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 اشاره

ی آن در ، به دليل تنيدگی ويژه»روژاوا«واکاوی و ارزيابی واقعيتی تاريخی، سياسی و اجتماعی به نام 
ی بس دشوار. از همين روست که بخش عمدهی، کاری است االمللی و منطقهها و منافع بينکشاکش سياست

شود، زبان و لحنی غوغاگرانه دارد که در سيالبی از ی اين واقعيت مشخص نوشته میآنچه درباره
آميز، خواه در دفاعی حماسی، هيجان زده و آرزومندانه از آن و خواه در کينتصويرها و نمادهای اغراق

ها، بدون آگاهی از است. و باز از همين روست که اغلب اين نوشته ورتوزی بنيادبرافکنانه عليه آن، غوطه
های ساخت و بافت اجتماعی، اقتصادی و سياسی اين پديده، يا بخشی خودخواسته و فرمايشی از ايدئولوژی

  شوند.موجودند و يا خواسته و ناخواسته از سوی گفتمانی غوغاگرانه تسخير و تصاحب می

ی شوند، هرچند داعيهمنتشر می» نقد«در » روژاوا: نگاهی از درون«ر عنوان هايی که زيسلسله نوشته
های يکی از ناظران همراه با روژاوا و شناختی بسنده ای را ندارند، گزارشواکاوی و نقد سياسی/جامعه

های يک اش در، و با، روژاوا انگيخته ی دلبستگی او به آرمانکه حضور و همراهی -در روژاوا هستند 
و می توانند، بی گمان گامی ضروری در راه چنان واکاوی و ارزيابی ژرف و  -است  بخشجنبش رهايی

 »نقد« -ای باشند. نقادانه

  

  
  پيش درآمد:

ی آن در اوليه انقالب در شمال سوريه، آغاز يا چگونگی رشد یبارهها درترين پرسشيکی از اساسی
اندازی راه است : چه عواملی در موفقيت ابتدايی پ.ک.ک در ]1[»روژاوا«ی کردستان سوريه يا منطقه
 که،تر اينای را رقم زد؟ يا مهممؤثر بودند؟ چه شرايطی بسيج توده» کنفدراليسم دموکراتيک«ی پروژه

  ی اين دگرگونی سياسی چه کسانی بودند؟ اوليه کارگزاران اصلی و
رو از آن های دموکراتيک پيشتر برای جنبشها برای چپ ايران يا از جهتی عاماهميت اين پرسش

سازی و اجرا در بافتارهای ديگر اجتماعی را دارد؟ قابليت مدل» روژاوا«ی جهت است که آيا نهايتا تجربه
گوی هايی که شايد پاسختوان آموخت؟ درسهايی را میچه درس» روژاوا«ی تر، از پروژهبه بيانی ساده

  های مدنی در خاورميانه نيز باشد. ر جنبشساي برخی از سواالت اساسی
اين مقاله زمانی نوشته شد که ارتش اشغالگر ترکيه و باندهای جهادی وابسته به سازمان امنيت ترکيه 

)MITای که به از بودند ، حملهرا آغاز کرده» روژاوا«يا  فدراسيون شمال سوريهجانبه به ) تهاجمی همه
انجاميد. تنها ايثار و از خودگذشتگی  عفرينيعنی کانتون » روژاوا«نتون کم يکی از سه کادست رفتن دست

را رقم زند. اين » روژاوا«ی تواند سرنوشت نهايی، بقا يا امحای پروژهنيروهای مردمی در آن منطقه نمی
نه تنها به مقاومت نيروهای درونی آن که به معادالت » روژاوا«روزها بيش از هر زمان ديگری، بقای 

  هايی برای ديگران داشته باشد.ای نيز وابسته است. شايد اين تجربه درسامنطقهفر
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  انقالب سوريه و موقعيت پ.ک.ک
شود، جای چندانی برای تحليل قيام عمومی خارج می» روژاوا«تبليغات حزبی پ.ک.ک که از  عمدتا در

ی انقالب مردم سوريه اين درباره های رسمی حزبماند. مخرج مشترک تحليلمردم سوريه باقی نمی
در اين تحليل هم بخش غيرقابل کتمان واقعيت نهفته » فرجام که محتوايی شووينيستی داشت.قيامی بی«:است

است و هم بخشی بيان نشده از واقعيت الپوشانی شده است. قيام مردم سوريه بنا به تمام شواهد موجود تا اين 
دار نمايندگی ای که داعيهای از جريان سياسیز سوی ديگر بخش عمدهلحظه با ناکامی روبرو شده است. ا

ای جدی، با نمايندگان سياسی اقوام ساکن در سوريه، اين قيام بودند، با رفتاری شووينيستی حاضر به مذاکره
ی اين های درون جغرافيای سياسی سوريه نشدند. اما بخش کتمان شدهی مليتبر سر حقوق از دست رفته

