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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
شــود .افســانه ای اســت کــه در وجــود مــی آیــد و عمومــا توســط
مردمانــی معمولــی ،آن همیشــه نادیــده انگاشــته شــده گان تاریــخ ،بــه
واقعیــت مــی پیونــدد.
کردهــا در گذشــته دور و نزدیکشــان« ،داســتان» کــم در وجــود
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
انــدی ســال قبــل در شــرق کردســتان و از قضــا آنهــا هــم در مقابــل
داعشــی دیگــر یعنــی «نســخه ایرانــی بنیادگرایی اســامی» بــه واقعیت
پیوســتند :داســتان کوچ مریوان و داســتان مقاومت  24روزه 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
هویتــی کــردی خــود مــی بالــد و بــه قــول «عبــداهلل پشــیو» کارگاه
ـردی هولیــر
ملــت ســازی کردهــا شــده اســت ،امــا بــا ناسیونالیســم کـ ِ
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
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مطالب منترش شده رضورتا دیدگاه « رنسانس» نیست .تعدادی از مقاالت
منترش شده رصفا جهت اطالع خواننده از دیدگاه غربی درباره «مساله کوبانی»
است.
متاس با بخش مجله رنسانس:

renesans.info@gmail.com

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....
تهمتــن کوبانــی نــه رســتم دســتان فردوســی ،آن کمــر همــت بــه
خدمــت پادشــاه بســته ای کــه پســرش را کشــت ،بلکــه «نعیــم» ،آن
سلحشــوری اســت کــه دیگــران دیوانــه اش مــی خواننــد.
کوبانــی فریــاد در گلــوی آن بخــش از ســاکنان خاورمیانــه ،ایــن
ســرزمین بــه نفریــن نفــت آغشــته اســت کــه در تمامــی اعصــار و
ِ
ســالیان گذشــته دیــده نشــده انــد یــا نادیــده انگاشــته گشــته انــد.
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
از رنسانســی خاورمیانــه ای تبدیــل شــود.اینک کــه آن روی ســگ
تمــدن در قالــب داعــش بــه کوبانــی حملــه ور شــده اســت ،دلهــای
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.

حــزب کارگــران کردســتان ( )PKKتنهــا امیــد غــرب در مبــارزه علیــه «گــروه دولــت اســامی»
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

در میــان کوهســتانهای شــمال غربــی اربیــل،
قــرارگاه مرکــزی یکــی از قاطعتریــن ســازمانهای
تروریســتی جهــان قرارگرفتــه اســت؛ یــا [بــه گونـهای
دیگــر] مهمتریــن متحــد کنونــی غــرب؛ کامــا بــه
ایــن بســتگی دارد کــه چگونــه بــه حــزب کارگــران
کردســتان  PKKنگریســته شــود.
در بطــن کوهســتانهای قندیــل در شــمال عــراق،
انســان فقــط بــا موافقــت مدیریــت [حزبــی] میتوانــد
بــه آنجــا برســد .بعــد از چندیــن روز انتظــار تلفــن بــه
صــدا در میآیــد :خودتــان را آمــاده کنیــد ،رانندهامــان
را [برایتــان] میفرســتیم .قبــل از ظهــر یــک مــرد
روســتازادهی مــو ســیاه ظاهــر میشــود ،کســی کــه
در ســکوت در جادههــای پیچدرپیــچ بــه ســمت
بلندیهــای کوهســتان میرانــد .در کنــارهی جــاده
ماشــین ســوختهی خانــواده ای قــرار دارد ،کــه ســه

ســال پیــش در بمبــاران هوایــی ترکیــه کشــته شــدند.
الش ـهی ماشــین ،یادبــودی اســت [متشــکل از] آهــن
هــایقراضــه .راننــده بــا اشــاره بــه آن میگویــد:
«اردوغــان دیوانــه شــده بــود».
بعــد از آخریــن ایســت بازرســی حکومــت
خودمختــار ُکــردی ،ماشــین بــه گوشــهای از جــاده
پیچیــد .ســپس آنجــا بــا پرتــرهی عظیمــی از عبــداهلل
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اوجــاالن بــر روی کــوه مقابلمــان مواجــه میشــویم کــه
از ســنگهای رنگــی ســاخته شــده اســت؛ و مردهــای
مســلحی کــه هماننــد اوجــاالن ســبیل گذاشــتهاند.
آنهــا میپرســند « :رفقــا شــما اجــازه ورود [بــه
منطقــه] را داریــد؟»
اینجــا بــه طــور رســمی حکومــت خودمختــار ُکردی
در شــمال عــراق اســت ،امــا درحقیقــت اینجــا دولــت
 PKKاســت .در  50کیلومترمربــع از کوههــای
ناهمــوار تحــت سلطهاشــان ،قرارگاههــای آموزشــی
بــرای مبارزیــن قــرار دارد ،کــه حتــی نیــروی پلیــس و
دادگاههــای ویــژه ی خود را دارند .سراشــیبی سرســبز
بــا درختــان انــار ،چوپانــان ،کلبههــای ســنگی کوچــک
در کنــارهی مســیر؛ درآن بیــن ماشــینهای نظامــی
آمریکایــی ایســتادهاند کــه از گــروه تروریســتی
«دولــت اســامی» بــه غنیمــت گرفتــه شــدهاند،
همانهایــی کــه از ارتــش عــراق دزدیــده شــده بودنــد.
اینجــا در کوهســتانهای قندیــل ،فرماندهان PKK
مبارزهاشــان را علیــه دولــت اســامی در کوبانــی،
کوهســتانهای شــنگال و کرکــوک هماهمنــگ و
اداره میکننــد .و شــاید بــه زودی هــم دوبــاره علیــه
ترکیــه؟!
در همیــن چنــد ســال پیــش غیرقابــل تصــور بــود
کــه غــرب بــا  PKKهمــکاری کنــد .ایــن ســازمان
اشــتباهی در لیســت ســازمانهای تروریســتی قــرار
نگرفتــه اســت ،در جنــگ سیســاله بــا ترکیــه هــزاران
غیرنظامــی کشــته شــدهاند .البتــه بــرای بســیاری در
غــرب ،قانونشــکنان آنوقــت هــا ،بــه تنهــا قهرمــان
حــال حاضــر تبدیــل شــده انــد ،آنهایی که میبایســتی
خاورمیانــه را در برابــر «دولــت اســامی» نجــات
دهنــد .چــرا کــه تقریبــا  15000جنگجــوی  PKKاز
قاطعتریــن گروههــا و تنهــا قــدرت منطقــه هســتند.
آنهــا بــرای جنگیــدن بــا «دولــت اســامی» بــا اراده و
توانمنــد بــه نظــر میرســند .کارامــد و بــا دیســیپلین
هســتند ،امــا ســکوالر و طرفــدار غــرب.
غــرب ترجیحــا رقیبــان ســنتی ُکــرد را دربرابــر
 PKKقــرار داده بــود ،پیشــمرگههایی کــه در حــدود
 100هــزار نفــر از یک ارتش قــوی در منطقه خودمختار
شــمال عــراق را تشــکیل مــی دهنــد .البتــه پیشــمرگه
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اینجا در کوهستانهای قندیل،
فرماندهان  PKKمبارزهاشان را
علیه دولت اسالمی در کوبانی،
کوهستانهای شنگال و کرکوک
هماهمنگ و اداره میکنند .و شاید به
زودی هم دوباره علیه ترکیه؟!
در همین چند سال پیش غیرقابل
تصور بود که غرب با  PKKهمکاری
کند.

«

در مقابــل قــدرت «دولــت اســامی» غافلگیــر شــد.
آنهــا فاقــد تجربــه نظامــی کافــی ،آمــوزش یکدســت،
اســلحههای مــدرن ،و همچنیــن یــک فرماندهــی
مرکــزی هســتند .آنهــا حتــی یــک ارتــش تمــام و
کمــال نیســتند .ترجیحــا آنهــا ترکیبــی از اعضــای
پــاره وقــت ،گروههــای پارتیزانــی و واحدهــای ویــژه
هســتند .در مــاه آگوســت پیشــمرگهها درعمــل بدون
هیچگونــه درگیــری کوهســتان شــنگال را بــه «گــروه
دولــت اســامی» واگــذار کردنــد و هــزاران ایــزدی ُکرد
[ایــن منطقــه] ناچــار بــه فــرار شــدند .همچنیــن در
جاهــای دیگــر نیــز بــه محــض نزدیــک شــدن «گــروه
دولــت اســامی» نیروهــای پیشــمرگه عقبنشــینی
کردنــد.

حــزب دمکــرات کردســتان ،بــه رهبــری مســعود
بارزانــی رئیــس حکومــت اقلیــم کردســتان ،در اصــل
یــک تشــکیالت خانوادگــی بــا یــک حکومــت کوچــک
وابســته و فاســد و محافظــهکار اســت[ .امــا] حــزب
کارگــران کردســتان  PKKو شــاخه ســوری آن
 YPGدرســت در نقطــه مقابــل آنهــا قــرار گرفتــه
انــد :یــک ســازمان حزبــی ســفت و ســخت ،کــه
اگرچــه دمکــرات نیســتند ،امــا فاســد هــم نیســتند.
آنهــا در کوبانــی بــا ســماجت دربرابــر نیــروی برتــر
جهادگراهــا از خــود دفــاع کردنــد PKK .بــود کــه
در شــنگال یــک کوریــدور انســانی را بــرای دههــا هــزار
نفــر از ایزدیهــا ایجــاد کــرد و فــرار را بــرای آنهــا
ممکــن نمــود .و همچنیــن ایــن آنهــا هســتند کــه از
شــهرهای عراقــی مخمــور و کرکــوک دفــاع میکننــد.
هماکنــون نیــروی هوایــی آمریــکا بــرای نیروهــای
 YPGمســتقر در کوبانــی از هــوا اســلحه بــه پاییــن
میانــدازد .ارتــش آلمــان بــه نیروهــای پیشــمرگه
تســلیحات ضــد تانــک تحویــل میدهــد،
امــا نــه بــه کوبانــی کــه بســیار فــوری
بــه آن محتــاج اســت .و همــه تضمیــن
میدهنــد کــه ایــن تســلیحات بــه
دســت  PKKنیافتــد .سیاســتمدارهای
اروپایــی و امریکایــی مرددنــد کــه PKK
را از لیســت تــرور خــارج کننــد .اگــر
در همــکاری آنهــا بــا  PKKریســک
برخــورد بــا ترکیــه وجــود داشــته
باشــد ،نبایــد بــه چنیــن
کاری مبــادرت ورزیــد.
ایــن یــک اتحــاد بغرنــج

در جنگــی پیچیــده اســت .اینجا  PKKیک پرســش
مشــکل را پیــش میکشــد :غــرب اجــازه تحویــل
اســلحه بــه ُکردهــا را بدهــد ،یــا اینکــه غــرب بایــد
از یــک کشــتار جمعــی جلوگیــری کنــد .حــال اگــر
روزی  PKKایــن 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
طــرف دیگــر نجــات دادن پروســه صلــح میــان PKK
و دولــت ترکیــه .همزمــان غــرب بایــد از ایــن امــر
جلوگیــری کنــد کــه پیــروزی کردهــا تمــام منطقــه را
بــه بیثباتــی بکشــاند.
از آنجائیکــه جنــگ داخلــی ســوریه و مبــارزه علیــه
گــروه «دولــت اســامی» احتمــاال بــه یــک بهــار کــردی

حزب دمکرات کردستان ،به
رهبری مسعود بارزانی رئیس
حکومت اقلیم کردستان ،در اصل
یک تشکیالت خانوادگی با یک
حکومت کوچک وابسته و فاسد
و محافظهکار است[ .اما] حزب
کارگران کردستان  PKKو شاخه
سوری آن  YPGدرست 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 میتوانــد روابــط و تناســبات آزارهــای عمیقــا تاس ـفبار کشــتار جمعــی کردهــای
در خاورمیانــه را بــه صــورت اساســی دگرگــون ســازد .عــراق در حلبچــه بــود .در مــارس  1988صدام حســین
 PKKبــا اســتفاده از جنگجویانــی کــه از کشــورهای بــا بمبهــای شــیمیایی شــهر را مــورد حملــه قــرار
مختلــف آمدهانــد ،بــرای بیــش از  ٣٠میلیــون ُکــردی داد و بیــش از  ٥٠٠٠نفــر کشــته شــدند.
امــروزه کردهــا بــا داشــتن حکومــت محلــی و
کــه اکثــرا از اهــل ســنت هســتند ،در ترکیــه و عــراق
و ایــران و ســوریه میجنگــد ،مبــارزهی بــدون نتیجــه ارتــش ،از خودمختــاری گســترده خــود در شــمال
طوالنــی بــرای بــه رســمیت شــناخته شــدن و تشــکیل عــراق خشــنودند .شــمال عــراق بــرای کردهــای
کشــور مســتقل بــرای خودشــان .تنهــا یــک بــار در منطقــه یــک الگــو و پــروژه رقابتــی اســت[ .حکومــت
قــرن نوزدهــم ،و بــرای دوره کوتــاه  20ســاله ایالتــی بــه اقلیــم کردســتان] یــک مــدل موفــق چندفرهنگــی
نــام کردســتان در امپراتــوری عثمانــی وجــود داشــت .اســت ،چــرا کــه در آن ســنیها ،علویهــا ،یهودیهــا
نیروهــای متفــق غربــی بــه ُکردهــا ایــن وعــده را دادند و مســیحیها در صلــح در کنــار یکدیگــر زندگــی
کــه پــس از پایــان جنــگ جهانی اول کشــور خودشــان میکننــد؛ و البتــه همزمــان ثبــات و تبدیــل شــدن
را داشــته باشــند ،کــه البتــه آتاتــورک بــه ایــن وعــده بــه پررونقتریــن منطقــه عــراق نیــز حائــز اهمیــت
اســت .بــا تحــوالت خاورمیانــه کردهــای ســوریه و
وفــا نکــرد.
ترکیــه ُکردهــا را بــه عنــوان یــک اقلیــت اتنیکــی ترکیــه بــه مــدل مشــابهی امیــد بســتهاند .اگرچــه
بــه رســمیت نمیشناســد ،و زبــان و سنتهایشــان کــه کردهــا ســنی هســتند ،همچنــان گــروه «دولــت
اســامی» سرســختانه بــا کردهــا
ممنــوع شــده اســت.
میجنگنــد .ایــن درســت
آنهــا همچنیــن در ایــران،
« ما خواستار جنگ نیستیم ،اما قــدرت و توانایــی کردهاســت
عــراق و ســوریه نیــز
مسئاله کردها باید حل شود .این کــه آنهــا را بــه هدفــی بــرای
تحــت فشــار و تبعیــض
قــرار گرفتهانــد .یکــی کامال بیمعنی است ،هنگامی که در گــروه «دولــت اســامی» تبدیــل
شمال کردستان مذاکرات صلح در کــرده اســت.
از ایــن تعقیــب و
میتــوان اعتمــاد بــه نفــس
جریان است ،درهمان حال همین
کردها در کوبانی توسط «دولت تــازه کــردی را در کوهســتانهای
اسالمی» و با حمایت حکومت قندیــل مشــاهده کــرد ،جایــی
ترکیه کشته میشوند .کــه در آنجــا فرماندهــی PKK
ترکیه به «دولت اسالمی» خــود را پنهــان کــرده اســت.
پول و توپخانه میدهد ،این مســئله در بســیاری از جاها
مجروحانشان را تیمار بــه خوبــی احســاس میشــود،
در جنــوب شــرقی ترکیــه،
میکند و اجازه میدهد
در روســتای عبــداهلل اوجــاالن
که از مرزهایش
شورشــی ،و در دیاربکــر؛ در
عبور کنند».
خــط مقــدم جبهــه کرکــوک،
جایــی کــه در آن  PKKگــروه
«دولــت اســامی» را بــه عقــب
رانــده اســت؛ و در کانتــون
کوبانــی .تمامــی ایــن نشــانهها
مویــد یــک کشــورند.
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کوهســتانهای قندیــل :همــراه بــا فرماندهــی
PKK
پــس از آنکــه راننــده تصویــر ســنگی اوجــاالن را
پشــت ســر گذاشــت ،روبــروی یــک کلبــه روســتایی
توقــف کــرد .کمــی بعــد ســخنگوی  ،PKKزاگــرس
هیــوا از راه رســید ،او دوربینهــا را کنتــرل کــرد،
دســتگاههای تلفــن همــراه را جمــع کــرد و پردههــا
را کشــید .ســپس از کیسـهای پالســتیکی پرچمهــای
 PKKرا بیــرون آورد و بــر دیــوار آویــزان کــرد.
 PKKاغلــب از خانههــای غیــر نظامــی [بــرای چنین
دیدارهایــی] اســتفاده میکنــد ،و فرماندهانشــان دائمــا
تغییــر مــکان میدهنــد .لحظاتــی بعــد صبــری اوک ،با
محافظانــش کــه پنــج مبــارز بودنــد ،وارد شــد .مــردی
 58ســاله کــه از زمــان تاســیس  PKKبــا آنهــا اســت،
او جــزو فرماندهــان عالیرتبــه اســت .در مجمــوع 22
ســال را در زندانهــای ترکیــه ســپری کــرده اســت ،و
ماههــای متوالــی دســت بــه اعتصــاب غــذا زده اســت.
و طبیعتــا علیــه حکومــت ترکیــه جنگیــده اســت.
مذاکــرات صلــح از ســال  2012در جریــان اســت ،امــا
بــه گفتــه صبــری اوک ،اگــر کوبانــی ســقوط کنــد،
صلــح پایــان یافتــه اســت .چنیــن شــرایطی خشــونت
و درگیــری را بــرای ترکیــه بــه ارمغــان خواهــد آورد.
بســیاری از طرفــداران جــوان  PKKخواهــان آغاز
شــدن دوبــاره جنگنــد .اوک بــا نگرانــی میگویــد
« نســل جدیــد متفــاوت از مــا پیرهاســت ،آنهــا
رادیکالنــد .آنهــا جنــگ را در کردســتان دیدهانــد،
بــرادران و خواهرانشــان در ســوریه مردهانــد ،کنتــرل
کــردن آنهــا بســیار مشــکل اســت».
بــه هرحــال ایــن هــم یــک نظــر اســت کــه حکومت
ترکیــه بــا گفتگوهــا فقــط میخواهــد وقــت بخــرد و
بــه یــک راهحــل آشــتی جویانــه اعتقــادی نــدارد .اوک
میافزایــد کــه « مــا خواســتار جنــگ نیســتیم ،امــا
مســئاله کردهــا بایــد حــل شــود .ایــن کامــا بیمعنــی
اســت ،هنگامــی کــه در شــمال کردســتان مذاکــرات
صلــح در جریــان اســت ،درهمــان حــال همیــن کردهــا
در کوبانــی توســط «دولــت اســامی» و بــا حمایــت
حکومــت ترکیــه کشــته میشــوند .ترکیــه بــه «دولت
اســامی» پــول و توپخانــه میدهــد ،مجروحانشــان را

تیمــار میکنــد و اجــازه میدهــد کــه از مرزهایــش
عبــور کننــد ».اگرچــه بــرای توپخانــه و پــول ســندی
وجــود نــدارد ،امــا دیگــر اتهامهــای وارد شــده بــه
ترکیــه صحیــح اســت.
صبــری اوک ادامــه میدهــد «  37روز اســت کــه
یگانهــای مدافــع خلــق ( )YPGاز کوبانــی دفــاع
میکننــد ،و بــدون آنهــا کوبانــی تــا حــاال  37بــار
ســقوط کــرده بــود.
و حــاال  200پیشــمرگه از عــراق میخواهنــد از
کوبانــی محافظــت کننــد؟ اوک بــا پوزخنــد میپرســد
« کــدام پیشــمرگه؟ مــن  30ســال پیــش همــراه بــا
پیشــمرگهها جنگیــدهام .امــا آنهــا همــان جنگجویــان
گذشــته نیســتند ،آنهــا سســت و ضعیــف شــدهاند.
وقتــی آنهــا از درگیریهــا دســت شســتند ،توانایــی
جنگیــدن را از دســت دادنــد .کوبانــی بجــز مهمــات،
دارو و اســلحه بــه پیشــمرگه احتیاجــی نــدارد».
اوک ممنوعیــت  PKKرا در آلمــان ناعادالنــه
میدانــد .آیــا کــس دیگــری پرنســیپهای مشــابه
غــرب را دارد؟ محافظــت از زنــان ،محافظــت از محیــط
زیســت و دمکراســی؟ جنبــه تاریــک  PKKاجــازه
ایــن اعتبــار بخشــی را نمیدهــد؛ اتهامهایــی همچــون
قاچــاق مــواد مخــدر ،دزدیــدن بچههــا ،و عملیاتهــای
تروریســتی.
ســپس اوک مــا را بــه صــرف غــذا دعــوت میکنــد؛
عســل وحشــی ،مــرغ و ســاالد.
کرکوک ،عراق :در جبهه مقابل داعش
حوالــی کرکــوک هنــوز تاسیســات دفاعــی ب ـ ه جــا
مانــده و کهنــه دوران صــدام حســین وجــود دارنــد،
بــرج و باروهایــی کــه بــرای مقابلــه بــا کردهــا
ســاخته شــده بودنــد .بناهایــی کــه در حــال حاضــر
واحدهــای پیشــمرگه و  PKKبــه طــور مشــترک در
آنهــا مســتقرند ،و [از داخــل آنهــا] پرچمهــای ســیاه
برافراشــته گــروه دولــت اســامی را در طــرف مقابــل
دیــد میزننــد.
ارتــش عــراق چنــد مــاه پیــش کرکــوک را تــرک
کــرد ،و فقــط کردهــا از ایــن شــهر نفتــی دربرابــر
جهادگراهایــی کــه چنــد کیلومتــر بــا آنهــا فاصلــه
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دارنــد ،محافظــت میکننــد .اگرچــه  PKKو
پیشــمرگه [قبــا] گهگاهــی باهــم درگیــر شــدند ،امــا
در حــال حاضــر باهــم همــکاری میکننــد .روزانــه
 150نفــر از پیشــمرگهها خــط مقــدم را زیــر نظــر
دارنــد ،و شــبها  300نفــر از جنگجویــان  PKKبــرای
درگیریهــای قطعــی شــبانه برنامهریــزی میکننــد.
فرماندهــی جبهــه جنوبــی در نزدیکــی داقــوق
را عگیــد کالری بــر عهــده دارد .فرمانــده عگیــد ،از
جنگجویــان  ،PKKســاختمانی نیمــهکاره یکــی از
شــرکتهای ســاختمانی را مبلــه کــرده اســت .بــر
فــراز کمــپ ،هلیکوپترهــای ارتــش عــراق میغرنــد،
صــدای تیرانــدازی را میتــوان شــنید .فرمانــده کالری
بــا آن صــدای آرام و چهــره مهربانــش ،پیشــتر [در
دانشــگاه] ادبیــات خوانــده و توضیــح میدهــد :مــا بــر
اینجــا ســیطره داریــم .اگــر قدرتــت را بــه رخ نکشــی،
کســی بــه تــو احتــرام نمیگــذارد».
کرکــوک در تقاطــع مهــم میــان اربیل و بغــداد واقع
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شــده اســت ،محیطــی کامــا همــوار و مســطحی دارد،
کســی کــه شــهر را کنتــرل کنــد ،کامــا بــر حومــه
نیــز حاکــم اســت .بــا بولــدوزر خاکریزهــای بزرگی در
اطــراف کمــپ ایجــاد کردهانــد ،و کارگرهــا در پشــت
خــط مقــدم خندقهــای عمیقــی را حفــر کردهانــد.
آنهــا خودشــان را بــرای مانــدن بــه مــدت طوالنــی وفــق
دادهانــد .فرمانــده کالری بــه زمســتان دل بســته اســت،
چــرا کــه دشــت بــا بــرف پوشــیده میشــود یــا اینکــه
پــر از گل و الی ،طــوری کــه گــروه دولــت اســامی
فقــط در راههــای اصلــی میتوانــد حرکــت کنــد ،و
اینگونــه راحتتــر میتــوان آنهــا را متوقــف کــرد.
البتــه گــروه دولــت اســامی حریــف قدرقدرتــی
اســت .آنهــا بیــش از  30000جنگجــو را در اختیــار
دارنــد ،بــا امکانــات پایــان ناپذیــر مالــی و اســلحههای
ســنگین مــدرن ،کــه در طــی چنــد مــاه گذشــته
بســیاری از آنهــا را بــه غنیمــت گرفتــه اســت :بــه
خصــوص از ارتــش عــراق ،آنهایــی کــه از طــرف

آمریــکا بــرای مســلحکردن عــراق داده شــده بودنــد،
از ارتــش ســوریه نیــز .هفتــه گذشــته گــروه دولــت
اســامی ســه هواپیمــای جنگــی بــا خلبــان را بــه
نمایــش گذاشــت ،البتــه ایــن کامــا حرکتــی تبلیغاتی
بــود .همچنیــن [ایــن پروپاگانداهــا] جهادگراهــا را بــه
عالیتریــن وجــه ممکــن کنتــرل میکنــد.
در ادامــه ،فرمانــده کالری جملــهای را میگویــد
کــه در چنــد مــاه پیــش هنــوز غیرممکــن میبــود:
«مــا از آمریــکا بــرای کمکــش تشــکر میکنیــم .اگــر
بــه مــا کمــک میکنــد ،شــامل حــال خــودش هــم
میشــود .مــا دشــمن مشــترکی داریــم ».همچنیــن
کمــک تســلیحاتی آلمــان بــه نیروهــای پیشــمرگه کار
خوبــی بــود .البتــه ایــن همــکاری مهمتــر میبــود،
اگــر آلمــان دســت از حمایــت از ترکیــه برمیداشــت.
کالری ادامــه میدهــد درحالــی کــه نبــرد کوبانــی
بــه تمــام دنیــا مخابــره میشــود ،کمتــر کســی
متوجــه نبردهــای تــازه کوهســتانهای شــنگال اســت.

« واحدهــای مــا در محاصــره و زیــر آتــش دائــم بودند.
ایــن ســختترین جنگــی اســت کــه میتوانــم بــه
خاطــر بیــاورم ».کوریــدوری کــه نیروهایشــان چنــد
هفتــه پیــش از طریــق آن مــواد غذایــی و کمکهــای
امــدادی را بــرای ایزدیهــا بــه کوهســتان شــنگال
آوردنــد ،هنــوز در دســت گــروه دولــت اســامی اســت،
ایــن مســاله تهدیــدی اســت بــرای یــک کشــتار
جمعــی تازهتــر.
حیــدر ششــو ،فرمانــده ارتــش ایزدیهــا در
کوهســتان ،در تلفــن مایوســانه میگویــد « مــا از
همــه طــرف محاصــره شــدهایم ،نیروهــای گــروه
دولــت اســامی بــا تانــک و توپخانــه بــه مــا حملــه
میکننــد .اینجــا هنــوز  2000خانــواده ماندهانــد .اگــر
بــه مــا کمــک نشــود ،همگــی کشــته خواهیــم شــد».
ت و کمکرســانی هوایــی از طــرف امریــکا
آنجــا حمایـ 
وجــود نــدارد ،درحالــی کــه بــه اســلحههای ســنگین
هــم نیازمندنــد.
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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.

«

حــدود  100پیشــمرگه هــم از اقلیــم کردســتان بــا
هلیکوپتــر بــه کــوه منتقــل شــدهاند .امــا ششــو
میگویــد کــه « اینهــا را میتــوان فرامــوش کــرد.
اینجــا فقــط در انتظــار بــه ســر میبرنــد و نمیجنگنــد،
ترجیحــا بهتــر اســت کــه بــه خانــه برگردنــد».
عمرلی ،ترکیه :همراه با برادر اوجاالن
روســتای عمرلــی [آمــارا] در نزدیکــی مــرز ترکیــه و
ســوریه در دوری  70کیلومتــری از کوبانــی ،خواســتگاه
رهبــر  PKKاســت .عبــداهلل اوجــاالن اینجــا متولــد
شــده ،رشــد کــرده و بــرادر جوانتــرش محمــد نیــز
اینجــا زندگــی کــرده اســت.
راه از میــان بــاغ هــای پســته و در کنــار یــک دشــت
بــه یــک خانــه ســنگی ســاده منتهــی مــی شــود .از
ســقف گل هایــی بــا رنگهــای ُکــردی قرمــز ،ســبز و
زرد بــا پوســتری از عبــداهلل اوجــاالن آویــزان شــده
انــد .در میــان آنهــا محمــد اوجــاالن کــه بدون شــک به
بــرادرش میمانــد ،بــر روی یــک صندلــی پالســتیکی
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 ســادهاند :یــک پیراهــن آبی،
شــلواری پارچــه ای و [یــک جفــت] ســندل .او [مــا
را] بــه اتــاق نشــیمن هدایــت مــی کنــد ،دیوارهــای
اینجــا هــم پــر اســت از عکــس هــای بــرادرش و دیگــر
ویژهنامه رنسانس
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فرماندهــان حــزب کارگــران ُکردســتان.
تاریــخ خانــواده اوجــاالن از نزدیــک بــا تاریــخ
خلقشــان درهــم تنیــده شــده اســت .تاریخــی مملــو
از امیــد ،ســرخوردگی و خشــونت .خانــواده اوجــاالن
تنگدســت بــود ،والدیــن از عهــده اداره آن بــر نمــی
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
شــد .محمــد میگویــد کــه سیاســت هرگــز مســاله
آنهــا در خانــه پــدری نبــود ،تبــار ُکــردی هــم نقشــی
بــازی نمیکــرد .حکومــت ُکردهــا را انــکار مــی
کــرد ،بــرای ســال هــای مدیــدی «تــرک کوهــی»
مینامیدشــان و زبانشــان ممنــوع بــود .اوجاالنهــا
خــود را [بــا اوضــاع] وفــق دادنــد.
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 امالکــش کار کــرد .او حقوقــش
را پــس انــداز کــرد و در  27ســالگی در رشــته علــوم
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.
عبــداهلل اوجــاالن از مســلمانی مومــن بــه [یــک]
سوسیالیســت تبدیل شــد ،مارکسیســت و مائوییستی
تحســین برانگیــز .او در یــک جنبــش تنــدرو چــپ
فعــال بــود و بــرای چندیــن مــاه بازداشــت و محکــوم
شــد .زمانــی کــه در بازداشــتگاه بــود رادیکالتــر شــد،
دیــد کــه چگونــه زندانیــان سیاســی شــکنجه مــی
شــدند .او آغــاز بــه مقابلــه بــا ظلــم و ســتمی کــرد کــه
بــر مردمــش روا داشــته مــی شــد.
پــس از رهایــی [از زنــدان] عبداهلل اوجــاالن گروهی
را تاســیس کــرد و در ســال  1978حــزب کارگــران
ُکردســتان  PKKتاســیس شــد .او ُکردســتانی
مســتقل را از طریــق مبــارزه مســلحانه تبلیــغ مــی
کــرد ،گروههــای ســر بــه او دســت بــه ســو قصــد
مــی زدنــد ،گــروگان مــی گرفتنــد ،و ســربازان را
ویژهنامه رنسانس
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مــی کشــتند و همچنیــن هــزاران غیــر نظامــی [در
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  1977بیــش از دو دهــه بــرادرش
را ندیــده بــود؛ او در روســتای خانوادگیشــان اقامــت
داشــت ،بــه عضویــت  PKKدر نیامــد .بــا ایــن همــه
او زجــر و مشــقت بســیاری را بابــت تحــت پیگــرد
بودنــش در شــهرهای ترکنشــین متحمــل شــد.
پلیــس بارهــا پــس از هجــوم بــه خانــه اش بازداشــت
شــد و در بازداشــتگاه وی را شــکنجه کردنــد.
دولــت ترکیــه در دهــه  80میــادی ،هــزاران ُکــرد
را شــکنجه کــرد .خصوصــا در زنــدان نظامــی دیاربکــر
و در دوزخ شــماره  ،5زندانیــان وحشــیانه مــورد ضــرب
و شــتم قــرار مــی گرفتنــد .نگهبانــان زندانــی را مــورد
تجــاوز قــرار داده و وادار بــه مانــدن در وان حمــام پــر
از مدفــوع مــی کردنــد .موهــا و ناخــن هایشــان را
مــی کشــیدند ،بــا شــوک الکتریکــی شــکنجه شــان
مــی کردنــد.
 PKKبــه ترکیــه اعــام جنــگ کــرد و دولــت
ترکیــه بــا ُکردهــا وارد جنــگ شــد .ســربازان دهکــده
هــا را ســوزاندند ،کشــاورزان را تیربــاران کردنــد و
بــه زنــان شــان تجــاوز کردنــد .ده هــا هــزار ُکــرد از
روستاهایشــان گریختنــد .محمــد اوجــاالن نیــز مجبور
بــه تــرک روســتایش شــد ،و بــه عنــوان برداشــت
کننــده محصــول در بنــدر اســکندرون کار کــرد و ســال
هــا بعــد [اجــازه یافــت] و توانســت بــه زادگاهــش
بازگــردد.
ابتــدا حضــور  PKKدر میــان ُکردهــا بحــث
برانگیــز بــود ،بــا ایدئولــوژی مارکسیست-لنینیســت
رهایــی بخــش خــود بــا بســیاری از کشــاورزان آرام و
آهســته آغــاز کــرد .اوجــاالن نیــز بــا خشــونت بــه
مقابلــه بــا مخالفانــش پرداخــت .او متهمــان را تــا
خــارج از کشــور نیــز تعقیــب مــی کــرد و ادعــا مــی
شــود کــه کــودکان و زنــان را نیــز کشــته اســت .بــا
ایــن حــال شــقاوت نیروهــای نظامــی آغــوش تــوده هــا
و بیخانمانــان را بــه روی [ PKKبیشــتر] مــی گشــود.
محمــد اوجــان عکســی از بــرادرش بــا پوششــی
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روی آن را در دســت داشــت .او مــی گویــد ،برادرش را
نکوهــش نمــی کنــد ،کــه چه اتفاقــی روی داده اســت.
«عبــداهلل «آنچــه در تــوان داشــته تــا کنــون انجــام
داده اســت» .او خــود یــک شــخصیت سیاســی نیســت،
[امــا] مــی گویــد از مبــارزه بــرادرش پشــتیبانی مــی
کنــد.

