم آنکــه رهب کوبان
ندارنــد بــا تعریــف خــود در قالــب ملی گرایی ســنتی از 
امکانــات موجــود در بیــن ســایر خلق هــا یا کشــورهای 
دیگــر محــروم شــوند. صرفــا جهــت توضیــح بیشــتر، 
را واکنشــی می دانــم کــه  اینکــه مــن ملی گرایــی 
وانمــود می کنــد مــا یکســان هســتیم و اینکــه دولــت-

ــف  ــاک توصی ــاز و خطرن ــروژه ای یکسان س ــت را پ مل
عمومی تــری  مفهومــی  چهارچــوب  در  می کنــم، 

اســت. 
پــروژه  و  ملی گرایــی 

ــوص  ــا مخص ــت آن صرف ــت ـ مل دول
کردهــا نیســت، بلکــه بــه طــور عــام در بیــن فارس هــا، 
ترک هــا و عــرب هــا نیــز وجــود دارد. وجــود عناصری 
از ثبــات مبتنــی بــر خشــونت، زور و انــکار بــه معنــای 
موفقیــت ایــن کشــورها نیســت. آنهــا بــه زودی دچــار 

ــد. ــد ش ــر خواهن ــی و فراگی ــای درون بحران ه

 رهبران سیاسی روژآوا در 
نظر ندارند با تعریف خود 
در قالب ملی گرایی سنتی از 
امکانات موجود در بین سایر 
خلق ها یا کشورهای 
دیگر محروم شوند. 
صرفا جهت توضیح 
بیشتر، اینکه من 
ملی گرایی را واکنشی 
می دانم که وانمود 
می کند ما یکسان هستیم و 
اینکه دولت-ملت را پروژه ای 
یکسان ساز و خطرناک 
توصیف می کنم
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ــه  ــی رســد ک ــه نظــر م ــا ب ــا در اینج رنســانس: ام
تفــاوت شــمال کردســتان و روژاوا بــا جنوب کردســتان 
در ایــن اســت کــه آنهــا مــی گوینــد کــه قصــد ندارنــد 
) یــا دســت کــم اکنــون چنیــن قصــدی ندارنــد( یــک 
کیــان مســتقل و منفــک از مرزهــای جغرافیایــی 
کنونــی تاســیس کننــد. آنچــه در حــال حاضــر در آن 
ــاهدش  ــژه در روژاوا ش ــه وی ــتان و ب دو بخــش کردس
ــا و  ــه ه ــه منطق ــز ب ــدرت از مرک ــال ق ــتیم، انتق هس
تقســیم قــدرت در بیــن گروههــای اتنیکــی/ فرهنگی 
ســاکن آن مناطــق.  گرچــه احتمــاال عوامــل اقتصــادی 
و اجتماعــی بــر روی چنیــن پــروژه ای تاثیرگــذار 
خواهنــد بــود. امــا آنگونــه کــه خــود رهبــران و بانیــان 
ــن  ــش تعیی ــروژه از پی ــک پ ــن ی ــد، ای ــی گوین آن م
ــتر  ــا بیش ــه آنه ــت. بلک ــده نیس ــی ش ــده و طراح ش
روی ایــن نکتــه تاکیــد مــی کننــد کــه ایــن پروســه 
ــا گذشــت زمــان اصــاح مــی شــود و  ای اســت کــه ب

تکامــل پیــدا مــی کنــد.

احمــد محمــد پــور: بلــه، امــا در نظــر داشــته 
ــاع  ــا اجتم ــا ی ــور دو جغرافی ــه روژآوا و باک ــید ک باش
از  وســیعی  طیــف  دارای  بلکــه  نیســتند،  صــرف 
نیروهــای اجتماعــی، از نیروهــای بســیار ســنتی ـ 
قبیلــه ای تــا نیروهــای نظامیـ  سیاســی و روشــنفکران 
را شــامل می شــوند. مــن بــه جــرأت می توانــم بگویــم 
ــه  ــتان ب ــش از کردس ــن دو بخ ــه ای ــوز از آنچ ــا هن م
طــور دقیــق خواهانــش هســتند، مطلــع نیســتیم. 
دست نوشــته های اوجــاالن یــا اظهارنظرهــای رهبــران 
کــرد در ایــن مناطــق بخشــی از موضــوع اســت؛ امــا 
بخــش دیگــر و شــاید حتــی مهمتــر، وجــود نیروهــای 
اجتماعــی  بســیج  کــه  اســت  اجتماعــی متنوعــی 
ــران  وسیاســی آنهــا کار ســاده ای نیســت. اینکــه رهب
کــرد در ایــن برهــه از زمــان و بــا توجــه بــه امکانــات 
ــد  ــن باورن ــر ای ــترس ب ــی در دس ــای سیاس و تنگناه
ــادر  ــا ق ــم ی ــوز نمی خواهی ــا هن ــد م ــا می کنن ــا ادع ی
از جغرافیــای  قلمــروی مســتقل و جــدا  نیســتیم 
موجــود برپــا کــرده و یــا تنهــا در صــدد جابجایــی در 
ســاختارهای مرســوم قــدرت هســتیم و در نظــر داریــم 
نظایــر  و  دینــی  زبانــی،  فرهنگــی،  گوناگونی هــای 

ــول و  ــی معق ــن موضع ــر م ــم از نظ ــاظ کنی آن را لح
منطقــی اســت. مــن نیــز از ایــن ایــده دفــاع می کنــم 
کــه جابجایــی در ســاختارهای قــدرت و یــا جایگزینــی 
ــا توجــه ســنت  ــه ب برخــی از عناصــر آن در خاورمیان
طوالنــی اســتبداد و دیکتاتــوری در نظامهــای سیاســی 
از یــک طــرف و عقب ماندگــی فرهنگــی ـ اجتماعــی 
در ایــن جوامــع نقــش کلیــدی را در معــادالت قــدرت 
ــد.  ــا می کن و رویارویی هــای سیاســی / فرهنگــی ایف
از نظــر مــن، چالشــهای تاریخــی، سیاســی و فرهنگــی 
ــی  ــام سیاس ــه نظ ــراروی تشــکیل هرگون ــددی ف متع
ــوارد روژاوا  ــی غیرکــردی )م ــا حت کــردی )باشــور( ی
ایــن چالش هــا و  باکــور( وجــود دارنــد و حــل  و 
مقاومــت در برابــر آنهــا مســتلزم فراتــر رفتــن از 
ــی و  ــای اقلیم ــا دولت ه ــا ب ــارف کرده ــان متع گفتم

جلــب حمایت هــای فرامنطقــه ای اســت. 
ــن  ــل دارم آن را وارد ای ــواره تمای ــه هم ــزی ک چی
معادلــه کنــم، تأکیــد بــر برخــی عناصــر و موانــع 
ــک  ــتان از ی ــگ کردس ــه و فرهن ــی درون جامع داخل
احــزاب  برخــی  نیابتــی  سیاســت های  و  طــرف 
ــرا  ــان همســو و همگ ــدان گفتم ــز فق ــتان و نی کردس
ــتان  ــنفکری کردس ــی و روش ــاع سیاس ــه اجتم در بدن
ــه  ــراد ک ــی اف ــاف برخ ــت. برخ ــر اس ــی دیگ از طرف
تمایــل دارنــد شکســت و ناکامــی تاش هــای کردهــا را 
در طــول چنــد دهــه اخیــر پیوســته به عوامــل خارجی 
و سیاســتهای دولتهــای اقلیمــی مربــوط ســازند، بــرای 
مــن تصادهــا و تنافضــات درونــی جامعــه کردســتان بــه 

