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اشاره
واکاوی و ارزيابی واقعيتی تاريخی ،سياسی و اجتماعی به نام »روژاوا« ،به دليل تنيدگی ويژهی آن در
کشاکش سياستها و منافع بينالمللی و منطقهای ،کاری است بس دشوار .از همين روست که بخش عمدهی
آنچه دربارهی اين واقعيت مشخص نوشته میشود ،زبان و لحنی غوغاگرانه دارد که در سيﻼبی از
تصويرها و نمادهای اغراقآميز ،خواه در دفاعی حماسی ،هيجان زده و آرزومندانه از آن و خواه در کين
توزی بنيادبرافکنانه عليه آن ،غوطهور است .و باز از همين روست که اغلب اين نوشتهها ،بدون آگاهی از
ساخت و بافت اجتماعی ،اقتصادی و سياسی اين پديده ،يا بخشی خودخواسته و فرمايشی از ايدئولوژیهای
موجودند و يا خواسته و ناخواسته از سوی گفتمانی غوغاگرانه تسخير و تصاحب میشوند.
سلسله نوشتههايی که زير عنوان »روژاوا :نگاهی از درون« در »نقد« منتشر میشوند ،هرچند داعيهی
واکاوی و نقد سياسی/جامعهشناختی بسنده ای را ندارند ،گزارشهای يکی از ناظران همراه با روژاوا و
در روژاوا هستند  -که حضور و همراهیاش در ،و با ،روژاوا انگيخته ی دلبستگی او به آرمانهای يک
جنبش رهايیبخش است  -و می توانند ،بی گمان گامی ضروری در راه چنان واکاوی و ارزيابی ژرف و
نقادانهای باشند» - .نقد«

پيش درآمد:
يکی از اساسیترين پرسشها دربارهی انقﻼب در شمال سوريه ،آغاز يا چگونگی رشد اوليهی آن در
منطقهی کردستان سوريه يا »روژاوا«] [1است  :چه عواملی در موفقيت ابتدايی پ.ک.ک در راهاندازی
پروژهی »کنفدراليسم دموکراتيک« مؤثر بودند؟ چه شرايطی بسيج تودهای را رقم زد؟ يا مهمتر اينکه،
کارگزاران اصلی و اوليهی اين دگرگونی سياسی چه کسانی بودند؟
اهميت اين پرسشها برای چپ ايران يا از جهتی عامتر برای جنبشهای دموکراتيک پيشرو از آن
جهت است که آيا نهايتا تجربهی »روژاوا« قابليت مدلسازی و اجرا در بافتارهای ديگر اجتماعی را دارد؟
به بيانی سادهتر ،از پروژهی »روژاوا« چه درسهايی را میتوان آموخت؟ درسهايی که شايد پاسخگوی
برخی از سواﻻت اساسی ساير جنبشهای مدنی در خاورميانه نيز باشد.
اين مقاله زمانی نوشته شد که ارتش اشغالگر ترکيه و باندهای جهادی وابسته به سازمان امنيت ترکيه
) (MITتهاجمی همهجانبه به فدراسيون شمال سوريه يا »روژاوا« را آغاز کردهبودند  ،حملهای که به از
دست رفتن دستکم يکی از سه کانتون »روژاوا« يعنی کانتون عفرين انجاميد .تنها ايثار و از خودگذشتگی
نيروهای مردمی در آن منطقه نمیتواند سرنوشت نهايی ،بقا يا امحای پروژهی »روژاوا« را رقم زند .اين
روزها بيش از هر زمان ديگری ،بقای »روژاوا« نه تنها به مقاومت نيروهای درونی آن که به معادﻻت
فرامنطقهای نيز وابسته است .شايد اين تجربه درسهايی برای ديگران داشته باشد.
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انقﻼب سوريه و موقعيت پ.ک.ک
عمدتا در تبليغات حزبی پ.ک.ک که از »روژاوا« خارج میشود ،جای چندانی برای تحليل قيام عمومی
مردم سوريه باقی نمیماند .مخرج مشترک تحليلهای رسمی حزب دربارهی انقﻼب مردم سوريه اين
است»:قيامی بیفرجام که محتوايی شووينيستی داشت «.در اين تحليل هم بخش غيرقابل کتمان واقعيت نهفته
است و هم بخشی بيان نشده از واقعيت ﻻپوشانی شده است .قيام مردم سوريه بنا به تمام شواهد موجود تا اين
لحظه با ناکامی روبرو شده است .از سوی ديگر بخش عمدهای از جريان سياسیای که داعيهدار نمايندگی
اين قيام بودند ،با رفتاری شووينيستی حاضر به مذاکرهای جدی ،با نمايندگان سياسی اقوام ساکن در سوريه،
بر سر حقوق از دست رفتهی مليتهای درون جغرافيای سياسی سوريه نشدند .اما بخش کتمان شدهی اين
تحليل آن است که پروژهی »روژاوا« بدون آغاز قيام سراسری مردم سوريه عليه رژيم اسد واقعيت عينی
نمیيافت .پروژهی »روژاوا« همبستهی جدانشدنی قيام مردم سوريه بود و خواهد بود.