اوایــل ســال  1999رهبــر  PKKتوســط ســازمان
اطالعــات ترکیــه بــا همــکاری  CIAدر کنیــا
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
حبــس ابــد تخفیــف داده شــد 15 .ســال اســت کــه
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
شــود .بــرای مدتــی طوالنــی تنهــا راه ارتباطــی اش
بــا دنیــای خــارج یــک رادیــو بــود؛ مــدت دو ســال
اســت کــه [بــرای وی] یــک تلویزیــون نیــز گذاشــته
انــد .بــه گــزارش یکــی از وکالیــش او از میگــرن رنــج
میبــرد و ســخت نفــس مــی کشــد.
محمــد اوجــاالن بــه یــاد مــی آورد کــه در اولیــن
مالقاتــش بــا بــرادرش ،موســس  PKKرنــگ پریــده
بــه نظــر مــی آمــده و تاثیــر گــذار نبــوده اســت .آنهــا
مــی توانســتند بــه مــدت  45دقیقــه بــا همدیگــر
گفتگــو کننــد .عبــداهلل گفتــه اســت «مــی دانــی ،مــن
همــه اینهــا را بــرای خلــق ُکــرد انجــام داده ام».
در حــال حاضــر محمــد مهمتریــن رابــط بــرادرش بــا
جهــان خــارج اســت .او بــه نــدرت در انظــار عمومــی

ظاهــر مــی شــود ،امــا از سیاســتمداران ُکــرد کــه
دربــاره ایــده هــای بــرادرش بحــث میکننــد [در
خانــه] اســتقبال و پذیرایــی مــی کنــد.
محمــد اوجــاالن توضیــح مــی دهــد کــه ،آنهــا
هرگــز نمــی تواننــد بــه راحتــی بــا هــم در مالقــات
هایشــان در امرالــی صحبــت کننــد ،همیشــه مامــوران

دولت ترکیه در دهه  80میالدی ،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.

«
امنیتــی بــا آنهــا در اتــاق مــی نشــینند .گفتگوهــا
مثــل همیشــه بــه پایــان مــی رســد :عبــداهلل اوجــاالن
ابتــدا [احــوال] خانــواده را جویــا مــی شــود ،ســپس
در خصــوص مباحــث و ســواالت سیاســی بحــث مــی
کنــد .محمــد اوجــاالن بازگــو مــی کنــد کــه در آخرین
مالقــات در اوایــل مــاه اکتبــر برادرش خشــمگین شــده
بــود ،از ایــن مــی ترســید کــه دولــت پروســه صلــح را
ازبیــن ببــرد.
دولــت ترکیــه در ســال  2009در شــهر اســلو
گفتگــوی مخفیانــه بــا  PKKرا آغــاز کــرده بــود.
در پاییــز  2011بــرای دولــت ترکیــه [نقــش] مــرد
امرالــی معلــوم شــد ،چــرا کــه تنهــا بــا رضایــت او
پیمــان صلــح امــکان پذیــر مــی شــد .بــرادرش محمــد
اوجــاالن میگویــد ،او در مذاکــرات بــا دولــت توافــق

دارد ،زیــرا متوجــه شــده اســت کــه جنــگ چریکــی
نمــی توانــد بــه ُکردهــا در [بدســت آوردن] حقــوق و
آزادی بیشــتری کمکــی کنــد.
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.
وضعیــت اقتصــادی بســیاری از ُکردهــا امــروز بهتــر
شــده و از رونــق اقتصــادی و ســرمایهگذاری حکومــت
در جنــوب شــرقی ترکیــه ،کــه مــورد بیتوجهــی
قــرار گرفتــه اســت ،ســود میبرنــد .تابســتان پارلمــان
در آنــکارا قانونــی را بــه تصویــب رســاند کــه پیشــنهاد
میکنــد کــه بازگشــت مبــارزان  PKKاز 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  PKKبــر
ســر دوراهــی قــرار گرفته اســت .بــرادرش گفته اســت
کــه فقــط او میتوانــد مذاکــرات را بــه پیــش ببــرد،
اگــر اردوغــان از حمایــت از داعــش دســت بــردارد.
دولتمــردان تــرک سیاســتی فرسایشــی را نســبت بــه
ُکردهــا در پیــش گرفتــه انــد؛ مقایســه اخیــر اردوغــان
کــه  PKKو داعــش را بــا هــم مقایســه کــرده بــود،
و امتنــاع از یــاری رســاندن بــه کوبانــی .بــه نظــر
مــی رســد کــه اردوغــان بــا یــک ســازش حداقلــی
بــا ُکردهــا راضــی اســت[ -و ایــن مســاله] دولــت را
زیــر فشــار قــرار میدهــد کــه اوجــاالن هماینــک
تنهــا از زنــدان بیــرون بیایــد .شــاید نامــش در
تاریــخ بــه عنــوان یــک معمــار صلــح ثبــت شــود،
نــه یــک تروریســت .امــا ایــن یــک بــازی خطرنــاک
اســت ،بــازیای کــه تندروهــا را تقویــت کنــد .محمــد
مــی گویــد« :اینکــه درگیریهــا دوبــاره بــاال نگرفتــه
اســت ،تنهــا مدیــون [زحمــات] بــرادرم اســت ».امــا
ایــن ســوال میمانــد کــه آنهــا تــا چــه مــدت از او
تبعیــت مــی کننــد.
دیاربکر ،ترکیه :نسلی نو
در یــک ســاختمان بتنــی در حومــه دیاربکــر اوالش
یاســاک نشســته اســت ،یــک فعــال  PKKای جــوان،
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در یــک اتــاق بــدون پنجــره ،پشــت ســر هــم ســیگار
بــدون فیلتــر مــی کشــد .او مــی گویــد «مــن آمــاده
اعتصــاب هســتم» .مقابلــش روی میــز یــک روزنامــه
بــه زبــان ُکــردی قــرار گرفتــه ،بــر روی دیــوار نیــز
پوســتری از عبــداهلل اوجــاالن آویــزان شــده اســت.
یاســاک  30ســال دارد ،او پیــر بنظــر مــی آیــد:
الغــر ،بــا گونــه هــای فرورفتــه و تــه ریــش .وی مــدت
زیــادی را بــرای  PKKدر شــمال عــراق جنگیــده،
اکنــون او در کنفدرالیســم جوامــع ُکردســتان بــه
اختصــار  KCKکــه زیــر گــروه  PKKمــی باشــد،
دســتورات را میرســاند .ایــن ســازمان درحــال ســاخت
سیســتمی مــوازی اســت ،بــا مــدارس ،نیروهــای
امنیتــی و قضــات مخصــوص بــه خــود .نــام واقعــی
یاســاک بایــد مخفــی بمانــد.
یــک فاصلــه بیــن نســلی ،جنبــش ُکردها را شــکافته
اســت .جوانهــا بــرای ایجــاد درگیــری در خیابــان هــا
مصمــم بنظــر مــی آینــد .هفتــه گذشــته یاســاک و
دوســتانش بــا نیروهــای امنیتــی تــرک درگیــر شــدند.
در ناآرامــی هــای سراســری اوایــل مــاه اکتبــر ،بیش
از  20شــهروند جــان باختنــد .صحنــه ای کــه دهــه 90
میــادی را در اذهــان تداعــی مــی کنــد ،زمانــی کــه
جنــگ میــان ترکهــا و ُکردهــا منطقــه را نابــود کــرد.
دمدمــای عصــر ،یاســاک میگویــد کــه بــا دوســتانش
قــرار جلســه دارد .ایــن مســاله مــورد بحــث قــرار
میگیــرد 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
بــا  PKKبــرای جــذب رای دهنــدگان ُکــرد بــرای
برنــده شــدن اســتفاده مــی کنــد .کوبانــی نشــان داد
کــه او عالقــه ای بــه صلــح نــدارد.
زیــرا بــه گفتــه او کوبانــی همــه چیــز را نشــان
داد کــه آنهــا ســال هاســت بــرای چــه جنگیدنــد.
شــهری کــه بــرای تمــام منطقــه یــک الگــو و سرمشــق
اســت :منطقـهای کــه از طــرف کردهــا اداره میشــود،
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
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عفرین بسیار امن است ،چراکه بیشتر از
 100کارگاه نساجی از شهر ویرانه حلب
به اینجا نقل مکان کرده اند .یک کارخانه
تولیدی نوشیدنی مدت  3ماه 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،

«

را آتــش خواهیــم زد».
 40هــزار شــهروند در ترکیــه در طــول ســه دهــه
گذشــته در جنــگ میــان  PKKو دولــت جانشــان را
از دســت داده انــد .عمــو و پســر عمــوی یاســاک نیــز
در ایــن جنــگ مردهانــد .حــرف زدن بــه زبــان ُکــردی
در دوران کودکــی یاســاک مممنــوع بــوده اســت .او
زمانــی کــه دانشــجوی جامعــه شناســی بــود بــه اتهــام

تبلیــغ بــرای  PKKبازداشــت شــد و پنــج ســال را
در زنــدان ســپری کــرد .زمانــی کــه آزاد شــد ،بــه
عضویــت  PKKدر آمــد.
بــا آغــاز دوبــاره رونــد صلــح او نیــز بازگشــت و
خیلــی زود متوجــه تغییــر دیاربکــر شــد .کارخانــه
هــای تــرک شــعبه هــای خــود را در دیاربکــر بــاز
کردنــد .دختــران و پســران جــوان بــا ســمارت فــون
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 شــودُ .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
دولــت ترکیــه بیشــتر از آنکــه از کردهــا در یــک
کشــور واحــد هــراس داشــته باشــد از کردهــای
کشــور همســایه ،ســوریه ،مــی ترســد .آنهــا در ســه
منطقــه جــدا از هــم ســاکن هســتند ،یکــی از ایــن
مناطــق شــهر مــورد منازعــه ،کوبانــی اســت .دیگــری
قامیشــلو اســت ،آنجایــی کــه کردهــا بــا دمشــق در
همــکاری هســتند ،و از آنجــا کمــاکان نیــروی هوایــی
رژیــم اســد پروازهــای ویرانگــرش را میفرســتد.
در نهایــت عفریــن ،کــه از آن یــک دولــت کوچــک

کــردی برخاســته اســت.
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  2000کیلومتــر متــر مربــع وســعت دارد ،بــا دره
سرســبز رود عفریــن ،بــا کنارههایــی تنــد .بــر اســاس
سرشــماری رســمی یــک میلیــون دویســت هــزار نفــر
جمعیــت ،ســیصد هــزار نفــر آواره 366 ،روســتا و
شــش شــهر کوچــک دارد و حــزب اتحــاد دمکراتیــک،
شــاخه ســوری  ،PKKبــر مرکــز عفریــن حاکــم
اســت .آنجــا مدیریتــی فعال ،دادگاه ،پلیس و ســازمان
اطالعــات 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  100کارگاه نســاجی از شــهر ویرانــه حلــب بــه
اینجــا نقــل مــکان کــرده انــد .یــک کارخانــه تولیــدی
نوشــیدنی مــدت  3مــاه اســت کــه اولیــن آب معدنــی
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هــای خــود را بــه نامهــای «کالــوس»
رســید و کــت مردانــه و بلــوز چیــن
و «هانــا» در عفریــن تولیــد مــی
دار بــر تــن داشــت گفــت کــه نبایــد
کنــد .در ایــن شــهر کارخانــه هــای
کســی نگــران باشــد « ،مــا تکنوکرات
صابــون ســازی ،چاپخانــه هــا و
هســتیم».
شــرکتهای ساختمانســازی مشــغول
هنــوز هــم مســیر ایــن خــط نــرم
بــه کار هســتند ،اینجــا رب گوجــه
نــه در جســارت قطــع کامــل رابطــه
فرنگــی ،شــلنگهای آب و دســتمال
بــا دمشــق اســت و نــه آن تجزیــه ای
توالــت تولیــد مــی شــود.
کــه دولــت ترکیــه از آن مــی ترســد
مهمتریــن موضوعــی کــه دولــت
و بــا صــدای بلنــد آن را گوشــزد مــی
ترکیــه را بســیار نگــران مــی کنــد،
کند .
موفقیــت و بــا کمتریــن مشــکل
امــا صحبتهــا بــا هویــن ابراهیــم
عمــل کــردن ایــن آزمــون عملــی
در مــورد تنظیــم ســاعات و متفــاوت
ســت.
بودنــش بــا بقیــه ســوریه به شکســت
از
اوک،
صبری
عبدالرحمــان ایبــو ،شــهردار ،کــه
مــی انجامــد :دولــت تصمیــم گرفتــه
در
PKK
رهبران
ســیگار را بــا ســیگار روشــن مــی
کــه ســاعت کشــور در زمســتان
عفرین
درباره
قندیل،
کنــد ،بزرگتریــن موفقیــت را انتقــال
یــک ســاعت بــه عقــب بازگــردد،
صحبت
دیپلماتیک
کمتر
ایســتگاه مینــی بــوس از مرکــز شــهر
ماننــد اروپــا .امــا کردهــا در یــک
هیجان
با
و
کند
ی
م
مــی دانــد .وزیــر انــرژی کــه یــک
حرکــت بــه وضــوح طعــن آمیــز در
طالفــروش از حلــب اســت ،روی
میگوید « :ما خواهان عفریــن یکــی از مهمتریــن قدمهــای
یــک پــروژه اســتخراج ســنگ ریــزه
این نوع خودمدیریتی زیربنایــی دولــت همیشــه مخالفشــان
کار مــی کنــد و منتظــر بازگشــت
در شمال کردستان و ترکیــه را تقلیــد مــی کننــد :آنها در
همــکارش از هلســینکی ســت کــه دیگر بخشها [در ایران ،حــال تغییــر رســم الخــط آرامــی بــه
در آنجــا (فنالنــد) بــه حکومــت
عراق] هستیم ».التینــی هســتند .بــه همــان شــکل
پیشــنها یــک پــروژه بــادی و
کــه کمــال آتاتــرک ایــن کار را صــد
خورشــیدی تولیــد انــرژی را داده
ســال پیــش و بــرای رهــا کــردن
اســت .و نخســت وزیــر عفریــن
ترکیــه از امپراتــوری شکســت
هِویــن ابراهیــم ،معلــم علــوی
خــورده عثمانــی انجــام داد .در کالس
شــیمی و فیزیــک ،بــا تلفــن پیگیــر
درس ،روی تابلوهــا ،در برگــه برنامــه
کتابهــای درســی جدیــد اســت کــه
هفتگــی ،اکنــون دیگــر نــه عربــی
درچاپخانــه ای در ترکیــه چــاپ شــده انــد و بایــد از بلکــه بــا رســم الخــط التینــی نوشــته مــی شــوند».
مــرز بــه عفریــن قاچــاق شــوند.
ایــن بهتــر بــه اصــوات کــردی مــا مــی خــورد» ،هویــن
او در دفتــر کارش تاکیــد مــی کنــد کــه « مــا ابراهیــم ایــن را بــا زبانــی ســاده توضیــح مــی دهــد.
خواهــان جدایــی و یــک حکومــت مســتقل نیســتیم».
اساســا بــه نــدرت مــی تــوان خــود را از حکومــت
« مــا نمــی خواهیــم دشــمنی داشــته باشــیم و تمــام و دولــت جــدا کــرد ،و ایــن ادعــا را کــرد [کــه بــدون
تالشــمان را خواهیــم کــرد کــه ســوریه تجزیــه دولــت] مــی تــوان از مــردم دفــاع کــرد .امــا کردهــای
نشــود» .آنچــه راکــه انجــام مــی دهنــد بنیــاد یــک ســوریه دقیقــا بــا ایــن اســتراتژی ،آرام و بــی ســروصدا
دولــت نیســت بلکــه «خودمدیریتــی» اســت .او در و بــا ســاختن ســاختارهای عملگرایانــه ،راه زیــادی را
حالــی کــه کامــا دوســتانه و بــی آزار بــه نظــر مــی طــی کــرده انــد .در ابتــدای کار آنهــا ایــن شــیوه
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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
قــدم بــه قــدم دمکراســی ».درصورتــی کــه رژیــم
ســوریه بــه طــور کامــل از هــم بپاشــد ،کردهــای
عفریــن آمــاده هســتند .در بــاره حکومــت مســتقل
حرفــی بــر زبــان رانــده نمیشــود[ ،امــا در عمــل] ایــن
حکومــت بــه ســادگی در حــال ســاخته شــدن اســت.
صبــری اوک ،از رهبــران  PKKدر قندیــل،
دربــاره عفریــن کمتــر دیپلماتیــک صحبــت میکنــد
و بــا هیجــان میگویــد « :مــا خواهــان ایــن نــوع
خودمدیریتــی در شــمال کردســتان و دیگــر بخشــها
[در ایــران ،عــراق] هســتیم».
ســلیمان جعفــر توضیــح میدهــد کــه آنهــا خواهان
گفتگــو بــا ترکیــه هســتند و اضافــه میکنــد کــه «
مــا حتــی بــرای ترکیــه نامــه رســمی فرســتادهایم
کــه خواهــان روابــط دوســتانه بــا شــما هســتیم ،امــا
جوابــی بــه نامــه داده نشــد ».جعفــر اعتــراف میکنــد
کــه تــا کنــون بــا کشــورهای مختلــف روابــط چندانــی
نداشــتهاند .اگرچــه اروپــا مــواردی همچــون جنگهــای
ی ســاله [ در قــرن هفدهــم ] را دارد ،امــا شــور و
سـ 
شــوق ســلیمان جعفــر بــرای اروپــای امــروز اســت« :
بایســتی باهــم کنــار بیاییــم .همچــون اتحادیــه اروپــا،
دنیایــی بــدون مــرز».
بــه هرحــال مرزهــا [در اروپــا] بــه طــور اساســی
از حکومتهــا محافظــت میکردنــد :بــر روی
تمامــی تپههــای کانتــون عفریــن ،از چهــار مــاه
پیــش اســتحکاماتی همچــون خــط دفاعــی ماژینــو،
بــا برجهــای مســلح و تجهیــز شــده ســاخته شــدهاند،
ایــن برجهــا همگــی بــا تونلهــای بتنــی زیرزمینــی بــه
همدیگــر راه دارنــد .اطــراف کانتــون بــا خندقــی بــه
عمــق و عــرض  4متــر و طــول  50کیلومتــر حفــر
شــده اســت .ایــن یــک مــرز نیســت ،بلکــه طبیعتــا
خطــی دفاعــی اســت.
در حــال حاضــر اطــراف عفریــن آرام اســت .امــا
تقریبــا یــک ســال ،و تــا اوایــل  ،2014کانتــون عفریــن

حاکم واقعی عفرین هوین ابراهیم با
کابینه اش نیست ،بلکه سیپان فرمانده
ی.پ.گ است ،سازمانیکه با بیش از
 30000هزار جنگجوی زن و مرد در
کوبانی ،قامشلو ،کرکوک و کوهستان
سنجار میجنگد.
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از جانــب داعــش و دیگــر گروههــای شورشــی ســوری
در محاصــره بــود ،گروههایــی کــه از کردهابــه دلیــل
همــکاری بــا رژیــم اســد خشــمگین هســتند .بــا
مصونیــت از جنــگ داخلــی ،کردهــا اداره مناطــق خــود
را برعهــده گرفتنــد ،بــدون تحمــل خســارات فــراوان
همچــون شــهرها و روســتاهای عــرب نشــین .بــا ایــن
دورنمــا میتــوان گفــت :کردهــا بــدون اینکــه قربانــی
دیگــران شــوند ،بــه مقصــود خــود رســیدند .یــا اینکــه
آنهــا بــه ســادگی از دل ایــن بحــران بهتریــن کار را
انجــام دادنــد.
بــا وجــود اینکــه همــه چیــز در عفریــن روبــراه
اســت ،امــا اگــر کوبانــی بــا وجــود کمکهــای هوایــی
از داعــش شکســت میخــورد ،فضــای مســالمت آمیــز
عفریــن هــدف بعــدی جهادگراهــای داعــش میبــود.
مدتهاســت کــه نــوک مگســک جهادگراهــا روی
عفریــن اســت :اخیــرا جــوان  17ســاله ای بــه عضویت
داعــش درآمــده بــود ،و پــس از دیــدن آمــوزش در
ترکیــه بــه عنــوان عنصــر نفــوذی بــه خانــه فرســتاده
شــده بــود .مســئول مســتقیمش بــه او گفتــه بــود
ویژهنامه رنسانس
 17کوبانی | پاییز 1393

کــه بایــد بــه ســوی نظامیــان ی.پ.گ بــرود و آنجــا
منتظــر دســتورات بعــدی بمانــد .امــا در ایســت
بازرســی عفریــن آمادگــی وجــود داشــت و اســیر شــد.
هــر ســه الــی چهــار مــاه داعــش و ی.پ.گ زندانیــان
خــود را بــا هــم معاوضــه میکننــد ،جهادگراهــا در
برابــر کردهــا.
حاکــم واقعــی عفریــن هویــن ابراهیــم بــا کابینــه
اش نیســت ،بلکــه ســیپان فرمانــده ی.پ.گ اســت،
ســازمانیکە بــا بیــش از  30000هــزار جنگجــوی زن
و مــرد در کوبانــی ،قامشــلو ،کرکــوک و کوهســتان
ســنجار میجنگــد.
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
بــود ،ســیگار باریــک میکشــید،چایی را بــا
شــکر کــم مینوشــید ،چهــره ای گشــوده
و چشــمانی هوشــیار و نافــظ داشــت .او
میگویــد کــه  40ســاله اســت و بجــز ایــن
نــام مســتعار چیــز دیگــری بــرای خــودش
نــدارد.
ســپس میخواهــد بدانــد کــه حکومــت آلمــان نبــرد
کوبانــی و نقــش ترکیــه را چگونــه مینگــرد .اینکــه
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
عــراق دیدارهایــی داشــته انــد « .مــا بــا آنهــا درایــن
خصــوص صحبــت کردیــم کــه چگونــه جنگجویــان
مــا میتواننــد نقــاط را بــرای بمبــاران مشــخص کننــد
و در اختیــار آنهــا قــرار بدهنــد ».ظاهــرا از وقتیکــه
بمبــاران کــردن داعــش دقیقتــر و بــا خطــای کمتــر
صــورت گرفتــه ،موفقتــر بــوده اســت.
اینکــه رئیــس جمهــور اردوغــان قبــول کــرده اســت
کــه پیشــمرگههای عــراق بــه کوبانــی برونــد ،امــا
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همچنــان دسترســی ی.پ.گ را بــه منطقــه بســته
اســت ،فقــط یــک «مانــور تبلیغاتــی ترکیــه» اســت.
پیشــمرگه هــا نمــی خواســتند کــه بیاینــد »،آنهــا
ابتــدا مــی بایســت مواضــع خودشــان را در عــراق
تحــت کنتــرل در میآوردنــد.
فرمانــده ســیپان میگویــد کــه نبــرد کوبانــی دارد
بیشــتر بــه یــک جنــگ نیابتــی تبدیــل میشــود« ،
ترکیــه از داعــش حمایــت میکنــد و آمریــکا از مــا.
ایــن تبدیــل بــه یــک تجربــه موثــر بــرای آمریــکا
و اروپاخواهــد شــد کــه بداننــد چــه کســی دوســت

دلهــره از بیــن ميــرود ،زنــان تکــرار میکننــد امــا نــه
فقــط عبــارات تبلیغاتــی را .بــا ایــن ســوال کــه چــه
کســی از شــما جنگیــده ،ده نفــر بــا تردیــد دستشــان
را بــاال میبرنــد.
[آمــوزش نظامــي] چطــور بــود؟ نجواکنــان ،بــا
خنــده ای زیــر لــب ســرانجام «بفريــن» بــه حــرف
آمــد 21 ،ســاله ،بــا صدایــی حســاس ،دو ســال اســت
کــه آنجاســت« :کجــا و چــه انــدازه آمــوزش دیــده
باشــی مهــم نيســت ،در جنــگ بــا داعــش وضعیــت
متفــاوت بــود ».او [چندیــن عضــو داعــش را] از پــای

انجــام مــی دهنــد ،از زیــر ســیم خــاردار بــه جلــو
ســینه خیــز مــی رونــد و ســپس در میانــه راه تمریــن
دویــدن از روی دیــواری نیــم متــری ،رو بــه جلــو ملــق
مــی زننــد .چیــزی کــه در جهــان زنهــای کــرد و
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.
بــرای آنهــا دو موضــوع در هــم مــی آمیــزد،
ماموریــت بــرای ملــت کــرد و همزمــان قــدری

از این اردوگاه نظامی هشت زن جوان به کوبانی رفته اند؛ در
صورتی که شهر سقوط کند ،به عملیاتی بدون بازگشت میماند .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».