ــد.  ــرف اول را می زن ــی ح ــور کل ط
از درون  نــگاهِ  اســت کــه همــواره  بــر همیــن 
و از پاییــن بــه بــاال را تشــویق کــرده و رهبــران 
رویکــرد  ایــن  متوجــه  را  کــردی  روشــنفکران  و 
ــران  ــن رهب ــر ای ــه اکث ــن، گرچ ــد م ــازم. از دی می س
و روشــنفکران ظاهــرا توجــه بــه ایــن جنبــه را از 
نظــر دور نداشــته اند، امــا واکاوی ســاده خروجی هــا 
و برون دادهــا چــه در حــوزه فرهنــگ عامــه و چــه 
در قلمــرو سیاســت های رســمی کردســتان خــاف را 
نشــان مــی دهــد. وجــود همیــن زمینه هــای داخلــی 
ــای  ــت اندازی دولت ه ــوذ و دس ــدرت نف ــه ق ــت ک اس
ــش  ــزان افزای ــن می ــا بدی ــتان ت ــی را در کردس اقلیم

داده اســت. در واقــع اگــر بــا دقــت و عمــق بیشــتری 
بــه تجربه هــای موفــق و ناموفــق کردهــا در چنــد 
ــی در  ــای داخل ــش زمینه ه ــم نق ــر بپردازی ــه اخی ده
ایجــاد، تقویــت و اســتحکام دخالت هــای دولت هــای 
اقلیمــی در بخشــهای مختلــف کردســتان  بــه طــرزی 

شــفاف برجســته می شــود. 
اگــر بخواهــم بــرای شــما مثــال بزنــم، نقــش 
دو دولــت ایــران و ترکیــه در باشــور کوردســتان از 
ــا کلی تریــن سیاســت ها چیــزی  ــن امــور ت جزئی تری
نیســت کــه رهبــران اصلــی باشــور آن را کتمــان 
ــت گزاری  ــان آن را سیاس ــه خودش ــاال اینک ــد. ح کنن
یــا گفتمــان سیاســی یــا هــر چیــز دیگــر می خواننــد 
چیــز دیگــری اســت. بــا ایــن اوصــاف از نظــر مــن این 
نــوع گفتمــان و دیپلماســی سیاســی و در ایــن دامنــه 
ــن  ــدری پرســش برانگیز اســت! شــما همی و عمــق ق
رونــد را بــه شــکل دیگــری در بیــن برخــی جناحهــای 
ــد. در  ــور می بینی ــی در روژآوا و باک ــی و مذهب سیاس
ــه نیــز کــه  مــورد باکــور از دیــد مــن پ ک ک آنگون

بــه نظــر مــی رســد یــا ادعــا می کنــد مســتقل نیســت 
ــز مرتکــب همــان اتهاماتــی می شــود کــه  و خــود نی
ــن  ــازد. بنابرای ــم می س ــه آن مته ــور را ب ــزاب باش اح
واژه  ایــن  بــه  مــن  )گرچــه  روشــنفکران  مــا  کار 
الــرژی دارم و ترجیــح می دهــم از کلمــه محقــق 
ــه  ــت ک ــن نیس ــم( ای ــتفاده کن ــه اس ــا دانش آموخت ی
ــا  ــم ی ــرض کنی ــلم ف ــی را مس ــران سیاس ــار رهب رفت
بــه اخبــار و داده هــای رســانه ای بســنده نماییــم. بایــد 
ــن  ــئله م ــن مس ــورد ای ــم. در م ــا بروی ــر از اینه فرات
ــم ها  ــی و درک مکانیس ــه بررس ــد ب ــم بای ــر می کن فک
و ســازوکارهای درونــی فرهنــگ سیاســی یــا اجتماعــی 
کردهــا بپردازیــم و بدیــن ترتیــب ســر کاف را از 
ــی  ــاری نقش آفرین ــا مج ــا ی ــم. رد پ ــدا کنی ــا پی آنج
دولت هــای اقلیمــی را اینگونــه می تــوان دریافــت. 

 در مورد باکور 
از دید من پ ک 
ک آنگونه نیز که به 
نظر می رسد یا ادعا 
می کند مستقل نیست و خود 
نیز مرتکب همان اتهاماتی 
می شود که احزاب باشور را 
به آن متهم می سازد. 
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وگرنــه همــه می داننــد کــه دولت هــای اقلیمــی دارای 
منافــع ملــی خــاص خــود در کردســتان هســتند و از 
ــوب  ــی محس ــا غیرعقان ــار آنه ــی، رفت ــث سیاس حی
نمی شــود. امــا مشــکل ایــن اســت کــه کردهــا هنــوز 
نشــان نداده انــد یــا ثابــت نکرده انــد کــه دارای منافــع 
مشــترک هســتند، چــه منافــع ملــی مــورد نظــر 
ــد نظــر چپ هــا. ــع خلقــی م ــان و چــه مناف ملی گرای

در نهایــت، همانطــور کــه شــما نیز اشــاره داشــتید، 
ــت  ــه موجودی ــه هرگون ــاد و استحکام بخشــیدن ب ایج
سیاســی چــه توســط کوردهــا و چــه غیرکوردهــا 
ماهیتــی پویشــی و فرآینــدی دارد؛ یــا ایــن حــال 
ــی  ــای اقلیم ــه دولت ه ــم ک ــال ه ــرض مح ــن ف ــا ای ب
ــا  ــد ی ــا گام بردارن ــع کورده ــتای مناف ــی در راس همگ
ــد،  ــا اعمــال نفــوذ بردارن ــت ی دســتکم دســت از دخال
ــه  ــران کــورد چگون ــوز مشــخص نیســت کــه رهب هن
ــا  ــا خــود بــه تعامــل خواهنــد پرداخــت و چگونــه ب ب
ــوردی  ــه ک ــون جامع ــایی ها و شــکاف های گوناگ نارس
برخــورد خواهنــد کــرد. از نظــر مــن همــه ایــن 
مــوارد جــای بحــث و مناقشــه دارد و دســتکم بــه 
ــی و  ــنجی، ارزیاب ــی، امکان س ــات وضعیت شناس مطالع

پیش بینــی نیــاز دارد.

رنســانس: ایــن تفاوتهــا در سیاســتهای اجتماعــی 
ــه آن اشــاره  و سیاســی جامعــه کــردی کــه شــما ب
ــه فــردی نیســت. یعنــی  کردیــد، ویژگــی منحصــر ب
اگــر از نزدیــک بــه هــر جامعــه ای بنگریــد مــی بینیــد 
ــد.  ــی برخوردارن ــن ویژگیهای ــم از چنی ــا ه ــه آنه ک
ــیس  ــا را از تاس ــا آنه ــن تفاوته ــال ای ــن ح ــا ای ــا ب ام
سیســتمهای سیاســی و فکــری  بازنداشــته اســت. 
حــال اینجــا ایــن ســوال مطــرح اســت کــه چــه نــوع 
ــد و  ــور کن ــن تفاوتهــا عب ــد از ای سیســتمی مــی توان
یــک مــدل اداری بــرای ایــن مناطــق بــه وجود بیــاورد؟