جالب اين است که ضدتبليغات آژانس امنيت ملی ترکيه ،ارتش آزاد ،اقليم خودمختار کردستان عراق
)عمدتا حزب  KDPو جريان بارزانی( و ديگر مخالفان پروژهی »روژاوا« ،پ.ک.ک و اصوﻻ بسيج
تودهای که بنيان اين پروژه را گذاشت ،جريانی انحرافی ،سکتاريست و در برخی تحليلهای افراطیتر،
مزدوران رژيم اسد میخوانند [2].در اين تحليل هم میتوان بخشی از واقعيت ،يعنی همکاری دراز مدت
پ.ک.ک با رژيم اسد را که عمدتا تا چند سال پيش از قيام مردم سوريه ادامه داشت ديد ،اما بخش دروغين
اين اتهامات آنجاست که پاسخی به مسالهی مليتها ،خصوصا ملت کرد ،در اين تحليلها داده نمیشود.
مختصر آنکه ،واقعيت عينی از سوی هر دو طرف ماجرا تا حدی ناديده گرفته میشود.
پ.ک.ک و خواستهای کردهای سوريه
رابطهی پ.ک.ک با رژيم سوريه از زمان مهاجرت عبدﷲ اوجاﻻن به دمشق تا اخراجش از سوريه چندان
پوشيده نيست .مخابرات )سازمان امنيت رژيم سوريه( از فعاليتهای حزب آگاهی کامل داشت و در
مواردی کمکهايی به اعضای حزب میکرد .انتقال کادرهای حزب به لبنان ،ارتباط با جنبش فلسطين،
اردوگاههای آموزشی/نظامی حزب در حلب و دمشق و  ...اما خط قرمز واضح رژيم اسد اين بود که جنگ
شما خارج از جغرافيای سياسی سوريه است و هرگونه تﻼش برای سازماندهی ملت کرد ساکن سوريه
ممنوع است!
پ.ک.ک در حالی برای خواستهای کردهای ترکيه میجنگيد که در همان زمان بخش عمدهای از
کردهای ساکن سوريه حتی شهروند رسمی آن کشور هم محسوب نمیشدند .نکته اما در اين است که
برخﻼف خواست و نظر پليس سياسی رژيم سوريه ،پ.ک.ک موفق شد در طول دو دهه حضور نيمه
رسمی در سوريه )تا پيش از اخراج اوجاﻻن از سوريه( ،برخی از کردهای سوريه را عضوگيری کند.
البته نه برای مبارزه عليه رژيم منحط سوريه ،که برای جنگ با رژيم اشغالگر ترکيه در باکور )شمال
کردستان(.
بنابراين سنتا بخشی از مردم کرد سوريه نه تنها پ .ک .ک .را میشناختند بلکه هوادار سياسی آن
محسوب میشدند .البته نبايد اغراقهای حزب دربارهی ريشهدار بودن شبکههای هوادارش در شهرهای
کردنشين سوريه را کامﻼً باور کرد .برخﻼف باور عمومیای که دربارهی ملت کرد سوريه وجود دارد،
سياسی] [3پويايی در اين منطقه وجود داشته است و پ.ک.ک نه اولين جريان
سنت فعاليت و مبارزهی
ِ
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سياسی در آنجا بود و نه آخرين خواهد بود .برخﻼف موضع پ.ک.ک ،جنگ اصلی احزاب و
سازمانهای سياسی کرد در سوريه نه عليه ترکيه ،بلکه عليه رژيم بعث در سوريه بوده است .چراکه آنها
دشمن فوری خود را در چارچوب جغرافيای سياسی خود میيافتند .با اينکه دولتهای منطقهی خاورميانه
در سرکوب حقوق اساسی مليتهای تحت قيمومت خود ،گاهی با هم همکاری دارند  ،ليکن نمايندگان
سياسی مختلف اين مليتها اغلب به يکديگر اعتماد ﻻزم را ندارند و حتی در مقابل يکديگر ايستادهاند .نبايد
فراموش کرد که فضای روشنفکری کردهای سوريه ،ضرورتا ً به پ.ک.ک به عنوان يک بديل سياسی يا
يک جريان قابل اعتماد نگاه نمیکرده است.
فؤاد] [4يکی از فعالين قديمی مارکسيست شهر عامودا میگويد:
»سازمانهای سياسی و اصوﻻ روشنفکران کرد سوريه دﻻيلی کافی داشتند که به پ.ک.ک نزديک
نشوند .مهمترين دليل اين بود که مخابرات )سازمان امنيت بعث( آنها را تحت نظر داشت يا
بیتعارف بگويم ،آنها با مخابرات ارتباط داشتند .اين روابط امروز بر کسی پوشيده نيست .ما بايد
راه خود را ادامه میداديم که ضرورتا ً همان راه پ.ک.ک نبود«.