«

واقعــی و چــه کســی دشــمن واقعــی آنهــا اســت».
واحدهــای مدافــع خلــق بــه هــر شــیوه ســعی
دارنــد تــا دوســت غــرب باشــند .بــرای ایــن منظــور
زنــان نقــش مهمــی را بــازی مــی کننــد .همزمــان کــه
داعــش زنــان ربــوده شــده را بــه بردگــی مــی کشــاند،
زنــان کــرد عــازم جبهــه جنــگ هســتند.
در اردوگاه نظامــی عفريــن  ۳۴زن جــوان کار خود را
در لبــاس نظامــی آغــاز ميکننــد ،فرمانــده آنهــا ،ســارا،
همکنــون  ۲۴ســال ســن دارد .در ابتــدا چشــم انــداز
تاثیــر دلهــره آوری دارد ،امــا پــس از مــدت کوتاهــي

در آورده اســت و مــی گویــد» مــی دانســتم بــرای چــه
ایــن کار را مــی کنــم».
ســپس در حالــی کــه آنهــا بــر ســر تفاوتهــا میــان
جنــگ در کــوه و جنــگ خانــه بــه خانــه بحــث مــی
کننــد و [درچنیــن شــرایطی] هــر کــدام کاری انجــام
مــی دهنــد ،در مــورد اینکــه چــه چیــزی در ایــن
بخــش از جهــان برایشــان غیــر متــداول اســت توضیــح
مــی دهنــد :آنهــا آزادانــه در برابــر یــک گــروه و افــراد
بیگانــه حــرف خــود را میزننــد.
کمــی بعــد ،در تمریــن ،بــر روی یــک تختــه نصــب
شــده بــه ارتفــاع دو متــر تمریــن حفــظ تعــادل را

آزادی بــرای زنــان PKK .در مناطــق تحــت نفــوذ
خــود روابــط ســفت و ســخت خانوادگــی را تغییــر
داده اســت ،چراکــه هــر پــدری مــی توانــد بهتــر از
هرکــس دیگــری دخترانــش را کنتــرل و نهــی کنــد
امــا نــه بــرای «رفتــن به کــوه» و پیوســتن بــه .PKK
از ایــن اردوگاه نظامــی هشــت زن جــوان بــه کوبانی
رفتــه انــد؛ در صورتــی کــه شــهر ســقوط کنــد ،بــه
عملیاتــی بــدون بازگشــت میمانــد .امــا مبــارزه علیــه
جهــادی هــای دولــت اســامی تنهــا یــک موضــوع
نظامــی ســاده نیســت؛ فرمانــده چنیــن گفــت »:فراتــر
[از ایــن] اســت ،همچنیــن ایــن یــک مبــارزه علیــه
مردســاالری اســت ».قهقــه بــاال مــی گیــرد « .ایــن
موضــوع [مردســاالری] اینجــا در میــان کردهــا هــم
وجــود دارد .بایــد ایــن ذهنیــت را از بیــن ببریــم کــه
مــا بــه مردهــا تعلــق داریــم».
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| روزشمار کوبانی |
چهار روز در شهری که مقاومتی بی نظیر علیه داعش انجام می دهد

هیثم مسلم

ترجمه از انگلیسی  :عارف سلیمی

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
کوبانــی زنــده و ســرپا اســت .حقیقــت ایــن اســت
کــه ایــن شــهر مقاومتــی باورنکردنــی و کــم نظیــر در
مقابــل یورشــهای گــروه داعــش از خــود نشــان مــی
دهــد؛ گروهــی کــه تمامــی ابعــاد و جنبــه هــای تــرور
را بــا خــود بــه همــراه آورده اســت و مــی خواهــد
علیــه مــردم کوبانــی دســت بــه قتــل عــام بزنــد.
عــاوه بــر داعــش ،برخــی بنگاههــای خبــری
جهانــی نیــز از ســقوط قریــب الوقــوع کوبانــی بــه
دســت اعضــای مســلح داعــش خبــر داده انــد؛ دروغــی
آشــکار بــه منظــور شکســتن مقاومــت کوبانــی .زیــرا،
اگــر چنیــن چیــزی حقیقــت داشــت مــن چگونــه مــی
توانســتم از اینجــا گــزارش کنــم.
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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
ســوریه و یــا در ترکیــه .پــس ترجیــح مــی دهــم
بمانــم و خوشــحال خواهــم بــود بــا کار خبررســانی
بتوانــم کمکــی بــه مقاومــت شــهرم بکنــم.
از نــکات قابــل توجــه مقاومــت ایــن شــهر در
برابــر داعــش آن اســت کــه توســط مردمانــی شــکل
مــی گیــرد کــه از هــر طــرف محاصــره شــده انــد،
بــا کمبــود غــذا ،ســوخت و ســاح مواجــه انــد و از
حمایــت کافــی بیــن المللــی برخــوردار نیســتند.
اعضــای مســلح داعــش در مــاه ژوئــن گذشــته پنــج
لشــکر زرهــی ارتــش عــراق را در عــرض یــک روز در
موصــل و جاهــای دیگــر آن کشــور از پــای درآوردنــد.
امــا اکنــون کوبانــی قریــب بــه یــک مــاه اســت کــه
بــه تنهایــی مقاومــت مــی کنــد .آنهــم در شــرایطی
ویژهنامه رنسانس
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کــه از حــدود یــک ســال قبــل تحــت محاصــره بــوده
و ارتباطــش بــا ســایر شــهرها و مناطــق کردنشــین
ســوریه قطــع شــده اســت .کوبانــی تــا اینجــا هــم بــا
مقاومتــش تاریــخ ســاز شــده اســت و مــن مــی خواهــم
ســهمی در بازگویــی سرگذشــت اندوهبــار /تراژیــک
و در عیــن حــال قهرمانانــه اش داشــته باشــم.
خواب خرگوشی
پنجشــنبه نهــم اکتبــر .نیروهــای ترکیــه بــار دیگر
تحــت فشــار قــرار گرفتــه انــد تــا بــه جــای اینکــه کنار
مــرز نظــاره گــر باشــند ،در کوبانــی مداخلــه نظامــی
انجــام دهنــد .امــا دولــت آن کشــور مــی گویــد تــا
زمانــی کــه ائتــاف بیــن المللــی ضــد داعــش رژیــم
بشــار اســد را هــم هــدف قــرار ندهــد و بــه ایجــاد
یــک منطقــه پــراوز ممنــوع مبــادرت نــورزد ،تمایلــی
بــه شــرکت در جنــگ نخواهــد داشــت.
امــروز  25روز از مقاومــت کوبانــی علیــه تهاجــم
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.
زیســتن در محاصــره ،مــردم را بــه هــم نزدیــک
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
خالــی کــرده انــد تــا آنهــا را بــه رایــگان در اختیــار
مبــارزان و غیرنظامیــان قــرار دهنــد.
مــادران شــجاعی کــه پســران و دخترانشــان در
خطــوط مقــدم در حــال نبردنــد ،روزانــه بــه امــر تهیــه
و طبــخ غــذا بــرای هرکســی کــه گرســنه و نیازمنــد
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
را کــه دارنــد بــا دیگــران تقســیم کننــد .چنیــن بــه
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نظــر مــی رســد کــه در اینجــا هــر کســی عضــوی از
یــک خانــواده بــزرگ اســت.
ایــن اتحــاد و یکدلــی در عرصــه عمــل اســت کــه
بــه روح مقاومــت کوبانــی نیــرو مــی بخشــد .تمــام
بزرگســاالن و جوانانــی کــه توانایــی جنگیــدن دارنــد،
ســاح برداشــته انــد و بــرای دفــاع از شــهر تــا پــای
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
را دیــدم کــه هــر دو ســاح کالشــنیکوف بــر دوش
انداختــه در قســمت چــپ محــات شــرقی شــهر
بودنــد؛ جایــی کــه شــدیدترین درگیریهــا بــا اعضــای
مســلح داعــش درجریــان اســت.
درگیریهــا در بخــش شــرقی شــهر ،کــه اعضــای
مســلح داعــش در آنجــا بــه بســیاری نقــاط کلیــدی
نفــوذ کــرده انــد ،بــه یــک جنــگ گریالیــی و خیابانــی
تمــام عیــار تبدیــل شــده اســت .نبــرد خیابانــی در
مناطــق شــرقی شــهر و بــه ویــژه در منطقــه صنعتــی
یــا «محلــه صناعــه» بــی وقفــه ادامــه داشــته اســت.
درگیریهــای شــدید در اطــراف شــهر نیــز در نزدیکــی
پســتی و بلندیهــای مشــرف بــه تپــه «مشــته نــور» و
نیــز اطــراف «میشــار» بــه شــدت ادامــه دارد.
اوج درگیریهــای خیابانــی در منطقــه «تاخــا عربان»
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(محلــه عربهــا) در جریــان اســت؛ جایــی کــه امــروز
یــک حملــه هوایــی یــک موضــع اعضــای داعــش را
هــدف قــرار داد و یــک ســاختمان را ویــران کــرد.
درگیــری در محــات غربــی شــهر هــم در جریــان
اســت امــا در آنجــا اعضــای مســلح داعــش نتوانســته
انــد هیــچ پیشــرفتی داشــته باشــند .یــک حملــه
هوایــی هــم یکــی از مواضــع داعــش را در روســتای
«گولمیــت» در غــرب کوبانــی هــدف قــرار داد .در آن
نقطــه نیروهــای ی.پ.گ و ی.پ.ژ بــرای روزهــای
متمــادی توانســته بودنــد مانــع پیشــروی داعــش
بشــوند.
توپبــاران و حمــات خمپــاره ای داعــش علیــه
شــهر هیچــگاه قطــع نشــده اســت .هــر ده دقیقــه
یــک خمپــاره بــدون مالحظــه بــه نقطــه ای در داخــل
کوبانــی اصابــت مــی کنــد .دود ســفید و ســیاه ناشــی
از انفجارهــا کــه از میــان ســاختمانها برمــی خیــزد،
تمامــی آســمان را پوشــانده اســت.
ایــن یــک جنــگ معمولــی نیســت ،چــون اعضــای
مســلح داعــش عــزم جــزم کــرده انــد تــا هــر جنبنــده
ای در داخــل کوبانــی را هــدف قــرار دهنــد .شــاید
ایــن ســوال پیــش بیایــد کــه بــا ایــن اوضــاع چگونــه

مــی توانیــم بخوابیــم .خوب،خوابیــدن هــم مانند بقیه
چیزهــا ،دیگــر مطابــق روال عــادی پیــش نمــی رود.
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
در گوشــه و کنــاره هــای شــهرمان بــه چشــم مــی
خــورد ،جایــی بــرای آرامــش باقــی نگذاشــته اســت.
مــردم عمومــا بیــرون از خانــه هایشــان هســتند و بــا
ســاحهای دستشــان مترصــد مقابلــه بــا داعــش مــی
باشــند .دیگــر خبــری از پســتهای نگهبانــی ،حتــی
بــرای نیروهــای مســلح ،نیســت .چــون اینجــا همــه
تمــام وقــت بــا تفنــگ و تپانچــه راه مــی رونــد ،غــذا
مــی خورنــد و مــی خوابنــد.
اگــر خوابــت بیایــد ،هــر جــا کــه بخواهــی مــی
توانــی بخوابــی؛ چــون مطمئــن هســتی کــه در هــر
صــورت کســانی در اطرافــت هســتند کــه بیــدار و
مراقبنــد .امــا در واقــع مــا بیشــتر اوقــات ،در لحظــات
کوتــاه اســتراحتمان خــود را بــه خــواب مــی زنیــم.
هنگامــی کــه بــرای خــواب و اســتراحت مــی خواهــم
وارد خانــه ای بشــوم ،بالفاصلــه افــکار و تصوراتــی
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ماننــد احتمــال قتــل عــام ســاکنان کوبانــی و یــا آنکــه
هــر لحظــه ممکــن اســت خمپــاره ای یــا بمبــی بــر
ســر ایــن خانــه فــرود آیــد ،ســراغم مــی آینــد .همیــن
موضــوع خــواب درســت و حســابی را از مــن ســلب
کــرده اســت و فکــر مــی کنــم کــه تقریبــا تمامــی
افــرادی کــه اکنــون اینجــا هســتند از ایــن نظــر
وضعیتــی مشــابه مــن دارنــد.
از بــرق ،آب ،دارو و حتــی اســلحه مناســب خبــری
نیســت .مــی تــوان گفــت از هــر لحــاظ بــا کمبــود
مواجــه هســتیم و بــه همیــن خاطــر همــه چیــز را
جیــره بنــدی کــرده ایــم .یــک مبــارز ی.پ.گ کــه
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
هــای انتقــال آب شــرب بــه شــهر را تخریــب کــرده
بــود .ژنراتورهــا مقــدار محــدودی بــرق تامیــن مــی
کننــد و مــردم بــه محــل اســتقرار ژنراتورهــا مــی
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
مواجــه شــدم؛ یکــی از آنهــا تفنگــی ســاچمه ای در
دســت داشــت و دیگــری یــک اســلحه شــکاری .نــوار
پیــچ کــردن قنــداق تفتگهــای کالشــنیکوف دســت
مبــارزان هــم امــری عــادی اســت.
کوبانــی بــا کمبــود دارو مواجــه اســت .تمامــی
داروهایــی کــه بــه اینجــا وارد مــی شــود ،توســط
کردهــا از «ســوروج» واقــع در شــمال کردســتان قاچــاق
مــی شــود .آنهــا داروهــا را در کولــه پشتیهایشــان
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
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در ســاختمان «شــورای خلــق» بــودم و پنــج کولبــر
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
و داروهــا را ســالم بــه اینجــا برســانند.
بســیاری از کســانی کــه دارو و ســایر نیازمندیهــا
را بــه طــور قاچــاق از کردســتان ترکیــه بــه اینجــا
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  158غیرنظامــی کــرد
اهــل کوبانــی را کــه ســعی داشــتند از مــرز بگذرنــد
و وارد شــمال کردســتان(ترکیه) بشــوند ،دســتگیر
کردنــد .آنهــا درحــال حاضــر در روســتای مــرزی
«علــی کــور» در بازداشــت هســتند .مــن بــا دختــری
کــه در میــان بازداشــت شــدگان بــود و توانســته
بــود تلفــن همراهــش را پیــش خــود پنهــان کند،
صحبــت کــردم .او بــه مــن گفــت کــه
ســربازان تــرک تهدیــد کــرده انــد کــه
آنهــا را بــه مناطــق تحــت کنتــرل

داعــش در کوبانــی بــاز خواهنــد فرســتاد .ســربازان
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
و روز امــروز شــهر تحــت محاصــره مــن بــود .هنــوز
زنــده اســت و بــا همــه فشــارها ،تحریمهــا و حمــات
تروریســتی کــه از هــر ســو بــر ســرش فــرود مــی
آینــد ،جانانــه مبــارزه مــی کنــد.
تشدید نبردهای خیابانی
جمعــه دهــم اکتبــر .بــا ادامــه حمــات هوایــی
ائتــاف تحــت رهبــری آمریــکا ،یــک مســئول
اداری کوبانــی گفــت کــه داعــش در حومــه شــهر بــه
عقــب رانــده شــده اســت .ارتــش آمریــکا هــم در
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
داعــش تقریبــا بــدون وقفــه بــر ســر ســاختمانهای
واقــع در مرکــز شــهر فــرود مــی آیــد .تشــدید
حمــات هوایــی امــروز داعــش نشــانه آن اســت کــه
ایــن گــرو بــه زودی بــر دامنــه حمــات زمینــی خــود
در داخــل شــهر خواهــد افــزود .از حمــات ســنگین
امــروز داعــش مــی تــوان چنیــن برداشــت کــرد کــه
ایــن گــروه توپخانــه و ســاحهای ســنگین بیشــتری
آورده اســت تــا بــر دامنــه تهاجــم خــود بیافزایــد.
همچنیــن بــه نظــر مــی رســد کــه داعــش بــرای
تشــدید حملــه بــه کوبانــی نیروهــای بیشــتری از
شــهرهای جرابلــس و تــل ابیــض نیــز آورده باشــد.
در بخــش غربــی ،در نزدیکــی پــارک شــهر (پــارک
درگیریهــای بســیار
عمو مــی )
داده اســت.
شــدیدی رخ

هواپیماهــای خارجــی مواضــع داعــش را در
«موبتــل» و در نزدیکــی تپــه «مشــته نــور» هــدف
قــرار دادنــد .بــا ایــن حــال شــدیدترین درگیریهــای
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
گــذرد ،جنگــی خیابانــی بــه وحشــتناکی بــه چشــم
ندیــده بــودم .درگیریهــا سراســر هــراس آور و تهــوع
برانگیــز بــود؛ یــک بلبشــوی کامــل .درگیریهــای
بســیار ســنگین در سرتاســر محلــه مذکــور جریــان
داشــت و توپهــا و خمپــاره هــا پشــت ســر هــم بــر
روی قریــب بــه اتفــاق ســاختمانهای آن منطقــه فــرود
مــی آمدنــد .نیروهــای ی.پ.گ از مــن خواســتند
آنجــا را تــرک کنــم و بــه مرکــز شــهر بازگــردم چــون
خطــر هــر لحظــه بیشــتر مــی شــد .گــرد و خــاک غیــر
قابــل وصفــی کل محلــه را فــرا گرفتــه بــود .گــرد و
خــاک برخاســته از ســاختمانهایی کــه تانکهــای داعــش
تخریــب کــرده بــود ،تمامــی منطقــه و نیــز صــورت و
لبــاس بیشــتر مبــارزان ی.پ.گ را پوشــانده بــود.
مــن خــودم اجســاد نــه عضــو مســلح داعــش را
افتــاده بــود شــمردم.
کــه بــر زمیــن
ی.پ.گ هــم بــه
مبــارز
یــک
آنهــا را اول صبــح
مــن گفــت کــه
پــای در آورده اند؛
در یــک کمیــن از
بودنــد امــا نمــی
آنهــا جلــو آمــده
دانســتند کــه
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نیروهــای ی.پ.گ داخــل ســاختمانهای آوار شــده
کمیــن گرفتــه انــد.
دو جــان باختــه عضــو ی.پ.گ و پنــج نفــر دیگــر
را هــم کــه بــه شــدت مجــروح شــده بودنــد ،بــه چشــم
دیــدم .یــک دســتگاه آمبوالنــس قدیمــی بــا شیشــه
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
داشــت ،آمبوالنــس را مــی رانــد .او و یــک پرســتار
زن زخمیهــا را برداشــتند تــا بــه درمانگاههــای موقــت
ببرنــد .سراســر محلــه را بــه قــدری گــرد و خــاک
گرفتــه بــود کــه مــن نگــران بــودم مبــارزان قهرمــان
کــرد در چنیــن فضــای آشــفته ای چگونــه مــی تواننــد
قــدم از قــدم بردارنــد.
نمــی توانســتم آنچــه را کــه بــه چشــم مــی دیــدم
بــاور کنــم .درگیریهــا بــدون وقفــه ادامــه داشــته اســت
و حمــات خمپــاره ای نیــز بیــش از پیــش تشــدید
شــده اســت .مــن آنجــا را تــرک کــردم تــا بــه «بــازار
مرکــزی» برگــردم امــا در راه بــه خاطــر درگیریهایــی
کــه در اطــراف بیمارســتان عمومــی (مستشــفی
وطنــی) جریــان داشــت ،بــرای مــدت کوتاهــی گیــر
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
شــده اســت ،چــون در غیــر ایــن صــورت خمپــاره
هایــی کــه بــه اطــراف آن اصابــت مــی کــرد ممکــن
بــود جــان تعــداد زیــادی غیرنظامــی
را بگیــرد .در محــات
جنو بــی

و شــرقی کوبانــی شــنیدن صــدای رگبــار متقابــل و
انفجارهــا در هــر  5یــا  10دقیقــه یکبــار امــری عــادی
اســت؛ تبــادل آتــش بــی وقفــه ادامــه دارد.
اعضــای مســلح داعــش انــواع ســاحهای ســنگین
در اختیــار دارنــد و بــه خاطــر همیــن مســاله اســت
کــه تــا ایــن حــد خرابــی بــه بــار آورده انــد .امــا در
عــوض مدافعــان کــرد بــا تفنگهــای کالشــنیکوف
قدیمــی ،مــواد منفجــره دســت ســاز و آر.پی.جــی در
مقابــل آنهــا ایســتاده انــد .ایــن یــک جنــگ نابرابــر
اســت و همــه دنیــا ایــن را مــی دانــد .بــا ایــن حــال
روحیــه مبــارزان مدافــع کوبانــی و کســانی کــه بــه
دفــاع برخاســته انــد ،بــاور نکردنــی اســت .مبــارزان
ی.پ.گ و ی.پ.ژ مــی داننــد کــه بــرای چــه و در
برابــر چــه کســانی مــی جنگنــد.
مــن معتقــدم کــه ایــن مــردان و زنــان کــرد بــرای
همــه جهــان در حــال جنــگ و فــداکاری هســتند.
چــون ایــن مقاومــت بــرای دفــاع از کرامــت و
ارزشــهای انســانی اســت کــه داعــش مــی خواهــد آنهــا
را زیــر پــا بگــذارد.
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
عمومــی (مستشــفی وطنــی) موضــع گرفتــه بــود تــا
بــه موضــع اعضــای مســلح داعــش در طــرف مقابــل
شــلیک کنــد .کلمــات نمــی تواننــد حــق مطلــب را
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 قبال 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

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

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  21ســاله 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
و ســیگاری در دســت دیگــرش ایســتاده بــود .غمــی
ســنگین بــر چهــره داشــت ،تــا کنــون او را چنیــن
غمگیــن ندیــده بــودم .علــت را پرســیدم ،گفــت
کــه امــروز باخبــر شــده اســت کــه اعضــای داعــش
پدربــزرگ  74ســاله اش را کــه کشــاورزی اهــل
روســتای «پینــار» در اطــراف کوبانــی بــود و حاضــر
نشــده بــود خانــه اش را جــا بگــذارد ،گرفتــه انــد و
ســر از تنــش جــدا کــرده انــد .گفــت کــه عموهــا و
پســر عموههایــش کــه االن در ترکیــه هســتند زنــگ
زده انــد تــا بــه او اطــاع دهنــد کــه داعــش تصویــر
ســر بریــده پدربزرگــش را در اینترنــت منتشــر کــرده
اســت.
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مــن او را در آغــوش گرفتــم ،امــا بعــد باخــود
گفتــم کــه ای کاش از او ســوال نمــی کــردم .چــون
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
لحظــه ممکــن اســت چنیــن بالیــی بــر ســر هــزاران
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
از شــهر خــارج شــدند .امــا بســیاری دیگــر تصمیــم
گرفتنــد بماننــد .آنهــا مــی گوینــد ترجیــح مــی دهند
همینجــا بمیرنــد تــا اینکــه بــه عنــوان یــک پناهجــو
در جایــی دیگــر آواره باشــند .یــک مــرد مســن بــه
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
نزدیکتــر شــدن حمــات خطــر بــه راه افتــادن یــک
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 553
نفــر در طــول یــک مــاه جنــگ کوبانــی کشــته شــده
انــد .کردهــا حملــه صبگاهــی را دفــع کــرده انــد و
هنــوز گــذرگاه مــرزی شــهر را در اختیــار دارنــد.
امــروز هــم کوبانــی بــاز بــا صــدای توپبارانهــا و
شــلیک گلولــه هــا بیــدار شــد .بــا ایــن حــال نســبت
بــه دیــروز ،بــه نظــر مــی رســید کــه تــا حــدی از
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
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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.

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
اســت و یــا آنکــه شــاید بــه خاطــر وجــود طوفــان
باشــد .امــروز صبــح طوفــان بــه قــدری ســهمگین
بــود کــه ســاختمانها شــبیه ســایه هــای ســیاه رنــگ
شــده بودنــد .فکــر مــی کنــم کــه طوفــان جلــو دیــد
را گرفتــه اســت و همیــن موضــوع مانــع پیشــروی
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
ســنگین توپخانــه ای بیشــتر روی آن قســمت شــهر
متمرکــز شــده اســت .صبــح امــروز یــک کامیــون
متعلــق بــه نیروهــای ی.پ.ژ را دیــدم کــه پــر از
مبــارز ی.پ.ژ بــود و بــه ســمت محــات شــرقی شــهر
مــی رفــت .از آنــان خواســتم مــن را نیــز بــا خــود
ببرنــد ،امــا فرمانــده آنهــا مخالفــت کــرد و گفــت کــه
درگیریهــا در بخــش شــرقی بســیار شــدید اســت و
مــن نبایــد آنجــا بــروم .مــن بیشــتر اوقــات در خانــه

ای واقــع در مرکــز شــهر و در نزدیکــی یــک درمانــگاه
موقــت مــی مانــم .مــا دیگــر وعــده ای بــه عنــوان
صبحانــه نداریــم؛ در روز تنهــا یــک وعــده غــذا مــی
خوریــم ،آنهــم اواخــر بعــدا از ظهــر و یــا نزدیــک
عصــر .امــا صبحهــا از خانــه روبرویــی مــی توانیــم
چــای یــا قهــوه تهیــه کنیــم.
امــروز صبــح بــه آن خانــه رفتــم .در آنجــا تعــدادی
زن و مــرد بــرای هــر کســی کــه بخواهــد ،چــای و
قهــوه تهیــه مــی کننــد .فقــط کافــی اســت بــروی
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
کننــد .وقتــی کــه از برخــی از رادیوهــا خبــری در

مــورد ســقوط کامــل کوبانــی بــه دســت داعــش مــی
شــنوند فریــاد مــی زننــد «درغگــو»؛ چــون مشــخص
اســت کــه آن خبــر درســت نیســت .هنگامــی هــم
کــه اخبــاری دربــاره پیشــرفتهای مدافعــان کوبانــی
پخــش مــی شــود ،بعضــی از مــردم فریــاد مــی زننــد
«زنــده بــاد دختــران و پســران مبــارز مــا» و عــده ای
دیگــر فریــاد مــی زننــد« :پیــش بــه ســوی پیــروزی،
کوبانــی اســتالینگراد اســت و مــا ایــن شــهر را بــه
گورســتان داعشــی هــا تبدیــل خواهیــم کــرد».
مــردم جوکهایــی هــم دربــاره اتفاقاتــی کــه پــس
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
مــرد ،تــو دیگــر مثــل ســابق نمــی توانــی هــر کاری
کــه دلــت خواســت انجــام بدهــی ،ایــن زنــان بودنــد
کــه نبــرد دفــاع از شــهر را رهبــری مــی کردنــد».
خانــه ای کــه چــای و قهــوه از آن دریافــت مــی
کنیــم ،متعلــق بــه یــک خانــواده شــش نفــره اســت.
امــا تنهــا پــدر خانــواده اینجــا مانــده اســت؛ او االن
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مســیحی و علــوی بــاز گذاشــته بودنــد .کردهــا بــه
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
در ایــن جنــگ تنهــا گذاشــته شــده ایــم.
امــروز صبــح شــدت درگیریهــا در بخــش شــرقی
شــهر بســیار بــاال بــود .ســرانجام اواســط روز فرصتــی
دســت داد تــا بتوانــم ســری بــه آن بخــش بزنــم؛
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
چــون توانســته بودنــد یــک تانــک داعــش را زمانــی
کــه مــی خواســته اســت بــه مواضــع آنهــا نزدیــک
مشــغول نبــرد اســت .از ایــن خانــه بارهــا نیــز بــه
عنــوان درمانــگاه موقــت اســتفاده شــده اســت .چــون
بعضــا وقتــی یــک مبــارز مجــروح را مــی آورنــد،
فرامــوش مــی کننــد کــه درمانــگاه روبــروی اینجــا
قــرار گرفتــه اســت و مجــروح را همیــن جــا زمیــن
مــی گذارنــد؛ در ایــن مواقــع معمــوال یــک نفــر تــا
درمانــگاه مــی دود تــا پرســتار را خبــر کنــد.
وقتــی کــه امــروز صبــح آنجــا بــودم ،ابــو ناصــح را
دیــدم .او یــک مــرد میانســال اســت کــه پیشــتر بــه
کار کشــاورزی مشــغول بــود و االن تفنــگ در دســت
گرفتــه اســت .امــا در خــط مقــدم نیســت .او روز خود
را در فاصلــه بیــن اینجــا و درمانــگاه موقــت ســپری
مــی کنــد و اگــر کاری باشــد انجــام مــی دهــد.
ابــو ناصــح را بــا بذلــه گوییهایــش مــی شناســند،
امــا امــروز وقتــی کــه بــه آنجــا رفتــم و ســام کــردم،
حضــار بــا بــی حوصلگــی پاســخ ســامم را دادنــد و
حتــی ابــو ناصــح هــم کــه معمــوال متلکــی مــی پرانــد
و یــا اینکــه طعنــه ای بــه مــن مــی انداخــت ،اینبــار
چیــزی نگفــت .فهمیــدم کــه اتفاقــی افتــاده اســت.
بــا ایــن حــال نخواســتم بالفاصلــه ســوال کنــم.
قهــوه ام را گرفتــم و ابــو ناصــح ســیگاری بــه مــن
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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  55ســاله بــه نــام
«عمــار غیــرار» را در مقابــل چشــم زن و بچــه هایــش
از تنــش جــدا کــرده انــد .یــک مــرد عــرب ســاکن آن
منطقــه مخفیانــه زنــگ زده بــود و ایــن خبــر ناگــوار
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
کــه در روســتایش بمانــد؛ امــا بالفاصلــه بعــد گفــت
کــه کاش او همــه ماننــد بقیــه از ر وســتا فــرار مــی
کــرد.
مــا اینجــا در کوبانــی روزانــه بــا مــرگ و مجــروح
شــدن افــراد مواجــه مــی شــویم .امــا خبــر کشــته
شــدن یــک غیرنظامــی آنهــم بــه طــرز فجیــع و
غیرانســانی مــا را خیلــی ناراحــت مــی کنــد .در دو
ســال گذشــته شــهروندان کوبانــی در خانــه هــای خــود
را بــرای تمامــی پناهجویــان ســوریه ای اعــم از ســنی،

مــی گــذرد .از محــات شــلوغ شــهر بــود و بیشــتر
مغــازه هــای آن لباســهای زنانــه مــی فروختنــد.
ایــن بــازار بعــد از ظهــر امــروز مــورد اصابــت تــوپ
قــرار گرفــت .خیابانهــا و فروشــگاههای ایــن منطقــه
معمــوال مملــو از افــرادی کــه تــازه ازدواج یــا عقــد
کــرده بودنــد یــا مــادران و دختــران بــود .امــا اکنــون
ســاختمانهایش تخریــب شــده انــد و لباســهای زنانــه،
رژ لبهــا و لــوازم آرایشــی در گوشــه و کنــار در زیــر
آوار افتــاده انــد.
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
راننــده خــودرو لجســتیک خواســت کــه زودتــر مــن
را بــه بخــش مرکــزی شــهر بازگرادنــد .خوشــبختانه
راننــده گفــت کــه او ابتــدا بایــد غــذا و مهمــات بــه
مبــارزان کــردی کــه در نزدیکــی مســجد «حاجــی

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.

شــود ،از کار بیاندازنــد.
فرمانــده میدانــی آنجــا بــه مــن گفــت کــه آنهــا
اوایــل امــروز  30عضــو داعــش را در کمینــی کــه
بــرای آنهــا گذاشــته بودنــد ،از پــای درآورنــد .اعضــای
داعــش تــاش کــرده بودنــد تــا قلــب ایــن منطقــه
جلــو بیاینــد و مبــارزان کــرد منتظــر مانــده بودنــد
تــا در خیابــان اصلــی تجمــع کننــد و بعــد بــه طــور
ناگهانــی از چهــار طــرف بــه روی آنهــا آتــش گشــوده
بودنــد .مــن اجســاد نــوزده تــن از آنهــا را شــمردم.
«تاخــا تنــل» جایــی اســت کــه بلــوار کوبانــی از آن

رشــید» موضــع گرفتــه بودنــد ،برســاند و بــه ایــن
ترتیــب مــن نیــز بــا او همــراه شــدم و بــاز جلوتــر
رفتــم.
وقتــی کــه بــه نزدیکــی مســجد رســیدیم .وارد
ســاختمان نیمــه مخروبــه ای کــه حــدود  17مبــارز
ی.پ.گ و ی.پ.ژ داخــل آن بودنــد ،شــدیم .بقیــه
در ســاختمانهای اطــراف موضــع گرفتــه بودنــد.
درگیــری همیــن چنــد لحظــه پیــش پایــان یافتــه بــود
و اکنــون تنهــا تــک تیراندازهــا بودنــد کــه شــلیک
مــی کردنــد .نیمــی از مبــارزان کــرد از ســر تــا بــه
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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 کالشــنیکوف ،دو جعبه فشــنگ اســلحه
قنــاس و یــک جعبــه نارنجــک تحویــل مبــارزان داد.
پــس از آن بــه بخــش مرکــزی شــهر بازگشــتیم.
وقتــی کــه مرکــز کوبانــی رســیدم ،حــدود  40مبــارز
ی.پ.گ داشــتند بــرای رفتــن بــه گــذرگاه مــرزی
واقــع در شــمال شــهر خــود را آمــاده مــی کردنــد.
دروازه مــرزی در شــمال شــرق شــهر واقــع شــده و
چنانچــه ســقوط کنــد ،تمامــی غیرنظامیــان و مبــارزان
در داخــل کوبانــی بــه محاصــره کامــل در خواهنــد
آمــد .امــا خبــر خــوب ایــن اســت کــه مبــارزان
ی.پ.گ و ی.پ.ژ مســتقر در نزدیکــی دروازه مــرزی
توانســته انــد حمــات پــی در پــی داعــش را دفــع
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
کوبانــی حفــظ شــد.
یکــی از مبــارزان ی.پ.گ ســاز «دیــوان» بــه
همــراه داشــت .وقتــی کــه او شــروع بــه آواز خوانــدن
کــرد ،ســایر مبــارزان دســتهای همدیگــر را گرفتنــد
تــا باهــم پایکوبــی کننــد .روحیــه آنهــا خیلــی بــاال
بــود .قبــل از اینکــه بــه ســمت موضــع شــمالی شــهر
حرکــت کننــد ،آن مبــارز ی.پ.گ مــرا در آغــوش
گرفــت و خواســت تــا اگــر از ســر پســتش برنگشــت،
او را بــا همیــن آهنگــی کــه اجــرا کــرده اســت بــه
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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.