از  ایــن  مســلما  بلــه  پــور:  محمــد  احمــد 
دارای  جوامــع  کــه  اســت  علوم اجتماعــی  الفبــای 
گوناگونی هــای فرهنگــی و اجتماعــی هســتند، امــا 
ــت  ــا، مدیری ــن گوناگونی ه ــا ای ــورد ب ــی برخ چگونگ
ــر و  ــی فراگی ــازمان اجتماع ــک س ــکیل ی ــا و تش آنه

ــچ وجــه امــری بدیهــی نیســت. درســت  ــه هی ــاز ب ب
اســت کــه تنوعــات فرهنگــی و اجتماعــی در جامعــه 
کردســتان امــری بی نظیــر و خــاص ایــن جامعه نیســت 
و جوامــع متعــددی بــا تنوعــات پیچیــده وجــود دارنــد 
امــا ایــن نبایــد مــا را دچــار ایــن خطــای تحلیلــی کنــد 
ــن  ــی در بی ــی و فرهنگ ــات تاریخ ــت تنوع ــه نخس ک
همــه جوامــع یکســان هســتند و دوم اینکــه دولتهــا 
و نظامهــای سیاســی از پــس ایــن تنوعهــا بــه خوبــی 

ــت.  ــن نیس ــر چنی ــد. خی برآمده ان
اینکــه مــن در ایــن گفتگــو بــه ملی گرایــی و ایــده 
ــان  ــی ملی گرای ــان برخ ــوان آرم ــه عن ــت ب دولت-مل
کــرد انتقاداتــی وارد کــردم بــه ایــن معنــا نیســت کــه 
ایــن نقــد را تنهــا و تنهــا بــه کردهــا دارم. نقــد مــن 
بــه ایــن مفاهیــم یــک نقــد ماهــوی اســت. چــرا بایــد 
فکــر کنیــم کــه ایــده پان فارسیســم، پان عربیســم 
یــا پان ترکیســم درســت هســتند. ایــن ایده هــا و 
ــا پیوســته در  ــز ی ــا نی ــل آنه نظام هــای سیاســی حام
حــال شکســت و شــکاف بوده انــد یــا هم اکنــون از ایــن 
شــکاف ها و ترک هــا رنــج می برنــد. بــرای مثــال، 
خارج نشــین  اپوزیســیون  یــا  ایرانــی  ملی گرایــان 
ــاز  ــوری یکه ت ــک امپراط ــواب ی ــوز خ ــه هن ــران ک ای
را  ایرانــی  مقتــدر  دولت-ملــت  یــک  یــا  ایرانــی 
احتــرام  گوناگونی هــا  بــه  نیــز  آنهــا  می بینــد. 
ــی  ــی، دین ــی، زبان ــای فرهنگ ــد و تفاوت ه نمی گذران
ــی  ــام سیاس ــی نظ ــد. حت ــده می گیرن ــره را نادی و غی

کنونــی ایــران بــه طــرزی عمیــق دارد چــوب ایــن نــگاه 
فراگیــر و توتالیتــر فرهنگــی را می خــورد. شــما فکــر 
ــونت های  ــوه خش ــات بالق ــت و امکان ــد ظرفی می کنی
فرهنگــی و قومــی در ایــران چقــدر اســت؟ آســیب ها 
ــف  ــرض تضعی ــا ف ــونت ها ب ــن خش ــای ای و ترکش ه
نظــام سیاســی ایــران یــا فراهم شــدن زمینــه الزم 
ــد  ــه خارجــی دولت هــای قدرتمن ــر حمل چندیــن براب
دولــت- آشــیل  پاشــنه   واقــع  در  اســت!  جهــان 

ــاری  ــام اجب ــن یکسان ســازی و ادغ ــران همی ــت ای مل
و  اقــوام  اینکــه  نــه  تنوع ها ســت.  و  فرهنگ هــا 
ــم  ــی دشــمن ه ــور تاریخ ــه ط ــران ب ــای ای فرهنگ ه
ــروژه  ــطه پ ــه واس ــه ب ــت ک ــورم آن اس ــند. منظ باش
ملی گرایــی و دولت-ملــت ســازی تضادهــای قومــی و 
فرهنگــی قطبــی شــده اســت. همیــن در مــورد ترکیه 
هــم صــادق اســت. نسل کشــی ارمنی هــا و یــا جنــگ 
مــداوم داخلــی بــا کردهــا و یــا حتــی بگیــرو ببندهــای 
ــرای  ــه ب ــدر هزین ــرک چق ــان ت روشــنفکران و مخالف
ترکیــه داشــته اســت. جریــان بهــار عربــی بــه همیــن 
ترتیــب بــه شــکل دیگــری عناصــر دیگــری از پــروژه 

ــرار داد. ــاج خــود ق ــت را آم ــت ـ مل دول
ــه  ــه ب ــزوم توج ــه ل ــخ ب ــه در پاس ــن اینک بنابرای
ــا  ــی و ی ــی و اجتماع ــی، دین ــی، زبان ــات فرهنگ تنوع
ــتان  ــر آن در کردس ــنتی و نظای ــاختارهای س درک س
تــوپ را بــه میــدان دیگــر کشــورها بفرســتیم و 
ــم  ــه اینگونه ای ــتیم ک ــا نیس ــط م ــوب فق ــم خ بگویی
و دیگــران نیــز همیــن گونه انــد، هیــچ چیــزی را 
ــد  ــه نمی کن ــی ارای ــچ تبیین ــد. هی ــح نمی ده توضی
و هیــچ اســتداللی فراهــم نمی ســازد، بلکــه تنهــا مــا 
را تشــویق می کنــد ایــن طرح هــای نــاکام یــا در 
ــه و  ــو تجرب ــات را از ن ــی ثب ــا ب ــت ی ــرض شکس مع

ــم. ــرار کنی تک
ــرای  امــا می تــوان طــور دیگــری هــم اندیشــید، ب
مثــال بایــد بــه تجربــه جوامعــی نــگاه کنیــم کــه 
ــی از  ــود میزان ــه وج ــد، گرچ ــل کرده ان ــر عم موفق ت
بی ثباتــی در هــر جامعــه ای را می تــوان تصــور کــرد. 
ــا  ــی ی ــع اروپای ــد، جوام ــه هن ــر جامع ــی نظی تجربیات
آمریــکا کــه ســعی کرده انــد ســازمان اجتماعــی و 
ــه  ــد ک ــت کنن ــی و مدیری ــوری طراح ــی را ط سیاس

تفاوت هــا و گوناگونی هــا را بــه خشــونت تبدیــل 
ــی و  ــری فرهنگ ــون ذخای ــا همچ ــه از آنه ــد بلک نکن
ــون  ــرار داده و همچ ــه ق ــورد توج ــادی م ــی اقتص حت
امکانــات و فرصــت تلقــی نمایــد. کردهــا نیــز بایــد بــه 
ــم  ــد می کن ــاره تأکی ــد. دوب ــن ســمت حرکــت کنن ای
ســاختار فرهنگــی و اجتماعــی کردســتان آنگونــه کــه 
ــودن  ــت. کوردب ــت نیس ــد یکدس ــی رس ــر م ــه نظ ب
یــک ایمــاژ اســت، یــک تصویــر یــا اســکیما کــه مــا را 
بــه هــم متصــل ســاخته اســت. مــن بــه عنــوان یــک 
کــرد ســورانی ســاکن روژهــات )شــرق کوردســتان( 
ــا باشــور  ــور ی ــی باک ــا بادین ــج ی ــرد کرمان ــک ک ــا ی ب
ــک  ــا ی ــه ب ــاوت دارم ک ــان تف ــات چن از بســیاری جه
غیرکــرد؛ اینکــه همــه مــا کردیــم یــک ایمــاژ اســت. 
نمی خواهــم بگویــم ایــن احســاس درســت یــا اشــتباه 
اســت. چــون وجــود دارد، چــون نیروهــای اجتماعــی 
را بســیج می کنــد، چــون پیامدهــای عملــی دارد، 
امــا بدون شــک دنبال کــردن یــا پــروژه ملی گرایانــه 
معطــوف بــه دولت-ملــت منجــر بــه انــکار یــا دســتکم 
ــاخته  ــای برس ــی از م ــدن بخش ــده ش ــیه ران ــه حاش ب
شــده مــی شــود. تفاوت هــای فرهنگــی، اجتماعــی و 
فکــری را نیــز اضافــه کنیــد، مســئله پیچیده تــر مــی 