بيان اين مطلب مطلقا به معنای به چالش کشيدن تاريخ اين حزب نيست ،بلکه هدف يادآوری اين نکته
است که برخﻼف اسطورهای که از درون »روژاوا« به بيرون منتقل میشود ،پ.ک.ک نه اولين تجلی
سياسی خواستهای ناسيوناليستی کردهای سوريه است ،نه بهطور تاريخی تنها حزب سياسی فعال و
پرهوادارترين حزب تاريخ کردها در آن منطقه .اين پرسش مطرح است که چه عواملی به پ.ک.ک اين
فرصت تاريخی را داد که به تجلی سياسی رستاخيز ملت کرد در شمال سوريه بدل شود.
انقﻼب سوريه
زمانی مردم سوريه عليه استبداد رژيم بعث قيام کردند که عمﻼ هيچ سازمان يا حزب فعال اپوزيسيون در
داخل آن کشور نفوذ تودهای و سراسری نداشت .رژيم اسد با ريشهکنی بیرحمانهی مخالفان متشکل خود،
امکان و اميد قدرتگيری و تاثيرگذاری سياسی از جامعهی مدنی سوريه را سلب کرده بود .اما پيشبينی
نمیکرد که اعتراضات و سازماندهی نوين سياسی ،بیاتکا به احزاب و گروههای سياسی گذشته،
گسترش يابد.
میتوان تصور کرد که شدت سرکوب سياسی در ميان مليتهای ساکن سوريه از جمله کردها از جهاتی
بسيار شديدتر از ديگران بود .احزاب و سازمانهای سياسی کردی زير تيغ سرکوب رژيم ،عمﻼ مستهلک
شده بودند و مخاطبين خود را از دست داده بودند .در چنين شرايطی بود که انقﻼب مردم سوريه از چند
شهر فراتر رفت و دامنهی اعتراضات به شمال سوريه نيز کشانده شد .در شهر عامودا و همچنين قاميشلو
مواردی از درگيری نيروهای نظامی با تظاهرکنندگان ثبت شده است .نکتهی مهم اين است که به نظر
میرسد ،دستکم در لحظات نخستين قيام سراسری مردم سوريه ،نشانی از ايدهی خودگردانی مناطق
کردنشين يا آنچه بعدها تبليغات دولتی سوريه و ارتش آزاد )هر دو با هم!( بر آن تاکيد داشتند ،يعنی
تجزيهطلبی و اعﻼم استقﻼل در ميان جوانان معترضی که به خيابانهای شهرهای کردنشين آمده بودند ديده
نمیشود .در حقيقت مردم کرد همراه با ديگران عليه دشمن مشترک يعنی ديکتاتوری رژيم بعث به
تظاهرات میآمدند.
فؤاد در مورد حضور پ.ک.ک و هوادارنش در تظاهرات میگويد:
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»در روزهای ابتدايی انقﻼب ،وقتی که جوانان و زنان و مردان به خيابان میآمدند ،هواداران
پ.ک.ک شايد در جمعهای سی نفره ،جدا از جمعيت و گاهی در ميان ديگران ،با پرچم و نشانهای
اوجاﻻن به خيابان میآمدند .بگذار احساسم را بیتعارف بگويم :حس میکردم که مردم آنها را بيش
از حد راديکال میدانستند! مردم در ابتدای قيام ،از حمل سﻼح نگران میشدند ،چراکه تصور
نمیکردند روزی در سوريه بتوان با سﻼح به خيابان آمد و اعتراض کرد! گذشته از آن نگران بودند
که به رژيم بهانهای برای کشتار مثل کشتار قاميشلو] [5داده شود .فکر میکنم در مجموع ،در
روزهای ابتدايی قيام ،کسی آپوچیها]) [6آپوئيست( را جدی نمیگرفت .کردها حتی نمیدانستند که
آنها چه میخواهند .مردم سقوط بشار را میخواستند«.
نکتهی مهم ديگر اين است که رژيم اسد از همان ابتدا سعی کرد تا تضادهای ملی و مذهبی درون سوريه
را پررنگ کند .به اين ترتيب ،مخالفين اسد که در روزهای ابتدايی بر تمايز هويتی تاکيدی نداشتند ،پس از
مدتی به اين نتيجه رسيدند که بايد از ابتدا مقابل هر نوع خواست دموکراتيک سياسی قومگرايانه درون سوريه
استراتژی رژيم بعث بود که مخالفين سياسی خود را از هويتهای ملی درون سوريه ،خصوصا
ايستاد! اين
ِ
کردها به بهانهی تجزيهطلبی بترساند .سازمانهای نظامی/سياسی مخالفان که از يکسو زير چتر جيش
الحر] [7يا ارتش آزاد جمع شده بودند و از سوی ديگر جهادگرايانی که سالها فعاليتشان تحت کنترل رژيم
بعث بود و حاﻻ آزاد شده بودند ،و نيز ليبرالها و جهادیها همگی بر اين استراتژی مهر تاييد زدند.