خاطــر بیــاورم.
دوبــاره ابوناصــح را دیــدم .ســیگاری بــا هــم
گیراندیــم .از وقتــی کــه شــنیده بــود ،اعضــای داعــش
امــروز نتوانســته انــد پیشــروی کننــد ،خوشــحالتر بــه
نظــر مــی رســید؛ بــا ایــن حــال برخــاف عادتــش
شــروع بذلــه گویــی نکــرد.
کودکان زیادی در شهر هستند
یکشــنبه  12اکتبــر  .2014مســئوالن وزارت دفــاع
آمریــکا ،اعــام کردنــد کــه ترکیــه موافقــت کــرده
اســت آمریــکا و کشــورهای عضــو ائتــاف ضــد
داعــش از پایــگاه هوایــی اینجرلیــک در ایــن کشــور،
بــرای انجــام حمــات هوایــی علیــه داعــش اســتفاده

کننــد .از ســوی دیگــر وزیــر خارجــه کانتــون کوبانــی
هــم گفتــه اســت کــه او مطمئــن بــود کــه دولتهــای
غربــی در آخریــن لحظــات بــرای نجــات شــهر اقــدام
خواهنــد کــرد.
امــروز مرکــز کوبانــی تقریبــا آرام اســت .اوایــل
صبــح صــدای تبــادل آتــش ،تــک تیراندازهــا و هــر
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
انفجارهــا هــم در چهــار طــرف مــا بــه وقــوع مــی
پیوندنــد .در محــات غربــی و شــرقی شــهر ،از هــر
دو طــرف تــک تیرانــدازان ماهــر در کمیــن یکدیگــر
نشســته انــد و خانــه بــه خانــه بــا هــم مــی جنگنــد.
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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
نمــی کــردم کــه تــا ایــن حــد غیرنظامــی در شــهر
مانــده باشــد .مــردی بــه مــن گفــت کــه بســتگانش
در قســمت شــمالی شــهر حاضــر نشــده انــد از مــرز
عبــور کننــد و بــه ترکیــه پنــاه ببرنــد و افــزود کــه
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
روبــرو هســتند .خــدا نخواســته اســت کــه داعــش
بــا وجــود ایــن غیرنظامیــان در شــهر ،بیــش از آنکــه
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
بچــه هــا و شــنیدن صدایشــان صحنــه زیبایــی بــود.
جــان آنهــا بــه شــدت در خطر اســت و مســئوالن شــهر
در تالشــند خانــواده هایشــان را متقاعــد کننــد تــا در
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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
مســئوالن شــهر هــم حــق دارنــد ،چــون ایــن جنــگ
زشــت و وحشــیانه اســت و سرنوشــت شــهر کمــاکان
نامشــخص .در کل امــروز عــده بیشــتری از مــردم دور
هــم جمــع شــده بودنــد تــا هــم بــا یکدیگــر گــپ
بزننــد ،هــم قهــوه ای بنوشــند و هــم اینکــه چنانچــه
کمکــی از دستشــان برآمــد انجــام دهنــد.
حــدود  40زن گــرد هــم آمــده بودنــد تــا بــرای
همــه برنــج و ســیب زمینــی بپزنــد .غــذا اول بــه
کــودکان داده شــد ،ســپس زخمیهــا و زنــان .برخــی
از پیرمردهــا بــه طعنه/جــوک مــی گوینــد کــه «بــا
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».
غــذای کنســروی از شــمال کردســتان (بخشــی از
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
بیشــتر در فکــر حفــظ امنیــت جمعیــت غیرنظامــی
بودنــد و کــودکان را بــه مناطــق امنتــر در نزدیکــی
گــذرگاه مــرزی هدایــت کردنــد.

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.

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
بــرکال» معــاون نخســت وزیــر کانتــون کوبانــی نیــز
ســاح در دســت در میــان مــردم بــود.
یکــی از فرماندهــان زن «ی.پ.ژ» بلندگویــی
برداشــت تــا بــا مــردم دربــاره آخریــن تحــوالت شــهر
صحبــت کنــد .او گفــت حتــی اگــر چیــزی باالتــر
از جانــش هــم داشــت حاضــر بــود آن را هــم بــرای
دفــاع از مــردم فــدا کنــد .او روحیــه همــه را بــاال بــرد.
او گفــت کردهــا صاحــب فرهنــگ ،موســیقی و شــعر
هســتند؛ بنابرایــن غیــر ممکــن اســت بتواننــد مــا
را نابــود کننــد .او تاییــد کــرد کــه تاکنــون حــدود
یکصــد عضــو مســلح داعش توســط مبــارزان ی.پ.گ
و ی.پ.ژ زنــده دســتگیر شــده انــد .وی گفــت کــه
کشــتن اســرای جنگــی کار اشــتباهی اســت و اینکــه
آنهــا را نمــی کشــند چــون کردهــا بــا داعــش فــرق
دارنــد.
بعــد صدهــا مبــارز ی.پ.گ و ی.پ.ژ پــس از
آنکــه تعــدادی از همرزمــان مجــروح خــود را بــه
درمانگاههــای موقــت انتقــال دادنــد در اینجــا در
مرکــز شــهر گــرد آمدنــد .آنهــا تصریــح کردنــد کــه

دیگــر تحــرک چندانــی در داخــل شــهر بــه چشــم
نمــی خــورد چــون اکنــون دیگــر درگیریهــا بیشــتر
بــه صــورت نبــرد تــک تیراندازهــای دو طــرف درآمــده
اســت و در کنــار آن هــم حمــات توپخانــه ای داعــش
بــه صــورت متنــاوب ادامــه دارد.
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.
ســیگاری بــه او تعــارف کــردم امــا پرســتار بــاز
مخالفــت گفــت .شــمار زیــادی از مجروحــان مــا در
صورتــی کــه زخمشــان عمیــق باشــد ،بــرای معالجــه
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.
اینجــا نــه از صلیــب ســرخ خبــری هســت و نــه
از هــال احمــر .همــه دکترهــا و پرســتارها خــود از
ســاکنان اینجــا هســتند و بــا حداقــل امکانــات درمانــی
بــه طــور شــبانه روزی مشــغول مــداوای زخمیهــا
هســتند.
باعــث تاســف اســت کــه در حالــی کــه تمامــی
دولتهــای جهــان ایــن مقاومــت کوبانــی در مقابــل
داعــش را تنهــا گذاشــته انــد« ،ســازمانهای بشــر
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
مــی گرفتــه ،کشــته شــده بــود .مبــارزان ی.پ.گ و
ی.پ.ژ ســوگند خــورده انــد کــه از شــهر دفــاع کننــد
و ایــن واقعیــت کــه آنهــا از پشــت خطــوط دشــمن
بــه آنهــا حملــه مــی کننــد باورنکردنــی اســت .همیــن
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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.

خــود روحیــه را بــاال مــی بــرد.
امــروز همچنیــن صــدای چنــد انفجــار از بخــش
غربــی کوبانــی بــه گــوش رســید؛ بســیاری از مــردم
معتقدنــد کــه اینهــا صــدای حمــات هوایــی آمریــکا
و نیروهــای ائتــاف اســت کــه اهــداف و تجهیــزات
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
شــلیک تــک تیراندازهــا بــه صداهــای دیگــر شــبیه
نیســت .ایــن صــدا هربــار مــن را دچــار شــوک مــی
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
تخریــب شــده بــا گروهــی از مبــارزان کــرد مواجــه
شــدم .چهــره هــای خســته زنــان و مــردان مبــارز و
یونیفورمهــای خــاک آلودشــان ،حکایــت از آن داشــت
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کــه درگیریهــای بســیاری از ســر گذرانــده انــد.
مــن همچنیــن بــوی تعفــن اجســاد را هــم
استشــمام کــردم :عجیــب و انزجــار آور بــود .یــک
فرمانــده ی.پ.ژ بــه مــن گفــت کــه اعضــای مســلح
داعــش بــرای اهمیتــی بــرای کشــته هــای خــود قایــل
نیســتند و آنهــا را در میــدان نبــرد رهــا مــی کننــد.
بــرای کردهــا خیلــی مهــم اســت کــه نگذارنــد جنــازه
هــای رفقــای کشــته شــده شــان در میــدان نبــرد
زمیــن بمانــد.
گاهــی تنهــا بــرای بــه دســت آوردن جنــازه هــا،
حملــه ای ترتیــب داده مــی شــود تــا هــم مراســم
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
مبارزشــان را از میــدان جنــگ خــارج کننــد.
اعضــای داعــش اگــر اجســاد زنــان مبــارز کــرد
بــه دستشــان بیافتــد ،آنهــا را مثلــه مــی کننــد و یــا
حتــی سرهایشــان را از پیکرهــای بیجانشــان جــدا
مــی کننــد .دوســتانم در ترکیــه بــه مــن گفتنــد

کــه داعــش تعــدادی عکــس از اجســاد مثلــه شــده
و ســربریده را روی شــبکه اینترنــت منتشــر کــرده
اســت تــا بدیــن وســیله روحیــه کردهــا را در هــم
بشــکند و در میــان مبــارزان مقاومــت کوبانــی رعــب و
وحشــت ایجــاد کنــد.
ایــن محــال اســت .امــا بــوی تعفــن اجســاد مــرده
هــا همیشــه بــا مــن خواهــد مانــد.
غــروب بــه بخــش مرکــزی شــهر برگشــتم؛ یــک
بانــوی مهربــان مقــداری غــذای کنســرو شــده بــه
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
نمــی دانــد فــردا چــه پیــش خواهــد آمــد .اینکــه
آیــا داعــش تجهیــزات نظامــی و تانکهــای بیشــتری
خواهــد آورد تــا شــهر را نابــود کنــد یــا آنکــه مبــارزان
ی.پ.گ و ی.پ.ژ بــه پیشــرویهای بیشــتری نایــل
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.
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| انقالبی برای زندگی |
مصاحبه با صالح مسلم

یوناس استال
سایت هلندی« :تِنک»
برگردان :رنسانس

روز یکشــنبه دهــم نوامبــر ،صالــح مســلم رئیــس
مشــترک حــزب اتحــاد دموکراتیــک ،پ.ی.د ،بــه
نمایندگــی از جوامــع مســتقل روژاوا(کردســتان
ســوریه) و شــاخه هــای نظامــی آن ،یعنــی یگانهــای
مدافــع خلــق(ی.پ.گ) و یگانهــای 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
خــال انقــاب روژاوا ســخن گفــت.
هنرمنــد «یونــاس اســتال» گفتگویــی بــا او انجــام
داده اســت.
یونــال اســتال :امــروز در جریــان ســخنرانی ات
گفتــی کــه مبــارزه روژوا تنهــا در جنــگ علیــه داعــش
خالصــه نمــی شــود بلکــه همزمــان نبــرد بــرای یــک
ایــده سیاســی مشــخص نیــز مــی باشــد :مدلــی بــرای
خودگردانــی دموکراتیــک .بــه طــور مشــخص ایــن
مــدل خودگردانــی دموکراتیــک کــه در قلــب انقــاب
روژاوا جــای گرفتــه اســت ،چیســت؟
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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
اســت را ندارنــد .آنهــا از سیســتم مــا مــی ترســند.
مــا در بحبوحــه جنــگ داخلــی ســوریه ســه کانتــون
مســتقل در روژوا بنیــاد نهــاده ایــم کــه مطابــق قوانیــن
دموکراتیــک و خودگــردان اداره می شــوند .اقلیتهایی
نظیــر عربهــا ،ترکمانهــا ،آشــوریها ،ارمنیها ،مســیحیان
و کردهــا بــا هــم و در کنــار یکدیگــر یــک ســاختار
سیاســی مشــترک را بــرای ایــن کانتونهــای خودگردان
تاســیس کــرده ایــم؛ همــان میثــاق اجتماعــی مــان
را مــی گویــم .در هــر کانتــون یــک مجلــس خلقــی
 101نفــره متشــکل از تمامــی دســتجات ،کمیتــه هــا
و شــورهای مختلــف بــرای اداره آن کانتــون تشــکیل
داده ایــم .همچنیــن مدلــی از ریاســت مشــترک بــه
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 تشــکیالت
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
بــرای منطقــه ای اســت کــه در کشمکشــهای میــان
ارتــش آزاد ســوریه ،رژیــم اســد و دولــت خودخوانــده
اســامی گرفتــار شــده اســت.
مشــخصه دیگــر ایــن مفهــوم کنفدرالیســم
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
برخیزنــد .همیــن االن کــه مــا بــا هــم صحبــت مــی
کنیــم ،ایــن مــدل خــود مدیریتــی و خــود ســازماندهی
بــدون نیــاز بــه دولــت در حــال تجربــه شــدن اســت.
دیگــران در تئــوری دربــاره خــود مدیتریتــی ســخن
مــی گوینــد امــا مــا ایــن جســتجو بــرای خودمدیریتــی

بخشــی از تجربــه روزانــه انقــاب مــا اســت .زنــان،
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»،
«آزادی» و «انســان دوســتی» اســتفاده کــردی.
مــی توانیــد دربــاره تفاوتهــای میــان «دموکراســی
کاپیتالیســتی» و آنچــه شــما آن را «خودگردانــی
دموکراتیــک» مــی نامیــد توضیــح بدهیــد؟
همــه مــی دانیــم کــه دموکراســی کاپیتالیســتی
چگونــه و بــه چــه نحــوی بــرای بــه دســت آوردن
«رای» بــازی مــی کنــد؛ بازیهــای زمــان انتخابــات .در
جاهــای بســیاری انتخابــات پارلمانــی در واقــع تنهــا
نوعــی پروپاگانــدا بــه شــمار مــی رونــد .یعنــی تنهــا
منافــع لحظــه ای رای دهنــدگان را مــد نظــر قــرار
مــی دهنــد .امــا خودمدیتریتــی دموکراتیــک یــک
موضــوع و مقولــه دراز مــدت اســت کــه بــا درک
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مــردم و تجربــه اندوختــن دربــاره حقــوق خودشــان
در ارتبــاط اســت .بــه عبــارت دیگــر سیاســی شــدن
جامعــه .ایــن هســته اصلــی نظــام خودمدیریتــی
دموکراتیــک اســت.
در اروپــا شــما بــا یــک جامعــه غیرسیاســی ســروکار
داریــد .احــزاب سیاســی تنهــا بــه فکــر جلــب اعتمــاد
«افــراد» و تامیــن منافــع فــردی آنهــا هســتند ،نــه
آزادی و حقــوق سیاســی آنــان .یــک دموکراســی
واقعــی بــر اســاس یــک جامعــه سیاســی بنیــان نهــاده
مــی شــود .اگــر بــه کوبانــی برویــد و بــه مبــارزان
ی.پ.گ و ی.پ.ژ بنگریــد ،مــی بینیــد کــه آنهــا

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.
بــرای چــه و بــه خاطــر چــه چیزهایــی مــی جنگنــد.
آنهــا بــرای پــول یــا منافــع آنجــا نیســتند .بلکــه
بــه خاطــر ارزشــها و حقــوق بنیــادی مــی جنگنــد؛
ارزشــهایی کــه همزمــان در حــال آزمودنــش هســتند.
هیــچ تفاوتــی میــان آنچــه کــه در عمــل انجــام مــی
دهنــد بــا آنچــه کــه ادعــا مــی کننــد وجــود نــدارد.
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
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بحــث بپــردازی و یــاد بگیــری کــه تصمیــم جمعــی
چگونــه اتخــاذ مــی شــود .ناچــاری ایــن تفکــر را کــه
یــک شــخص بــه عنــوان رهبــر بیایــد و بــه مــردم
بگویــد چــه بکننــد و چــه نکننــد کنــار بگــذاری .بــه
جــای آن بایــد خودمدیریتــی دموکراتیــک را در عمــل
یــاد بگیــری .آن بخــش از مشــکالت و گرفتاریهــای
روزمــره کــه بــه همــه مــا مربــوط اســت بایــد تحلیــل
بشــوند ،نقــد بشــوند و بــا همــه در میــان گذاشــته
شــوند .ایــن مســاله از مســایل سیاســی منطقــه ای
گرفتــه تــا ارزشــهای انســانی را شــامل مــی شــود.
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
چیزهایــی مــی جنگیــم.
در جامعــه ای درگیــر جنــگ اســت و بــا مجموعــه
ای از مشــکالت و بحرانهــای انســانی موجــه شــده
اســت ،آمــوزش دهنــده چــه کســی اســت؟
مــردم خودشــان همدیگــر را آمــوزش مــی دهنــد.
تــو وقتــی کــه بــا ده نفــر در یــک جــا جمــع مــی
شــوی و بــرای حــل مشــکل مشــخصی بــا آنهــا
مشــورت مــی کنــی ،یــا از آنهــا نظــر آنهــا را جویــا
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
مــدل حکومــت شــورایی اســت.
بلــه ،مــا در همــه ســطوح جامعــه شــورا ،کمیتــه
و بــه طــور کلــی تمامــی ســاختارهایی را کــه بــرای
اجــرای خودمدیریتــی دموکراتیــک الزمنــد ،تاســیس
کــرده ایــم.
بــه نظــر شــما ایــن نــوع تجربــه دموکراتیــک
چقــدر شــانس موفقیــت دارد؟

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
شــده ام .بنابرایــن هموطنــان مــن مــی داننــد کــه
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
بــودم .مــن تنهــا یــک نفــر هســتم .امــا بســیاری از
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
شــفاف ســازی و آمــوزش اســت .انقالبــی اســت کــه
تمامــی جنبــه هــای زندگــی مــا را در بــر مــی گیــرد.
شــمار زیــادی از دانشــجویان ،روشــنفکران و
هنرمنــدان چشــم بــه روژاوا و کوبانــی دوختــه انــد.
آنهــا اذعــان مــی کننــد کــه وعــده انترناسیوالیســم
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
انــد .آنهــا چــه کاری مــی تواننــد بکننــد؟
مــی تواننــد بــه کوبانــی برونــد .بــا مــردم آنجــا
مالقــات 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
ای نزدیــک شــرایطی فراهــم خواهــد شــد تــا شــما
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.
برویــد از مــردم ســوال کنیــد و خواهیــد دیــد کــه
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.
برویــد ببینیــد کــه جامعــه مــا در نتیجــه ایــن مــدل
چگونــه ای جامعــه ای اســت.
بــه نظــر شــما آیــا مــدل خودمدیریتــی دموکراتیک
مــی توانــد بــه الگویــی بــرای ســایر نقــاط جهــان
تبدیــل شــود؟
مــن معتقــدم کــه ایــن مــدل خودمدیریتــی
دموکراتیکــی کــه مــا بنیانگــذاری کــرده ایــم ،بــه
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
نیــز باشــد .قبــا پیشــداوریهایی نســبت بــه انقــاب
مــا وجــود داشــت .امــا پــس از آنکــه مــردم از خــارج
آمدنــد و جوامــع مــا را از نزدیــک دیدنــد ،دریافتنــد
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
مــی توانــد بیایــد و ببینــد کــه انقــاب مــا روزانــه
چگونــه و بــه چــه نحــوی مقاومــت مــی کنــد و از نــو
بنیــان نهــاده مــی شــود .ایــن انقالبــی اســت بــرای
زندگــی؛ بنابرایــن مــی تــوان گفــت کــه مبــارزه مــا،
مبــارزه ای اســت در قبــال انســانیت.
ویژهنامه رنسانس
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اگــر دولــت اســامی بتوانــد شــهر مــرزی
[کوبانــی] را کنتــرل کنــد ،احتمــال کشــته
شــدن هــزاران نفــر وجــود دارد .یــک قتــل
عــام ،در حالــی کــه بــه شــکل زنــده درحــال
پخــش اســت[ ،کشــتاری] کــه مــی توانــد
اعتبــار جامعــه جهانــی را از بیــن ببــرد،
همچنیــن ُکردهــا در ترکیــه را بــه قیــام
بکشــاند.
فیونا الیرس ،کاترین الگار ،جولیانا
میتلشتایدت ،ماکسیمیلیان پوپ و
کریستف رویرت
ترجمه :جهانگیر عبداللهی
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هنــگام توقــف آتــش و درگیــری صــدای نغمــه
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
را کــه در کوبانــی در حــال اتفــاق افتــادن اســت را
ببیننــد ،کوبانــی وطــن در حــال نبردشــان .آنهــا مــی
خواهنــد هــر گونــه تبــادل آتشــی و هر نــوع درگیری
خیابانــی را ببیننــد ،مــی خواهنــد وابســتگان خــود
را تشــویق کننــد ،وابســتگانی کــه آنجــا [کوبانــی]
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
بــه گــوش مــی رســد ،کمــی بعــد ،خیلــی نزدیــک،
انفجــاری بســیار بــزرگ و بــا صدایــی مهیــب .مــردان
شــروع بــه تشــویق کــردن مــی کننــد و ســپس بــر
آســمان کوبانــی ســتونی از دود ســیاه و غلیــظ بــه
آســمان بلنــد مــی شــود.
پاییــن داخــل حیــاط مســجد ،میــان گورهــای تــازه
درســت شــده و کــودکان بــه خــواب رفتــه ،زنهایشــان
نشســته در حــال تشــویق کــردن و کــف زدن
هســتند .آنهــا در مســجد مکانــی را درســت کردهانــد
کــه ســرپناهی بــرای صدهــا ســوری [ ُکــرد] شــده
اســت .نســار  ٢٨ســاله ،قــد بلنــد ،الغــر انــدام ،بــا
حالتــی مضطــرب ،مــادر چهــار بچــه کــه  ٢٤روز قبــل
از کوبانــی فــرار کــرده اســت .او تقریبــا امیــدش را
بــرای روزی کــه دوبــاره بــه وطنــش برگــردد از دســت
داده اســت .اشــک هایــش را پــاک مــی کنــد و مــی
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.
ایــن وضعیــت بــا ســیل پناهجویــان آغــاز شــد،
هــزاران نفــر در عــرض چنــد روز بــا عبــور از مرزهــا
موفــق بــه فــرار شــدند و اکنــون جنــگ در کوبانــی
مــوج مــی زنــد ،امــا هنــوز هــزاران نفــر در کوبانــی
بســر مــی برنــد ،مبــارزان و غیرنظامیانــی کــه توســط
نیروهــای تروریســتی دولــت اســامی محاصــره
شــدهاند ،نیروهایــی کــه ســر زندانیــان خــود را مــی
برنــد .ایــن جنگــی اســت کــه مــی تــوان از چنــد
کیلومتــر آن طرفتــر آن را مشــاهده کــرد ،جنگــی
کــه بــرای تمــام جهــان بــه شــکلی زنــده پخــش مــی
شــود .خیلــی نزدیــک و در حیــن حــال بســیار دور.
سرنوشــت ُکردهــا در ایــن ســرزمین ممنوعــه نــه
تنهــا مشــخص نیســت بلکــه بــا اضافــه شــدن تقریبــی
٢٠٠هــزار آواره دیگــر فقــط فصلــی دیگــر از جنــگ
داخلــی ســوریه رقــم مــی خــورد .کوبانــی نمــاد و
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
بــه وقــوع مــی پیونــدد .بنابرایــن در ایــن مبــارزه
چیــزی کمتــر از اعتبــار مبــارزه بــا دولــت اســامی
وجــود نــدارد.
همزمــان کــه همســر و بــرادر نســار در کوبانــی
مــی جنگنــد ،تانــک هــای ترکیــه بــر روی تپهــای
روبــروی شــهر قــرار گرفتهانــد ،ماننــد فیــل هــای
بــزرگ و بــدون حرکــت در طــول روز در یــک ردیــف
نشســتهاند .هفتــه هــا اســت کــه ایــن نیــروی نظامــی
تنهــا نظارهگــر اســت ،در حالــی کــه جهــادی هــای
داعــش لحظــه بــه لحظــه ،خیابــان بــه خیابــان در
آنســوی مــرز شــهری محاصــره شــده را اشــغال مــی
کننــد .جــان کــری وزیــر امــور خارجــه امریــکا
چهارشــنبه گذشــته بــدون اینکــه کمکــی [به مبــارزان
کوبانــی کــرده باشــد] در خصــوص پیشــروی هــای
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داعــش اظهــار کــرد :چیــزی کــه در زمــان حاضــر
در کوبانــی قابــل مشــاهده اســت وحشــتناک اســت،
شــما بایــد یــک قــدم بــه عقــب برداریــد و هــدف
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
در ایــن نبــرد ،مــی خواهنــد آنگونــه کــه خــود در
نظــر دارنــد بجنگنــد و جنــگ را بــه پیــش ببرنــد.
بــه ایــن شــکل واضــح منافــع متضــاد غــرب ،ترکیــه و
وابســتگان عربــی آنهــا باهــم برخــورد مــی کنــد.
دولــت ترکیــه در نظــر دارد کــه حاکــم ســوریه
بشــار اســد را ســرنگون کنــد و از تشــکیل حکومــت
خودمختــار ُکردهــا در ســوریه بــه هــر قیمتــی
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
و همپیمانانــش هســتند کــه بــه تنهایــی بــا داعــش
مــی جنگنــد و نمــی خواهنــد بــه یــک جنگــی زمینــی
وارد شــوند -بــرای آنهــا وضعیــت کوبانــی غیرقابــل
قبــول اســت.
بــرای دولــت اســامی پیــروزی در ایــن نبــرد
موفقیــت بزرگــی خواهــد بــود :بدیــن وســیله ایــن
گــروه شــبه نظامــی اینگونــه وانمــود مــی کنــد کــه
حتــی اتحــاد ایجــاد شــده بــه وســیله ابرقدرتــی چــون
امریــکا ،نمــی توانــد آنهــا را متوقــف کنــد .بنابرایــن
مــی تواننــد در کوبانــی بــه نتیجــه برســند کــه آیــا
جنــگ بــر علیــه داعــش موفقیــت آمیــز اســت و
همچنیــن آیــا ائتــاف تشــکیل شــده توســط آمریــکا
از کارایــی الزم برخــوردار اســت.
اگــر شــهر بــه دســت جهادیهــا ســقوط کنــد،
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ایــن موجــب بــروز فاجعهــای در ترکیــه مــی شــود،
همچنیــن خطــری بــرای پایــان پروســه صلــح میــان
آنــکارا و  PKKو ثبــات در کل کشــور خواهــد بــود.
وزیــر امــور خارجــه کانتــون کوبانــی در تماســی
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
مشــابه فیلــم اربــاب حلقــه هــا اســت ،بــه راحتــی
متوقــف نمــی شــوند .آنهــا بــه صــورت مســتمر هجوم
مــی آورنــد ،و بــرای آنهــا احتمــال کشــته شدنشــان
اهمیتــی نــدارد .امــروز وزیــر امــور خارجــه کوبانــی
بــا ابــراز خشــنودی از حمــات هوایــی نســبت بــه
آینــده خوشــبین بــود .حداقــل در روز ١٤هــم یعنــی
پنــج شــنبه از وضعیــت بوجــود آمــده خوشــحال بــود،
جــت هــای جنگــی بــر روی شــهر بودنــد ،و از دور در
آســمان هواپیماهــا ســاختمان هــا و مناطــق تحــت
کنتــرل داعــش بمبــاران مــی کردنــد.
امــا حــاال ،چهارشــنبه هفتــه جــاری ،او خیلــی
نامیــد و مایــوس اســت .داعــش از تمامــی گوشــه
کنارهــا نیروهــای تــازه نفــس خالفــت خودخوانــده را
از رقــا ،دیرالــزور ،بــاب و حتــی از عــراق بــه کوبانــی
گســیل مــی دهــد تــا کــه کوبانــی را بــه اشــغال خــود
درآورنــد و اینگونــه اعــام کننــد کــه :مــا در حــال
پیــروزی در برابــر تمــام دنیــا هســتیم ،حــدود ٩٠٠٠
جهــادی ،احتمــاال بیشــتر ،در حیــن حــال حــدود ٣٠٠٠
مبــارز ُکــرد بــرای مقابلــه بــا آنهــا در شــهر وجــود
دارنــدُ .کردهــا کالشــینکف و تعــدادی تانــک قدیمــی
و فرســوده ،امــا داعــش تانــک ،مسلســل هــای مــدرن،
خمپــاره انــداز و یــک منبــع بــه ظاهــر نامحــدود از
مهمــات و مبــارزان متعصــب.
ابراهیــم ُکــردو قبــا یــک بــار واردات کنســرو
میوههــای گرمســیری را از اندونــزی انجــام داده
اســت ،عملــی کــه بــرای او بــه عنــوان تجربهــای
بیــن المللــی حســاب مــی شــود .و االن مــردی تقریبــا
 ٥٠ســاله و بــه عنــوان وزیــر امــور خارجــه کانتــون
کوبانــی انتخــاب شــده اســت .ایــن نامــی اســت کــه
بــرای منطقهــای شــبه مســتقل در مــرز ترکیــه ،یــک

اگر شهر به دست جهادیها سقوط
کند ،این موجب بروز فاجعهای در
ترکیه می شود ،همچنین
خطری برای پایان پروسه
صلح میان آنکارا و  PKKو
ثبات در کل کشور خواهد بود.