بدون آغاز قيام سراسری مردم سوريه عليه رژيم اسد واقعيت عينی » روژاوا«ی يل آن است که پروژهتحل
  ی جدانشدنی قيام مردم سوريه بود و خواهد بود.بستههم» روژاوا«ی يافت. پروژهنمی

ضدتبليغات آژانس امنيت ملی ترکيه، ارتش آزاد، اقليم خودمختار کردستان عراق  جالب اين است که
پ.ک.ک و اصوال بسيج  ،»روژاوا«ی و جريان بارزانی) و ديگر مخالفان پروژه KDP(عمدتا حزب 

تر، های افراطیبنيان اين پروژه را گذاشت، جريانی انحرافی، سکتاريست و در برخی تحليل ای کهتوده
توان بخشی از واقعيت، يعنی همکاری دراز مدت در اين تحليل هم می ]2[خوانند.رژيم اسد می مزدوران

ديد، اما بخش دروغين  پ.ک.ک با رژيم اسد را که عمدتا تا چند سال پيش از قيام مردم سوريه ادامه داشت
شود. داده نمی هاها، خصوصا ملت کرد، در اين تحليلی مليتبه مساله جاست که پاسخیاين اتهامات آن

  شود. که، واقعيت عينی از سوی هر دو طرف ماجرا تا حدی ناديده گرفته میمختصر آن
  

  های کردهای سوريهپ.ک.ک و خواست
ی پ.ک.ک با رژيم سوريه از زمان مهاجرت عبدهللا اوجاالن به دمشق تا اخراجش از سوريه چندان رابطه

های حزب آگاهی کامل داشت و در (سازمان امنيت رژيم سوريه) از فعاليت مخابراتپوشيده نيست. 
کرد. انتقال کادرهای حزب به لبنان، ارتباط با جنبش فلسطين، می به اعضای حزب هايیمواردی کمک

های آموزشی/نظامی حزب در حلب و دمشق و ... اما خط قرمز واضح رژيم اسد اين بود که جنگ اردوگاه
جغرافيای سياسی سوريه است و هرگونه تالش برای سازماندهی ملت کرد ساکن سوريه  شما خارج از
  ممنوع است!

ای از جنگيد که در همان زمان بخش عمدههای کردهای ترکيه میپ.ک.ک در حالی برای خواست
شدند. نکته اما در اين است که شهروند رسمی آن کشور هم محسوب نمی حتیکردهای ساکن سوريه 

شد در طول دو دهه حضور نيمه  برخالف خواست و نظر پليس سياسی رژيم سوريه، پ.ک.ک موفق
رسمی در سوريه (تا پيش از اخراج اوجاالن از سوريه)، برخی از کردهای سوريه را عضوگيری کند. 

رژيم منحط سوريه، که برای جنگ با رژيم اشغالگر ترکيه در باکور (شمال البته نه برای مبارزه عليه 
  کردستان).

شناختند بلکه هوادار سياسی آن پ. ک. ک. را می بنابراين سنتا بخشی از مردم کرد سوريه نه تنها
های هوادارش در شهرهای دار بودن شبکهی ريشههای حزب دربارهشدند. البته نبايد اغراقمحسوب می

ی ملت کرد سوريه وجود دارد، ای که دربارهکامالً باور کرد. برخالف باور عمومی کردنشين سوريه را
پويايی در اين منطقه وجود داشته است و پ.ک.ک نه اولين جريان  ]3[ی سياسیِ سنت فعاليت و مبارزه



4 
 

و  جا بود و نه آخرين خواهد بود. برخالف موضع پ.ک.ک، جنگ اصلی احزابسياسی در آن
ها در سوريه بوده است. چراکه آن رژيم بعثهای سياسی کرد در سوريه نه عليه ترکيه، بلکه عليه سازمان

ی خاورميانه های منطقهبا اينکه دولت يافتند.دشمن فوری خود را در چارچوب جغرافيای سياسی خود می
رند ، ليکن نمايندگان با هم همکاری دا های تحت قيمومت خود، گاهیدر سرکوب حقوق اساسی مليت

اند. نبايد در مقابل يکديگر ايستاده حتی و دنندار اغلب به يکديگر اعتماد الزم را هاسياسی مختلف اين مليت
بديل سياسی يا  فراموش کرد که فضای روشنفکری کردهای سوريه، ضرورتاً به پ.ک.ک به عنوان يک

  کرده است. يک جريان قابل اعتماد نگاه نمی
  گويد: شهر عامودا می يکی از فعالين قديمی مارکسيست ]4[فؤاد
های سياسی و اصوال روشنفکران کرد سوريه داليلی کافی داشتند که به پ.ک.ک نزديک سازمان«

يا  ها را تحت نظر داشتآن مخابرات (سازمان امنيت بعث)ترين دليل اين بود که نشوند. مهم
ارتباط داشتند. اين روابط امروز بر کسی پوشيده نيست. ما بايد  مخابراتها با تعارف بگويم، آنبی