حاﻻ مساله اين نبود که برای سرگونی اسد میتوان بر همکاری همهی شهروندان سوريه حساب کرد،
مساله اين بود که برای سرنگونی اسد و جلوگيری از تجزيهطلبی و قدرتگيری کردها بر همکاری
شهروندان سوريه حساب میکنيم! مخالفين ديکتاتوری اسد به مرور اين ايده را پروراندند که کردها
تجزيهطلبند و خائن به انقﻼب مردم سوريه!
مطمئنا بخشی از اين ايده )تجزيهطلبی کذايی کردها( ساخت و پرداخت  MITيا سازمان امنيت ترکيه بود.
چراکه مخالفان سياسی اسد از ابتدا راه خود را به سهولت به ترکيه گشودند و در ارتباطی نزديک با دولت
متمايل به اسﻼمگرايان/اخوان المسلمين ترکيه عمل کردند .دولت ترکيه هم نگرانیهايی دربارهی سرنوشت
کردهای سوريه داشت .اين رژيم نمیتوانست شاهد قيامی عمومی در جنوب ترکيه و مناطق کردنشين ،متاثر
از شورشی در شمال سوريه باشد .نه تنها برای رژيم ترکيه ،بلکه برای ديگر حکومتهای منطقه نيز،
شورش ملی کردها متاثر از تحوﻻت سوريه میتواند کابوسی ناخوشايند باشد .افزون بر اين در ترکيه
زيرساختهای يک قيام عمومی ملیگرايانهی کردی ،به همت پ.ک.ک ،چهار دهه است که ايجاد شده است.
شايد تنها جرقهای برای شعلهور ساختن خواستهای انباشت شدهی کردهای ترکيه نياز بود .اين مساله
بهانهای ﻻزم برای دولت ترکيه بود که نگران پيروزی خواستهای ملیگرايانهی کردها در شمال سوريه
باشد و تا آنجا پيش برود که در دشمنی با آنها از رژيم اسد پيشی بگيرد.
به هر صورت هم مخالفين اسد ،هم رژيم بعث و هم دولتهای منطقهای با گشوده شدن زخم سرکوب
مليتها در سوريه موافق نبودند .روند حوادث اما کنترل آن را از دست بازيگران درونی داستان گرفت.
جنگ سريکانی
معترضين غيرمسلح توسط ارتش و
شايد تقريبا ً چهار ماه پس از آغاز قيام مردم سوريه و کشتار بیرحمانهی
ِ
نيروهای امنيتی ،ايدهی مسلح شدن اعتراضات شکل عملی گرفت و نخستين درگيریها با رژيم از سوی
5

معترضان آغاز شد .در ابتدا گروههای کوچکی برای دفاع از معترضان در خيابان و تظاهرات مسالمتآميز
رژيم بعث اسلحه حمل میکردند .اندک اندک دامنهی
آنها در مقابل يورشهای ناگهانی نيروهای امنيتی
ِ
درگيریهای مسلحانه با رژيم خصلتی عمومی يافت و گروههای مسلح پا به ميدان گذاردند.
مسالهی حياتی برای رژيم بعث حفظ کنترل مناطق مرکزی ،شام )دمشق( ،حلب و مناطق علوینشين
غربی سوريه مثل ﻻذقيه و طرطوس بود .اين اولويت منجر به تمرکز نيروها در اين مناطق و فراخوانی
نيروها از مناطق کم اهميتتر شد .در اين بين مخالفان سازمانيافتهی مسلح به مناطق شمالی که تمرکز
ارتش رژيم در آنجا کمتر بود حرکت کردند .میتوان دو جريان عمدهی مسلح را در ميان مخالفان
دستهبندی کرد :جيشالحر و جهادگرايان )جبههالنصره و ديگر اسﻼمگرايان که خواهان استقرار قوانين
شريعت بودند( .نمايندهی سياسی مخالفان [8] SNCيا شورای ملی سوريه بود که تﻼش کرده بود
نمايندگانی از اقليتهای ملی سوريه از جمله کردها و آسوریها را به سازمان خود جذب کندSNC .
هرگونه نظر دربارهی حقوق اقليتها را به فردای سرنگونی رژيم اسد موکول کرده بود .لذا هيچ ضمانت
لفظیای در مورد حقوق ملی کردها در دستور کار  SNCنبود.
در اين ميان نيروهای جهادی )عمدتا ً جبههالنصره( ،يورش به سمت شهرهای کردنشين را آغاز کرده
بودند و چند مقر ارتش را در اين مناطق تصرف کردند .در سال  2012جهادگرايان موفق شدند شهر
سريکانی )نام عربی آن راسالعين( را تصرف کنند .و در حال پيشروی به دربسبيه و ديگر شهرهای
مجاور بودند.