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
تاســیس را بــا تمامــت قــوا نابــود و از بیــن ببــرد و
خالفــت خــود را جایگزیــن آن کنــد .چــون کوبانــی
بیــم تــرک هــا را در خصــوص مرزهــای درحــال
گســترش ُکردســتان بــه نمایــش مــی گــذارد.
در ایــن میــان بیشــتر ســاکنین کــوچ کردهانــد،
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
هفتــه گذشــته شــرق و جنــوب کوبانــی بــه دســت
مهاجمیــن افتــاد ،آنهــا اداره پلیــس و مرکــز مدیریــت
خودگــردان شــهر را تصــرف کــرده انــد .بــر روی تپــه
مشــتهنور در قســمت جنوبــی نمــاد و ســمبل ســیاه
آنهــا یعنــی پرچــم داعــش بــه اهتــزاز درآمــده اســت،

تــک تیرانــداز هــا شــهر را کنتــرل مــی کننــد.
امــا ابراهیــم ُکــردو  ،وزیــر امــور خارجــه هنــوز
آنجــا اســتُ .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
نظامــی اســد ،ســپس داعــش روســتایم را در اطــراف
کوبانــی اشــغال کــرد ،و حــاال خانهــام در قســمت
جنوبــی شــهر» .داعــش مخفــف نــام عربــی دولــت
اســامی اســت ،البتــه ایــن کلمــه معنــای بــد و موهــن
نیــز مــی دهــد ،ایــن کلمــه در عربــی معانــی دیگــری
چــون از بیــن برنــده و یــا نابــود کننــده هــم دارد.
ُکــردو ســریع و کوتــاه صحبــت مــی کنــد ،در پــس
صدایــش صــدای جنــگ بــه گــوش مــی رســد .او نمــی
دانــد ،مبارزیــن ُکــرد چــه مــدت دیگــری مــی تواننــد
شــهر را هچنــان در کنتــرل داشــته باشــند.
ُکــردو مــی گویــد «مــا بــه هیــچ چیــزی دسترســی
نداریــم :مهمــات ،دارو و نیازهــای پزشــکی ،بانــد،
ویژهنامه رنسانس
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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
مشــترک ارتــش آزاد ســوریه و ُکردهــا کــه بــر روی
آن بــه تفاهــم رســیدهاند ،حداکثــر  ١٥٠نفــر در شــهر
ماندهانــد ،خیلــی هایشــان فــرار کردهانــد ،چــون
چیــزی باقــی نمانــده ،چیــزی کــه آنهــا بتواننــد بــا آن
از خــود دفــاع کننــد.
«مدتهــا اســت کــه ترکیــه [راه را بــر ارســال] هــر
گونــه کمکــی مســدود کــرده اســت .دیــروز آنهــا
حتــی زخمــی هایمــان را بــرای مدتــی طوالنــی ســر
مــرز نگــه داشــته بودنــد و اجــازه ورود بــه آنهــا نمــی
دادنــد ،تــا اینکــه چهــار نفــر از آنــان کشــته شــدند.
وقتــی ترکیــه کاری انجــام ندهــد ،مــا همــه از بیــن
مــی رویــم».
در خصــوص اینکــه چــه اتفاقــی خواهــد افتــاد،
وقتــی جهــادی هــا کل شــهر را اشــغال کننــدُ ،کــردو
هیــچ وهــم و شــکی بــه خــود راه نمــی دهــد »:از ٢٥
روز گذشــته آنهــا شــهر را مــورد حملــه قــرار دادهانــد،
ایــن بــرای آنهــا موفقیــت بزرگــی خواهــد بــود ،و
آنهــا انتقــام ســخت و وحشــتناکی خواهنــد گرفــت».
حــدود صــد نفــر مــردم غیــر نظــای هنــوز در خانــه
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
صــد نفــر ســوری حضــور دارنــد ،بــا ریــش و ســبیل
هــای قرمــز رنــگ ،بــر روی سرهایشــان دســتال هایــی
پیچیدهانــد ،بــا تیــپ هــای مشــخص واضــع .آنهــا
مــی گوینــد کــه مدافعــان مدنــی هســتند .مراقــب
خانوادههایــی هســتند کــه در چــادر هــا زندگــی
میکننــد .آســیب دیدههــا را بــرای معالجــه مــی
پذیرنــد و مردههــا را دفــن مــی کننــد.
حــدودا یــک مــاه اســت کــه هــر روز صبــح آنهــا
بــه اینجــا مــی آینــد ،در گــرد و غبــار چمباتمــه مــی
زننــد ،تخمــه مــی شــکنند و دانــه هــای تســبیح را
ویژهنامه رنسانس
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مــی چرخاننــد .بــر روی ســقف یــک خــودرو یــک
تلویزیــون قابــل حمــل قــرار داده شــده اســت .مردهــا
مــی گوینــد ،آنهــا دو ســوال و یــک خواســته دارنــد.
یــک »:واقعــا چــه زمانــی اتحادیــه اروپــا وارد مــی
شــود؟» دوم« :اروپایــی هــا مــی خواهنــد در آینــده
بــا چــه کســانی باشــند و کار کننــد :بــا نیروهــای
تروریســتی داعــش ؟ یــا بــا مــاُ ،کردهــا؟» ســومین
خواســته و درخواســت تجدیــد نظراســت :مــا ُکردهــا
مســلمان هــای مدرنــی هســتیم ،مــا قــرون وســطایی
نیســتیم ماننــد آنهــا .مــا از یــک خودمختــاری
برخورداریــم ،مــا خودمــان حکومــت خــود را
ســاختهایم ،بلــه ،حتــی مــا انتخابــات هــم داریــم.
از حــدود دو مــاه گذشــته تــا کنــون

مــن تــاش مــی کنــم آن را پیــدا کنــم».
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
اندکــی بــه حرکــت درآمــد ،پیشــمرگههای شــمال
عــراق بودنــد کــه بجــای بازپســگیری مناطــق از دســت
رفتــه شــدند مشــغول ایجــاد اســتحکامات بودنــد .در
کوههــای ســنجار ،جایــی کــه در آن هــزاران ایــزدی
پنــاه گرفتــه بودنــد ،در حقیقــت مبارزیــن PKK
گذرگاهــی را ایجــاد کردنــد ،البتــه داعــش نیــز بــا

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.
هفتــه گذشــته ســخنگوی پنتاگــون اعــام کــرد
«مــا بــر ایــن عقیدهایــم ،کــه بایــد صبــر اســتراتژیک
داشــته باشــیم .کوبانــی ممکــن اســت ســقوط
کنــد ،شــهرهای دیگــری توســط داعــش بــه اشــغال
درآمدهانــد ،مــا بــه مقــداری زمــان نیازمندیــم» .و
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
و گشــتن در انبوهــی از کاغذهــا گفــت «ببخشــید،

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
در وهلــه اول رهبــری داعــش ،مقــر مرکــزی آنهــا،
منابــع نفتــی ،مراکــز آموزشــی و انبارهــای مهمــات
آنهــا مــورد حملــه و هــدف قــرار گیــرد .واقعبینانــه
بایــد گفــت ،کــه جنگجویــان داعــش آزادی کمتــری
بــرای تحــرک دارنــد ،امــا محــدود کــردن آنهــا بســیار
ســخت مــی باشــد.
مباحــث هفتههــای گذشــته مربــوط بــه حمــات
هوایــی امریــکا توســط رهبــری دولــت اســامی بســیار
بــا دقــت پیگیــری شــدند .نیروهــای تروریســتی ،بــه
هــر حــال بســیار انعطــاف پذیــر هســتند ،زمانیکــه

موضــوع ایجــاد و راه انــدازی واحدهــا و تهیــه
پایگاههــای موقــت باشــد ،رهبــری آنهــا تابســتان
از مقــر اصلیشــان بــه کاخ فرمانــداری در شــهر رقــا
در شــمال ســوریه نقــل مــکان مــی کنــد ،بعدهــا از
شــهرهایی مثــل بــاب و منبــج هــم بــه همیــن شــکل.
منابــح اطالعاتــی پیشــتر از شــهر رقــا قبــا گزارش
کــرده بودنــد کــه در اولیــن شــب حمــات هوایــی
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
بــازار گاو فروشــی شــهر بــاب در مــاه ســپتامبر.
همچنیــن شــهروندان آواره جرابلــس گــزارش

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.
کــرده انــد کــه قبــل از حمــات هوایــی ائتــاف تحــت
رهبــری امریــکا داعــش شــرایط را بــرای امنیــت
بیشــتر فراهــم کــرده اســت ،داعــش بــا خریــد خانــه
هــای شــخصی از مالکیــن بــا قیمــت هــای گــزاف
اعضــای خــود را در آنهــا پنهــان مــی کنــد .ســپس
آنهــا وســائل خــود را بــه آنجــا منتقــل مــی کننــد،
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،
خانههــای اطــراف نیــز نابــود مــی شــوند.
در موصــل جهــادی هــا بایســتی بــر روی ســقف
تمامــی ســاختمان هــا پرچــم هــای ســیاه خــود را
نصــب کننــد ،ســاختمان هایــی کــه ســاکنان آنهــا
بــرای مدتهــا و تــا کنــون نیــز از اعــام وفــاداری
بــه داعــش خــودداری کــرده انــد ،ولــی داعــش ایــن
ویژهنامه رنسانس
 47کوبانی | پاییز 1393

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
موضــوع را بــه آنــان را تحمیــل کــرده
اســت.
تنهــا از طریــق هــوا و بــدون ایجــاد هماهنگــی
متحــدان بــا نیروهایــی کــه بــر روی خشــکی در نبــرد
مــی باشــند ،امــکان موفقیــت بســیار پاییــن اســت.
در امریــکا ایــن تقاضــا بیشــتر مــی شــود ،مــا بــه
حمــات زمینــی نیــز نیــاز داریــم .امــا بــاراک اوبامــا در
هــر حالتــی بــا آن مخالفــت مــی کنــد.
بــا ایــن حــال در مــورد سرنوشــت کوبانــی در
همیــن روز در آنــکارا تصمیــم گرفتــه مــی شــود.
هفتــه گذشــته رجــب تیــب اردوغــان در گازی
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عنتــاب ایــن جملــه را گفــت« :مــن هیــچ تفاوتــی
میــان  PKKو داعــش نمــی بینــم ».ایــن دقیقــا
آن جملــه اســت ،کــه جهانبینــی او را مشــخص و
آشــکار مــی کنــد .بــرای حکومــت ترکیــه و نیــروی
نظامــی آنهــا گروههــای گریالیــی ُکردهــا هنــوز
دشــمن اصلــی هســتند .در حقیقــت هــر دو طــرف
بــه هــم نزدیــک شــده بودنــد ،و ایــن دســتآورد ســال
هــا نخســت وزیــری اردوغــان بــود ،ترویــج آشــتی بــر
خــاف ترویــج دوبــاره فشــار نظامــی.
البتــه بعدهــا ُکردهــای ســوریه بــا بهــره گیــری از

جنــگ داخلــی توانســتند دولتــی خودمدیــر بــا نــام
رۆژاوا تشــکیل دهنــد ،کــه ســه منطقــه را نزدیــک
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
جلوگیــری کننــد.
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
ســاقط کننــد و از طــرف دیگــر ُکردهــا را متوقــف
کننــد.
اردوغــان تنهــا در شــرایطی اجــازه ارســال کمــک
بــه کوبانــی را مــی دهــد ،کــه ُکردهــا در جبهــه او
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
را مــورد مستمســکی قــرار داده تــا بــه واســطه آن از
ُ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
بــا حمــات ارتــش ترکیــه در نقــاط مــرزی در یــک
محــدوده و کریــدور پــرواز ممنــوع کــه مــورد نظــر
ترکیــه اســت توافــق کننــد .و ســپس اجــازه ارســال
کمــک بــه کوبانــی را صــادر کنــد .اینهــا مســائلی مــی
باشــند کــه ُکردهــا از پذیــرش آنهــا خــودداری مــی
کننــد .حملــه ارتــش ترکیــه از نظــر آنهــا حملــه بــه
خودشــان خواهــد بــود.
ســخنگوی حــزب اتحــاد دمکراتیــک ُکردهــای
ســوریه ،صالــح مســلم چندیــن هفتــه اســت کــه
بــا مقامــات دولتــی ترکیــه در حــال مذاکــره اســت.

چهــارم اکتبــر او آخریــن مالقــات خــود را بــا آنهــا
انجــام داد .او بــا صــدای گرفتــه و خســته مــی گوییــد:
« آنهــا وعــده دادنــد کمــک کننــد ،حداقــل یــک
کریــدور ایجــاد کننــد بــرای ورود مبــارزان مــا ،کــه
بــه ایــن شــکل خــود را بــه کوبانــی برســانند .امــا
هیــچ کاری انجــام نشــد .و مــن هیــچ چیــز بیشــتری
از آنهــا نشــنیدم» .او بــا صــدای گرفتــه و خســته در
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.
« اگــر ائتــاف جهانــی داعــش را متوقــف نکنــد،
چــه کســی بعــدا جهادیهــا را متوقــف مــی کنــد؟ آیــا
آنهــا در مرحلــه بعــد اربیــل در عــراق و یــا دیگــر
شــهرهای ُکــردی را مــورد حملــه قــرار مــی دهنــد؟
داعــش دشــمن انســانیت اســت ،امــا ترکیــه نمــی
خواهــد ایــن را درک کنــد».
اردوغــان از غــرب ،از همــه از امریکایها درخواســت
مــی کنــد کــه از طــرح ایجــاد منطقــه امــن حمایــت
کننــد .پیشــنهادی کــه وزیــر امــور خارجــه جــان
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 اصال
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
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بکننــد ،جــز ســکوت و حــرف گــوش کنــی .ایــن یــک
نظــر کامــا بدبینانــه اســت ،حتــی آنــگال 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
هفتههــای گذشــته ترکیــه نگریســت ،کــه در آنهــا
بیشــتر از  ٣٠نفــر کشــته و  ٣٦٠نفــر زخمــی شــدند.
فاجعــه در کوبانــی مــی توانــد فراینــد صلــح را بــه
پایــان برســاند و  PKKبــه جنــگ گریالیــی 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
خواهنــد بــه وطنشــان برگردنــد .آنهــا یــک فاجعــه
خواهنــد بــود کــه حکومــت نخواهــد توانســت آنهــا
را کنتــرل کنــد».
امــا حکومــت بــه ایــن شــیوه رفتــار نمــی کنــد،
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
اســتُ .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،
کســانی کــه هــم از ســوی امریــکا و هــم از ســوی
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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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 ،٤١٨٠
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.

کامــا آمــاده بودیــم ،کــه فرمــان لغوعملیــات از ســوی
ترکیــه آمــد».
بــه هیــن ترتیــب ،رئیــس جمهــور منطقــه
خودمختــار ُکردســتان عــراق ،مســعود بارزانــی نیــز
پیشــنهادهایی داشــت ،او مــی خواهــد پیشــمرگ
هایــش را بــه آنجــا گســیل کنــد .امــا آنهــا نیــز بــا
مشــکلی مواجــه مــی باشــند :بــه چــراغ ســبز ترکیــه
نیــاز دارنــد ،آنــکارا خیلــی وقــت اســت آن را رد مــی
کنــد.
تنهــا از هــزاران غیرنظامیانــی کــه در یــک هفتــه
گذشــته کوبانــی را تــرک کردهانــد ،پلیــس امنیــت
ملــی ترکیــه  ٢٠٠نفــر 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
روســای مشــترک حکومــت محلــی کوبانــی.
پــرور علــی بــا اســتفاده از یــک تلفــن قاچاقــی بــه
مــن مــی گویــد « بــه مــا گفتنــد ،مــا دادگاهــی نظامــی
خواهیــم شــد ،چــون مــا عضــو  PKKتروریســتی
هســتیم» « .ایــن خیلــی عجیــب اســت ،آنهــا
البتــه کســانی را بــه بیــرون فرســتادند کــه توانایــی
جنگیــدن ندارنــد ».تــا آخــر هفتــه  158نفــر در ایــن
ســالن ورزش بازداشــت شــده بودنــد ،کــه  ٩نفــر آنهــا
بچــه و  ٣٣نفــر آنهــا زن بودنــد.
در ضمــن داعــش مــی توانــد بــه طــور شــگفت
انگیــزی در خــاک ترکیــه آزادانــه حرکــت کنــد.
چهــارم اکتبــر یــک هواپیمــا در فــرودگاه شــرکت
هوایــی یگاســوس ترکیــه در فــرودگاه هاتــای در
اســتانی بــه همیــن نــام در جنــوب ترکیــه فــرود
آمــده اســت .سرنشــینان هواپیمــای  ،٤١٨٠نــه 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
آنهــا را مــورد ســوال قــرار نــداد .بــدون هــر گونــه
دردســری فــرودگاه را تــرک کردنــد ،ســوار یــک مینــی
بــوس شــدند و ناپدیــد شــدند.
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در نزدیکــی کوبانــی ،البتــه در بخــش دیگــری در
مرزهــای ترکیــه و ســوریه همزمــان پســت هــای
نگهبانــی ُکردهــا حضــور دارنــد و نیروهــای داعــش
را زیــر نظــر دارند.اواخــر ســپتامبر آنهــا توانســتند در
فاصلــه نزدیــک بــه کوبانــی دو بلغــاری و یــک عــرب-
فرانســوی را کــه مــی خواســتند بــه ســوریه برونــد
و بــه نیروهــای جهــادی بپیوندنــد بازداشــت کننــد.
پــس از بازداشــت آنهــا توضیــح دادنــد کــه چگونــه
بــا پــرواز بــه اســتانبول رســیدهاند ،بــدون اینکــه از
آنهــا ســوالی شــود ،کــه چــرا مــی خواهنــد بــه شــانلی
ئورفــا ،شــهری در نزدیکــی کوبانــی پــرواز کننــد.
اوایــل مــاه ســپتامبر ارســال یــک محمولــه مهمــات
و یــک دســته از نیروهــای داعــش بــه عــراق باعــث
ایجــاد اختــاف میــان آنــکارا و واشــنگتن شــد :ایــن
حادثــه بــه مهماتــی کــه توســط کارخانــه هــای
اســلحه ســازی دولتــی  MKEســاخته شــده بــود
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
اســامی را نشــان مــی دهــد .اینگونــه کــه در اولیــن
حملــه هوایــی نیروهــای امریــکا در  ٢٢ســپتامبر در
اســتان ادلــب ســوریه و بمبــاران هوایــی مراکــز جبهــه
النصــره یکــی از مامــوران ســازمان کمــک هــای هــوای
ترکیــه  IHHکشــته شــد .ایــن ســازمان همــواره
جهــادی هــا را زیــر لــوای کمــک هــای بــدون مــرز
انســانی بــه ســوریه گســیل مــی کنــد.
حکومــت ترکیــه بــا ارســال کمــک هــای مخفیانــه
بــرای رادیــکال هــا ،آســیب فراوانــی بــه سیاســتهای
خــود در مــورد ُکردهــا وارد کــرد .زیراکــه اردوغــان
بیشــتر نخســت وزیــران پیــش از خــود در زمــان
حاکمیــت اش بــه عنــوان نخســت وزیــر اقداماتــی
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  PKKعبــداهلل
اوجــاالن پروســه صلــح را آغــاز کــرده اســت .وضعیــت
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ناخوشــایند موجــود در کوبانــی رونــد مذاکــرات را بــا
خطــر مواجهــه مــی کنــد .اوجــاالن تهدیــد کــرده
اســت کــه بــروز یــک فاجعــه ،بــه معنــی اتمــام فراینــد
صلــح خواهــد بــود.
هفتــه گذشــته هــزاران ُکــرد در ترکیــه بــرای
حمایــت از مــردم کوبانــی و در اعتــراض بــه دولــت
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  ٩٠میــادی را یــادآوری می
کردنــد ،زمانــی کــه درگیــری هــای مابیــن نیروهــای
نظامــی و  PKKتمامــی منطقــه را ویــران کــرده بــود.
حــزب کارگــران ُکردســتان هــم کمکــی بــه
محــدود کــردن آن نمــی کنــدُ .کردهــای رادیــکال این
وضعیــت را شــانس خــود مــی داننــد ،از حالــت و دوره
تعــادل ســال گذشــته بــرای اجــرای نقشــه خــود بــرای
تشــکیل یــک دولــت واحــد ُکــردی خــارج شــوند.
مصطفــی قرســو عضــو ارشــد و عالــی رتبــه PKK
هشــدار مــی دهــد کــه « حــزب عدالــت و توســعه
االن در شــرایط بغرنجــی بــه ســر مــی بــرد» .یــا بــا
ُکردهــا وارد اتحــاد مــی شــود و یــا جنگــی خیلــی
وحشــتناکی همچــون گذشــته از ســر گرفتــه خواهــد
شــد .شــبکههای خبررســانی نزدیــک بــه  PKKدر
حــال حاضــر تنــد و رادیــکال مــی باشــند ،در روزنامــه
روزانــه ئوزگــول پولیتیــکا آمــده اســت« :یهودیــان
توســط هیتلــر بــه واقــع قتــل عــام و ژنوســاید را
تجربــه کرنــد» ،امــا در انتهــا و از خاکســتر آن دولــت
خــود را بنــا نهادنــد.

ناظمــی گــور پارلمانتــار و ســخنگوی خارجــی
حــزب ُکــردی  HDPگفــت :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
بــا بــاغ هــای پســته احاطــه شــده بــاز مــی گردیــم.
مــردی کــه مــی گویــد اســمش محمــد اســت ،بــا
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
باشــیم ،بــه هــر حــال مــا االن مردهایــم و بــه هــر
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
بــه تــن بــا موتورهــای هونــدا حرکــت مــی کننــد،
بــرادران و خواهــران آنهــا در کوبانــی مــی جنگنــد.
آنهــا مــی خواســتند خــود نیــز بــه کوبانــی برونــد
و از خانوادههایشــان محافظــت کننــد .کمتــر از ٥٠٠
متــر بــه مــرز توقــف مــی کننــد ،آنهــا مــی خواهنــد
ببیننــد ،آنجــا چــه اتفاقــی مــی افتــد.
کریــم  ٢٥ســاله کــه دوســت محمــد اســت،
موبایلــش را از کتــش بیــرون مــی آورد و شــماره
بــرادرش در کوبانــی را مــی گیــرد .بــرادرش جــواب
مــی دهــد ،االن دیگــر کریــم بــی تابانــه فریــاد مــی
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.

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
 ٩٠میالدی را یادآوری می کردند.
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
ُکــرد بــا وارد آوردن ضربــات چاقــو بــر ســر یکــی از
نیروهــای داعــش او را کشــته اســت.
بســیاری از زنــان طــی چنــد ســال گذســته
بــه مبــارزان ُکــرد ســوری در کوبانــی ملحــق شــده
انــد .آنهــا آمــوزش نظامــی دیدهانــد ،شــجاع ماننــد
مــردان -یــک شــوک عظیــم فرهنگــی بــرای جهــادی
هــا .حداقــل یکــی از ایــن زنــان توســط داعــش ســر
بریــده شــده اســت .یکــی دیگــر از آنهــا ،کــه مــادر
 ٤بچــه 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»:
مــا از شــهرمان دفــاع خواهیــم کــرد ،حتــی اگــر در
ایــن راه بمیریــم».
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احمــد محمــد پــور :بلــه ...
ایــن کــه کوبانــی حامــل کدامیــک
از ایــن ایدههاســت بســتگی بــه
نــوع تحلیــل یــا زاویــه دیــد مــا
دارد .همانطــور کــه شــما اشــاره
داشــتید ،کوبانــی در طــول چنــد
مــاه اخیــر نشــان داده کــه میتوانــد
ســمبل بســیاری از ایــن مــوارد
باشــد ،میتوانــد اســتعارهای باشــد
بــرای دســتمایههای ادبــی و
شــعری ،میتوانــد تلنگــری باشــد
ی جهانــی
بــه پیامدهــای بیتفاوتــ 
در برابــر نسلکشــی ســوریه از

کنیــم کــه شــما اشــاره داشــتید .ورود و نقشآفرینــی
زنــان کوبانــی آشــکارا هیــچ مفهــوم نــاب فمینیســتی
در خــود نــدارد .بایــد محتــاط باشــیم ،فمینیســم
در بســتری تاریخــی بــا انبوهــی از پیچیدگیهــا،
نگرانیهــا ،الزامــات و راهحلهــای مرتبــط در
زمینــهای کامــا متفــاوت متولــد شــده اســت؛ مــن
در ایــن مــورد شــک دارم کــه ورود زنــان و دختــران
کوبانــی را دارای بــاری فمینیســتی تلقــی کنــم .امــا
بلــه ،ورود زنــان و دختــران در ایــن جنــگ پیامهایــی
معنــادار و مؤثــر بــرای قشــر زنــان در خاورمیانــه دارد؛
بــرای زنــان فــارس ،تــرک ،عــرب یــا حتــی خــود زنــان
کــرد .بــه آنهــا یــادآوری میکنــد کــه مثــا فعالیــت
یــا وبســایت «آزادیهــای یواشــکی زنــان» کــه در
آن گاه خانمــی دور از حضــور و مراقبــت همســر یــا
اســتیضاح سیســتم سیاســی ـ ایدئولوژیــک چنــد
لحظ ـهای خــود را از شــر حجــاب اجبــاری میرهانــد

ســوی بشــار اســد و ناکارآمــدی
و بدهبســتانهای قدرتهــای
جهانــی بــه هــر دلیــل ممکــن،
میتوانــد بیانگــر نیــازی تاریخــی
باشــد بــه فراتــر رفتــن از مــرز
صــور سیاســی کنونــی یــا بازخوانــی
مفاهیمــی چــون قومیــت ،سیاســت،
ملیــت یــا حتــی فرهنــگ ...بــا
ایــن حــال بایــد در نظــر داشــت کــه
نــوع تعریــف از هــر یــک از ایــن
مفاهیــم میتوانــد حــدود و ثغــور
بحــث را کال دگرگــون ســازد .از
درک کوبانــی بــه مثابــه اوج تــاش
یــا تقــای فمینیســتی آغــاز مــی

یــا میــل خــود را بــه رانــدن یــک موتورســیکلت یــا
غیــره نشــان میدهــد ،بــرای کســب آزادی و برابــری
زنــان کفایــت نمیکنــد!
در چنیــن مــواردی حرکــت زنــان و دختــران
کوبانــی میتوانــد حامــل پیــام یــا خوانشــی بســیار
پراگماتیکتــر و واقعگرایانهتــر باشــد کــه البتــه در
برخــی ســطوح میتوانــد بــا حرکــت فمنیســیتی نیــز
تالقــی کنــد .از طــرف دیگــر ،حضــور دختــران و زنــان
کوبانــی میتوانــد در درون خــود جامعــه کــردی نیــز
ت را بــه
محدودیتهــای بنیادیــن پدرســاالری و ســن 
خوبــی یــادآوری کنــد .چنیــن نگاهــی در مــورد درک
کوبانــی بــه مثابــه کارگاه ملتســازی هــم تــا حــدی
صــدق میکنــد .از یــک طــرف کوبانــی نمایانگــر
جامعــه و جغرافیایــی فراموششــده یــا سرکوبشــده

اســت هیــچ وجــه اشــتراکی بــا هــم
نداشــته باشــند ،تبدیــل شــود؟

| گفتگو درباره کوبانی |
مصاحبه رنسانس با

احمد محمدپور

رنســانس :بیــش از دو مــاه از مقاومــت کوبانــی
مــی گــذرد .طــی ایــن مــدت صدهــا [اگــر نگوییــم
هــزاران] تحلیــل و تفســیر متفــاوت دربــاره کوبانــی و
سیســتم فکــری ای کــه تجربــه کوبانــی بــر مبنــای آن
ـت راســت
بنــا نهــاده شــده ،ارایــه شــده اســت .از راسـ ِ
تــا گرفتــه تــا منتهــی الیــه چــپ ،از جنبشــهای
طرفــدار محیــط زیســت و زنــان تــا حتــی روســای
دولتهــا و دیپلماتهــا .خالصــه هریــک بــه نوعــی
آن را تحلیــل کــرده انــد« .کارگاه ملــت ســازی»،
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«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
کنــاری بگذاریــم و بخواهیــم کوبانــی را آنگونــه کــه
هســت تعریــف نماییــم ،آنــگاه شــاید در هیــچ یــک
از آن تحیــات نگنجــد .کوبانــی چیســت و چگونــه
توانســت بــه چنیــن ســنگر مشــترکی بــرای همــه آن
ایدئولوژیهــای سیاســی کــه در حالــت عــادی ممکــن
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اســت؛ امــا از طــرف دیگــر ،نشــاندهنده جهــش یــا
پرشــی ایدئولوژیــک هــم هســت ،از قومیــت بــه
خلــق یــا بــه نظــر مــن مــردم؛ کاربــرد واژههایــی نظیــر
خلــق یــا مــردم از ســوی رهبــران نظامــی و سیاســی
کوبانــی بــه وضــوح نشــان میدهــد کــه ایــن ملــت
میخواهــد پــا فراتــر از ملــت بگــذارد و بــر تجربــه
رنــج مشــترک ،بــر تجربــه انــکار ،ســرکوب و خشــونت
متمرکــز شــود؛ اینجاســت کــه کارگاه ملتســازی
مذکــور بــه طــرزی اســتعاری تغییــر کاربــری میدهــد
و بــه ســمت نگاهــی جهانشــمولگرا ،جهانوطنــی
یــا آنچــه عــدهای آن را چــپ میخواننــد حرکــت
میکنــد.
بنابرایــن در اینجــا بــه راحتــی میتــوان هــر دو
عنصــر ملیگرایــی و جهانشــمولگرایی را مشــاهده
کــرد .مقاومتــی کــه توســط اکثریــت کــرد صــورت
میگیــرد امــا بــه هــدف دســتیابی بــه یــک دســتاورد
غیرملیگــرا یــا ناملیگــرا؛ و دقیقــا همینجاســت
کــه برخــی ملیگرایــان کــرد توقــف میکننــد
و نمیخواهنــد جلوتــر برونــد و خطــر دقیقــا در
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
کــردی و حمایــت احــزاب کــرد داخــل و خــارج از
آن همگــی ایــن ایــده را بــه ذهــن القــا میکنــد کــه
پــروژه کوبانــی یکســره کــردی اســت .امــا چنیــن
نیســت؛ کوبانــی در نظــر نــدارد در ملیگرایــی کــردی
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توقــف کنــد .او بــه خوبــی بــه تجربههــای تاریخــی
پیشــین کردهــا آگاه اســت؛ در نظــر نــدارد خــود را
در امتــداد یــا در برابــر دیگــری تعریــف کنــد چــون
ایــن پاشــنه آشــیل شکســت همــه حرکتهــای
ملیگرایانــه اســت ،چــه آنهــا کــه موفــق نشــدهاند
و چــه آنهــا کــه بــا هــزار وصلــه پینــه یــک سیســتم
سیاســی دیکتاتــور و ادغامگــرا را جعــل کردهانــد.
همیــن تعریــف خــود مشــترک در برابــر دیگــری
مشــترک اســت کــه اســتفاده از منابــع و امکانــات
نامحــدود خــود متفــاوت و دیگــری متفــاوت را تحلیــل
میبــرد .پــروژه «روژآوا» از ایــن نظــر حــاوی دو آمــوزه
اســت :آمــوزهای بــرای خــود کردهــا در ایــن زمینــه
کــه بایــد فراتــر از گفتمــان ملیگرایــی و کپیکــردن
پــروژه دولــت ـ ملتســازی حرکــت کــرد ،بایــد بــه
نــوع دیگــری از فورماســیون اجتماعــی (نــه الزامــا
دولــت در معنــای ارتدوکــس آن) اندیشــید کــه از یک
طــرف تکــرار تجربههــای شکســتآلود ترکهــا،
فارسهــا و عربهــا نباشــد و دیگــر اینکــه بــه خــود و
دیگــران یــادآور شــود کــه ملیگرایــی حرکتــی اســت
واکنشــی ،نــه مترقیانــه .تأکیــد بــر مرزهــای فرهنگــی
شــدید و خشــن پریموردیالیســتی تنهــا میتوانــد بــه
دور باطــل جنــگ و ســرکوب بینجامــد .گــو اینکــه
ت ـ ملــت و ملیگرایــی
منظــور مــن از شکســت دول ـ 
تنهــا محــدود بــه تجربــه هنــوز ایجادنشــده کردهــا
نیســت .یادتــان باشــد کــه دولتهــای خاورمیانــه
اصــوال موجودیتهایــی شــکننده و واکنشــی هســتند
کــه بــا زور انــکار ،محــو و یکسانســازی فرهنگــی بــه

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 میبرید همه با هم برابر
هستیم .صرف کرد بودن برای شما
حقی ایجاد نمیکند
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
و تغییــر آنهــا بهغایــت ســادهتر اســت ،منظــور مــن
مرزهــای فرهنگــی و قومــی اســت ،مرزهایــی کــه
دولــت ـ ملتهــای خاورمیانــه در نظــر داشــتند و دارند
تفاوتهــای زبانــی ،تاریخــی و غیــره آن را در قالــب
مفاهیمــی جادویــی ،اســطورهای و جعلــی ذوب کنند و
اساســا ذوب نمیشــود .ایــن اســت کــه روژآوا تصــور
مــی رود بســیار دوراندیــش باشــد؛ او نمیخواهــد ایــن
ت ـ ملتهــای
تجربــه را تکــرار کنــد ولــو اینکــه دولـ 
کنونــی خاورمیانــه حضــور و موجودیــت متزلــزل خود
را پیوســته بــه رخ وی میکشــند .تأکیــد روژآوا بــر
ســاخت آلترناتیــوی اســت کــه بــر سیاســتهای
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 رســانهای و اخبــار
ضــد و نقیــض در مــورد مســایل مربــوط بــه جنــگ،
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
باشــید .مــادام کــه در ایــن کیــان بــه ســر میبریــد
همــه بــا هــم برابــر هســتیم .صــرف کــرد بــودن
بــرای شــما حقــی ایجــاد نمیکنــد؛ شــما الزم نیســت
حتمــا کــورد باشــید تــا از حقــوق مســاوی برخــوردار
باشــید و ایــن مهمتریــن ســندی اســت کــه بایــد در
ی شــدن آن بــه گفتگــو
مــورد آن و در مــورد عملــ 
بنشــینیم .البتــه ایــن بــه هیــچ وجــه بــه معنــای انــکار
کــرد بــودن نیســت ،همانطــور کــه بــه معنــای انــکار
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
تـ
ادغامگــر ،همانندســاز ،واکنشــی و متزلــزل دولــ 
ملــت برتــری میدهــد .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
بــرای ملیگرایــان اعــم از کــرد و غیرکــرد آن اســت
کــه روژآوا از شــما نمیخواهــد شــما کــرد یــا عــرب
یــا مســیحی نباشــید؛ شــما میتوانیــد باشــید .امــا
وجــود هیچیــک از ایــن مشــخصهها بــرای شــما
حــق یــا امتیــازی بــه دنبــال نــدارد .چنیــن درک
مترقیانــهای از فرهنــگ و سیاســت بــدونشــک بــا
کمــپ ملیگرایــی مطلقنگــر همخوانــی نــدارد .چــه
اولــی در صــدد همزیســتی و همگرایــی و دومــی در
پــی غیریتپــردازی گام بــر مــیدارد .بــرای مثــال
چنانچــه فرضــا پــروژه کوبانــی بــه نتیجــه برســد
ملیگرایــان از هــر طیــف و نــوع بایــد آن را بــه چالش
بطلبنــد چــون دیگــری یکدســت را بــر میانــدازد و
امکانــات جایگزیــن درون آن را برجســت ه میکنــد.
پــروژه روژآوا بایــد منتظــر چالشهــای تئوریــک و
پراتیــک جــدی باشــد .مــن فکــر میکنــم بخشــی
از فعالیتهــای روشــنفکران کــرد یــا حتــی غیرکــرد
بایــد معطــوف بــه توضیــح و جاانداختن ایــن جابجایی
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مهــم در مفاهیــم و واقعیتهــا باشــد؛ بــه هیــچ وجــه
کردهــا نبایــد آن را یــک پــروژه کامــا کــردی یــا
کــردی محــض معرفــی کننــد چــون نــه تنهــا چنیــن
نیســت ،بلکــه امکانــات بالقــوه رهاییبخــش درون
ایــن جنبــش را نادیــده میگیــرد.
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
پــروژه کوبانــی را یــا ملیگــرا یــا امــری برآمــده از
سیاسـتهای چــپ تلقــی کننــد .هــر دو طیــف نیــز
تــا حــدی درســت میگوینــد .بــا ایــن حــال تصــور
میکنــم هــر دو نیــز بایــد تــا حــدی محتــاط باشــند.
صــرف کــرد بــودن اکثریــت مــردم کوبانــی و مقاومــت
کردهــا بــه معنــای ملیگــرا بــودن ایــن پــروژه
نیســت .نــه زبــان ،نــه پوشــش و نــه رقــص دختــران و
پســران جنگجــوی کوبانــی نمیتوانــد ایــن را ثابــت
کنــد؛ تأکیــد خــود آنهــا بــر تجربــه مشــترک ،بــر
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 میســازد؛ چــه اقلیــم
ت ـ ملــت ســازی بــا
کردســتان نیــز در صــدد دولــ 
تاکیــد بــر ملیگرایــی اســت .شــما میتوانیــد بــه
مطالعــه اقلیــم کردســتان بپردازیــد از قانــون اساســی
تــا کتابهــای درســی و نظایــر آن .بــا ایــن وجــود
ملــی گرایــان بایــد از ایــن دســتاورد کردهــا خوشــحال
باشــند و بــه آن افتخــار کننــد؛ یعنــی فراتــر رفتــن از
مرزهــای تاریخگرایــی و فرهنگگرایــی کــه همــواره
نــگاه بــه پشــت دارد و بــه عقــب مینگــرد .گفتمــان
دیگــر چــپ بــوده اســت .بلــه ،تــا آنجــا کــه شــواهد
دســت میدهــد پــروژه کوبانــی بــه چــپ نزدیکتــر
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اســت و مــن از ایــن ایــده دفــاع میکنــم بــه طــور کل.
بــا اینحــال مــن از زاویــه انسانشناســی بــه قضیــه
نــگاه میکنــم نــه سیاســت یــا حتــی جامعهشناســی.
گرچــه بــه اهمیــت تحلیلهــای ســاختاری واقفــم امــا
بایــد نــگاه از پاییــن بــه بــاال را از نظــر دور نداریــم،
بایــد بدانیــم یــا بفهمیــم در ذهــن یکایــک ایــن مــردم
چــه میگــذرد ،آنهــا چــه میخواهنــد نــه اینکــه مــا

پروژه کوبانی با تجربه
اقلیم کردستان یا «هریم
کردستان» نیز شدیدا
درتضاد است و صد البته
رهبران آن را نیز نگران
میسازد؛ چه اقلیم کردستان نیز در
صدد دولت ـ ملت سازی با تاکید بر
ملیگرایی است .شما میتوانید به
مطالعه اقلیم کردستان بپردازید از
قانون اساسی تا کتابهای درسی و
نظایر آن.