شــود.
حــال آنطــور کــه بــه نظــر مــی رســد و گفتــه 
ــخن  ــی س ــور از طرح ــران روژآوا و باک ــود رهب می ش
می گوینــد کــه در نظــر دارد در چارچوب اکوآنارشــیزم 
بوکچینــی بــه ســازماندهی فضایــی و فرهنگــی جامعــه 
بــر حســب تفاوت هــا و گوناگونی هــا بپــردازد. امــا 
همانطــور کــه بارهــا اشــاره کــردم طیفــی از عوامــل و 
ــرد،  ــطح خ ــه س ــی در س ــی و خارج ــای داخل زمینه ه
میانــه و کان درگیــر قضیــه هســتند و ایــن بــه 
دشــواری بحــث و بررســی ایــن طــرح دامــن می زنــد. 
در پایــان می خواهــم خاطرنشــان کنــم، همــه آنچــه در 
ایــن گفتگــو از آن ســخن رفــت می توانــد احتماالتــی 
ــن درک  ــود م ــرای خ ــون ب ــد. چ ــده باش ــون  نش آزم
و مطالعــه عملــی آن هنــوز میســر نشــده اســت و 
بنابرایــن اینهــا می تواننــد مفروضــات و ایده هایــی 

ــی بیشــتر. ــرای نقــد و ارزیاب باشــند ب

ملی گرایان ایرانی 
یا اپوزیسیون 
خارج نشین ایران 
که هنوز خواب یک 
امپراطوری یکه تاز ایرانی 
یا یک دولت-ملت مقتدر 
ایرانی را می بیند. آنها 
نیز به گوناگونی ها احترام 
نمی گذراند و تفاوت های 
فرهنگی، زبانی، دینی و 
غیره را نادیده می گیرند.
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هــر ملتــی در مرحلــه تبدیــل شــدن بــه دولــت بــه 
»حماســه ای ملــی« نیازمنــد اســت. کوبانــی حماســه 
ای بــزرگ بــرای گردهــم آوردن ُکردهــا گرداگــرد 
خویــش خلــق کــرد. حماســه بزرگــی کــه در کوبانــی 
ــخ  ــا تاری ــه تنه ــه ن ــی را دارد ک ــن توانای روی داد ای
روژاوا، بلکــه تاریــخ خاورمیانــه را نیــز دگرگــون کنــد؛ 
]حماســه ای کــه[ ُکردهــا را بــه یکــی از محبوبتریــن 

ملــت هــای جهــان مبــدل کــرده اســت.

ُکردهــا در کنــار فلســطینی هــا همچــون کودکانــی 
یتیــم در خاورمیانــه، بــا بزرگتریــن بــی عدالتیهــا 
ــد نظــر  ــا ]ُکردهــا[ نتوانســته ان ــد، ام مواجــه شــده ان

جهانیــان را بــه خــود جلــب کننــد. قــدر و توجــه ای 
ــد،  ــی ده ــان م ــه فلســطین نش ــان نســبت ب ــه جه ک
بــرای ُکردهــا قائــل نبــوده اســت. فکــر مــی کنــم کــه 
ــی را  ــلمانان، حمایت ــط مس ــا توس ــت ُکرده آزار و اذی
کــه در خاورمیانــه از فلســطینیان در مقابــل یهودیــان 
صــورت مــی گرفــت ســد و خنثــی کــرد. همــواره از 
پیشــرفت ُکردهــا در ترکیــه، ایــران، ســوریه و عــراق 
جلوگیــری شــده اســت. همیشــه ُکردهایــی را کــه در 
مقابــل دولــت هــا ســر بــه شــورش بــر مــی داشــته انــد 

»تروریســت« قلمــداد کــرده انــد.

کوبانــی همزمــان دو تابلــوی خیــره کننــده را بــه 
ــی  ــی و سیاس ــی نظام ــی حقیقت ــان داد. اول ــا نش دنی
بــود: زمانــی کــه هیــچ یــک از دول اســامی پیشــروی 
هــای داعــش را مهــار نکردنــد یــا نتوانســتند متوقــف 

ــه قیمــت  ــه و ب ــک تن ــد، ُکردهــای »ســکوالر« ی کنن
جانشــان جلــو آنهــا ســد شــدند.

ــان  ــود: زن ــی سراســر دالوری ب ــز حکایت ــی نی دوم
گریــای کوبانــی. زنــان قهرمــان کاشــنیکوف بــه 
ــا لبخنــدی  ــی ب ــا موهایــی بافتــه. قهرمانان دســت و ب
ــد.  ــپر کردن ــینه س ــب و چشــمانی درخشــان س ــر ل ب
جــان برکــف نهــاده و از شهرشــان، خانــه و کاشــانه و 
خانــواده هایشــان دفــاع کردنــد و بــدون اینکــه پلــک 

ــد جــان ســپردند. ــر هــم نهن هایشــان را ب
زنــان جســور خوشــرو در مقابــل داعشــیان نعلیــن 
ــی دراز و  ــا ریش ــدوی ب ــربر ب ــربازان س ــوش، آن س پ
چشــمانی پــر از خــون. ایــن زنــان بــه ســمبل کوبانــی 
ــه  ــود را در جبه ــگ خ ــی درن ــا ب ــدند و دنی ــدل ش مب

ــان یافــت. ایــن زن

ــا  ــان گری ــد، زن ــان یاب ــگ پای ــن جن ــه ای روزی ک
بــه خانــه هایشــان بــاز خواهنــد گشــت. پــس از ایــن 
تجــارب، گذرانــدن تجــارب ســخت از ســر و چندیــن 
ــو  ــی را از ن ــان، زندگ ــت دادن جانش ــر از دس ــار خط ب

آغــاز مــی کننــد. صاحــب خانــه، مــرد، بچــه، همســایه 
و شــغل مــی شــوند.

ایــن زنــان هرگــز یکبــار دیگــر نــه در خانــه و نــه 
در ســر کار، از ســوی مــردان مــورد بــی احترامــی قــرار 
نخواهنــد گرفــت. مردهــا صدایشــان را در مقابــل ایــن 
ــا  ــد ب ــی کنن ــاش نم ــرد و ت ــد ک ــد نخواهن ــان بلن زن
ــن  ــه ای ــی چیســت«، ب ــم زنگ ــی فهمی ــا م ــن »م گفت

ــد. ــان راه و رســم زندگــی را بیاموزن زن
ــرام  ــورد احت ــد شــد و م ــان خواهن ــن زن عاشــق ای
ــان  ــن زن ــته ای ــن گذش ــت. از ای ــد گرف ــرار خواهن ق
ــا و  ــه صده ــتند ، بلک ــر نیس ــه نف ــا س ــک، دو و ی ی
خاورمیانــه  و  ترکیــه  مردانــه«  »ســنت  هزاراننــد. 
ــازه  ــرش ت ــوع و نگ ــد، ن ــد ش ــته خواه ــم شکس دره
ای از زندگــی و رابطــه، بنیــان گذاشــته خواهــد شــد.