از آغاز تحوﻻت در سوريه ،پ.ک.ک تﻼش کرده بود مجددا شبکههای شهری خود را در اين مناطق
فعال کند .هرچند که سرعت سير تحوﻻت بيش از سرعت سازماندهی آنها بود .اما موفق شده بودند
برخی از گريﻼهای خود را به اين مناطق برسانند .کادرهای شهری يا آنچه که از آن با نام ِمليس ياد
میشود سعی در تبليغ ايدههای حزب و آلترناتيو پيشنهادی آن داشتند .نمیتوان تصور کرد که در وضعيت
در هم آشفتهی آغازين قيام مردم سوريه ،آنها موفقيتهای چشمگيری داشتند .اما مساله در اين وضعيت
تنها تبليغ سياسی نبود! چرا که وضعيت منحصر به فرد و خطرناکی که ايجاد شده بود ،ديگر تعلل و کندی
را بر نمیتافت .وضعيت خطرناک اين بود که حاﻻ باندهای گانگستری جهادی در حال تصرف يا در حال
برنامهريزی برای تصرف شهرهای عمدتا ً کردنشين بودند .از سوی ديگر ،ارتش سوريه رغبتی به جنگ
در آن مناطق نشان نمیداد.
عمر اودکی ] [9يکی از فعاﻻن مارکسيست کهنهکار که خود سالها تحت تعقيب رژيم بعث بوده است،
از سازماندهندگان مقاومت در برابر يورش جهادگرايان به شهر سريکانی و از آغاز ماجرا شاهد نزديک
آن بود.
»حدود بيست يا بيست و پنج نفر از جوانان اين محله را جمع کرديم .تعداد ما بيشتر از سﻼحهايمان
بود! اما همين برای مدتی مقاومت کافی بود .از ميان اين جوانان کسی تجربهی نظامی نداشت .چند
نفر در چند روز نخست شهيد شدند ،تقريبا میدانستيم که سرانجام اين محله هم به دست جهادیها
میافتد .اما چند گريﻼ از راه رسيدند .شايد شش نفر! ما به آنها میگفتيم که در کجا موضع بگيرند.
در ابتدا با جنگ چريکی شهری آشنا نبودند ،به مرور تعدادشان بيشتر شد .همين حضور آنها بود
که روحيهی ما را چند برابر کرد .آمده بودند کنار ما و برای ما بجنگند!«
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محلهای که عمر اودکی از آن نام میبرد تا حدود دوسال جنگ سريکانی به دست دشمن نيفتاد .آن محله
را »محلهی مقاومت«] [10مینامند .آنچه اهميت دارد ،درک اين نکته است که هستهی ابتدايی انقﻼب
روژاوا در اثر شرايط زيستی/تاريخی منحصر بهفردی در چنين لحظاتی ساخته شد .اجتماعات مردمی،
گروههای متحد ،برای هدفی مشخص ايجاد میشوند .گروههايی که نه تنها قصد دفع يورش اسﻼمگرايان را
دارند ،بلکه خواستههای مشخص سياسی/اجتماعیای هم دنبال میکنند .اين وضعيت برآمده از يک شرايط
سرتاسری انقﻼبی در سوريه است ،و حاﻻ با يک ارتجاع )از جهاتی( به مراتب هولناکتر از رژيم ترور
اسد مواجه شدهاند .هستههای متحد مسلح نزديکترين بديل سياسی ممکن را اتخاذ میکنند .میتوان هر
تاريخی برای شکل گيری  YPGيا يگانهای مدافع خلق در نظر گرفت ،اما شرايط ويژهی جنگ
سريکانی بیترديد میتواند نه تنها لحظهی آغاز عملی و همزمان نمادين شکلگيری ی.پ.گ باشد ،بلکه
آغاز عملی تحول در سراسر شمال سوريه يا روژاوا نيز شمرده شود .نمادين از آن روی که کمونهای
مردمی مسلح شکل گرفتند .آنها مردمی عادی بودند در شرايطی غيرعادی! احتماﻻ کسی از ميان آنان
ِ
تجربهی نظامی نداشت ،اما خصلت ويژهی جنگ بر سر مرگ يا زندگی آنها را برای دفاع از خود متحد
ساخت .از درون اين تجربه است که يگانهای مدافع خلق اعتبار مردمی میيابند ،از درون اين تجربه است
که ايدهی بديل پ.ک.ک مخاطب میيابد و مردم کرد خود را به شکلی مديون فداکاری گريﻼها میدانند.
گريﻼهايی که از کوههای تحت کنترل پ.ک.ک آمده بودند ،در رميﻼن و ديريک و چند شهر ديگر برای
پيشگيری از بهانه دادن به مخالفين مسلح رژيم ،نيروهای ارتش اسد را از منطقه اخراج کردند .در روايتی
ديگر ،عدهای بر اين باورند که اين صلحی غير رسمی بين پ.ک.ک و رژيم بعث بود که پادگانهای خود را
در شمال کشور تخليه کند ،به شرطی که پ.ک.ک جلوی پيشروی مخالفان مسلح را بگيرد .هر دليلی هم که
پشت اين عمل باشد ،به هرحال پ.ک.ک توانست کنترل شهرهای مهم کردنشين را به دست بگيرد.