از آنهــا چــه میخواهیــم و ایــن کار آســانی نیســت .از
دیــد مــن پــروژه روژآوا رنــگ و بــوی چــپ میدهــد
امــا مایــل نیســتم آن را بــه چــپ تقلیــل دهــم .البتــه
نــوع مفهومبنــدی یــا چالشهــای ناشــی از مفهــوم
و تعریــف خیلــی جــدی نیســت و چیــزی از آنچــه
عمــا در حــال رخ دادن اســت یــا در حــال رخ دادن
خواهــد بــود نمیکاهــد.

پــروژه روژآوا بــر نوعــی ســازمانبندی اجتماعــی
ـ سیاســی متمایــز اســتوار اســت کــه نظیــر آن حتــی
در کشــورهای اروپایــی و آمریــکای کنونــی نیــز دیــده
نمیشــود .پلورالیــزم ،لیبرالیــزم نــه الزامــا متصــل
بــه ســرمایهداری معاصــر ،چندفرهنــگ گرایــی و
کاسموپولیتنیســم از مشــخصههای عمــده آن اســت؛
حرکــت بــه ســمت نوعــی موجودیــت «نادولــت»؛
«نادولــت ـ ملــت» .نظریــه ا ِکوآنارشــیزم «بوچکیــن»
کــه مبانــی نظــری آلترناتیــو چــپ روژآواســت بــدون
شــک اهمیــت کلیــدی دارد ،امــا مشــخصههای خــاص
روژآوا بایــد لحــاظ شــود .خــود الصــاق مفهــوم چــپ
بــرای پــروژه روژآوا ممکــن اســت بــا توجــه بــه
طیــف متنــوع رهیافتهــای مارکسیســتی و چــپ
پرابلماتیــک بــه نظــر برســد .در ایــن شــکی نیســت
کــه در نوشــتههای اوجــاالن دهههــای هشــتاد و نــود
میــادی بــه وفــور میتــوان از ایــن مباحــث یافــت
و تمایــات چــپ اوجــاالن چیــزی نیســت کــه جــای

مناقشــه باشــد ،امــا بایــد در نظــر داشــته باشــیم کــه
اوجــاالن نزدیــک بــه دو دهــه اســت جــز در برخــی
مــوارد ،حضــوری عملــی در سیاســت نــدارد و ایــن
چیــزی ســاده نیســت .پ ک ک بــه عنــوان پدرمعنوی
ت مدیــدی اســت طــور
جنبــش مســلط روژآوا مــد 
دیگــری اداره میشــود و میاندیشــد .نمــی خواهــم
بگویــم ایــن آرمانهــا فرامــوش شــدهاند 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 میتــوان بــه شــیوههای گوناگــون
خوانــد ،امــا اعتــراف میکنــم هنــوز در مــورد پــروژه
واقعــی روژآوا ،کنشــگران ،مکانیسـمها ،اهــداف عملی
و اینکــه قــرار اســت بعــدا چــه روی بدهد چیــز زیادی
نمیدانــم .در نهایــت ،عوامــل و متغیرهــای محیطــی
دیگــری نیــز وجــود دارنــد ،از سیاسـتهای دوپهلــوی
دولتهــای اقلیمــی تــا خــود احــزاب و تشــکلهای
کــردی داخــل و خــارج و نیــز دگرگونیهــای فزآینــده
در ســاختار توزیــع و کاربــرد قــدرت در خاورمیانــه
کــه مســئله را پیچیدهتــر میســازند .برخوردهــای
غیرســازنده احــزاب گوناگــون اقلیــم کردســتان و
حتــی جناحهــای سیاســی شــرق کردســتان از حیــث
عــدم شــفافیت ســؤالبرانگیز هســتند.
رنســانس :امــا عناصــر اصلــی ایــن پــروژه کــه
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حیــات سیاســی ،اجتماعــی و حتــی اقتصــادی جامعــه
را ســامان مــی دهــد ،از آبشــخور فکــری چــپ نشــات
گرفتــه انــد .همــان ایــده عدالتــی هــم کــه میثــاق
روژاوا دربــاره آن ســخن مــی گویــد بــاز متعلــق بــه
چــپ اســت .هرچنــد مجموعــه ای از ویژگیهــای
کردســتانی بــودن هــم در آن بــه چشــم مــی خــورد.
احمــد محمــد پــور :همانطــور کــه پیشــترعنوان
کــردم ،مــن در کاربســت و الصــاق مفاهیــم تعجیــل
نــدارم ،آنچــه بایــد مهــم تلقــی شــود آنچیزی اســت
کــه در روژآوا از ســوی مــردم عمــا و واقعــا انجــام
یــا اندیشــیده میشــود؛ آنچــه در ذهــن ایــن مــردم
یــا
میگــذرد بایــد بــر هــر گونــه مفهــوم
مــن
پیشــی گیــرد.
تصــو ر ی

بــا ایــن نظــر موافقــم کــه بســیاری از ایدههــای 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 میشــود ،امــا تبارشناســی فلســفی
آنهــا الزامــا چنیــن نیســت .مفاهیمــی چــون عدالــت
یــا آزادی الزامــا مفاهیمــی چپگــرا نیســتند گرچــه
ممکــن اســت از ســوی چپهــا بــه کار گرفتــه شــوند.
بــا ایــن حــال درســت اســت کــه شــیوه مدیریــت
سیاســی و ســازمانی کانتونهــا ،تمرکززدایــی و
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آنارشــیزم اکولوژیکــی آن مفاهیمــی هســتند مــورد
تأکیــد چپهــا 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
بوکچینــی آن مــد نظــر قــرار گیــرد .در حالیکــه در
مارکســیزم ،دولــت بــه طبقــه کارگــر ســپرده میشــود
در چــپ آنارشیســتی حکومــت مانــع دمکراســی و
آزادی قلمــداد میشــود؛ بنابرایــن مفهــوم نادولــت
جایگزیــن دولت شــده و دولت ـ ملــت چونان واحدی
متمرکــز ،ســرکوبگر و یکسانســاز تلقــی میشــود
کــه بایــد از تشــکیل آن خــودداری کــرد؛ پــروژهای
کــه در جنــوب کردســتان ،اقلیــم کردســتان ،بــا
حــرص و ولــع

قــرار اســت دنبــال شــود.
تمــا م
در ایــن معناســت کــه دولــت ـ ملــت دیگــر پــروژه
روژآوا بــه حســاب نمیآیــد امــا از حیــث مدیریتــی و
ســازمانی همچنــان وجــود نوعــی شــکلبندی سیاســی
ضــرورت خواهــد داشــت.
علیرغــم همــه ایــن مــوارد مــا در مــورد انســانهایی
صحبــت میکنیــم کــه حضــور دارنــد ،وجــود دارنــد و
دارای مشــخصههای فرهنگــی و اجتماعــی و سیاســی
خــاص خــود هســتند .پیادهکــردن چنیــن سیســتمی
در عمــل کار ســادهای نخواهــد بــود .مــن فکــر میکنم
در اینجــا بایــد دو بســتر بســیار مهــم مــورد مداقــه قرار
گیرنــد .نخســت بســتر داخلــی اســت ،منظــورم وجــود

آمادگــی و آگاهــی الزم در بطــن جامعــه روژآواســت
کــه زمینــه انتقــال ایــن جامعــه بــه ایــن نــوع مدیریت
و مهمتــر از آن حفــظ ایــن مدیریــت فراهــم شــود؛
دوم وجــود زمینههــا و فشــارهای بیرونــی ناشــی از
دولــت ـ ملتهــای پیرامــون اســت کــه میتوانــد بــر
کــم و کیــف عملیاتیشــدن آن مؤثــر باشــد ،در ایــن
میــان ممکــن اســت برخــی احــزاب و جریانــات کــردی
نیــر آنگونــه کــه انتظــار مـیرود ،همــراه نباشــند .مــن
بــه هیــچ وجــه در مــورد امــکان عملیشــدن ایــن نــوع
تفکــر و مــدل سیاســی ناامیــد نیســتم امــا بــا اینحــال
بســترهای داخلــی و خارجــی آن بایــد بــا دقــت و بــه
طــرزی انتقــادی مــورد بررســی قــرار گیــرد.

ترکیه به اندازه کافی جریانهای
اسالمی تندرو دارد و حتی بندرگاه
انتقال آنهاست ،چیزی مانند پل بین
شرق و غرب؛ ترکیه نفع خود را در
این میبیند که شاهد فروپاشی
کانتونهای نیمبند روژآوا باشد و از
طرف دیگر قید پیمان کذایی خود با
پ ک ک را نیز بزند.

رنســانس :آیــا منظورتــان ایــن اســت
کــه تنهــا بــا کنــکاش و تحقیــق میدانــی
مــی تــوان بــه جوهــر اصلــی ایــن پــروژه پــی بــرد
و اصطالحــات و تعابیــر تئوریــک و ایدئولوژیــک
بــرای خوانــش وضعیــت کنونــی چنــدان مفیــد فایــده
نیســتند؟
احمــد محمــد پــور :ببنیــد من نمیخواهــم اهمیت
مباحــث نظــری یــا فلســفی محافــل روشــنفکری و
دانشــگاهی را دســت کــم بگیــرم و بــه ضــرورت وجــود
مفروضــات و نظریههــا در هــر مرحلـهای از تحقیــق و

گفتگــو واقفــم .بنابرایــن نمیخواهــم بحــث امروزمــان
را بــه جنبههــای تکنیکــی و فنــی تقلیــل دهــم .بحث
مــن بســیار ســاده اســت .مــا هنــوز از آنچــه عمــا در
روژآوا میگــذرد ،از نظــام معنایــی و ذهنــی مــردم،
از ایدههــای همگــرا و واگــرا ،از اینکــه دقیقــا چــه
پــروژهای مــورد عالقــه اســت یــا بایــد انجــام شــود
اطــاع دقیقــی نداریــم .یادتــان باشــد ایــن بــا مقولــه
مقاومــت کوبانــی و کوبانــی بــه منزلــه نمــاد مقاومــت
و شــجاعت متفــاوت اســت.
گرچــه هــر لحظــه و هــر روز اطالعــات و اخبــار
فراوانــی منتشــر میشــود و افــرادی نیــز در آنجــا
حضــور دارنــد کــه بــه طــور منظــم بــا جنگجویــان یــا
فرماندهــان صحبــت میکننــد امــا همــه اینهــا بــه
معنــای آن نیســت کــه مــا از مکانیســمها ،اهــداف،
افــراد و طرفهــای درگیــر در جنــگ اطــاع کافــی
داریــم .امــا بــاز تأکیــد دارم ایــن بــه معنای آن نیســت
کــه مــردم مقاومــت نمیکننــد یــا شــهید نمــی شــوند
یــا حماســه نمیآفریننــد .ایــن دو مقولــه از هــم جــدا
هســتند .مــا از مردم و مســئوالن روژآوا انتظــار نداریم
بــه طــرزی سیســتماتیک و علمــی ابــراز نظــر کننــد
امــا از تحلیلگــران و صاحبنظــران کــرد چنیــن انتظاری
کامــا بــه جاســت و بایــد باشــد؛ آنهــا بایــد بیشــتر
نگــران واقعیتهــا باشــند تــا نگــران نگرانیهــای
خــود .در بســیاری مــوارد اســتداللهای مطرحشــده
چنــدان بــا واقعیــت همخوانــی نــدارد یــا دســت کــم
آنگونــه نیســت کــه گفتــه میشــود.
اکثریــت قریــب بــه اتفــاق کردهــا در هــر چهــار
بخــش کوردســتان انتظــار داشــتند ترکیــه وارد عمــل
شــود و از کوبانــی دفــاع کنــد؛ هنــوز نیــز چنیــن
انتظــاری مــی رود .مــن چنیــن انتظــاری نداشــتم ،چــه
وجــود و پیدایــش داعــش بــرای ترکیــه غنیمــت و
ابــزاری بــود بــرای نابــودی آن چیــزی کــه چندیــن
دهــه اســت بــا آن مبــارزه میکنــد ،در خوشــبیانهترین
شــرایط ،ترکیــه بــه انــدازه کافــی جریانهــای اســامی
تنــدرو دارد و حتــی بنــدرگاه انتقــال آنهاســت ،چیــزی
ماننــد پــل بیــن شــرق و غــرب؛ ترکیــه نفــع خــود را
در ایــن میبینــد کــه شــاهد فروپاشــی کانتونهــای
نیمبنــد روژآوا باشــد و از طــرف دیگــر قیــد پیمــان
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کذایــی خــود بــا پ ک ک را نیــز بزنــد .پیمانــی کــه
بــر ایــن بــاورم هرگــز بــه درســتی اجــرا نخواهــد
شــد ،بلکــه مشــمول تغییــرات سیاســی و راهبــردی
دولتهــای منطقــه میشــود! در نظــر مــن ،سیاســت
نوعثمانگرایــی ترکیــه اســامی اردوغــان از حیــث
ماهــوی تفاوتــی بــا ترکیــه شــدیدا ملیگــرای دوران
آتاتــورک و اعقــاب او نــدارد .بــه همیــن ســادگی بــر
ایــن بــاورم ترکیــه مداخلــه نمیکــرد یــا اگــر هــم
چنیــن میکــرد مســلما خیــر سیاســی باالتــری بــرای
وی در پــی داشــت.
اســتدالل مشــابهی هم در مورد حمایتهای اقلیم
کردســتان داشــتم؛ یادتــان باشــد اقلیــم کردســتان بنــا
بــر اهــداف خویــش مبنــی بــر دولــت ـ ملــت ســازی
کــردی و ملیگرایــی کــردی بایــد بــه تناســب زمــان
و مــکان نســبت بــه هرگونــه تحــرک سیاســی کردهــا
در بخشهــای دیگــر کوردســتان بیتفــاوت نباشــد،
گــو اینکــه مــدل روژآوا بــا رویکــرد نادولتگرایــی
خــود و فورماســیون چــپ خبــر خوشــی بــرای اقلیــم
کردســتان هــم نیســت! بــه هــر حــال ،بعــد از یــک
مــاه و نیــم و تحــت فشــارهای افــکار عمومــی کردهــا و
نیــز گفتگوهــای فــراوان بــود کــه اقلیــم کردســتان بــا
اعــزام چنــد ده نفــر پیشــمرگ و ســاحهای اهدائــی
ایــران و آمریــکا آنهــم در گرماگــرم رقابتهــای
درونحزبــی در داخــل خــود اقلیــم بــه مداخلــه در
کوبانــی پرداخــت و البتــه هنــوز نتایــج ایــن مداخلــه
چنــدان روشــن نیســت .احــزاب دیگــر کــردی نیــز
مواضعــی اتخــاذ کردنــد کــه واگرایی از ســر و رویشــان
میباریــد.
رنســانس :امــا هیــچ پدیــده ای بــدون علــت و
خــود بــه خــودی شــکل نمــی گیــرد .بــه عبــارت دیگر
مــا نمــی توانیــم از نقــش عملکــرد آمریــکا و ســایر
بازیگــران منطقــه ای و جهانــی در پیدایــش زمینــه و
بســتر بــرای ظهــور داعــش را نادیــده بگیریــم.
احمــد محمــد پــور :اینکــه داعــش چطــور ،چــه
زمانــی ،چگونــه ،بــا چــه عنــوان ،تحــت چــه شــرایطی
و از طریــق چــه مکانیســم هایــی ظاهــر شــد ،و اینکــه
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در هــر یــک از ایــن مراحــل و فرآیندهــا بازیگــران
سیاســی و حامیــان مالــی و همــکاران محلــی (وحتــی
کــردی) دقیقــا چــه و کــه بودنــد و مخصوصــا ترکیــب
درونــی آنچــه تحــت عنــوان داعــش خوانــده مــی
شــود ،هنــوز پاســخ درخــور توجهــی نیافتــه اســت.
مــن نمیخواهــم بگویــم کــه کســی بایــد بــرود و
ایــن دادههــا را بیــاورد ،امــا صحبــت کــردن در قالــب
داعیههــا و اظهــارات کلــی را نیــز بــه منزلــه دورشــدن
از واقعیــت و شکســت در واکنــش مناســب میدانــم.
َ
داعــش
جنــگ کوبانــی تنهــا جنــگ بیــن کردهــا و
نیســت .ســازماندهی درونــی هــر دو گــروه ،اهــداف

شــکلبندی بــا القاعــده ،طالبــان و دیگــر جریانهــای
نظامــی ـ سیاســی اســامی کامــا مجزاســت؛ پدیــدهای
اســت دارای خاســتگاه مــدرن و ســاماندهی خــاص
سیاســی و نظامــی .هــدف داعــش زمینگیرکــردن
آمریکاســت در ایــن بخش از خاورمیانــه .هدف داعش
از اینهمــه نمایشهــای قســاوت و بــی رحمــی چیــزی
نیســت جــز پــروردن حــس انتقــام؛ او میخواهــد
آمریــکا را وادار بــه انتقــام کنــد ،اینکــه نیــروی زمینــی
پیــاده کنــد و نبــرد تــن بــه تــن آغــاز شــود .داعــش
بهخوبــی بــه نقــاط ضعــف آمریــکا و تجربههــای
گذشــته آگاه اســت .حملــه بــه کوبانــی گرچــه حملــه

کمنظیــر اســت ،طــوری کــه مســایل و ناهمگونیهــای
درونــی آن بــه چشــم نمیآیــد دســت کــم به ســادگی.
داعــش ترکیبــی اســت از گروههــا و افــراد پانعــرب،
ت
بعثــی ،اســامی ،بــه اضافــه تروریسـتهای توریسـ 
ماننــد کــه از گوشــه و کنــار دنیــا گردهــم آمدهانــد .در
ایــن میــان ،تنفــر تاریخــی ،سیاســی و فرهنگــی هــر
ســه نیــروی اصلــی (یعنــی پانعربیســم ،بعثیســم و
اسالمیســم) از کردهــا کامــا واضــح بــه نظــر میرســد؛
گرچــه وارد جزئیــات آن نمیشــوم .در هــر صــورت،
جنــگ کنونــی بــه نوعــی منافــع آمریــکا را در راســتای
منافــع کردهــا قــرار داده اســت .امــا بــاز تأکیــد دارم

احتماال از ارسال نامه «مال کامران»
به «صالح مسلم» خبر دارید؛ من نه
تنها متن این نامه را خندهدار و فرد
نویسنده را بیپشتوانه نمیدانم که
برعکس خیلی هم آن را جدی میگیرم.
بخش عمدهای 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
و تمایــات افــراد و طرفهــای گوناگــون
درگیــر بســیار پیچیــده ،چنــد ســطحی و چنــد
بعــدی اســت.
آشــکارا برخــی رهبــران نظامــی (نــه سیاســی)
کوبانــی آمریــکا را عامــل پیدایــش داعــش میداننــد،
حــال آنکــه آمریــکا در چندیــن مــورد بــه بمبــاران
داعــش پرداخــت و دورادور نقشــی مهــم در تضعیــف
داعــش در چنــد قدمــی کوبانــی داشــت .ایــن گــزاره
بســیار ســادهلوحانه اســت کــه پیدایــش داعــش کار
آمریــکا و اروپاســت .نکتــه بســیار کلیــدی و البتــه
فراموششــده آن اســت کــه در ســطحی کالنتــر
جنــگ کنونــی بیــن داعــش و آمریکاســت نــه داعــش
و کردهــا .داعــش از حیــث ســازوکار ،ایدئولــوژی و

بــه یــک شــهر کردنشــین و حماس ـهآفرین بــود ،امــا
جنــگ بــر ســر چیــز دیگــری بــود و هســت .جنــگ با
کــس دیگــری بــود و هســت گرچــه داعــش اکنــون بــه
صراحــت از جنــگ بــا کردهــا میگویــد و ایــن کامــا
طبیعــی اســت ،زیــرا کردهــا تنهــا نیــروی بیبدیــل و
سازماندهیشــده و قدرتمنــدی بودنــد و هســتند کــه
در خــاء نظامــی و سیاســی در عــراق و ســوریه جلــوی
پیشرویهــای داعــش را گرفتنــد و هنــوز نیــز
ضربــات محکــم و کمرشــکنی بــر آنهــا وارد کردهانــد.
بنابرایــن مــن طبیعــی میدانــم کــه در ایــن مرحلــه
کردهــا نیــز بــه فهرســت دشــمنان داعــش اضافــه
شــده باشــند .از ســوی دیگــر ،داعــش یــک نیــروی
یکدســت و یکصــدا نیســت ،امــا ســازماندهی آن

پیدایــش داعــش از زمینههــای داخلــی خــاص عــراق
پــس از ســقوط صــدام ،خشــونت و پاکســازی اعــراب
ســنی دوره نــوری مالکــی و مداخلههــای منطقــهای
بــرای حفــظ اســد و بیتفاوتیهــای دول قدرتمنــد در
قبــال نسلکشــی در ســوریه کنونــی بــر میخیــزد و
نمیتوانــد یــک ســناریوی ســاده و جعلــی باشــد .در
ایــن میــان موقعیــت جغرافیایــی ،نظامــی و سیاســی
کردهــا از یــک طرف و دسـتهای پشــت پــرده برخی
دولتهــای اقلیمــی بــه ظاهــر دوســت بــا دو حــزب
اصلــی اقلیــم کردســتان ،بــه طــرزی تحســینبرانگیز
تــوپ را بــه زمیــن کردهــا انداخــت و کردســتان را
بــه هــدف و نقطــه مقابــل داعــش تبدیــل کــرد ،حــال
آنکــه شــک دارم هــدف اولیــه داعــش درگیــری بــا
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کردهــا بــوده باشــد!
رنســانس :بــه نظــر شــما چــه موانــع و عوامــل
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،
امــا درک نظــری مــا از وقایــع بــا درک عملــی خــود
مــردم از جریانهــای پیــش رو بســیار تفــاوت دارد.
نکتـهای کــه از ســوی بســیاری از صاحبنظــران و حتی
رهبــران کــورد نادیــده گرفتــه میشــود توجــه بــه
پیچیدگیهــای اجتماعــی و فرهنگــی در کردســتان
اســت؛ احتمــاال از ارســال نامــه «مــا کامــران» بــه
«صالــح مســلم» خبــر داریــد؛ مــن نــه تنهــا
متــن ایــن نامــه را خنــدهدار و فــرد نویســنده
را بیپشــتوانه نمیدانــم کــه برعکــس
خیلــی هــم آن را جــدی میگیــرم .بخــش
عمــدهای از ســاختار فرهنگــی و اجتماعــی
کردســتان در هــر چهارپارچــه آن هنــوز
متثاثــر از دیــن یــا ســنت اســت کــه نقــاط
تالقــی و مشــترک فراوانــی بــا هــم دارنــد.
متــن نامــه بســیار خواندنــی اســت؛ مــا
کامــران بــا زیرکــی تمــام داعــش را از یــک
ایدئولــوژی نــاب اســامی بــه اســتعاره ای
بــرای توتالیتاریانیســم ارتقــا داده و بــا
آن بــه قوانیــن برابرگــرا و لیبــرال روژآوا
تاختــه اســت .او بــه صالــح مســلم هشــدار
میدهــد و بــه او یــادآوری مــی کنــد کــه
منبــع مشــروع تولیــد قانــون بایــد شــرع مقــدس
و اســام باشــد .تصــور نمــی کنــم پرداختــن بــه
ضدیــت بیــن ایــن نــگاه و لیبرالیســم و برابرگرایــی
مــورد نظــر رهبــران و بخشــی از مــردم روژآوا یــا
باکور(شــمال کردســتان) نیــازی بــه توضیــح داشــته
باشــد! وجــود چنیــن نگاههایــی در کردســتان کــم
نیســتتند؛ از ســلفیهای تنــدرو گرفتــه تــا اجتمــاع
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میانــهروی چــون اعضــای مکتــب قــرآن (طرفــداران
احمــد مفتــی زاده در شــرق کردســتان) .جنبشــهای
دینــی در کردســتان هــر قــدر هــم بــا هــم تفــاوت
داشــته باشــند بــر ســر پذیــرش بیچــون و چــرای
شــریعت بــه مثابــه منبــع قانــون و برنامــه مدنــی کامال
تفاهــم دارنــد .آنهــا گرچــه نمیتواننــد «کردایتــی»
یــا هویــت کــردی را زیــر ســؤال ببرنــد و حتــی بــه
آن تمایــل نیــز دارنــد ،امــا بــه طــرزی عملــی هرگــز
اجــازه نمیدهنــد کردســتان بــه ســادگی در مســیر
توســعه فرهنگــی و اجتماعــی گام بــردارد .جنبشــها
و احــزاب مشــابهی را میتــوان در روژآوا و باکــور
(حــزباهلل عمدتــا کــردی) نــام بــرد .یــک رهبــر
یــا روشــنفکر کــردی نبایــد بــه ســادگی اینهــا را از
تحلیــل و پیشبینــی خــود حــذف کنــد یــا از قلــم
بینــدازد .بــه ایــن طیــف رنگارنــگ احــزاب اســامی،
پافشــاری برخــی ســنتهای عشــیرهای و فرهنگــی

ـ تاریخــی را هــم اضافــه کنیــد .خواهیــد دیــد
مســئلهای شــوخیبردار نیســت .نگاهــی بــه ســاختار
توزیــع قــدرت و مشــکالت مربــوط بــه ثبــات سیاســی
و اجتماعــی اقلیــم کردســتان اهمیــت وجــود احــزاب
اســامی را برایتــان برجســته خواهــد کــرد.
از دوران جنــگ داخلــی کردهــا در فاصلــه ســالهای
 1991تــا  1995زمــان زیــادی نمیگــذرد ،چیــزی کــه