  »داديم که ضرورتاً همان راه پ.ک.ک نبود.راه خود را ادامه می
  

 يادآوری اين نکته بيان اين مطلب مطلقا به معنای به چالش کشيدن تاريخ اين حزب نيست، بلکه هدف
شود، پ.ک.ک نه اولين تجلی بيرون منتقل میبه » روژاوا«ای که از درون است که برخالف اسطوره

طور تاريخی تنها حزب سياسی فعال و نه به های ناسيوناليستی کردهای سوريه است،سياسی خواست
که چه عواملی به پ.ک.ک اين  پرهوادارترين حزب تاريخ کردها در آن منطقه. اين پرسش مطرح است

  بدل شود. ملت کرد در شمال سوريهفرصت تاريخی را داد که به تجلی سياسی رستاخيز 
  

  انقالب سوريه 
يا حزب فعال اپوزيسيون در  زمانی مردم سوريه عليه استبداد رژيم بعث قيام کردند که عمال هيچ سازمان 

 ی مخالفان متشکل خود،رحمانهکنی بیای و سراسری نداشت. رژيم اسد با ريشهداخل آن کشور نفوذ توده
بينی پيش سلب کرده بود. اما ی مدنی سوريه رااز جامعه ی و تاثيرگذاری سياسیگيرامکان و اميد قدرت

های سياسی گذشته، اتکا به احزاب و گروهدهی نوين سياسی، بیاعتراضات و سازمان  کرد کهنمی
  گسترش يابد. 

اتی های ساکن سوريه از جمله کردها از جهتوان تصور کرد که شدت سرکوب سياسی در ميان مليتمی
های سياسی کردی زير تيغ سرکوب رژيم، عمال مستهلک بسيار شديدتر از ديگران بود. احزاب و سازمان

شده بودند و مخاطبين خود را از دست داده بودند. در چنين شرايطی بود که انقالب مردم سوريه از چند 
قاميشلو و همچنين  عامودای اعتراضات به شمال سوريه نيز کشانده شد. در شهر شهر فراتر رفت و دامنه

ی مهم اين است که به نظر نکته مواردی از درگيری نيروهای نظامی با تظاهرکنندگان ثبت شده است.
ی خودگردانی مناطق کم در لحظات نخستين قيام سراسری مردم سوريه، نشانی از ايدهرسد، دستمی

هر دو با هم!) بر آن تاکيد داشتند، يعنی ( ارتش آزادتبليغات دولتی سوريه و  چه بعدهاکردنشين يا آن
های شهرهای کردنشين آمده بودند ديده طلبی و اعالم استقالل در ميان جوانان معترضی که به خيابانتجزيه

راه با ديگران عليه دشمن مشترک يعنی ديکتاتوری رژيم بعث به شود. در حقيقت مردم کرد همنمی
  آمدند.تظاهرات می

  گويد:ور پ.ک.ک و هوادارنش در تظاهرات میدر مورد حض فؤاد
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آمدند، هواداران در روزهای ابتدايی انقالب، وقتی که جوانان و زنان و مردان به خيابان می«
های های سی نفره، جدا از جمعيت و گاهی در ميان ديگران، با پرچم و نشانپ.ک.ک شايد در جمع
ها را بيش کردم که مردم آنتعارف بگويم: حس میبیآمدند. بگذار احساسم را اوجاالن به خيابان می

شدند، چراکه تصور دانستند! مردم در ابتدای قيام، از حمل سالح نگران میاز حد راديکال می
کردند روزی در سوريه بتوان با سالح به خيابان آمد و اعتراض کرد! گذشته از آن نگران بودند نمی

کنم در مجموع، در داده شود. فکر می ]5[ل کشتار قاميشلوای برای کشتار مثکه به رژيم بهانه
دانستند که نمی حتیگرفت. کردها (آپوئيست) را جدی نمی ]6[هاروزهای ابتدايی قيام، کسی آپوچی

  »خواستند.خواهند. مردم سقوط بشار را میها چه میآن
  

تضادهای ملی و مذهبی درون سوريه ی مهم ديگر اين است که رژيم اسد از همان ابتدا سعی کرد تا نکته
را پررنگ کند. به اين ترتيب، مخالفين اسد که در روزهای ابتدايی بر تمايز هويتی تاکيدی نداشتند، پس از 

گرايانه درون سوريه مدتی به اين نتيجه رسيدند که بايد از ابتدا مقابل هر نوع خواست دموکراتيک سياسی قوم
های ملی درون سوريه، خصوصا بعث بود که مخالفين سياسی خود را از هويترژيم  ايستاد! اين استراتژیِ 

جيش سو زير چتر مخالفان که از يک های نظامی/سياسیطلبی بترساند. سازمانی تجزيهکردها به بهانه
شان تحت کنترل رژيم ها فعاليتشده بودند و از سوی ديگر جهادگرايانی که سال يا ارتش آزاد جمع ]7[الحر

  مهر تاييد زدند.  همگی بر اين استراتژی هاها و جهادیبعث بود و حاال آزاد شده بودند، و نيز ليبرال
ی شهروندان سوريه حساب کرد، توان بر همکاری همهحاال مساله اين نبود که برای سرگونی اسد می