به مرور پ.ک.ک که حاﻻ در منطقه توسط  PYDنمايندگی میشد ،کنترل نظامی و سياسی خود را
تحميل کرد .ايستهای بازرسی در ميان راهها و اطراف شهرها و داخل آنها ايجاد شد .مذاکره با مخالفين
سوری برای اعمال آتشبس بارها انجام شد .مذاکراتی که متاسفانه هيچ نتيجهای در کار نداشتSNC .
تﻼش میکرد که آتشبس برقرار کند و از سويی ديگر نيروهای جبههالنصره به ايستهای بازرسی حمله
میکردند! از سويی پ.ک.ک در اين مذاکرات پيشنهاد تشکيل شوراهای مردمی و کنترل شهرها و مناطق
آزادشده توسط اين شوراها را میداد ،اما از طرف ديگر )يعنی ارتش آزاد و اسﻼمگرايان جهادی( اين
پيشنهادها را يا رد میکرد و يا با عمليات نظامی به مواضع ی.پ.گ آنها را بیاثر میساخت.
جبهه النصره و ارتش آزاد بارها در مذاکرات با پ.ک.ک خواستار اخراج نيروهای غيرسوری از
صحنهی نبرد شده بودند و در مواردی اعﻼم کرده بودند که ايرانیها و عراقیها و ترکها نه تنها در
سريکانی که در ساير مناطق شمالی سوريه در حال جنگ اند! مراد آنها از اين اشارات ،يک واقعيت در
ساختار حزبی پ.ک.ک بود که کردهای هر چهار پارچهی کردستان در آن عضويت دارند .مشخصا در نبرد
سريکانی برای مدتی طوﻻنی فرماندهی ارشد ی.پ.گ که گاهی طرف مذاکره با گانگسترهای جهادی و
ارتش آزاد بود ،يک کرد ايرانی بود.
مهمترين مشکل  SNCدر اين بازهی زمانی ،بیتوجهی به يک واقعيت غيرقابلانکار و آن حقوق ملی
اقليتهای ساکن سوريه ،از جمله کردها بود SNC .حتی بر سر حذف واژهی عربی از جمهوری عربی
سوريه با طرف کرد به موافقت نرسيد! حمايت بیدريغ ترکيه در اين جنگ و موارد ديگر ،در محاصره
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بودن مردم کرد را به آنها عمﻼً نشان داد .ترکيه مرزهای خود را برای انتقال نيروهای جبهه النصره به
ِ
سمت سريکانی گشوده بود .سرانجام اما ،جبهه النصره و ديگر گروههای جهادی متحمل شکستی سخت
شدند و منطقهی سريکانی و اطراف آن را واگذار کردند و رفتند.
تمام اين حوادث ،بیپناهی و وضعيت مخاطرهآميز مردم کرد در سوريه را نشان میداد .آنها
میدانستند که اگر امروز اسد از منطقه خارج شده ،هيوﻻهايی وارد شدهاند که ابايی از کشتار دستهجمعی
ندارند و آنها را بابت کرد بودن کافر میدانند.

سازمان و ايدئولوژی بديل
چطور ايدههای پ.ک.ک در غوغای جنگ داخلی سوريه به شمال سوريه راه يافت؟ چگونه توانستند از
پايگاهی تودهای برخوردار شوند در حالیکه پيش از آن بنا به دﻻيل متعددی از آن بیبهره بودند؟ ايدهی
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»کنفدراليسم دموکراتيک«» ،انقﻼب زنان«» ،کمونهای محلی« و يا »نيروهای دفاع مردمی« چگونه در
شمال سوريه رشد کرد؟
احتماﻻ عوامل متعددی را میتوان برشمرد ،اما قطعا ً نمیتوان از وضعيت ويژهی سياسی/تاريخی در
شمال سوريه چشم پوشيد .جنگ سريکانی ،شايد امروز تنها يک جنگ در فهرست جنگهای بیشمار آن
عملی تمرين تمامی آن ايدهها باشد .اين
منطقه محسوب شود ،اما میتواند به طور نمادين نقطهی آغاز
ِ
جنگ بهدور از هر نوع سازمان يا حزب خارجی عليه شهروندان عادی آغاز شد .کسی به آنها آموزش
مقدماتی حمل سﻼح نداده بود که ناگهان خود را در ميدان يک جنگ يافتند .مردم خود را در شکل
ِ
هستههای محلی سازماندهی کردند .زمينهی اين عمل آن بود که در سوريه ،کشور متبوعشان ،قيامی عليه
ديکتاتوری رژيم فاسد اسد رخ داده است! حاﻻ با يک واپسگرايی عميق روبهرو شدهاند .پس برای بديلی
بهتر بايد مبارزه کنند ،يا حتی سادهتر از آن ،بايد بجنگند که اسير يا کشته نشوند.