از آن تحــت نــام برادرکشــی یــاد میشــود .در آن از دیــد مــن ایــن پاس ـخها هیچکــدام بــه اســتداللی
برهــه هــزاران نفــر از طرفیــن کشــته شــدند .خــود تبیینکننــده نمیانجامــد .هــدف مــن از بیــان کلــی
احــزاب جنــوب کردســتان زمینــه ورود دولتهــای ایــن مــوارد جلــب توجــه رهبــران و روشــنفکران
اقلیمــی را در ایــن دوران فراهــم ســاختند .جنگــی کــرد بــه موانــع داخلــی خــود جامعــه کــردی اســت
کــه تلفــات آن بســیار بیشــتر و تکاندهندهتــر کــه پیوســته نکوشــند آن را در دامــن ایــن یــا آن
از حملــه داعــش بــه شــنگال بــود .پیامدهــای ایــن دولــت بیندازنــد .بلکــه بتواننــد بــه ایــن ســؤاالت
جنــگ را هنــوز میتــوان در جنــوب کردســتان دیــد .زمینگیــر پاســخ دهنــد ،بــا آنهــا کلنجــار برونــد،
رویــدادی کــه در شــاهرگهای فرهنــگ و خاطرههــای آنهــا را درک کننــد و راه چــاره بیابنــد .میخواهــم
فرهنگــی مــردم بــه طــرزی دهشــتانگیز النــه ایــن را خاطرنشــان کنــم کــه وقتــی مــا روی زمیــن،
گزیــده اســت .در مــورد انفــال هــم بــه همیــن شــکل؛ در جــاده و کــوه و کمــر حرکــت میکنیــم قضایــا بــا
اقلیــم کوردســتان از گنجانــدن تاریــخ و جزئیــات ایدههــای داخــل کتابهــای علوماجتماعــی قــدری
انفــال بــه دالیلــی ناتــوان اســت و تنهــا در حــد یــک متفــاوت میشــوند!! از دیــد مــن« ،جــاش» موضوعــی
یــا دو صفحــه در مــورد آن در کتــب درســی وجــود اســت کــه میتوانــد یــک حــوزه مطالعاتــی را بــه خــود
دارد .چــون بایــد مراقــب دل بــرادران عــرب یــا اختصــاص دهــد؛ ماننــد حــوزه مطالعــات تــرور یــا
«جاش»هــا (مــزدوران کــرد) باشــند .آخــر آنهــا نیــز مطالعــات فرهنگــی ،یــا حتــی پسااســتعماری! شــاید
کــرد هســتند و بالخــره در ایــن منــزل حضــور دارنــد .بتــوان از رشــته «جاشپژوهــی» نیــز ســخن گفــت
یــا از «جاشــولوژی» یــا «جاشــوگرافی» یــا
«جاشیســم»! بــرای مــن جــاش از زمین ـهی
تاریخــی و روانکاوانــه بســیار خاصــی
جاشها در ابتدا تعدادی افراد تفنگ
سرچشــمه میگیــرد .گرچــه مطالعــات
به دست بودند ،اما امروزه میتوان
دقیــق یــا حتــی نادقیقــی در مــورد پدیــده
یک نوع شناسی بسیار پیچیدهتر
جــاش در کردســتان انجــام نشــده امــا ســن
از آن ارایه داد؛ از جاشهای سنتی،
و ســال مــن دســتکم ایــن اجــازه را بــه مــن
تا جاشهای فرهنگی یا روشنفکر،
میدهــد کــه در مــورد ایــن «گونــه غالبــا
جاشهای سیاسی و حتی جاشهای
غالــب» در شــرق کردســتان صحبــت کنــم،
اقتصادی؛ اگر استعاریتر فکر کنیم.
البتــه نــه در ایــن مصاحبــه! جاشهــا از
دیــد مــن تنهــا مشــتی افــرار بیــکار و بــی
شــغل نیســتند کــه بــرای ایــن دولــت یــا
آن دولــت کار کننــد .آنهــا مفهــوم ذاتــی و
جوهــری ملیــت یــا هویــت یکســان کــردی
مــورد عالقــه ملیگرایــان و چپهــای
در ذهــن ســاده همــه مــا چنیــن گفتــه میشــود روشــنفکر را نیــز بــه چالــش میکشــند ،مشــروط بــر
کــه آنهــا نمیدانســتهاند جاشبــودن یعنــی آنکــه هویــت و ملیــت را امــری برســاخته ،آفرینشــی
چــه  ...فریــب خوردهانــد  ...از ســر ناچــاری و و ابداعــی در نظــر بگیریــم؛ گرچــه جاشهــا در ابتــدا
بــه زور بــوده اســت  ...بعــدا در نابــودی صــدام کمــک تعــدادی افــراد تفنــگ بــه دســت بودنــد ،امــا امــروزه
کردهانــد  ....بالخــره هــر کســی اشــتباه میکنــد ،در میتــوان یــک نــوع شناســی بســیار پیچیدهتــر از
همــه جــا جــاش هســت ،مگــر در دیگــر ملتهــا و آن ارایــه داد؛ از جاشهــای ســنتی ،تــا جاشهــای
دولتهــا جــاش نبــوده اســت ،مــا هــم مثــل آنهــا!! فرهنگــی یــا روشــنفکر ،جاشهــای سیاســی و حتــی
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جاشهــای اقتصــادی؛ اگــر اســتعاریتر فکــر کنیــم.
یــادم میآیــد زمانــی جامعــه کردســتان بــه «جــاش»
و «بــاش» تقســیم شــده بــود .جاشهــا را همچنیــن
میتــوان در قالــب یــک پیوســتار از جــاش بســیار
خطرنــاک (کــه بــا هیچکــس شــوخی نــدارد!) بــه
جــاش نیمــه خطرنــاک ،جــاش مــردم دوســت (کــه
در حــد تــوان بــه هموطنــان کمــک میکنــد) و
جــاش خنثــی (کــه فقــط حقوقــش را میگیــرد و
ایدئولــوژی را بــه درک واصــل میســازد) تقســیم
کــرد .همــه میداننــد در بســیاری از عملیاتهــای
دولتهــای اقلیمــی در کردســتانها نقــش جاشهــا
بــه قــدر کافــی برجســته بــوده اســت .خــوب االن ایــن
جاشهــا کجــا هســتند؟ مســلما همــه نمردهانــد!
تعــداد زیــادی از آنهــا زندهانــد و البــد در مناصــب ریــز
و درشــت حکومتــی در همــه جــا ســهیماند .مهــم
آن اســت کــه اکنــون جاشهــا و قربانیــان جاشهــا
در برخــی مناطــق و روســتاها دیــوار بــه دیــوار هــم
زندگــی میکننــد .امــا خاطــره جمعــی هنــوز زنــده
اســت؛ مــردم همدیگــر را نبخشــیدهاند .بــا فــرض
بخشــش مقطعــی نیــز مــا نمیدانیــم پتانســیلهای
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جاشفعالــی چطــور و چــه زمــان مجــددا ســر بــاز مـی
زننــد .ایــن نــوع نــگاه بــه قضیــه ،ایــن بــاور کــه مــا
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 میکشــد .چــون مــا یکــی نیســتیم .مــن
تجربــه جاشهــا را مطــرح کــردم چــون بــه وجــود
عناصــری مشــابه در همــه بخشهــای کردســتان بــاور
دارم .نمیخواهــم کســی را متهــم ســازم .خیــر امــا
اینهــا ســؤال اســت و پیامدهــای عملــی دارد .اگــر
وجــود جنبشهــای سیاســی کــردی یــا پیشــمرگهها
نمــاد مقاومــت کردهــا بــرای دســتیابی بــه آزادی و
اســتقالل و برابــری اســت ،پــس وجــود جاشهــا در
ایــن مقیــاس نشــانگر چــه میتوانــد باشــد؟ البتــه
پاســخ حاضــر و آمــادهای هســت کــه میگویــد
مــردم بــه زور جــاش شــدهاند ،یــا از ســر ناچــاری و
بیــکاری! پــس تکلیــف آنهــا کــه زور هــم شــنیدند
و در فقــر هــم زیســتند و جــاش نشــدند چــه مــی
شــود؟ مــن بــه ایــن مثــال بــارز متوســل شــدم تــا
از وجــود چنیــن شــکافها و ترکهایــی بــر بدنــه
فرهنــگ و اجتمــاع کــردی طفــره نــروم .از دیــد

مــن برخــاف دیــد بســیاری ،موانــع داخلــی فرهنــگ
کــردی تعیینکننــده اســت و موانــع خارجــی صرفــا
تشــدیدکننده مــی باشــد.
نکتــه دیگــری کــه بایــد چــپ یــا راســت یــا هــر
ایدئولــوژی دیگــری در شــمال کردســتان و روژاوا در
نظــر داشــته باشــد ،توجــه بــه ســاختار اقتصــادی و
معیشــتی اســت .ایــن دو بخــش از کردســتان هــم
در نتیجــه سیاســتهای دولتهــای اقلیمــی و هــم
تحــت تأثیرشــرایط خــاص محیطــی و جغرافیایــی
از کمبــود منابــع رنــج میبرنــد .گرچــه در ایــن
میــان غــرب کردســتان دارای منابــع نفتــی اســت .در
مــورد شــمال کردســتان بــا فــرض ثابــت نگــه داشــتن
هم ـ ه متغیرهــای سیاســی ،مســئله تأمیــن اقتصــادی
و ایجــاد توســعه اقتصــادی امــری اســت کلیــدی؛
چــون بــرای یــک دولــت یــا مدیریــت سیاســی تــازه
متولدشــده تصــور نمیکنــم 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

مشــکالت فایــق آیــد یــا آنهــا را بپوشــاند .بــر ایــن
اســاس ،اجنــدای اداره چنیــن ســازمانی سیاســی کار
آســانی نیســت .قضیــه در مــورد غــرب کردســتان
متفــاوت اســت؛ بــا عنایــت بــه وجــود منابــع نفتــی،
مدیریــت همــه احــزاب و کشــنگران سیاســی در
دوران فرضــی پــس از جنــگ و آرامــش کانتونهــا کار
آســانی نیســت و روژآوا بایــد در نظــر داشــته باشــد
کــه وجــود ایــن منابــع نفتــی منجــر بــه تشــکیل

همه میدانیم که
پیدایش پ ک ک
از حیث تاریخی با
زمینههای تاریخی و
سیاسی همه احزاب
کردی متفاوت است.
مخصوصا که برخالف احزاب
جنوب کردستان ،قبیلهمحور
یا خانوادهبنیان نیست.
محصول دورهای بحران
نیست و به طرزی آگاهانه
شکل یافته است
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دولــت رانتــی بــا شــعار چــپ یــا راســت نشــود.
رنســانس :مــی خواهــم ایــن موضــوع را کمــی
بیشــتر بشــکافیم؛ منظــور آن «شــکافها و ترکها»یــی
اســت کــه مــی گوییــد در جامعــه کردســتان وجــود
دارنــد .آیــا نمــی تــوان جامعــه کــردی جامعــه ای
دانســت کــه علــی رغــم کشمکشــهایی کــه میــان
اقشــار و طبقــات مختلــف اجتماعــی و سیاســی آن
وجــود دارد ،امــا بــه هــر حــال حــول اهــداف مشــخصی
را دنبــال مــی کنــد و بعضــا بــرای آن اهــداف مبــارزه
مــی کنــد؟
احمــد محمــد پــور :در خــال چنــد دهــه اخیــر
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 اینحــال مشــکالت و نواقــص گوناگــون
نیــز کامــا مشــهود اســت .ایــن مســایل چــه ناشــی از
اجــرای پــروژهای سیاســی یــا فرهنگــی بــرای عقــب
نگــه داشــتن کردســتان باشــد و چــه نتیجــه طبیعــی
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روند شکلگیری دولت
در اقلیم کردستان
چه از دوره 1992
به بعد و چه بهطور
رسمی از سال 2003
نشان داده است که
بنیانهای فرهنگی و اجتماعی
شکل بندی دولت-ملت هنوز
فراهم نیست .احزاب به
طرزی آشکار هنوز بر اساس
بنیانهای سنتی خانواده و
عشیره عمل میکنند.
توســع ه نامــوزون دولتهــای اقلیمــی کــه کردســتانها
را نیــز شــامل میشــود ،از لــزوم تمرکــز بــر شــکافها،
ســنتها و موانــع ســنتی در کردســتان نمیکاهــد .در
ایــن مــورد کــه کردســتان در هــر چهــار بخــش ان
عناصــر نوســازی را تجربــه کــرده شــکی نیســت ،امــا
در مــورد تجربــه مدرنیتــه شــک دارم .رهبــران روژآوا

و باکــور علیرغــم همــه توانمندیهــا و نوآوریهــای
نظــری بایــد بــه زمینههــا و بســترهای اجتماعــی و
فرهنگــی اجتماعــات خــود بیشــتر بپردازنــد و بــه
آنهــا بیشــتر حســاس باشــند .گرچــه آرای چــپ در
گفتــار و نوشــتار رهبــران پ ک ک و نیــز گفتمــان
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 قبیلهگرایــی و
ســنتگرایی رنــج میبــرد .همــه میدانیــم کــه
پیدایــش پ ک ک از حیــث تاریخــی بــا زمینههــای
تاریخــی و سیاســی همــه احــزاب کــردی متفــاوت
اســت .مخصوصــا کــه برخــاف احــزاب جنــوب
کردســتان ،قبیلهمحــور یــا خانوادهبنیــان نیســت.
محصــول دورهای بحــران نیســت و بــه طــرزی آگاهانــه
شــکل یافتــه اســت ،امــا نبایــد از نظــر دور داشــت کــه
پیدایــش و گســترش جنبشهــای سیاســی مخصوصــا
در فرآینــد مبــارزه با اجراییشــدن و اعمــال برنامههای
آنــان در دوران فرضــا باثبــات کامــا تفــاوت دارد .در
دورههــای جنــگ و قیــام نظامــی ـ سیاســی تفاوتهــا

و اختالفــات عمومــا تــا حــد زیــادی نادیــده گرفتــه
شــده و بســیج اجتماعــی و سیاســی نیروهــا ســادهتر
از دورانــی اســت کــه قــرار اســت همیــن نیروهــا بــه
خدمــت ســاختارهای فرهنگــی و اجتماعــی درآینــد.
بــا همــه ایــن اوصــاف فــرض مــا بــر ایــن اســت کــه
بشــار اســد و اردوغــان نوعــی نیــز یــا در راســتای
منافــع کردهــا گام برخواهنــد داشــت و یــا دســتکم
مداخلــه نخواهنــد کــرد .چنیــن انتظــاری از دولتهــای
اقلیمــی کامــا و منطقــا نابجاســت.
بنابرایــن نظــر مــن آن اســت کــه رهبــران و
روشــنفکران یــا تحلیلگــران کــرد بایــد توجــه بــه
زمینههــای عملــی و مشــاهدهپذیر فرهنگــی و
اجتماعــی و مذهبــی را در «باکــور» و «روژآوا» از نظــر
دور ندارنــد .جــدای از رهبــری پ ک ک و پ ی د و
برخــی شاخههایشــان ،بســیاری از فعــاالن کــرد باکــور
و روژآوا نیــز از خاســتگاهی ســنتی برخاســتهاند.
بدیــن ترتیــب هنــوز بســیار زود اســت از نخبــه
مــدرن کــرد در ایــن مناطــق صحبــت شــود ،مشــروط
بــه آنکــه نخبــه را فــردی مؤثــر در گفتمــان منطقـهای
کردهــا بدانیــم و آن را مثــا بــا تحصیلکردههــا
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یــا روشــنفکران امیــل زوالیــی کــه پیوســته جانــب
مــردم را میگیرنــد یکســان تلقــی نکنیــم .چــه
عــدم خوانشــی واقعگرایانــه از ســاختار فرهنگــی و
اجتماعــی ـ مذهبــی در کردســتان نــه تنهــا بــه حــل
مســئلهای نمیانجامــد بلکــه آشــکارا گریــز از واقعیــت
اســت .مــا تجربــه جنــوب کردســتان را داریــم .مــن
بــه دالیلــی بــه تفصیــل وارد ایــن مقولــه نمیشــوم،
امــا رونــد شــکلگیری دولــت در اقلیــم کردســتان
چــه از دوره  1992بــه بعــد و چــه بهطــور رســمی از
ســال  2003نشــان داده اســت کــه بنیانهــای فرهنگــی
و اجتماعــی شــکل بنــدی دولت-ملــت هنــوز فراهــم
نیســت .احــزاب بــه طــرزی آشــکار هنــوز بــر اســاس
بنیانهــای ســنتی خانــواده و عشــیره عمــل میکننــد.
بازتولیــد یــا همزیســتی قبیلهگرایــی بــا پدیــده دولت
در ایــن بخــش از کردســتان خــود ســازه دولــت را بــه
یــک ســری اســتحکامات ســاختمانی و موسســاتی ـ
مدیریتــی تقلیــل داده کــه فکــر نمیکنــم جــزو
اهــداف اولیــه رهبــران ایــن جنبشهــا از 1946
بــوده باشــد .اینهــا مســایل درونــی خــود جامعــه
کردســتان هســتند کــه از دیــد مــن عمدتــا بــه
برخــی موانــع قدرتمنــد ســنتی در حــوزه اجتمــاع و
فرهنــگ بــر میگردنــد و الزامــن پیامــد دســتکاریهای
حکومتهــای 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
کننــد .گرچــه از دیــد مــن تفاوتهــای تاریخــی و
حتــی گاه فرهنگــی جنــوب کردســتان بــا روژآوا /
باکــور ،جــدای از تصویــر کــرد بودنــی کــه در ذهــن
ماســت ،بــه فرســخها میرســد.
رنســانس :بــا ایــن حســاب نبایــد جامعــه کــرد
و حتــی «مقاومــت کوبانــی» را بــه عنــوان واحــدی
منســجم و وحدتمنــد در نظــر گرفــت .ایــن مــرا بــه
یــاد جملــه مشــهوری از مــارگارت تاچــر نخســت
وزیــر پیشــین بریتانیــا مــی انــدازد کــه گفتــه بــود
«مــن جامعــه ای نمــی بینــم ،آنچــه مــی بینــم افــراد
هســتند!» هرچنــد ایــن جملــه شــاید از بعضــی لحــاظ
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واقعیتهایــی در خــود داشــته باشــد امــا ســرانجام
ایــن «افــراد» مشــترکاتی دارنــد کــه آنهــا را حــول
یــک محــور مشــخص جمــع مــی کنــد .در مــورد
موضــوع ایــن بحــث مــی توانیــم بــه تجربــه روژاوا
یــا کوبانــی اشــاره کنیــم .در اینجــا افــراد اگــر هــم
رفتــار و دیدگاههایشــان کامــا ماننــد هــم نباشــد امــا
همــه آنهــا یــک هــدف مشــترک را دنبــال مــی کننــد
کــه در ایــن برهــه زمانــی کوبانــی اســت .ایــن در
مــورد طــرف متقابــل هــم صــدق مــی کنــد .افــرادی
جهــادی کــه عمومــا همدیگــر را نیــز نمــی شــناخته
انــد از چهــار گوشــه جهــان آمــده انــد و گروهــی تــا
حــدی متحــد و یکدســت را بــرای رســیدن بــه هدفــی
مشــخص تشــکیل داده انــد.
احمــد محمــد پــور :بلــه دقیقــا ...هیچیــک
واحدهــای منســجم و وحدتمنــدی نیســتند .البتــه
ایــن بــه معنــای وجــود تناقضهــا و تضادهــای
گریزناپذیــر هــم نیســت .منظــور مــن وجــود عناصــر،
کنشــگران ،ایدههــا ،اهــداف و برنامههــای گوناگــون
اســت کــه صــد البتــه میتواننــد مخــرج مشــترک هــم
داشــته باشــند .در خصــوص کوبانــی آنچــه همــه افــراد
و عناصــر سیاســی و نظامــی را دور هــم جمــع کــرده
اســت دفــاع از ســرزمین و نامــوس در کنــار ایجــاد
بنیانــی دمکراتیــک و برابرگراســت .نــوع جدیــدی
از ســازمان اجتماعــی کــه برخــی صاحبنظــران آن
را چــپ میخواننــد و در قالــب مؤسســاتی چــون
کانتونهــا متبلــور میشــود .بدیهــی اســت مبانــی
فکــری پشــت ســر ایــن نــوع رویکــرد بــه قــدرت و
سیاســت را میتــوان هــم در نوشــت ه هــای اوجــاالن و
هــم در اظهارنظرهــا و ســخنرانیهای رهبــران نظامــی
و سیاســی امــروز روژآوا نظیــر صالــح مســلم دیــد.
بــا اینحــال همانطــور کــه پیشــتر گفتــم تغییــرات
اجتماعــی و سیاســی از فرآینــد مشــخصی تبعیــت
نمیکننــد .گرچــه نیروهــای سیاســی و نظامــی درگیــر
در روژآوا اکنــون پروســه همگرایــی را مبنــا قــرار
دادهانــد ،امــا ایــن پروســه ممکــن اســت در دوره بعــد
از جنــگ متأثــر از منافــع و عالیــق متضــادی شــود کــه
موجودیــت کانتونهــا را بــه خطــر انــدازد .نکتــه مهــم

دیگــر آن اســت کــه ملیگرایــان کــرد تمایــل دارنــد
حرکــت کوبانــی را جنبشــی کــردی تلقــی کننــد.
ایــن نــوع نــگاه واقعگرایانــه نیســت .از دو جهــت:
نخســت اینکــه ملیگرایــی از حیــث تعریــف واکنشــی
اســت و از بعــد ایدئولوژیــک ســطحی ،و رهبــران
باکــور و روژآوا ایــن مســئله را بــه خوبــی و بــه موقــع
درک کردهانــد .وجــود رهبــران و جنگجویانــی کــه
بــه زبــان کــردی صحبــت میکننــد و برخــی عناصــر
فرهنــگ کــردی را در خــود دارنــد ثابــت نمیکنــد کــه
آنهــا همانچیــزی را میخواهنــد کــه ملیگرایــان
ســنتی کــرد میخواهنــد .کوبانــی بــه منزلــه نمــاد
یــک جنبــش مــدرن و پیشــرو کــه صدالبتــه از
کردســتان آغــاز شــده اســت ،یــک گام فرارتــر از
ملیگرایــی واکنشــی مـیرود .ایــن جنبــش نــه کســی
را انــکار میکنــد ،نــه دیگــری سرراســتی بــرای خــود
تعریــف و دســت و پــا میکنــد ،نــه بــه
انــکار اهمیــت میهــد .بلکــه بــا

مو جو ید تــی
بــه نــام دشــمن
میجنگــد و هــدف آن هــم
رهایــی خلــق (بــه معنــای مــردم) تحــت
ســتم اســت .مردمــی کــه دارای تجربههــای مشــترک
ســرکوب ،رنــج و انــکار هســتند .ایــن اســت داســتان
کوبانــی .دوم آنکــه رهبــران سیاســی روژآوا در نظــر
ندارنــد بــا تعریــف خــود در قالــب ملیگرایی ســنتی از
امکانــات موجــود در بیــن ســایر خلقهــا یا کشــورهای
دیگــر محــروم شــوند .صرفــا جهــت توضیــح بیشــتر،
اینکــه مــن ملیگرایــی را واکنشــی میدانــم کــه
وانمــود میکنــد مــا یکســان هســتیم و اینکــه دولــت-
ملــت را پــروژهای یکسانســاز و خطرنــاک توصیــف
میکنــم ،در چهارچــوب مفهومــی عمومیتــری

رهبران سیاسی روژآوا در
نظر ندارند با تعریف خود
در قالب ملیگرایی سنتی از
امکانات موجود در بین سایر
خلقها یا کشورهای
دیگر محروم شوند.
صرفا جهت توضیح
بیشتر ،اینکه من
ملیگرایی را واکنشی
میدانم که وانمود
میکند ما یکسان هستیم و
اینکه دولت-ملت را پروژهای
یکسانساز و خطرناک
توصیف میکنم

اســت.
ملیگرایــی و پــروژه
دولــت ـ ملــت آن صرفــا مخصــوص
کردهــا نیســت ،بلکــه بــه طــور عــام در بیــن فارسهــا،
ترکهــا 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
بحرانهــای درونــی و فراگیــر خواهنــد شــد.
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رنســانس :امــا در اینجــا بــه نظــر مــی رســد کــه
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
دو بخــش کردســتان و بــه ویــژه در روژاوا شــاهدش
هســتیم ،انتقــال قــدرت از مرکــز بــه منطقــه هــا و
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
آن مــی گوینــد ،ایــن یــک پــروژه از پیــش تعییــن
شــده و طراحــی شــده نیســت .بلکــه آنهــا بیشــتر
روی ایــن نکتــه تاکیــد مــی کننــد کــه ایــن پروســه
ای اســت کــه بــا گذشــت زمــان اصــاح مــی شــود و
تکامــل پیــدا مــی کنــد.
احمــد محمــد پــور :بلــه ،امــا در نظــر داشــته
باشــید کــه روژآوا و باکــور دو جغرافیــا یــا اجتمــاع
صــرف نیســتند ،بلکــه دارای طیــف وســیعی از
نیروهــای اجتماعــی ،از نیروهــای بســیار ســنتی ـ
قبیلـهای تــا نیروهــای نظامی ـ سیاســی و روشــنفکران
را شــامل میشــوند .مــن بــه جــرأت میتوانــم بگویــم
مــا هنــوز از آنچــه ایــن دو بخــش از کردســتان بــه
طــور دقیــق خواهانــش هســتند ،مطلــع نیســتیم.
دستنوشــتههای اوجــاالن یــا اظهارنظرهــای رهبــران
کــرد در ایــن مناطــق بخشــی از موضــوع اســت؛ امــا
بخــش دیگــر و شــاید حتــی مهمتــر ،وجــود نیروهــای
اجتماعــی متنوعــی اســت کــه بســیج اجتماعــی
وسیاســی آنهــا کار ســادهای نیســت .اینکــه رهبــران
کــرد در ایــن برهــه از زمــان و بــا توجــه بــه امکانــات
و تنگناهــای سیاســی در دســترس بــر ایــن باورنــد
یــا ادعــا میکننــد مــا هنــوز نمیخواهیــم یــا قــادر
نیســتیم قلمــروی مســتقل و جــدا از جغرافیــای
موجــود برپــا کــرده و یــا تنهــا در صــدد جابجایــی در
ســاختارهای مرســوم قــدرت هســتیم و در نظــر داریــم
گوناگونیهــای فرهنگــی ،زبانــی ،دینــی و نظایــر
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آن را لحــاظ کنیــم از نظــر مــن موضعــی معقــول و
منطقــی اســت .مــن نیــز از ایــن ایــده دفــاع میکنــم
کــه جابجایــی در ســاختارهای قــدرت و یــا جایگزینــی
برخــی از عناصــر آن در خاورمیانــه بــا توجــه ســنت
طوالنــی اســتبداد و دیکتاتــوری در نظامهــای سیاســی
از یــک طــرف و عقبماندگــی فرهنگــی ـ اجتماعــی
در ایــن جوامــع نقــش کلیــدی را در معــادالت قــدرت
و رویاروییهــای سیاســی  /فرهنگــی ایفــا میکنــد.
از نظــر مــن ،چالشــهای تاریخــی ،سیاســی و فرهنگــی
متعــددی فــراروی تشــکیل هرگونــه نظــام سیاســی
کــردی (باشــور) یــا حتــی غیرکــردی (مــوارد روژاوا
و باکــور) وجــود دارنــد و حــل ایــن چالشهــا و
مقاومــت در برابــر آنهــا مســتلزم فراتــر رفتــن از
گفتمــان متعــارف کردهــا بــا دولتهــای اقلیمــی و
جلــب حمایتهــای فرامنطقــهای اســت.
چیــزی کــه همــواره تمایــل دارم آن را وارد ایــن
معادلــه کنــم ،تأکیــد بــر برخــی عناصــر و موانــع
داخلــی درون جامعــه و فرهنــگ کردســتان از یــک
طــرف و سیاســتهای نیابتــی برخــی احــزاب
کردســتان و نیــز فقــدان گفتمــان همســو و همگــرا
در بدنــه اجتمــاع سیاســی و روشــنفکری کردســتان
از طرفــی دیگــر اســت .برخــاف برخــی افــراد کــه
تمایــل دارنــد شکســت و ناکامــی تالشهــای 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
طــور کلــی حــرف اول را میزنــد.
بــر همیــن اســت کــه همــواره نــگاهِ از درون
و از پاییــن بــه بــاال را تشــویق کــرده و رهبــران
و روشــنفکران کــردی را متوجــه ایــن رویکــرد
میســازم .از دیــد مــن ،گرچــه اکثــر ایــن رهبــران
و روشــنفکران ظاهــرا توجــه بــه ایــن جنبــه را از
نظــر دور نداشــتهاند ،امــا واکاوی ســاده خروجیهــا
و بروندادهــا چــه در حــوزه فرهنــگ عامــه و چــه
در قلمــرو سیاس ـتهای رســمی کردســتان خــاف را
نشــان مــی دهــد .وجــود همیــن زمینههــای داخلــی
اســت کــه قــدرت نفــوذ و دســتاندازی دولتهــای
اقلیمــی را در کردســتان تــا بدیــن میــزان افزایــش

داده اســت .در واقــع اگــر بــا دقــت و عمــق بیشــتری
بــه تجربههــای موفــق و ناموفــق کردهــا در چنــد
دهــه اخیــر بپردازیــم نقــش زمینههــای داخلــی در
ایجــاد ،تقویــت و اســتحکام دخالتهــای دولتهــای
اقلیمــی در بخشــهای مختلــف کردســتا ن بــه طــرزی
شــفاف برجســته میشــود.
اگــر بخواهــم بــرای شــما مثــال بزنــم ،نقــش
دو دولــت ایــران و ترکیــه در باشــور کوردســتان از
جزئیتریــن امــور تــا کلیتریــن سیاس ـتها چیــزی
نیســت کــه رهبــران اصلــی باشــور آن را کتمــان
کننــد .حــاال اینکــه خودشــان آن را سیاســتگزاری
یــا گفتمــان سیاســی یــا هــر چیــز دیگــر میخواننــد
چیــز دیگــری اســت .بــا ایــن اوصــاف از نظــر مــن این
نــوع گفتمــان و دیپلماســی سیاســی و در ایــن دامنــه
و عمــق قــدری پرس ـشبرانگیز اســت! شــما همیــن
رونــد را بــه شــکل دیگــری در بیــن برخــی جناحهــای
سیاســی و مذهبــی در روژآوا و باکــور میبینیــد .در
مــورد باکــور از دیــد مــن پ ک ک آنگونــه نیــز کــه