بر همکاری  کردها گيریطلبی و قدرتجلوگيری از تجزيهمساله اين بود که برای سرنگونی اسد و 
کنيم! مخالفين ديکتاتوری اسد به مرور اين ايده را پروراندند که کردها شهروندان سوريه حساب می

  طلبند و خائن به انقالب مردم سوريه! تجزيه
يا سازمان امنيت ترکيه بود.  MITکردها) ساخت و پرداخت  کذايی طلبیمطمئنا بخشی از اين ايده (تجزيه

سياسی اسد از ابتدا راه خود را به سهولت به ترکيه گشودند و در ارتباطی نزديک با دولت چراکه مخالفان 
ی سرنوشت هايی دربارهگرايان/اخوان المسلمين ترکيه عمل کردند. دولت ترکيه هم نگرانیمتمايل به اسالم

کردنشين، متاثر  توانست شاهد قيامی عمومی در جنوب ترکيه و مناطقکردهای سوريه داشت. اين رژيم نمی
های منطقه نيز، کومتحاز شورشی در شمال سوريه باشد. نه تنها برای رژيم ترکيه، بلکه برای ديگر 

تواند کابوسی ناخوشايند باشد. افزون بر اين در ترکيه شورش ملی کردها متاثر از تحوالت سوريه می
چهار دهه است که ايجاد شده است.  ی کردی، به همت پ.ک.ک،گرايانههای يک قيام عمومی ملیزيرساخت

ی کردهای ترکيه نياز بود. اين مساله های انباشت شدهور ساختن خواستای برای شعلهشايد تنها جرقه
ی کردها در شمال سوريه گرايانههای ملیای الزم برای دولت ترکيه بود که نگران پيروزی خواستبهانه

  ها از رژيم اسد پيشی بگيرد.با آنجا پيش برود که در دشمنی باشد و تا آن
ای با گشوده شدن زخم سرکوب های منطقهبه هر صورت هم مخالفين اسد، هم رژيم بعث و هم دولت

  را از دست بازيگران درونی داستان گرفت. . روند حوادث اما کنترل آننبودندها در سوريه موافق مليت
  

  جنگ سريکانی
غيرمسلح توسط ارتش و  ی معترضينِ رحمانهآغاز قيام مردم سوريه و کشتار بیتقريباً چهار ماه پس از  شايد

 ها با رژيم از سویی مسلح شدن اعتراضات شکل عملی گرفت و نخستين درگيرینيروهای امنيتی، ايده
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آميز معترضان در خيابان و تظاهرات مسالمت های کوچکی برای دفاع ازمعترضان آغاز شد. در ابتدا گروه
ی کردند. اندک اندک دامنهبعث اسلحه حمل می های ناگهانی نيروهای امنيتی رژيمِ مقابل يورش ها درآن

  های مسلح پا به ميدان گذاردند. های مسلحانه با رژيم خصلتی عمومی يافت و گروهدرگيری
ين نشی حياتی برای رژيم بعث حفظ کنترل مناطق مرکزی، شام (دمشق)، حلب و مناطق علویمساله

غربی سوريه مثل الذقيه و طرطوس بود. اين اولويت منجر به تمرکز نيروها در اين مناطق و فراخوانی 
ی مسلح به مناطق شمالی که تمرکز يافتهمخالفان سازمان تر شد. در اين بيننيروها از مناطق کم اهميت

لح را در ميان مخالفان ی مستوان دو جريان عمدهتر بود حرکت کردند. میجا کمارتش رژيم در آن
گرايان که خواهان استقرار قوانين النصره و ديگر اسالم(جبههجهادگرايان و  الحرجيشبندی کرد: دسته

يا شورای ملی سوريه بود که تالش کرده بود ] SNC ]8ی سياسی مخالفانشريعت بودند). نماينده
 SNCبه سازمان خود جذب کند.  را هاآسوریهای ملی سوريه از جمله کردها و نمايندگانی از اقليت
ها را به فردای سرنگونی رژيم اسد موکول کرده بود. لذا هيچ ضمانت ی حقوق اقليتهرگونه نظر درباره

  نبود.  SNCای در مورد حقوق ملی کردها در دستور کار لفظی
ً جبهه دنشين را آغاز کرده يورش به سمت شهرهای کر ،النصره)در اين ميان نيروهای جهادی (عمدتا

جهادگرايان موفق شدند شهر  2012بودند و چند مقر ارتش را در اين مناطق تصرف کردند. در سال 
و ديگر شهرهای  دربسبيهروی به العين) را تصرف کنند. و در حال پيشسريکانی (نام عربی آن راس

  مجاور بودند. 
های شهری خود را در اين مناطق ا شبکهاز آغاز تحوالت در سوريه، پ.ک.ک تالش کرده بود مجدد

 ها بود. اما موفق شده بودنددهی آنفعال کند. هرچند که سرعت سير تحوالت بيش از سرعت سازمان
ياد  ِمليس چه که از آن با نامبرخی از گريالهای خود را به اين مناطق برسانند. کادرهای شهری يا آن