در اين وضعيت ويژه بود که نيروهای پ.ک.ک ايثارگرانه در کنار آنها حاضر شدند .اين بهترين
شيوهی تبليغ ايدئولوژی بود ،تبليغ عملی آن .آنها تنها کسانی بودند که در جهان بیرحم اطرافشان دست
ياری دراز کردند .اما تنها مساله اين نبود .چرا گروههای ديگر موفق به کسب يک وجههی تودهای نشدند؟!
پاسخ اين است که احتماﻻ گروه ديگری در آن مقطع وجود نداشت و ديگر آنکه قدرت بسيج و سازماندهی
پ.ک.ک را نداشتند.
در حقيقت دو عامل اصلی منجر به پذيرش عمومی پ.ک.ک در آن شرايط ويژه شد :سازماندهی و
ايدئولوژی ناسيوناليستی کُردی .تجربهی بيش از سی سال جنگ با يکی از بزرگترين ارتشهای جهان،
از نيروی نظامی پ.ک.ک يک ارتش با تجربه و آموزشديده ساخته بود .معنای اين گفته زمانی مشخص
میشود که برای مثال به تلفات طرفين و تعداد نيروهای طرفين در جنگ سريکانی )تنها برای مثال در اين
جنگ( نگاهی بيندازيم .در آن وضعيت جنگی به راحتی و با کمک يک دولت خارجی مثل ترکيه میتوان
يک گروه چند ده نفرهی مسلح تاسيس کرد ،اما نمیتوان تضمينی برای بقای آنها داشت!][11
يک سازمان آماده با ساختاری آماده در حال عمل است .طبيعی است که قدرت جذب در حين عمل را
میيابد .میتواند به مردم امکان سازماندهی و خود سازماندهی را ارائه کند .امکانات لجستيکی متعددی
دارد و در لحظهی موعود فداکارانه در کنار مردم کرد قرار گرفته است.
همين اتفاق به شکلی ديگر در منطقهی شنگال در شمال عراق در سال  2014نيز تکرار شد .در
حالیکه داعش در تعقيب مردم شنگال )که عمدتا ايزدی بودند ،اما اقليت شيعه يا حتی مسيحی نيز در آن
منطقه زندگی میکردند( بود ،پيشمرگههای  KDPيا حزب دموکرات کردستان عراق )بارزانی( نه تنها از
مقابل ارتش داعش فرار کردند ،بلکه از تحويل سﻼح به مردم شنگال در لحظهی نزديک شدن داعش نيز
خودداری کردند .يک دستهی  9نفرهی گريﻼهای پ.ک.ک با سﻼحهايی سبک ،آتش محافظ برای مردم
ايجاد میکنند .و نهايتا راهرويی برای گذار مردم از شنگال به روژاوا میگشايند .در لحظهای که نه ارتش
عراق ،نه پيشمرگههای بارزانی و نه هواپيماهای ائتﻼف ،اهميتی به نسلکشی ايزدیها نمیدهند،
گريﻼهای پ.ک.ک فداکارانه در کنار آنها میايستند و عمﻼ نشان میدهند که نيروی قابل اعتماد در
ضروریترين لحظهاند .آنها عمﻼً خود را به شکل نيروهای مدافع خلق] [12معرفی میکنند.
از سويی ديگر مساله برای مردم کرد تنها جنگ نبود .آنها مجبور شدند که به دنبال بديلی برای
وضعيت موجود بگردند .پ.ک.ک حزبی بود که يک ايدئولوژی آماده برای ارائه داشت و يک برنامه
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برای آينده .مردم کرد دريافتند که برای بقا در اين وضعيت دشوار به بديلی مترقی نياز دارند که نه تنها
اميدهای دموکراتيک قيام عمومی مردم سوريه عليه ديکتاتوری رژيم اسد را برآورده کند ،بلکه بايد رويای
احقاق حقوق ملی ُکردی را نيز پاسخگو باشد .اين مساله يکی از جدیترين کمبودهای قيام مردم سوريه بود.
در آنجا سازمان يا حزبی با نفوذ تودهای وجود نداشت که توان سازماندهی مردم را داشته باشد .از سويی
ديگر ،اشارات عمدهی مخالفان سياسی به گذار از رژيم اسد به تنهايی کافی نبود .بديلی منسجم و نظری
برای آينده وجود نداشت يا به چشم نمیآمد.
اين دو مساله میتواند يکی از جدیترين درسهای موفقيت پ.ک.ک در سوريه باشد :سازماندهی و
ايدئولوژیای منسجم که توان ارائهی بديل را داشته باشد .اما بايد ديد تا چه حد اين ايدئولوژی با تبليغات يا
ضد تبليغاتی که از منطقه صادر میشود همخوان است .آيا حقيقتا در روژاوا دموکراسی بیدولت حاکم
است؟ آيا در روژاوا انقﻼب زنان در راديکالترين شکل خود به وقوع پيوسته است؟ آيا روژاوا همان
منطقهای است که قرار است بار تاريخی مبارزات ضد امپرياليستی يا ضدسرمايهداری را به دوش بکشد؟
فلسطين قرن بيست و يکم است؟ آيا در روژاوا حقيقتا ً انقﻼبی
مثل انقﻼب اکتبر؟ يا انقﻼب چين؟ يا آيا
ِ
اجتماعی رخ داده؟ به اين معنا که دگرگونی طبقاتی اتفاق افتاده است؟ يا تنها انقﻼبی سياسی يا شايد
محدودتر ،انقﻼبی در عرصهی حق عمومی اقليتها در کاربست زبانیشان ايجاد شده است؟
اينها و سواﻻتی بيش از اين را بايد در نوشتههای ديگر دنبال کرد.