مــردان سســت و بــه درد نخــوری که گرفتــار دزدی 
و فســاد خاورمیانــه شــده انــد، خواهنــد فهمیــد کــه زن 
چیســت... عــاوه بــر ایــن، از ایــن زنــان مــرد بــودن را 
فــرا خواهنــد گرفــت. زندگــی اینجــا دگرگــون خواهــد 

. شد

 کردها : 
مدل جدید خاورمیانه 

محمد آلتان
برگردان از ترکی:  صالح الدین بایزیدی

ــن  ــی از بزرگتری ــه یک ــی ب ــه کوبان ــی رود ک ــان م گم
ــود... ــدل ش ــا مب ــخ ُکرده ــا در تاری ــه عطفه نقط

شاید هم مهمتریننشان...
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ــه  ــده[ خاورمیان ــدل ]آین ــه م ــن اواخــر ترکی ــا ای ت
مســیر  در  ســکوالر،  مســلمان،  کشــوری  بــود. 
دموکراســی، ثروتمنــد و نامــزد عضویــت در اتحادیــه 
ــا. انحــراف اردوغــان و دار و دســته اش از مســیر  اروپ
سکوالریســم و دموکراســی و پوشــیدن لبــاس »ســنی 
گرایــی«، برقــراری ارتباطــی تنگاتنــگ بــا داعــش، 
ــار در  ــت و فش ــت[ محدودی ــن ]سیاس ــش گرفت درپی
ــه گرفتــن از غــرب، در مســیر فاشیســم  داخــل، فاصل
بــه  حملــه  هــا«  »خلیفــه  همچــون  نهــادن،  گام 
همســایه گان و  ســخنان و ســخنرانی هــای طنــز 
آمیــز و ســبک، همچــون ایــدی امیــن رئیــس جمهــور 
پیشــین الجزایــر، در مــدت کوتاهــی ترکیــه را از 

ــرد. ــودن دور ک ــدل« ب ــور م »کش

ــدان  ــه می ــا ب ــه ای پ ــه گون ــی ب ــا در کوبان ُکرده
ــدل  ــه مب ــه مــدل خاورمیان ــد ب ــد کــه مــی توانن نهادن
شــوند. ایــن مــی توانــد انتخابــی از روی عمــد باشــد. 
بــر روی  تاکیــد پــی در پــی »آیســل توغلــوک« 
ــراوان  ــرش، تکــرار ف ــه اخی »سکوالریســم« در دو مقال
ــخنان  ــی« در س ــم و دموکراس ــای »سکوالریس واژه ه
مــراد  بایــک،  جمیــل  دمیرتــاش،  الدیــن  صــاح 
کارایــان، دوران کالــکان و مصطفــی قرســو و نیــز 
بازتــاب جهانــی تابلــوی دموکــرات و الئیــک »دختــران 
و پســران« کوبانــی، نمــی توانــد اتفاقــی بوده باشــد...

عبــداهلل اوجــاالن تغییــر نقــش زنــان ُکــرد در 
جامعــه را رهبــری کــرد. جایــگاه زن ُکــرد را ارتقــا و 
بــا مــرد یکســان کــرد، حتــی نقشــی برجســته تــر از 
ــود  ــان اعطــا نمــود. PKK ســازمانی ب ــه آن ــرد را ب م
کــه زنــان را بــا مــردان یکســان کــرد، حتــی فراتــر از 

ــان نیــز. آن
بــار  اولیــن  بــرای  ُکــرد کوبانــی، شــاید  زنــان 
ــا  ــه کــه همچــون جامعــه ای ب توانســتند در خاورمیان
محوریــت مردانــی ریشــو بــه آن نگریســته مــی شــود، 
ــه  ــند و ب ــر بکش ــه تصوی ــان را ب ــور زن ــه حض اینگون
همیــن دلیــل نظــر همــه جهــان را بــه خودشــان جلــب 

ــد. کــرده ان

ُکردهــا هــم در عالــم واقــع و هــم بــه صــورت 
ــش  ــان و مردان ــه ای کــه زن ــه جامع ــه مثاب ــن، ب نمادی
ــت  ــر مل ــد، از دیگ ــی کنن ــارزه م ــم مب ــادوش ه دوش
هــای خاورمیانــه جــدا شــدند و از ایــن پــس بــه گونــه 

ــوند. ــی ش ــته م ــر نگریس ای دیگ

معتقــدم کــه زنــان کوبانــی بــه مدلــی بــرای تمــام 
ــد. در  ــده ان ــل« ش ــه »تبدی ــان خاورمیان زن

حالــی کــه زنــان در دیگــر جوامــع مــورد تعــرض قــرار 
مــی گیرنــد، در خانــه حبــس مــی شــوند و وجودشــان 
ــان را  ــه زن ــکار مــی شــود، ُکردهــا مرتب و نقششــان ان
ارتقــا دادنــد، خصوصــا در کوبانــی در خــط مقــدم جای 

گرفتنــد، در صــف قهرامانــان و دلیــران.
ــه  ــه اولیــن ملــت خاورمیان ــدل ب شــاید ُکردهــا مب
شــده باشــند کــه بــا احتــرام از زنــان پیشــوازی کــرده 

انــد، کــه ایــن نیــز خــود نشــانه ای مهــم از شــاخص 
توســعه زنــان و پیشــرفت مــی باشــد. در همیــن 
چارچــوب ترکیــه از توســعه و پیشــرفت فاصله گرفته 
و بــه ســمت تبدیــل شــدن بــه کشــوری مردســاالر و 
ســنی در خاورمیانــه گامهــای ســریعی برداشــته اســت.

ــی  ــک همزمان ــن ی ــه ای ــم ک ــم بگویی ــی توانی م
ــیر  ــاید س ــود. ش ــا ب ــرای ُکرده ــرد ب ــه ف ــر ب منحص
تاریــخ در ایــن راســتا کمــک کــرده باشــد، امــا حقیقت 

ــم  ــن فرصــت را مغتن ــز ای ــن اســت کــه ُکردهــا نی ای
ــتند. ــره جس ــو احســن از آن به ــه نح ــمردند و ب ش

در حالــی کــه اردوغــان و ترکیــه فریــاد مــی زندنــد 
ــال  ــی ارس ــه کوبان ــلحه ب ــکا اس ــت، آمری ــال« اس »مح
کــرد. اگــر آمریــکا از ســویی هدفــش حمایــت از 
رقیــب قدرتمنــد داعــش باشــد، بــدون شــک از ســوی 

ــد. دیگــر در نظــر دارد از ایــن مــدل حمایــت کن
ملــت ُکــرد کــه بــا برقــراری ارتباطــی برابــر میــان 
ــه  ــه فاصل ــای خاورمیان ــت ه ــر مل ــرد و زن، از دیگ م
گرفــت، اکنــون تنهــا ملتــی اســت کــه مردمــان مــدرن 