توان تصور کرد که در وضعيت رناتيو پيشنهادی آن داشتند. نمیهای حزب و آلتشود سعی در تبليغ ايدهمی
های چشمگيری داشتند. اما مساله در اين وضعيت ها موفقيتی آغازين قيام مردم سوريه، آندر هم آشفته

تعلل و کندی  تنها تبليغ سياسی نبود! چرا که وضعيت منحصر به فرد و خطرناکی که ايجاد شده بود، ديگر
افت. وضعيت خطرناک اين بود که حاال باندهای گانگستری جهادی در حال تصرف يا در حال ترا بر نمی

بودند. از سوی ديگر، ارتش سوريه رغبتی به جنگ  ريزی برای تصرف شهرهای عمدتاً کردنشينبرنامه
  داد.در آن مناطق نشان نمی

تعقيب رژيم بعث بوده است،  ها تحتکار که خود ساليکی از فعاالن مارکسيست کهنه ]9[عمر اودکی 
در برابر يورش جهادگرايان به شهر سريکانی و از آغاز ماجرا شاهد نزديک  دهندگان مقاومتاز سازمان

  آن بود.
هايمان حدود بيست يا بيست و پنج نفر از جوانان اين محله را جمع کرديم. تعداد ما بيشتر از سالح«

ی نظامی نداشت. چند بود. از ميان اين جوانان کسی تجربهبود! اما همين برای مدتی مقاومت کافی 
ها سرانجام اين محله هم به دست جهادی دانستيم کهنفر در چند روز نخست شهيد شدند، تقريبا می

گفتيم که در کجا موضع بگيرند. ها میافتد. اما چند گريال از راه رسيدند. شايد شش نفر! ما به آنمی
ها بود ی شهری آشنا نبودند، به مرور تعدادشان بيشتر شد. همين حضور آندر ابتدا با جنگ چريک

  »کنار ما و برای ما بجنگند! کرد. آمده بودند ی ما را چند برابرکه روحيه
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. آن محله ادفتنيبرد تا حدود دوسال جنگ سريکانی به دست دشمن از آن نام می عمر اودکیای که محله
انقالب ی ابتدايی اهميت دارد، درک اين نکته است که هسته چهنامند. آنمی ]10[»ی مقاومتمحله«را 

فردی در چنين لحظاتی ساخته شد. اجتماعات مردمی، در اثر شرايط زيستی/تاريخی منحصر به روژاوا
گرايان را هايی که نه تنها قصد دفع يورش اسالمشوند. گروههای متحد، برای هدفی مشخص ايجاد میگروه

کنند. اين وضعيت برآمده از يک شرايط ای هم دنبال میهای مشخص سياسی/اجتماعیبلکه خواسته دارند،
تر از رژيم ترور سرتاسری انقالبی در سوريه است، و حاال با يک ارتجاع (از جهاتی) به مراتب هولناک

توان هر کنند. میترين بديل سياسی ممکن را اتخاذ میهای متحد مسلح نزديکاند. هستهاسد مواجه شده
ی جنگ در نظر گرفت، اما شرايط ويژه های مدافع خلقيگانيا  YPGتاريخی برای شکل گيری 

باشد، بلکه  ی.پ.گگيری زمان نمادين شکلی آغاز عملی و همتواند نه تنها لحظهترديد میسريکانی بی
های نمادين از آن روی که کمون آغاز عملی تحول در سراسر شمال سوريه يا روژاوا نيز شمرده شود.

ها مردمی عادی بودند در شرايطی غيرعادی! احتماال کسی از ميان آنان مسلح شکل گرفتند. آن مردمیِ 
ها را برای دفاع از خود متحد ی جنگ بر سر مرگ يا زندگی آنی نظامی نداشت، اما خصلت ويژهتجربه

يابند، از درون اين تجربه است خلق اعتبار مردمی می های مدافعساخت. از درون اين تجربه است که يگان
  دانند.يابد و مردم کرد خود را به شکلی مديون فداکاری گريالها میی بديل پ.ک.ک مخاطب میکه ايده

و چند شهر ديگر برای  ديريکو  رميالنهای تحت کنترل پ.ک.ک آمده بودند، در گريالهايی که از کوه
به مخالفين مسلح رژيم، نيروهای ارتش اسد را از منطقه اخراج کردند. در روايتی گيری از بهانه دادن پيش

های خود را ای بر اين باورند که اين صلحی غير رسمی بين پ.ک.ک و رژيم بعث بود که پادگانديگر، عده
که  هم مخالفان مسلح را بگيرد. هر دليلی رویجلوی پيش در شمال کشور تخليه کند، به شرطی که پ.ک.ک

  پشت اين عمل باشد، به هرحال پ.ک.ک توانست کنترل شهرهای مهم کردنشين را به دست بگيرد. 
شد، کنترل نظامی و سياسی خود را نمايندگی می PYDبه مرور پ.ک.ک که حاال در منطقه توسط 