در مورد باکور
از دید من پ ک
ک آنگونه نیز که به
نظر می رسد یا ادعا
میکند مستقل نیست و خود
نیز مرتکب همان اتهاماتی
میشود که احزاب باشور را
به آن متهم میسازد.
بــه نظــر مــی رســد یــا ادعــا میکنــد مســتقل نیســت
و خــود نیــز مرتکــب همــان اتهاماتــی میشــود کــه
احــزاب باشــور را بــه آن متهــم میســازد .بنابرایــن
کار مــا روشــنفکران (گرچــه مــن بــه ایــن واژه
الــرژی دارم و ترجیــح میدهــم از کلمــه محقــق
یــا دانشآموختــه اســتفاده کنــم) ایــن نیســت کــه
رفتــار رهبــران سیاســی را مســلم فــرض کنیــم یــا
بــه اخبــار و دادههــای رســانهای بســنده نماییــم .بایــد
فراتــر از اینهــا برویــم .در مــورد ایــن مســئله مــن
فکــر میکنــم بایــد بــه بررســی و درک مکانیســمها
و ســازوکارهای درونــی فرهنــگ سیاســی یــا اجتماعــی
کردهــا بپردازیــم و بدیــن ترتیــب ســر کالف را از
آنجــا پیــدا کنیــم .رد پــا یــا مجــاری نقشآفرینــی
دولتهــای اقلیمــی را اینگونــه میتــوان دریافــت.
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وگرنــه همــه میداننــد کــه دولتهــای اقلیمــی دارای
منافــع ملــی خــاص خــود در کردســتان هســتند و از
حیــث سیاســی ،رفتــار آنهــا غیرعقالنــی محســوب
نمیشــود .امــا مشــکل ایــن اســت کــه کردهــا هنــوز
نشــان ندادهانــد یــا ثابــت نکردهانــد کــه دارای منافــع
مشــترک هســتند ،چــه منافــع ملــی مــورد نظــر
ملیگرایــان و چــه منافــع خلقــی مــد نظــر چپهــا.
در نهایــت ،همانطــور کــه شــما نیز اشــاره داشــتید،
ایجــاد و استحکامبخشــیدن بــه هرگونــه موجودیــت
سیاســی چــه توســط کوردهــا و چــه غیرکوردهــا
ماهیتــی پویشــی و فرآینــدی دارد؛ یــا ایــن حــال
بــا ایــن فــرض محــال هــم کــه دولتهــای اقلیمــی
همگــی در راســتای منافــع کوردهــا گام بردارنــد یــا
دســتکم دســت از دخالــت یــا اعمــال نفــوذ بردارنــد،
هنــوز مشــخص نیســت کــه رهبــران کــورد چگونــه
بــا خــود بــه تعامــل خواهنــد پرداخــت و چگونــه بــا
نارســاییها و شــکافهای گوناگــون جامعــه کــوردی
برخــورد خواهنــد کــرد .از نظــر مــن همــه ایــن
مــوارد جــای بحــث و مناقشــه دارد و دســتکم بــه
مطالعــات وضعیتشناســی ،امکانســنجی ،ارزیابــی و
پیشبینــی نیــاز دارد.
رنســانس :ایــن تفاوتهــا در سیاســتهای اجتماعــی
و سیاســی جامعــه کــردی کــه شــما بــه آن اشــاره
کردیــد ،ویژگــی منحصــر بــه فــردی نیســت .یعنــی
اگــر از نزدیــک بــه هــر جامعــه ای بنگریــد مــی بینیــد
کــه آنهــا هــم از چنیــن ویژگیهایــی برخوردارنــد.
امــا بــا ایــن حــال ایــن تفاوتهــا آنهــا را از تاســیس
سیســتمهای سیاســی و فکــری بازنداشــته اســت.
حــال اینجــا ایــن ســوال مطــرح اســت کــه چــه نــوع
سیســتمی مــی توانــد از ایــن تفاوتهــا عبــور کنــد و
یــک مــدل اداری بــرای ایــن مناطــق بــه وجود بیــاورد؟
احمــد محمــد پــور :بلــه مســلما ایــن از
الفبــای علوماجتماعــی اســت کــه جوامــع دارای
گوناگونیهــای فرهنگــی و اجتماعــی هســتند ،امــا
چگونگــی برخــورد بــا ایــن گوناگونیهــا ،مدیریــت
آنهــا و تشــکیل یــک ســازمان اجتماعــی فراگیــر و
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ملیگرایان ایرانی
یا اپوزیسیون
خارجنشین ایران
که هنوز خواب یک
امپراطوری یکهتاز ایرانی
یا یک دولت-ملت مقتدر
ایرانی را میبیند .آنها
نیز به گوناگونیها احترام
نمیگذراند و تفاوتهای
فرهنگی ،زبانی ،دینی و
غیره را نادیده میگیرند.
بــاز بــه هیــچ وجــه امــری بدیهــی نیســت .درســت
اســت کــه تنوعــات فرهنگــی و اجتماعــی در جامعــه
کردســتان امــری بینظیــر و خــاص ایــن جامعه نیســت
و جوامــع متعــددی بــا تنوعــات پیچیــده وجــود دارنــد
امــا ایــن نبایــد مــا را دچــار ایــن خطــای تحلیلــی کنــد
کــه نخســت تنوعــات تاریخــی و فرهنگــی در بیــن
همــه جوامــع یکســان هســتند و دوم اینکــه دولتهــا
و نظامهــای سیاســی از پــس ایــن تنوعهــا بــه خوبــی
برآمدهانــد .خیــر چنیــن نیســت.
اینکــه مــن در ایــن گفتگــو بــه ملیگرایــی و ایــده
دولت-ملــت بــه عنــوان آرمــان برخــی ملیگرایــان
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 پانفارسیســم ،پانعربیســم
یــا پانترکیســم درســت هســتند .ایــن ایدههــا و
نظامهــای سیاســی حامــل آنهــا نیــز یــا پیوســته در
حــال شکســت و شــکاف بودهانــد یــا هماکنــون از ایــن
شــکافها و ترکهــا رنــج میبرنــد .بــرای مثــال،
ملیگرایــان ایرانــی یــا اپوزیســیون خارجنشــین
ایــران کــه هنــوز خــواب یــک امپراطــوری یکهتــاز
ایرانــی یــا یــک دولت-ملــت مقتــدر ایرانــی را
میبینــد .آنهــا نیــز بــه گوناگونیهــا احتــرام
نمیگذرانــد و تفاوتهــای فرهنگــی ،زبانــی ،دینــی
و غیــره را نادیــده میگیرنــد .حتــی نظــام سیاســی

کنونــی ایــران بــه طــرزی عمیــق دارد چــوب ایــن نــگاه
فراگیــر و توتالیتــر فرهنگــی را میخــورد .شــما فکــر
میکنیــد ظرفیــت و امکانــات بالقــوه خشــونتهای
فرهنگــی و قومــی در ایــران چقــدر اســت؟ آســیبها
و ترکشهــای ایــن خشــونتها بــا فــرض تضعیــف
نظــام سیاســی ایــران یــا فراهمشــدن زمینــه الزم
چندیــن برابــر حملــه خارجــی دولتهــای قدرتمنــد
جهــان اســت! در واقــع پاشــن ه آشــیل دولــت-
ملــت ایــران همیــن یکسانســازی و ادغــام اجبــاری
فرهنگهــا و تنوعهاســت .نــه اینکــه اقــوام و
فرهنگهــای ایــران بــه طــور تاریخــی دشــمن هــم
باشــند .منظــورم آن اســت کــه بــه واســطه پــروژه
ملیگرایــی و دولت-ملــت ســازی تضادهــای قومــی و
فرهنگــی قطبــی شــده اســت .همیــن در مــورد ترکیه
هــم صــادق اســت .نسلکشــی ارمنیهــا و یــا جنــگ
مــداوم داخلــی بــا کردهــا و یــا حتــی بگیــرو ببندهــای
روشــنفکران و مخالفــان تــرک چقــدر هزینــه بــرای
ترکیــه داشــته اســت .جریــان بهــار عربــی بــه همیــن
ترتیــب بــه شــکل دیگــری عناصــر دیگــری از پــروژه
دولــت ـ ملــت را آمــاج خــود قــرار داد.
بنابرایــن اینکــه در پاســخ بــه لــزوم توجــه بــه
تنوعــات فرهنگــی ،زبانــی ،دینــی و اجتماعــی و یــا
درک ســاختارهای ســنتی و نظایــر آن در کردســتان
تــوپ را بــه میــدان دیگــر کشــورها بفرســتیم و
بگوییــم خــوب فقــط مــا نیســتیم کــه اینگونهایــم
و دیگــران نیــز همیــن گونهانــد ،هیــچ چیــزی را
توضیــح نمیدهــد .هیــچ تبیینــی ارایــه نمیکنــد
و هیــچ اســتداللی فراهــم نمیســازد ،بلکــه تنهــا مــا
را تشــویق میکنــد ایــن طرحهــای نــاکام یــا در
معــرض شکســت یــا بــی ثبــات را از نــو تجربــه و
تکــرار کنیــم.
امــا میتــوان طــور دیگــری هــم اندیشــید ،بــرای
مثــال بایــد بــه تجربــه جوامعــی نــگاه کنیــم کــه
موفقتــر عمــل کردهانــد ،گرچــه وجــود میزانــی از
بیثباتــی در هــر جامع ـهای را میتــوان تصــور کــرد.
تجربیاتــی نظیــر جامعــه هنــد ،جوامــع اروپایــی یــا
آمریــکا کــه ســعی کردهانــد ســازمان اجتماعــی و
سیاســی را طــوری طراحــی و مدیریــت کننــد کــه

تفاوتهــا و گوناگونیهــا را بــه خشــونت تبدیــل
نکنــد بلکــه از آنهــا همچــون ذخایــری فرهنگــی و
حتــی اقتصــادی مــورد توجــه قــرار داده و همچــون
امکانــات و فرصــت تلقــی نمایــد .کردهــا نیــز بایــد بــه
ایــن ســمت حرکــت کننــد .دوبــاره تأکیــد میکنــم
ســاختار فرهنگــی و اجتماعــی کردســتان آنگونــه کــه
بــه نظــر مــی رســد یکدســت نیســت .کوردبــودن
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)
بــا یــک کــرد کرمانــج یــا بادینــی باکــور یــا باشــور
از بســیاری جهــات چنــان تفــاوت دارم کــه بــا یــک
غیرکــرد؛ اینکــه همــه مــا کردیــم یــک ایمــاژ اســت.
نمیخواهــم بگویــم ایــن احســاس درســت یــا اشــتباه
اســت .چــون وجــود دارد ،چــون نیروهــای اجتماعــی
را بســیج میکنــد ،چــون پیامدهــای عملــی دارد،
امــا بدونشــک دنبالکــردن یــا پــروژه ملیگرایانــه
معطــوف بــه دولت-ملــت منجــر بــه انــکار یــا دســتکم
بــه حاشــیه رانــده شــدن بخشــی از مــای برســاخته
شــده مــی شــود .تفاوتهــای فرهنگــی ،اجتماعــی و
فکــری را نیــز اضافــه کنیــد ،مســئله پیچیدهتــر مــی
شــود.
حــال آنطــور کــه بــه نظــر مــی رســد و گفتــه
میشــود رهبــران روژآوا و باکــور از طرحــی ســخن
میگوینــد کــه در نظــر دارد در چارچوب اکوآنارشــیزم
بوکچینــی بــه ســازماندهی فضایــی و فرهنگــی جامعــه
بــر حســب تفاوتهــا و گوناگونیهــا بپــردازد .امــا
همانطــور کــه بارهــا اشــاره کــردم طیفــی از عوامــل و
زمینههــای داخلــی و خارجــی در ســه ســطح خــرد،
میانــه و کالن درگیــر قضیــه هســتند و ایــن بــه
دشــواری بحــث و بررســی ایــن طــرح دامــن میزنــد.
در پایــان میخواهــم خاطرنشــان کنــم ،همــه آنچــه در
ایــن گفتگــو از آن ســخن رفــت میتوانــد احتماالتــی
آزمــوننشــده باشــد .چــون بــرای خــود مــن درک
و مطالعــه عملــی آن هنــوز میســر نشــده اســت و
بنابرایــن اینهــا میتواننــد مفروضــات و ایدههایــی
باشــند بــرای نقــد و ارزیابــی بیشــتر.
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کردها :
مدل جدید خاورمیانه

محمد آلتان

گمــان مــی رود کــه کوبانــی بــه یکــی از بزرگتریــن
نقطــه عطفهــا در تاریــخ ُکردهــا مبــدل شــود...
شاید هم مهمتریننشان...

برگردان از ترکی :صالح الدین بایزیدی

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
روی داد ایــن توانایــی را دارد کــه نــه تنهــا تاریــخ
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
مواجــه شــده انــد ،امــا [ ُکردهــا] نتوانســته انــد نظــر
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کننــدُ ،کردهــای «ســکوالر» یــک تنــه و بــه قیمــت
جانشــان جلــو آنهــا ســد شــدند.
دومــی نیــز حکایتــی سراســر دالوری بــود :زنــان
گریــای کوبانــی .زنــان قهرمــان کالشــنیکوف بــه
دســت و بــا موهایــی بافتــه .قهرمانانــی بــا لبخنــدی
بــر لــب و چشــمانی درخشــان ســینه ســپر کردنــد.
جــان برکــف نهــاده و از شهرشــان ،خانــه و کاشــانه و
خانــواده هایشــان دفــاع کردنــد و بــدون اینکــه پلــک
هایشــان را بــر هــم نهنــد جــان ســپردند.
زنــان جســور خوشــرو در مقابــل داعشــیان نعلیــن
پــوش ،آن ســربازان ســربر بــدوی بــا ریشــی دراز و
چشــمانی پــر از خــون .ایــن زنــان بــه ســمبل کوبانــی
مبــدل شــدند و دنیــا بــی درنــگ خــود را در جبهــه
ایــن زنــان یافــت.
روزی کــه ایــن جنــگ پایــان یابــد ،زنــان گریــا
بــه خانــه هایشــان بــاز خواهنــد گشــت .پــس از ایــن
تجــارب ،گذرانــدن تجــارب ســخت از ســر و چندیــن
بــار خطــر از دســت دادن جانشــان ،زندگــی را از نــو

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
زنــان بلنــد نخواهنــد کــرد و تــاش نمــی کننــد بــا
گفتــن «مــا مــی فهمیــم زنگــی چیســت» ،بــه ایــن
زنــان راه و رســم زندگــی را بیاموزنــد.
عاشــق ایــن زنــان خواهنــد شــد و مــورد احتــرام
قــرار خواهنــد گرفــت .از ایــن گذشــته ایــن زنــان
یــک ،دو و یــا ســه نفــر نیســتند  ،بلکــه صدهــا و
هزاراننــد« .ســنت مردانــه» ترکیــه و خاورمیانــه
درهــم شکســته خواهــد شــد ،نــوع و نگــرش تــازه
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 .

جهانیــان را بــه خــود جلــب کننــد .قــدر و توجــه ای
کــه جهــان نســبت بــه فلســطین نشــان مــی دهــد،
بــرای ُکردهــا قائــل نبــوده اســت .فکــر مــی کنــم کــه
آزار و اذیــت ُکردهــا توســط مســلمانان ،حمایتــی را
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
دنیــا نشــان داد .اولــی حقیقتــی نظامــی و سیاســی
بــود :زمانــی کــه هیــچ یــک از دول اســامی پیشــروی
هــای داعــش را مهــار نکردنــد یــا نتوانســتند متوقــف
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تــا ایــن اواخــر ترکیــه مــدل [آینــده] خاورمیانــه
بــود .کشــوری مســلمان ،ســکوالر ،در مســیر
دموکراســی ،ثروتمنــد و نامــزد عضویــت در اتحادیــه
اروپــا .انحــراف اردوغــان و دار و دســته اش از مســیر
سکوالریســم و دموکراســی و پوشــیدن لبــاس «ســنی
گرایــی» ،برقــراری ارتباطــی تنگاتنــگ بــا داعــش،
درپیــش گرفتــن [سیاســت] محدودیــت و فشــار در
داخــل ،فاصلــه گرفتــن از غــرب ،در مســیر فاشیســم
گام نهــادن ،همچــون «خلیفــه هــا» حملــه بــه
همســایه گان و ســخنان و ســخنرانی هــای طنــز
آمیــز و ســبک ،همچــون ایــدی امیــن رئیــس جمهــور
پیشــین الجزایــر ،در مــدت کوتاهــی ترکیــه را از
«کشــور مــدل» بــودن دور کــرد.
ُکردهــا در کوبانــی بــه گونــه ای پــا بــه میــدان
نهادنــد کــه مــی تواننــد بــه مــدل خاورمیانــه مبــدل
شــوند .ایــن مــی توانــد انتخابــی از روی عمــد باشــد.
تاکیــد پــی در پــی «آیســل توغلــوک» بــر روی
«سکوالریســم» در دو مقالــه اخیــرش ،تکــرار فــراوان
واژه هــای «سکوالریســم و دموکراســی» در ســخنان
صــاح الدیــن دمیرتــاش ،جمیــل بایــک ،مــراد
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
مــرد را بــه آنــان اعطــا نمــود PKK .ســازمانی بــود
کــه زنــان را بــا مــردان یکســان کــرد ،حتــی فراتــر از
آنــان نیــز.
زنــان ُکــرد کوبانــی ،شــاید بــرای اولیــن بــار
توانســتند در خاورمیانــه کــه همچــون جامعــه ای بــا
محوریــت مردانــی ریشــو بــه آن نگریســته مــی شــود،
اینگونــه حضــور زنــان را بــه تصویــر بکشــند و بــه
همیــن دلیــل نظــر همــه جهــان را بــه خودشــان جلــب
کــرده انــد.
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ُکردهــا هــم در عالــم واقــع و هــم بــه صــورت
نمادیــن ،بــه مثابــه جامعــه ای کــه زنــان و مردانــش
دوشــادوش هــم مبــارزه مــی کننــد ،از دیگــر ملــت
هــای خاورمیانــه جــدا شــدند و از ایــن پــس بــه گونــه
ای دیگــر نگریســته مــی شــوند.
معتقــدم کــه زنــان کوبانــی بــه مدلــی بــرای تمــام
زنــان خاورمیانــه «تبدیــل» شــده انــد .در

ُ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...
حالــی کــه زنــان در دیگــر جوامــع مــورد تعــرض قــرار
مــی گیرنــد ،در خانــه حبــس مــی شــوند و وجودشــان
و نقششــان انــکار مــی شــودُ ،کردهــا مرتبــه زنــان را
ارتقــا دادنــد ،خصوصــا در کوبانــی در خــط مقــدم جای
گرفتنــد ،در صــف قهرامانــان و دلیــران.
شــاید ُکردهــا مبــدل بــه اولیــن ملــت خاورمیانــه
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.
مــی توانیــم بگوییــم کــه ایــن یــک همزمانــی
منحصــر بــه فــرد بــرای ُکردهــا بــود .شــاید ســیر
تاریــخ در ایــن راســتا کمــک کــرده باشــد ،امــا حقیقت

ایــن اســت کــه ُکردهــا نیــز ایــن فرصــت را مغتنــم
شــمردند و بــه نحــو احســن از آن بهــره جســتند.
در حالــی کــه اردوغــان و ترکیــه فریــاد مــی زندنــد
«محــال» اســت ،آمریــکا اســلحه بــه کوبانــی ارســال
کــرد .اگــر آمریــکا از ســویی هدفــش حمایــت از
رقیــب قدرتمنــد داعــش باشــد ،بــدون شــک از ســوی
دیگــر در نظــر دارد از ایــن مــدل حمایــت کنــد.
ملــت ُکــرد کــه بــا برقــراری ارتباطــی برابــر میــان
مــرد و زن ،از دیگــر ملــت هــای خاورمیانــه فاصلــه
گرفــت ،اکنــون تنهــا ملتــی اســت کــه مردمــان مــدرن

خاورمیانــه نــه تنهــا از طریــق سیاســت بلکــه بــا
جــان و دل از آن حمایــت مــی کننــدُ .کردهــا کــه
از طریــق کوبانــی بــه نمایــش جهانــی راه یافتنــد و
بــا ایــن رفتارشــان بــه موضــوع بحــث همــه رســانه
هــای جهــان تبدیــل شــده انــد ،بــه مدلــی بــرای زنــان
خاورمیانــه مبــدل خواهنــد شــد.
کوبانــی اگــر ُکردهــا را مبــدل بــه «ملــت نمونــه»

کــرده ،فضــای سیاســی تــازه ای نیــز بــر روی آنهــا
گشــوده اســتُ .کردهــا فرصــت دولــت شــدن را بــه
دســت آوردنــد .بارزانــی در شــمال عــراق نتوانســت
هســته اصلــی یــک دولــت بــزرگ ُکــردی را پدیــد
آورد ،امــا  PKKو  PYDایجــادش کردنــد.
ُکردهــا در کوبانــی دور هــم جمــع شــدند ،حتــی
بارزانــی نیــز کــه بــر مواضعــش پافشــاری مــی کــرد،
ناچــار شــد نیــروی نظامــی بــه آنجــا گســیل کنــد.
غیــر از ایــن دنیــای غــرب نیــز تمامــا بــا آنهــا اســت.
تمــام نیروهــای دموکراتیــک در خاورمیانــه ضمــن
برانگیختــه شــدن تحسینشــان اعــام حمایــت نیــز
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کــرده انــد.
ایــن اتفــاق دولــت ترکیــه را غافلگیــر کــرد ،آنهــا
نــه بــرای اینکــه ُکردهــا بــه «مــدل» مبــدل شــوند
آمادگــی داشــتند ،نــه بــرای بازپــس گرفتــن نقــش
تــرک هــا و نــه بــرای ایــن موضــوع کــه ُکردهــا
بتواننــد بــرای تحقــق رویــای دولتــی ُکــردی در آینــده
گرداگــرد [نقطــه ای مشــترک] جمــع شــوند .شــاید
هــم اکنــون نیــرو و ابزارهــای ترکیــه بــه عنــوان یــک
دولــت از ُکردهــا بیشــتر باشــد ،امــا بــدون شــک از
نظــر روانشناســی ُکردهــا جلوتــر مــی باشــند .اکنــون
دیگــر مــدل خاورمیانــه آنهاینــد.
از ایــن پــس در خاورمیانــه ،ملتــی کــه از ســوی
دموکــرات هــا مــورد حمایــت قــرار بگیــرد و دیگــران
از آن پیــروی و تقلیــد کننــدُ ،کردهــا مــی باشــند.
اینگونــه پیــدا اســت کــه ایــن رویــداد در سیاســت
ُکــردی در ترکیــه نیــز راه را بــرای برخــی تغییــرات
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،
در دیگــر مباحــث سیاســی دخالــت نمــی کننــد ،بــا
شــور و شــوق از دموکراســی و سکوالریســم حمایــت
و یــا از حــزب عدالــت و توســعه انتقــاد نمــی کننــد.
در مقابــل گروهــی دیگــر خصوصــا دمیرتــاش،
توغلــوک و رهبــران  PKKدر قندیــل ،بیــش از
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 اختالفــات داخلــی خــود را بــر
زبــان بیاورنــد ،آن را نوعــی «فتنــه» تلقــی مــی کننــد،
بــا وصــف ایــن نیــز مــی تــوان گفــت ،گمــان مــی رود
در سیاســت ُکــردی در ترکیــه دو خــط «محلــی» و
«انترناســیونال» وجــود داشــته باشــد .اختالفــی کــه بــا
مفاهیمــی چــون «سکوالریســم و دموکراســی» آشــکار
مــی شــود.
آنهایــی کــه بــا سیســتم محلــی همــراه مــی
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باشــند شــاید بــر ایــن خــط ســیر باشــند کــه گمــان
مــی کنــد «بگــذار مــا در اینجــا بــا آک پارتــی توافــق
کنیــم و بیــش از انــدازه در اختالفــات سکوالریســم و
دموکراســی دخالــت نکنیــم ،بخشــهایی از حقوقمــان
را بــه دســت بیاوریــم و بــرای دیگــر مســائل مــی تــوان
بعــدا نیــز فکــر کــرد».
انترناسیونالیســت هــا نیــز مــی خواهنــد شــکاف
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
در کشــوری بــا محوریــت فاشیســم دینــی اســتقرار
یابنــد و از ســایه ای کــه بــر روی آک پارتــی افتــاده
چشمپوشــی کننــد ،در مقابــل انترناسیونالیســت هــا با
برجســته کــردن مشــکالت آک پارتــی مــی خواهنــد
نقشــی را کــه ترکیــه در جهــان از دســت داده اســت،
برعهــده بگیرنــد.
اگــر ایــن تحلیــل هــا درســت بــه هــدف خــورده
باشــند ،مــی تــوان گفــت کــه سیاســت ُکــردی در
آســتانه انفجــار قرار دارد .زیرا میلی جدی و سیاســتی
بســیار جــدی در جریــان اســت .انتراناسیونالیســت
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.
آنهــا در نظــر دارنــد کــه اگــر بــا ترکیــه نیــز بــه
توافــق دســت پیــدا کننــد ،بنیــان هــا بــه گونــه ای
تنظیــم و اســتقرار یابنــد کــه مــورد ســتایش جهــان
قــرار بگیــرد ،معتقدنــد کــه ایــن هــم بــرای صلــح و
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
و رفتــارش را تغییــر دهــد ،امــا واقعیــت ایــن اســت

کــه دیگــر دیــر زمانــی اســت کــه بــرای ایــن مــدل
گزینــه مناســبی نیســت .کشــورهای دیگــری چــون
عربســتان ســعودی ،ســوریه ،عــراق ،مصــر و یمــن نیــز
بــه گونــه ای هســتند کــه حتــی نمــی تــوان بــه نامــزد
بودنشــان بــرای ایــن مــدل فکــر کــرد.
البتــه تفــاوت سیاســت ُکــردی بــا تغییــر نقــش
ُکردهــا در کوبانــی ژرفتــر نیــز شــد .حتــی پروســه
کوبانــی ،مســله صلــح در ترکیــه را نیــز تحــت شــعاع
قــرار داده بــود ،امــا پــس از کوبانــی میــدان وســیعتری
بــه روی ُکردهــا بــاز شــد.
شــاید دیــدگاه هــا در قبــال سیاســت ُکــردی در
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
خاورمیانــه نیــز یــک نقطــه عطــف اســت.

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.
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باید نام
از لیست سازمان های تروریستی خارج شود

برنارد هری لوی

برگردان از فرانسه :صالح الدین بایزیدی

فعالیــت مســلحانه همزمــان بــه معنــی کشــتار
غیرنظامیــان ،کارگــذاری بمــب در مــکان هــای
توریســتی و نزدیکــی هتــل هــا ،اعــدام افــرادی
[کــه از صفــوف حــزب] گریختــه انــد و یــا آنهایــی
کــه بــا «خــط مشــی» حــزب مقابلــه مــی کننــد،
اســت PKK .و احــزاب اقماریــش کــه پــس از
تجدیــد ســازمان در اوایــل ســال هــای  2000میــادی
جــای ایــن حــزب را گرفتــه انــد ،مســتقیم و غیــر
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مســتقیم مســئول مــرگ هــزاران نفــر در ترکیــه و
مــکان هــای دیگــر مــی باشــند.
 PKKنیــز ســازمانی اســت کــه بــا ایــن بهانــه
البتــه بــه درســتی -در لیســت گــروه هــایتروریســتی قــرار گرفتــه ،کــه جنگــی شــدید را در
مقابــل دموکــرات هــا اعــام کــرده انــد -ایــن تنهــا
شــامل ایــاالت متحــده آمریــکا نمــی شــود ،بلکــه
مراکــز برخــی از کشــورهای اتحادیــه اروپــا تــا ســال
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هــای دهــه نــود نیــز صحنــه هایــی از خشــونت و
تنــدروی غیــر قبــل توجیــه شــاهد بــوده اســت.
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
اســت و بایــد در خصــوص پایــگاه و نقــش PKK
بازنگــری کنیــم.
نخســت PKK ،از پانــزده ســال پیــش و اگــر
دقیقتــر بگوییــم ،پــس از چهارمیــن پیشــنهاد آتــش
بــس یکجانبــه عبــداهلل اوجــاالن رهبــر ایــن ســازمان
پــس از بازداشــتش ،خشــونت را کنــار گذاشــته
اســت.
دوم ،ایــن ســازمان که از رهیافتی مارکسیســتی-
مــی کــرد و
لنینیســتی پیــروی
ا ز
مــدت مدیــدی
کاریزمایــی یــک
نفــره همچــون
ســتاره هــای
ا ستا لینیســتی
حمایــت مــی
کــرد ،امــروز بــه
حزبــی مبــدل
شــده اســت کــه
بــه شــدت از حــل
مســاله ُکــرد بــر
اســاس راه هــای
«گفتگــو» و «راه
حــل هایــی چــون
« کنفد ر ا لیســم »
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حمایــت و دفــاع مــی کنــد.
ســوم PKK ،جدیــد ســازمانی اســت کــه بــه
ویــژه از طریــق نیروهــای نظامــی اش در ســوریه،
زیــر پرچــم یــگان هــای مدافــع خلــق ،ی.پ.گ،
در خــط مقــدم دالورانــه و بــا عملکــردی بــه همتــا
بــر ضــد خالفــت تاریــک داعــش در نبــرد اســت.
چهــارم ،در شــهر شــهید کوبانــی کــه مبــارزان
در حــال آزاد کردنــش مــی باشــند ،همچــون مناطــق
دیگــر تحــت کنترلشــان در عــراق و ســوریه ،بــه
گونــه ای حکمرانــی مــی کننــد کــه در آن برابــری
زن و مــرد ،پایبنــدی بــه مبانــی سکوالریســم،
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
میانــه رو یــا حتــی دیگــر مناطــق شــاهد [چنیــن
سیســتمی] نیســتیم.
بــه

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.

طوریکــه ،اگــر حــزب عدالــت و توســعه اردوغــان
پ.ک.ک اوجــاالن ،یــا بــه عبارتــی اگــر
را بــا
ِ
اسالمیســم کمتــر و کمتــر میانــه رو اولــی را بــا
آنتــی اسالمیســم دومــی کــه روز بــه روز در حــال
رادیکالتــر شــدن ،مقایســه کنیــم ،یــا اگــر بــه بــازی
دوگانــه یکــی کــه اجــازه مــی دهــد محمولــه هــای
ســاحهای ســنگین از مرزهایــش عبــور کنــد تــا بــه
دســت ســربُرها برســد ،در مقابــل مقاومــت زنــان و
مــردان مبــارز قهرمــان کــه تنهــا حامیشــان جنگنــده
هــای ناتــو مــی باشــد و همزمــان بــا همــان ســربُرها
دســت بــه یقــه مــی شــوند بنگریــم ،یــا از زاویــه
ای دیگــر اگــر ارتــش ترکیــه را کــه عضویتــش در
پیمــان آتالنتیــک شــمالی مانــع نمــی شــود قتــل
عــام اقلیــت مســیحی را بــه نظــاره بنشــیند -بــا
پ.ی.د حــزب نزدیــک بــه ســازمان پ.ک.ک
کــه در کمتــر از ده روز و زیــر بــاران آتــش و
عــراق تحــت کنتــرل
گلولــه دشــمن در خــاک
ِ
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،
دیگــر آنــی نیســت کــه مــی پنداشــتیم.
مســئوالن پ.ک.ک بایــد بــا آنچــه
پیشــتر اتفــاق افتــاده اســت روبــرو شــوند،
خصوصــا در رابطــه بــا تروریســت هــای
پیــش از خــود آنهــا.
دچــار همــان سرنوشــتی شــوند کــه
در اواخــر دهــه نــود پــس از چندیــن
دهــه جنــگ شــهری ،ارتــش جمهــوری
خــواه ایرلنــد بــه آن دچــار شــد.
آنهــا نیــز همــان راه پــر پیــچ و خــم
و دراز را پیمــوده بودنــد کــه از ســوی
موئسســین حکومــت هــای پســت-
کلونیالیســتی همــوار شــده بــود و آنهــا نیــز

بــه نوبــه خــود اولیــن اســلحه هــا را در خشــونت
هایــی کــور بــه کار بســته بودنــد.
بــرای گواهــی تاریــخ ،بــه وضعیــت ارگــون
(ســازمان نظامــی ملــی در خــاک اســرائیل) ،گــروه
شــترن در اســرائیل و کنگــره ملــی آفریقــای
جنوبــی اشــاره مــی کنــم .آیــا مــی دانســتید کــه
نلســون مانــدال بایــد منتظــر  28ژوئیــه  2008مــی
مانــد تــا ایــاالت متحــده آمریــکا اســم حزبــش را از
لیســت گــروه هــای تروریســتی خــارج کنــد؟
البته اوجاالن ماندال نیســت.
امــا حقیقــت ایــن اســت کــه ُکردهــا بهتریــن و
محکمتریــن همپیمــان مــا در ایــن جنــگ طوالنــی
مــی باشــند کــه جهادیســم بــر علیــه مــا اعــان
کــرده اســت.
پ.ک.ک در ســوریه پیشــرو اســت ،نــه تنهــا
بــرای مقاومــت در مقابــل داعــش ،بلکــه بــرای
دفــاع از بنیــان هایــی کــه داعــش مــی خواهــد آنهــا
را از بیــن ببــرد.
پ.ک.ک ای کــه کادرهــای اصلــی اش گام
هــای اوجــاالن را کــه در پروســه دادگاهیــش در
ســال  1999در مقابــل قربانیــان بیشــمارش
در زنــدان امرالــی عذرخواهــی کــرد -دنبــال
مــی کننــد ،دیگــر ســازمانی تروریســتی
نیســت؛ بلکــه اگــر واژه تــوان تحمــل ایــن
بــار معنایــی را داشــته بشــند ،ایــن حــزب
ســازمانی مقــاوم در مقابــل تروریســم
اســت.
بــه همیــن دلیــل پ.ک.ک و احــزاب
اقماریــش ،بایــد مــورد قبــول قــرار
بگیرنــد :زیــرا فاکتــوری هســتند
بــرای ثبــات فــردا ،و فاکتــوری مــی
باشــند بــرای صلــح در خاورمیانــه.
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