خاورمیانــه نــه تنهــا از طریــق سیاســت بلکــه بــا 
ــه  ــا ک ــد. ُکرده ــی کنن ــت م ــان و دل از آن حمای ج
ــد و  ــی راه یافتن ــش جهان ــه نمای ــی ب ــق کوبان از طری
ــانه  ــه رس ــه موضــوع بحــث هم ــان ب ــن رفتارش ــا ای ب
هــای جهــان تبدیــل شــده انــد، بــه مدلــی بــرای زنــان 

ــد شــد. ــدل خواهن ــه مب خاورمیان

ــه«  ــه »ملــت نمون ــی اگــر ُکردهــا را مبــدل ب کوبان

ــا  ــر روی آنه ــز ب ــازه ای نی ــی ت ــای سیاس ــرده، فض ک
ــه  ــت شــدن را ب ــا فرصــت دول گشــوده اســت. ُکرده
ــت  ــراق نتوانس ــمال ع ــی در ش ــد. بارزان ــت آوردن دس
ــد  ــردی را پدی ــزرگ ُک ــت ب ــک دول ــی ی ــته اصل هس

آورد، امــا PKK و PYD ایجــادش کردنــد.
ــی  ــی دور هــم جمــع شــدند، حت ُکردهــا در کوبان
بارزانــی نیــز کــه بــر مواضعــش پافشــاری مــی کــرد، 
ــد.  ــیل کن ــا گس ــه آنج ــی ب ــروی نظام ــد نی ــار ش ناچ
غیــر از ایــن دنیــای غــرب نیــز تمامــا بــا آنهــا اســت. 
تمــام نیروهــای دموکراتیــک در خاورمیانــه ضمــن 
ــز  ــت نی ــام حمای ــان اع ــدن تحسینش ــه ش برانگیخت

ُکردها در کوبانی 
به گونه ای پا به 
میدان نهادند که 
می توانند به مدل 
خاورمیانه مبدل شوند. این 
می تواند انتخابی از روی 
عمد باشد. تاکید پی در 
پی آیسل توغلوک بر روی 
»سکوالریسم« در دو مقاله 
اخیرش، زیاد بکارگرفتن 
واژه های »سکوالریسم 
و دموکراسی« در سخنان 
صالح الدین دمیرتاش، 
جمیل بایک، کارایالن، 
دوران کالکان و مصطفی 
قرسو و بازتاب جهانی 
تابلوی دموکرات و الئیک 
»دختران و پسران« کوبانی، 
نمی تواند اتفاقی بوده 
باشد...
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ــد. کــرده ان

ایــن اتفــاق دولــت ترکیــه را غافلگیــر کــرد، آنهــا 
ــوند  ــدل ش ــدل« مب ــه »م ــا ب ــه ُکرده ــرای اینک ــه ب ن
ــش  ــن نق ــس گرفت ــرای بازپ ــه ب ــتند، ن ــی داش آمادگ
تــرک هــا و نــه بــرای ایــن موضــوع کــه ُکردهــا 
بتواننــد بــرای تحقــق رویــای دولتــی ُکــردی در آینــده 
ــرد ]نقطــه ای مشــترک[ جمــع شــوند. شــاید  گرداگ
هــم اکنــون نیــرو و ابزارهــای ترکیــه بــه عنــوان یــک 
ــدون شــک از  ــا ب ــد، ام ــتر باش ــا بیش ــت از ُکرده دول
نظــر روانشناســی ُکردهــا جلوتــر مــی باشــند. اکنــون 

ــد. ــه آنهاین ــدل خاورمیان ــر م دیگ
ــوی  ــه از س ــی ک ــه، ملت ــس در خاورمیان ــن پ از ای
دموکــرات هــا مــورد حمایــت قــرار بگیــرد و دیگــران 
ــد، ُکردهــا مــی باشــند. ــد کنن از آن پیــروی و تقلی

اینگونــه پیــدا اســت کــه ایــن رویــداد در سیاســت 
ــرای برخــی تغییــرات  ــردی در ترکیــه نیــز راه را ب ُک
بــاز کــرده باشــد. گروهــی از سیاســتمداران ُکــرد، 
خصوصــا آنهایــی کــه بــه امرالــی مــی رونــد، »صلــح و 
مرحلــه تــازه« را در اولویــت پیشــین قــرار مــی دهنــد، 
ــا  ــد، ب ــی کنن ــت نم ــر مباحــث سیاســی دخال در دیگ
شــور و شــوق از دموکراســی و سکوالریســم حمایــت 
و یــا از حــزب عدالــت و توســعه انتقــاد نمــی کننــد.

در مقابــل گروهــی دیگــر خصوصــا دمیرتــاش، 
از  توغلــوک و رهبــران PKK در قندیــل، بیــش 
گذشــته بــر »سکوالریســم و دموکراســی« تاکیــد مــی 
کننــد و ایــن را همچــون یکــی از پیــش شــرط هــای 
مهــم صلــح بــر روی میــز گفتگــو قــرار مــی دهنــد. 
ُکردهــا دوســت ندارنــد اختافــات داخلــی خــود را بــر 
زبــان بیاورنــد، آن را نوعــی »فتنــه« تلقــی مــی کننــد، 
بــا وصــف ایــن نیــز مــی تــوان گفــت، گمــان مــی رود 
ــی« و  ــط »محل ــه دو خ ــردی در ترکی ــت ُک در سیاس
»انترناســیونال« وجــود داشــته باشــد. اختافــی کــه بــا 
مفاهیمــی چــون »سکوالریســم و دموکراســی« آشــکار 

مــی شــود.

بــا سیســتم محلــی همــراه مــی  آنهایــی کــه 

ــر ایــن خــط ســیر باشــند کــه گمــان  باشــند شــاید ب
مــی کنــد »بگــذار مــا در اینجــا بــا آک پارتــی توافــق 
ــدازه در اختافــات سکوالریســم و  کنیــم و بیــش از ان
ــت نکنیــم، بخشــهایی از حقوقمــان  دموکراســی دخال
را بــه دســت بیاوریــم و بــرای دیگــر مســائل مــی تــوان 

بعــدا نیــز فکــر کــرد«.
ــد شــکاف  ــی خواهن ــز م ــا نی انترناسیونالیســت ه
میــان دنیــا و آک پارتــی را - کــه مضحــک نیــز شــده 
اســت برجســته کننــد و هدفشــان نیــز ایــن اســت کــه 
بــا در نظــر گرفتــن بنیــان هــای جهانــی در خاورمیانــه 

نقشــی اساســی و اصلــی را بــر عهــده بگیرنــد.
در حالــی کــه »محلــی هــا« تــاش مــی کننــد 
ــتقرار  ــی اس ــم دین ــت فاشیس ــا محوری ــوری ب در کش
ــاده  ــی افت ــر روی آک پارت ــد و از ســایه ای کــه ب یابن
چشمپوشــی کننــد، در مقابــل انترناسیونالیســت هــا با 
برجســته کــردن مشــکات آک پارتــی مــی خواهنــد 
نقشــی را کــه ترکیــه در جهــان از دســت داده اســت، 

ــد. ــده بگیرن برعه

ــه هــدف خــورده  اگــر ایــن تحلیــل هــا درســت ب
ــردی در  ــت ُک ــه سیاس ــت ک ــوان گف ــی ت ــند، م باش
آســتانه انفجــار قرار دارد. زیرا میلی جدی و سیاســتی 
ــت  ــت. انتراناسیونالیس ــان اس ــدی در جری ــیار ج بس
هــا تــاش مــی کننــد کــه بــه هــر قیمتــی کــه شــده 
از ایــن فرصــت کــه در کوبانــی نصیــب ُکردهــا شــده 

اســت بــه نحــو احســن اســتفاده کننــد.
ــه  ــز ب ــه نی ــا ترکی ــد کــه اگــر ب ــا در نظــر دارن آنه
ــه ای  ــه گون ــا ب ــان ه ــد، بنی ــدا کنن ــق دســت پی تواف
تنظیــم و اســتقرار یابنــد کــه مــورد ســتایش جهــان 
ــد کــه ایــن هــم بــرای صلــح و  قــرار بگیــرد، معتقدن
هــم بــرای آینــده و نقــش ُکردهــا در خاورمیانــه حائــز 

اهمیــت مــی باشــد.