ها ايجاد شد. مذاکره با مخالفين ها و اطراف شهرها و داخل آنهای بازرسی در ميان راهتحميل کرد. ايست
 SNCای در کار نداشت. بس بارها انجام شد. مذاکراتی که متاسفانه هيچ نتيجهسوری برای اعمال آتش

های بازرسی حمله النصره به ايستقرار کند و از سويی ديگر نيروهای جبههبس برکرد که آتشتالش می
کردند! از سويی پ.ک.ک در اين مذاکرات پيشنهاد تشکيل شوراهای مردمی و کنترل شهرها و مناطق می

گرايان جهادی) اين طرف ديگر (يعنی ارتش آزاد و اسالماز داد، اما شده توسط اين شوراها را میآزاد
  ساخت. اثر میها را بیکرد و يا با عمليات نظامی به مواضع ی.پ.گ آنهادها را يا رد میپيشن

جبهه النصره و ارتش آزاد بارها در مذاکرات با پ.ک.ک خواستار اخراج نيروهای غيرسوری از 
ها در ها نه تنها و ترکها و عراقیی نبرد شده بودند و در مواردی اعالم کرده بودند که ايرانیصحنه

ها از اين اشارات، يک واقعيت در ساير مناطق شمالی سوريه در حال جنگ اند! مراد آن سريکانی که در
ی کردستان در آن عضويت دارند. مشخصا در نبرد ساختار حزبی پ.ک.ک بود که کردهای هر چهار پارچه

انگسترهای جهادی و ی ارشد ی.پ.گ که گاهی طرف مذاکره با گسريکانی برای مدتی طوالنی فرمانده
  ارتش آزاد بود، يک کرد ايرانی بود.

انکار و آن حقوق ملی توجهی به يک واقعيت غيرقابلی زمانی، بیدر اين بازه SNCمهمترين مشکل 
جمهوری عربی ی عربی از بر سر حذف واژه حتی SNCهای ساکن سوريه، از جمله کردها بود. اقليت

محاصره در دريغ ترکيه در اين جنگ و موارد ديگر، يد! حمايت بیبا طرف کرد به موافقت نرس سوريه



8 
 

عمالً نشان داد. ترکيه مرزهای خود را برای انتقال نيروهای جبهه النصره به  هامردم کرد را به آن بودنِ 
های جهادی متحمل شکستی سخت سرانجام اما، جبهه النصره و ديگر گروه سمت سريکانی گشوده بود.

  را واگذار کردند و رفتند.ی سريکانی و اطراف آن منطقهشدند و 
ها داد. آنمردم کرد در سوريه را نشان می آميزپناهی و وضعيت مخاطرهتمام اين حوادث، بی

جمعی اند که ابايی از کشتار دستهدانستند که اگر امروز اسد از منطقه خارج شده، هيوالهايی وارد شدهمی
  دانند.بت کرد بودن کافر میها را باندارند و آن

  

  
  

  
  سازمان و ايدئولوژی بديل

های پ.ک.ک در غوغای جنگ داخلی سوريه به شمال سوريه راه يافت؟ چگونه توانستند از چطور ايده
ی بهره بودند؟ ايدهکه پيش از آن بنا به داليل متعددی از آن بیای برخوردار شوند در حالیپايگاهی توده
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چگونه در » نيروهای دفاع مردمی«و يا » های محلیکمون«، »انقالب زنان«، »کنفدراليسم دموکراتيک«
  شمال سوريه رشد کرد؟ 

ً نمیاحتماال عوامل متعددی را می ی سياسی/تاريخی در توان از وضعيت ويژهتوان برشمرد، اما قطعا
شمار آن های بیفهرست جنگ جنگ درشمال سوريه چشم پوشيد. جنگ سريکانی، شايد امروز تنها يک 

ها باشد. اين تمرين تمامی آن ايده ی آغاز عملیِ نمادين نقطه تواند به طورمنطقه محسوب شود، اما می
ها آموزش دور از هر نوع سازمان يا حزب خارجی عليه شهروندان عادی آغاز شد. کسی به آنجنگ به
را در ميدان يک جنگ يافتند. مردم خود را در شکل  حمل سالح نداده بود که ناگهان خود مقدماتیِ 

شان، قيامی عليه آن بود که در سوريه، کشور متبوع ی اين عملدهی کردند. زمينههای محلی سازمانهسته
اند. پس برای بديلی رو شدهگرايی عميق روبهديکتاتوری رژيم فاسد اسد رخ داده است! حاال با يک واپس

  بايد بجنگند که اسير يا کشته نشوند. ،تر از آنساده حتیند، يا بهتر بايد مبارزه کن
ها حاضر شدند. اين بهترين در اين وضعيت ويژه بود که نيروهای پ.ک.ک ايثارگرانه در کنار آن

شان دست رحم اطرافها تنها کسانی بودند که در جهان بیی تبليغ ايدئولوژی بود، تبليغ عملی آن. آنشيوه
ای نشدند؟! ی تودههای ديگر موفق به کسب يک وجههردند. اما تنها مساله اين نبود. چرا گروهياری دراز ک

دهی که قدرت بسيج و سازمانپاسخ اين است که احتماال گروه ديگری در آن مقطع وجود نداشت و ديگر آن
  پ.ک.ک را نداشتند.