يادداشتها
غربی
 .1روژاوا در زبان کردی به معنای غرب است .کردستان سوريه را به نام کردستان غربی يا پارچهی
ِ
کردستان بزرگ میدانند.
ِ
 .2در اينجا شايد بهتر باشد که دربارهی تحليلهای نزديک به »ارتش آزاد« در مورد »روژاوا« نکتهای را
در نظر گرفت؛ تحليلهايی از اين دست عمدتا به يک افراط مخرب يا به بيانی بهتر ،يک سياهنمايی محض
منتهی میشوند .شايد دليل نه چندان پنهان در پس پشت اين تحليلها ،جدا از سرسپردگی به  MITيک
مکانيسم دفاع روانی باشد» :چرا آنها توانستند کاری را انجام دهند که ما میخواستيم اما قادر به عملی
ساختن آن نبوديم!« بخشی از اتهامات افراطی به »روژاوا« از سوی جريان نزديک به »ارتش آزاد« برآمده
از يک حسادت خشن کودکانه است.
 .3میتوان ليست بلند باﻻيی از احزاب و سازمانهای سياسی کرد در سوريه ارائه کرد که برخی از آنها
سالها پيش از پ.ک.ک در سوريه دست به عمل زدهاند .رژيم بعث به کردهای سوريه مشکوک و بیاعتماد
بود ،نه تنها به اين دليل که از ايجاد جنبشی ناسيوناليستی در ميان آنها میهراسيد ،بلکه از حضور قدرتمند
انديشهی ناسيوناليستی در ميان کردهای سوريه نگران بود ،انديشهای که خود را گاه به شکل سازمانهای
سياسی ضد رژيم اسد آشکار میکرد.
 .4نام مستعار.
 .5اشارهی او به قيام در شهر قاميشلو در سال  2004است .در يک مسابقهی فوتبال ميان يک تيم عرب و
کرد ،هواداران عرب با عکسهای صدام حسين به ورزشگاه آمدند و هواداران کرد را با شعارهايی مثل
»اينجا را حلبچه میکنيم!« مورد اهانت قرار دادند .درگيری از سطح استاديوم ورزشی فراتر رفت و به
شورشی در سطح شهر گسترش يافت .ارتش رژيم بعث معترضين کرد را که عمدتا جوان بودند ،به گلوله
بست .موضعگيری پ.ک.ک دربارهی اين حادثه تا به امروز مبهم باقی مانده است .برخی از مخالفين
پ.ک.ک بر اين باورند که پ.ک.ک که با نام  PYDدر سوريه فعال بود ،با اجتناب از موضعگيری شفاف
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دربارهی آن حوادث ،جوانان را به آرامش و دوری از خشونت تشويق کرد .در حالیکه برخی از هواداران
پ.ک.ک معتقدند در آن زمان شرايط ﻻزم برای برپايی قيامی دامنهدار برای ملت کرد مهيا نبوده است.
 .6آپوچی يا آپوئيست ،به هواداران نظريه يا فلسفهی عبدﷲ اوجاﻻن )آپو( اطﻼق میشود.
 .7نبايد خصلت »فرصتطلبی« سياسی بخشی از جمع ابتدايی مؤسس ارتش آزاد را فراموش کرد .افرادی
که خود تا مدتها در سرکوب و کشتار مردم سوريه پس از آغاز انقﻼب دست داشتند و تنها با اولويت منافع
شخصی تغيير موضع دادند» .آگاهی سياسی« ضرورتا عنصر تعيينکننده در تصميمگيری بخش قابلتوجهی
از بنيانگذاران ارتش آزاد نبوده است.
8 . Syrian National Council
9. Omer Evdeki
10. Taxa Berxwedan
 .11در اين مورد مستند ) My Paradise (2016میتواند ايدههايی جالب از وضعيت آشفتهی شهر
سريکانی در اين جنگ را ارائه دهد .يکی از شخصيتهای فيلم ،يک خوانندهی عرب اهل شهر سريکانی
است که تا پيش از جنگ يک خوانندهی معمولی پاپ بوده و حاﻻ پس از شروع قيام مردم سوريه به اسﻼم
جهادی متمايل شده است .او )احتماﻻ به کمک ترکيه( پس از آغاز جنگ در سريکانی يک دستهی نظامی به
نام خود تاسيس میکند! ايجاد چنين دستههای مسلحی چندان هزينهای برای افراد نداشت.
 .12نام ارتش پ.ک.ک  Heza Parastina Gelيا نيروی مدافع خلق است.
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