پــس از انصــراف ترکیــه از مبــدل شــدن بــه مدلــی 
بــرای خاورمیانــه، غیــر از ُکــرد، هیــچ جامعــه دیگــری 
را نمــی تــوان یافــت کــه نامــزد تصــدی ایــن جایــگاه 
شــود. هرچنــد ایــران در ایــن اواخــر توانســته چهــره 
ــن اســت  ــا واقعیــت ای ــر دهــد، ام ــارش را تغیی و رفت

ــدل  ــن م ــرای ای ــه ب ــی اســت ک ــر زمان ــر دی ــه دیگ ک
ــه مناســبی نیســت. کشــورهای دیگــری چــون  گزین
عربســتان ســعودی، ســوریه، عــراق، مصــر و یمــن نیــز 
بــه گونــه ای هســتند کــه حتــی نمــی تــوان بــه نامــزد 

بودنشــان بــرای ایــن مــدل فکــر کــرد.
ــش  ــر نق ــا تغیی ــردی ب ــت ُک ــاوت سیاس ــه تف البت
ــی پروســه  ــز شــد. حت ــر نی ــی ژرفت ــا در کوبان ُکرده
کوبانــی، مســله صلــح در ترکیــه را نیــز تحــت شــعاع 
قــرار داده بــود، امــا پــس از کوبانــی میــدان وســیعتری 

بــه روی ُکردهــا بــاز شــد.

ــردی در  ــت ُک ــال سیاس ــا در قب ــدگاه ه ــاید دی ش
ترکیــه بــرای بحــث و جــدل بــاز باشــند، امــا نکتــه ای 

وجــود دارد کــه بایــد از آن مطمئــن شــد:
کوبانــی و زنــان قهرمــان کوبانــی، تاریــخ ُکردهــا و 

نقــش تاریخــی آنهــا را دگرگــون کــرد...
بــه همیــن دلیــل نامــزد شــدن، آنهــا فاکتــور 
تعییــن کننــده آینــده خاورمیانــه خواهنــد بــود.

هــم ترکهــا و هــم ُکردهــا، آنهایــی کــه بخواهنــد 
سیاســت پیشــه کننــد و کوبانــی را درک نکننــد، 
سرشــان بــا دیــوار تاریــخ تصــادم مــی کنــد. کوبانــی 
نــه تنهــا بــرای ُکردهــا بلکــه از ایــن پــس بــرای 

ــت. ــف اس ــه عط ــک نقط ــز ی ــه نی خاورمیان

پس از انصراف ترکیه از 
مبدل شدن به مدلی برای 
خاورمیانه، غیر از ُکرد، هیچ 
جامعه دیگری را نمی توان 
یافت که نامزد تصدی این 
جایگاه شود. هرچند ایران 
در این اواخر توانسته چهره 
و رفتارش را تغییر دهد، اما 
واقعیت این است که دیگر 
دیر زمانی است که برای این 
مدل گزینه مناسبی نیست. 
کشورهای دیگری چون 
عربستان سعودی، 
سوریه، عراق، مصر 
و یمن نیز به گونه ای 
هستند که حتی نمی 
توان به نامزد بودنشان 
برای این مدل فکر کرد.



ــتار  ــی کش ــه معن ــان ب ــلحانه همزم ــت مس فعالی
هــای  مــکان  در  بمــب  کارگــذاری  غیرنظامیــان، 
توریســتی و نزدیکــی هتــل هــا، اعــدام افــرادی 
]کــه از صفــوف حــزب[ گریختــه انــد و یــا آنهایــی 
ــد،  ــی کنن ــه م ــزب مقابل ــی« ح ــط مش ــا »خ ــه ب ک
اســت. PKK و احــزاب اقماریــش کــه پــس از 
تجدیــد ســازمان در اوایــل ســال هــای 2000 میــادی 
ــر  ــد، مســتقیم و غی ــه ان ــن حــزب را گرفت جــای ای

ــه و  مســتقیم مســئول مــرگ هــزاران نفــر در ترکی
ــند. ــی باش ــر م ــای دیگ ــکان ه م

ــه  ــن بهان ــا ای ــز ســازمانی اســت کــه ب PKK نی
هــای  گــروه  لیســت  در  درســتی-  بــه  -البتــه 
تروریســتی قــرار گرفتــه، کــه جنگــی شــدید را در 
مقابــل دموکــرات هــا اعــام کــرده انــد- ایــن تنهــا 
ــه  ــود، بلک ــی ش ــکا نم ــده آمری ــاالت متح ــامل ای ش
مراکــز برخــی از کشــورهای اتحادیــه اروپــا تــا ســال 

برنارد هری لوی
برگردان از فرانسه:  صالح الدین بایزیدی

باید نام

    
از لیست سازمان های تروریستی خارج شود

ویژه نامه رنسانس

کوبانی | پاییز 1393    83

ویژه نامه رنسانس

82کوبانی | پاییز 1393   



ــی از خشــونت و  ــه های ــز صحن ــود نی ــه ن ــای ده ه
ــوده اســت. ــه شــاهد ب ــل توجی ــر قب ــدروی غی تن

البتــه بــا ایــن تفــاوت کــه زمــان گذشــته اســت و 
چهــار یــا پنــج موضــوع پیــش آمــده کــه وضعیــت 
را دگرگــون کــرده اســت و بایــد یکبــار دیگــر نیــز 
آنهــا را از نظــر گذرانــد. مطمئنــا ایــن اقــدام نبایــد 
بیــش از حــد باشــد، امــا علــی رغــم اینهــا نیــز الزم 
 PKK ــگاه و نقــش ــد در خصــوص پای اســت و بای

بازنگــری کنیــم.
ــر  ــش و اگ ــال پی ــزده س ــت، PKK از پان نخس
دقیقتــر بگوییــم، پــس از چهارمیــن پیشــنهاد آتــش 
بــس یکجانبــه عبــداهلل اوجــاالن رهبــر ایــن ســازمان 
را کنــار گذاشــته  بازداشــتش، خشــونت  از  پــس 

اســت.
دوم، ایــن ســازمان که از رهیافتی مارکسیســتی- 

پیــروی  و لنینیســتی  کــرد  مــی 
مدیــدی  ز مــدت  ا
یــک  کاریزمایــی 
همچــون  نفــره 
هــای  ســتاره 
لینیســتی  ستا ا
مــی  حمایــت 
کــرد، امــروز بــه 
مبــدل  حزبــی 

ــه  ــت ک ــده اس ش
بــه شــدت از حــل 
ــر  ــرد ب ــاله ُک مس
ــای  اســاس راه ه
»گفتگــو« و »راه 