و  دهیسازمانط ويژه شد: در حقيقت دو عامل اصلی منجر به پذيرش عمومی پ.ک.ک در آن شراي
های جهان، ترين ارتشی بيش از سی سال جنگ با يکی از بزرگ. تجربهايدئولوژی ناسيوناليستی ُکردی

ديده ساخته بود. معنای اين گفته زمانی مشخص از نيروی نظامی پ.ک.ک يک ارتش با تجربه و آموزش
فين در جنگ سريکانی (تنها برای مثال در اين شود که برای مثال به تلفات طرفين و تعداد نيروهای طرمی

توان جنگ) نگاهی بيندازيم. در آن وضعيت جنگی به راحتی و با کمک يک دولت خارجی مثل ترکيه می
   ]11[ها داشت!توان تضمينی برای بقای آنی مسلح تاسيس کرد، اما نمیيک گروه چند ده نفره

مل است. طبيعی است که قدرت جذب در حين عمل را يک سازمان آماده با ساختاری آماده در حال ع
دهی را ارائه کند. امکانات لجستيکی متعددی دهی و خود سازمانتواند به مردم امکان سازمانيابد. میمی

  ی موعود فداکارانه در کنار مردم کرد قرار گرفته است. دارد و در لحظه
نيز تکرار شد. در  2014عراق در سال  ی شنگال در شمالهمين اتفاق به شکلی ديگر در منطقه

مسيحی نيز در آن  حتیکه داعش در تعقيب مردم شنگال (که عمدتا ايزدی بودند، اما اقليت شيعه يا حالی
يا حزب دموکرات کردستان عراق (بارزانی) نه تنها از  KDPهای کردند) بود، پيشمرگهمنطقه زندگی می

ی نزديک شدن داعش نيز مقابل ارتش داعش فرار کردند، بلکه از تحويل سالح به مردم شنگال در لحظه
آتش محافظ برای مردم  ،هايی سبکی گريالهای پ.ک.ک با سالحنفره 9ی خودداری کردند. يک دسته

ای که نه ارتش گشايند. در لحظهيی برای گذار مردم از شنگال به روژاوا میراهرو کنند. و نهايتاايجاد می
دهند، ها نمیکشی ايزدیاهميتی به نسل ،های بارزانی و نه هواپيماهای ائتالفعراق، نه پيشمرگه

دهند که نيروی قابل اعتماد در ايستند و عمال نشان میها میگريالهای پ.ک.ک فداکارانه در کنار آن
  کنند.معرفی می ]12[نيروهای مدافع خلقها عمالً خود را به شکل اند. آنترين لحظهریضرو
ها مجبور شدند که به دنبال بديلی برای از سويی ديگر مساله برای مردم کرد تنها جنگ نبود. آن 

وضعيت موجود بگردند. پ.ک.ک حزبی بود که يک ايدئولوژی آماده برای ارائه داشت و يک برنامه 
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مردم کرد دريافتند که برای بقا در اين وضعيت دشوار به بديلی مترقی نياز دارند که نه تنها  برای آينده.
که بايد رويای بل، کنداميدهای دموکراتيک قيام عمومی مردم سوريه عليه ديکتاتوری رژيم اسد را برآورده 

ترين کمبودهای قيام مردم سوريه بود. اين مساله يکی از جدی گو باشد.پاسخاحقاق حقوق ملی ُکردی را نيز 
دهی مردم را داشته باشد. از سويی ای وجود نداشت که توان سازمانجا سازمان يا حزبی با نفوذ تودهدر آن

ی مخالفان سياسی به گذار از رژيم اسد به تنهايی کافی نبود. بديلی منسجم و نظری ديگر، اشارات عمده
  آمد. وجود نداشت يا به چشم نمی ندهبرای آي

دهی و های موفقيت پ.ک.ک در سوريه باشد: سازمانترين درستواند يکی از جدیاين دو مساله می
يا  تبليغات اين ايدئولوژی با حد ی بديل را داشته باشد. اما بايد ديد تا چهای منسجم که توان ارائهايدئولوژی

حاکم  دولتدموکراسی بیخوان است. آيا حقيقتا در روژاوا شود هممی که از منطقه صادرتبليغاتی  ضد
ترين شکل خود به وقوع پيوسته است؟ آيا روژاوا همان در راديکال انقالب زناناست؟ آيا در روژاوا 

 را به دوش بکشد؟ داریمبارزات ضد امپرياليستی يا ضدسرمايهای است که قرار است بار تاريخی منطقه
ً آيا در روژاوا  قرن بيست و يکم است؟ ب اکتبر؟ يا انقالب چين؟ يا آيا فلسطينِ مثل انقال انقالبی  حقيقتا

اجتماعی رخ داده؟ به اين معنا که دگرگونی طبقاتی اتفاق افتاده است؟ يا تنها انقالبی سياسی يا شايد 
  شان ايجاد شده است؟ها در کاربست زبانیی حق عمومی اقليتانقالبی در عرصه ،محدودتر

  های ديگر دنبال کرد.ها و سواالتی بيش از اين را بايد در نوشتهاين
  

  هايادداشت
 ی غربیِ روژاوا در زبان کردی به معنای غرب است. کردستان سوريه را به نام کردستان غربی يا پارچه .1

  دانند.بزرگ می کردستانِ 
ای را نکته» روژاوا«در مورد » ارتش آزاد«های نزديک به ی تحليلجا شايد بهتر باشد که دربارهدر اين .2

نمايی محض هايی از اين دست عمدتا به يک افراط مخرب يا به بيانی بهتر، يک سياهدر نظر گرفت؛ تحليل
يک  MITها، جدا از سرسپردگی به شت اين تحليلشوند. شايد دليل نه چندان پنهان در پس پمنتهی می

خواستيم اما قادر به عملی ها توانستند کاری را انجام دهند که ما میچرا آن«مکانيسم دفاع روانی باشد: 
برآمده » ارتش آزاد«از سوی جريان نزديک به » روژاوا«بخشی از اتهامات افراطی به » ساختن آن نبوديم!

  نه است. از يک حسادت خشن کودکا
ها ارائه کرد که برخی از آن های سياسی کرد در سوريهاز احزاب و سازمان توان ليست بلند بااليیمی .3

اعتماد مشکوک و بی اند. رژيم بعث به کردهای سوريهها پيش از پ.ک.ک در سوريه دست به عمل زدهسال
هراسيد، بلکه از حضور قدرتمند ها میميان آننه تنها به اين دليل که از ايجاد جنبشی ناسيوناليستی در  بود،

های ای که خود را گاه به شکل سازمانی ناسيوناليستی در ميان کردهای سوريه نگران بود، انديشهانديشه
  کرد.آشکار می سياسی ضد رژيم اسد

  .نام مستعار .4
ی فوتبال ميان يک تيم عرب و است. در يک مسابقه 2004ی او به قيام در شهر قاميشلو در سال اشاره .5

های صدام حسين به ورزشگاه آمدند و هواداران کرد را با شعارهايی مثل کرد، هواداران عرب با عکس
شی فراتر رفت و به مورد اهانت قرار دادند. درگيری از سطح استاديوم ورز» کنيم!اينجا را حلبچه می«

شورشی در سطح شهر گسترش يافت. ارتش رژيم بعث معترضين کرد را که عمدتا جوان بودند، به گلوله 
ی اين حادثه تا به امروز مبهم باقی مانده است. برخی از مخالفين گيری پ.ک.ک دربارهبست. موضع

گيری شفاف با اجتناب از موضع در سوريه فعال بود، PYDپ.ک.ک بر اين باورند که پ.ک.ک که با نام 
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که برخی از هواداران ی آن حوادث، جوانان را به آرامش و دوری از خشونت تشويق کرد. در حالیدرباره
  دار برای ملت کرد مهيا نبوده است.پ.ک.ک معتقدند در آن زمان شرايط الزم برای برپايی قيامی دامنه

  شود.ی عبدهللا اوجاالن (آپو) اطالق میفلسفه آپوچی يا آپوئيست، به هواداران نظريه يا. 6
. افرادی کردسياسی بخشی از جمع ابتدايی مؤسس ارتش آزاد را فراموش » طلبیفرصت«نبايد خصلت  .7

ها در سرکوب و کشتار مردم سوريه پس از آغاز انقالب دست داشتند و تنها با اولويت منافع که خود تا مدت
توجهی گيری بخش قابلکننده در تصميمضرورتا عنصر تعيين» گاهی سياسیآ«شخصی تغيير موضع دادند. 

  گذاران ارتش آزاد نبوده است.از بنيان
8 . Syrian National Council 
9. Omer Evdeki 
10. Taxa Berxwedan 

ی شهر هايی جالب از وضعيت آشفتهتواند ايدهمی My Paradise (2016)در اين مورد مستند  .11
ی عرب اهل شهر سريکانی های فيلم، يک خوانندهسريکانی در اين جنگ را ارائه دهد. يکی از شخصيت

ی معمولی پاپ بوده و حاال پس از شروع قيام مردم سوريه به اسالم است که تا پيش از جنگ يک خواننده
ی نظامی به تماال به کمک ترکيه) پس از آغاز جنگ در سريکانی يک دستهجهادی متمايل شده است. او (اح

  ای برای افراد نداشت.های مسلحی چندان هزينهکند! ايجاد چنين دستهنام خود تاسيس می
  يا نيروی مدافع خلق است. Heza Parastina Gelنام ارتش پ.ک.ک  .12

  
  