حــل هایــی چــون 
 » لیســم ا ر کنفد «

کنــد. مــی  دفــاع  و  حمایــت 
ــه  ــه ب ــت ک ــازمانی اس ــد س ــوم، PKK جدی س
ــوریه،  ــی اش در س ــای نظام ــق نیروه ــژه از طری وی
ــق، ی.پ.گ،  ــع خل ــای مداف ــگان ه ــم ی ــر پرچ زی
ــه همتــا  ــا عملکــردی ب ــه و ب در خــط مقــدم دالوران
ــرد اســت. ــک داعــش در نب ــت تاری ــر ضــد خاف ب

ــارزان  ــه مب ــی ک ــهید کوبان ــهر ش ــارم، در ش چه
در حــال آزاد کردنــش مــی باشــند، همچــون مناطــق 
ــه  ــوریه، ب ــراق و س ــان در ع ــت کنترلش ــر تح دیگ
ــه ای حکمرانــی مــی کننــد کــه در آن برابــری  گون
سکوالریســم،  مبانــی  بــه  پایبنــدی  مــرد،  و  زن 
احتــرام بــه حقــوق اقلیــت هــا و ملــت هــای دیگــر 
مشــاهده مــی شــود، در حالــی کــه مــی تــوان گفــت 
کــه حداقــل در کل جهــان اســام و بــه ویــژه اســام 
ــن  ــاهد ]چنی ــق ش ــر مناط ــی دیگ ــا حت ــه رو ی میان

سیســتمی[ نیســتیم.
بــه 

ــان  ــعه اردوغ ــت و توس ــزب عدال ــر ح ــه، اگ طوریک
اگــر  عبارتــی  بــه  یــا  اوجــاالن،  پ.ک.ِک  بــا  را 
اسامیســم کمتــر و کمتــر میانــه رو  اولــی را بــا  
ــال  ــه روز در ح ــه روز ب ــی ک ــم دوم ــی اسامیس آنت
رادیکالتــر شــدن، مقایســه کنیــم، یــا اگــر بــه بــازی 
ــه هــای  ــه یکــی کــه اجــازه مــی دهــد محمول دوگان
ســاحهای ســنگین از مرزهایــش عبــور کنــد تــا بــه 
ــان و  دســت ســربُرها برســد، در مقابــل مقاومــت زن
مــردان مبــارز قهرمــان کــه تنهــا حامیشــان جنگنــده 
هــای ناتــو مــی باشــد و همزمــان بــا همــان ســربُرها 
ــه  ــا از زاوی ــم، ی ــوند بنگری ــی ش ــه م ــه یق دســت ب
ای دیگــر اگــر ارتــش ترکیــه را کــه عضویتــش در 
ــل  ــود قت ــی ش ــع نم ــمالی مان ــک ش ــان آتانتی پیم
ــا  ــیند- ب ــاره بنش ــه نظ ــیحی را ب ــت مس ــام اقلی ع
پ.ک.ک  ســازمان  بــه  نزدیــک  حــزب  پ.ی.د 
کــه در کمتــر از ده روز و زیــر بــاران آتــش و 
گلولــه دشــمن در خــاک عــراِق تحــت کنتــرل 
اســامیها توانســت کریــدوری بــاز کنــد و هفتــاد 
هــزار ایــزدی کوهســتان شــنگال را از مــرگ نجــات 

دهــد مقایســه کنیــم، مــی توانیــم بگوییــم کــه 
نیرویــی کــه تروریســت عنــوان شــده اســت، 

ــتیم. ــی پنداش ــه م ــت ک ــی نیس ــر آن دیگ
آنچــه  بــا  بایــد  پ.ک.ک  مســئوالن 

پیشــتر اتفــاق افتــاده اســت روبــرو شــوند، 
ــای  ــت ه ــا تروریس ــه ب ــا در رابط خصوص

ــا. ــود آنه ــش از خ پی
ــه  ــوند ک ــتی ش ــان سرنوش ــار هم دچ
از چندیــن  پــس  نــود  دهــه  اواخــر  در 

دهــه جنــگ شــهری، ارتــش جمهــوری 
خــواه ایرلنــد بــه آن دچــار شــد.

ــم  ــچ و خ ــر پی ــان راه پ ــز هم ــا نی آنه
ســوی  از  کــه  بودنــد  پیمــوده  را  دراز  و 
پســت- هــای  حکومــت  موئسســین 

کلونیالیســتی همــوار شــده بــود و آنهــا نیــز 

ــونت  ــا را در خش ــلحه ه ــن اس ــود اولی ــه خ ــه نوب ب
هایــی کــور بــه کار بســته بودنــد.

ارگــون  وضعیــت  بــه  تاریــخ،  گواهــی  بــرای 
ــروه  ــرائیل(، گ ــاک اس ــی در خ ــی مل ــازمان نظام )س
آفریقــای  ملــی  کنگــره  و  اســرائیل  در  شــترن 
ــه  ــتید ک ــی دانس ــا م ــم. آی ــی کن ــاره م ــی اش جنوب
ــی  ــه 2008 م ــر 28 ژوئی ــد منتظ ــدال بای ــون مان نلس
مانــد تــا ایــاالت متحــده آمریــکا اســم حزبــش را از 

ــد؟ ــارج کن ــتی خ ــای تروریس ــروه ه ــت گ لیس
البته اوجاالن ماندال نیســت.

امــا حقیقــت ایــن اســت کــه ُکردهــا بهتریــن و 
ــی  ــگ طوالن ــن جن ــا در ای ــان م ــن همپیم محکمتری
مــی باشــند کــه جهادیســم بــر علیــه مــا اعــان 

کــرده اســت.
پ.ک.ک در ســوریه پیشــرو اســت، نــه تنهــا 
بــرای  بلکــه  داعــش،  مقابــل  در  بــرای مقاومــت 
دفــاع از بنیــان هایــی کــه داعــش مــی خواهــد آنهــا 

ــرد. ــن بب را از بی
گام  اش  اصلــی  کادرهــای  کــه  ای  پ.ک.ک 
ــش در  ــه دادگاهی ــه در پروس ــاالن را ک ــای اوج ه
ســال 1999 در مقابــل قربانیــان بیشــمارش 
در زنــدان امرالــی عذرخواهــی کــرد- دنبــال 
تروریســتی  ســازمانی  دیگــر  کننــد،  مــی 
ــن  ــل ای ــوان تحم ــر واژه ت ــه اگ نیســت؛ بلک
ــزب  ــن ح ــند، ای ــته بش ــی را داش ــار معنای ب
تروریســم  مقابــل  در  مقــاوم  ســازمانی 

ــت. اس
بــه همیــن دلیــل پ.ک.ک و احــزاب 
قــرار  قبــول  مــورد  بایــد  اقماریــش، 
هســتند  فاکتــوری  زیــرا  بگیرنــد: 
بــرای ثبــات فــردا، و فاکتــوری مــی 

خاورمیانــه. در  صلــح  بــرای  باشــند 

 در شهر شهید کوبانی که 
مبارزان در حال آزاد کردنش 
می باشند، همچون مناطق 
دیگر تحت کنترلشان در عراق 
و سوریه، به گونه ای حکمرانی 
می کنند که در آن برابری 
زن و مرد، پایبندی به مبانی 
سکوالریسم، احترام به حقوق 
اقلیت ها و ملت های دیگر 
مشاهده می شود، در حالی که 
می توان گفت که حداقل در کل 
جهان اسالم و به ویژه اسالم 
میانه رو یا حتی دیگر مناطق 
شاهد ]چنین سیستمی[ 
نیستیم.
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