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روژئاوا مارش

«منجنیق»در هم صدایی با 

۱.  
تمییام روژئییاوا در چیییزی هر و شود می آغاز روژئاوا از چیزی است. هر زمین ثقل مرکز روژئاوا روزها این
خودش، نام با امروز شد، می سوریه» خوانده «کردستان جعلی نام با پیش چندی همین تا که شود. جایی می
از ی پشتوانه به حتا را خودش نام که چرا شود؛ می خوانده «روژئاوا»، نام با ردم» ب س «م ه پ ت. گرفت اس

کنیید. «مییردم» روژئییاوا می تعریییف نییو از و دوبییاره را چیزی هر که است سرزمینی آن روزها این روژئاوا
تت دنبال به که آنهایی و کییرده سییاقط اعتبییار از را شییوند سییهیم وضعیت در تا بودند ملی» خودشان «دول
ی حکم و آزاد تجارت از غیر شان سوابق تمامی با و شان شمایل تمام در آنها است داده نشان چ ران ار هی ک

تت از توانند نمی حتا و بکنند توانند نمی دیگری های کننید. ناسیونالیسیت محیافظت خودشان امر «ملت» تح
ه است کرده پاچه دست چنان را ایرانی د ک ذف ها سیال از بع ادین ح و سیاسیی پشیتیبانی و کوردهیا نم

های اسییت». شییکاف ایرانییی کییردی «هییر بکشند نعره داعش، با نوا هم کوردستان، سرکوب از ایدئولوژیک
آذربایجان مردم بخش رهایی مبارزات سنت میان عمیقی فارق خط و کرده مل بر را آذربایجان در موجود

اند، نوشییته و انیید آورده زبییان بییه را کورد مبارزان کشتار و کوبانی سقوط آرزوی که ای فاشیستی جریان و
آشکار امکان آن و خیانت ۸۸ های خیابان در خودشان جمعی گی سوژه به که را است. آنهایی کرده ترسیم

تت بییه را خودشییان کییه است. آنهییایی زده «خیابان» پیوند به دوباره کردند، تکذیب را شده منتخییب دولیی
را روژئاوا از حمایت هم خیابان در که اند شده اعتبار بی چنان حال سلحشور گران مطالبه آن بودند، فروخته

تر «رییس از تنها و سییرکوب ها سییال از بعیید خاورمیییانه در کننیید. چییپ گییدایی تواننیید محییترم» می جمهو
ارجییاع آن بییه که دارد جایی گوید می برابری تاسیس امکان از رهایی، از انقلب، از وقتی حال نشینی عقب
تی حقوق منطق ناکارآمدی واقعی. روژئاوا و است دسترس در که جایی دهد، است کرده برمل را اخته بشر

هییم آن دهیید، نمی انجام نوشتن عاجزانه های نامه و مسلط های قدرت از التماس از غیر بزرگی کار هیچ که
تی سیاست آن در که کارزاری گرماگرم در ثیر را خودش مردم ر و تک ایی ه خیر را کج رده تس ت. ک اس

های خیابان از کپنهاک، در فرودگاه سالن تا هامبورگ در قطار مرکزی ایستگاه را. از ها رسانه و را ها خیابان
روژئییاوا مییارش این تهران، های میدان تا برلین های میدان از کابل، تا لهه از سنندج، های خیابان تا پاریس

۱  | صفحه

https://www.facebook.com/video.php?v=820108074720082


Praxies.org پراکسیس                                                                     

تم چندین بودیم ایستاده که آنجایی از ما روژئاوا از خروشد. بعد می که است ییم. روژئاوا آمده جلوتر بلند قد
وضعیت. برابر در ماست ی همه سنگر

۲. 
مییا (و است زده هم بر را ها کتاب و حساب و معادلت تمامی که است ناپذیری بینی پیش امر همان روژئاوا
اب بازاری های کلمه از استفاده برای داریم تعمدی ت و حس اب) درس ایی در کت ه آنج اعی ک ترین ارتج

میدان که آنجایی بود، رفته یغما به هایمان انقلب که آنجایی در درست بود، کرده باز دهان تاریخ ی حفره
و شییده قدرت خلع های ارتش ظفرمند بازگشت ی منطقه در بودند، کرده ادغام وضعیت در هم را التحریر
آرمییان از و کشیییده قییامت و استوار است، برافراشته قد روژئاوا ناتو، های موشک با امپریالیستی ی مداخله
السییل»ح». علییی شنویم: «حییی می را صدایی خاورمیانه گلوی از دیگر بار کند. یک می حفاظت رهایی جمعی

که است مردم ی شده سازماندهی ی اراده کند. تنها می خطاب را ما تمامی که روژئاوا از است فراخوانی این
از غیر مردم و دارد چیز همه بزند. دشمن نقب منتظر ی آینده سمت به موجود وضعیت درون از تواند می

امییروز از ندارنیید. آینییده چیز هیچ کنند، می بنا را آنها خودشان که مقاومتی های ارگان از غیر شان، انضباط
شود. می آغاز

۳. 
محییدود فقط المللی بین ماهیت بود. این نگرفته خود به المللی بین ماهیتی امروز مانند گاه هیچ شاید فاشیسم

فاشیسییم« المللییی بین نیسییت. مییاهیت دنیا ی گوشه چهار از آن سربازگیری و داعش اهریمنی ی جاذبه به
فقییط کییه اسییت خاورمیییانه در موجییود نییامرئی و مرئییی هییای جاذبه از برآمییده چیییز هر از داعش» قبل

صید کشیدن دندان به برای را کارکردهایش و ها خصلت نیروها، و بکشد بو را آن تواند داری» می «سرمایه
از دار سییرمایه ی طبقه بییر حییاکم الیگارشییی بیردن سییود سییرمایه» و «گردش از آورد؛ هم گرد منطقه در

ام به گام تحقق تا داعش، توسط نفت فروش و خاورمیانه در اسلحه دلری میلیارد هایی جایی جابه داف گ اه
«اسییراییل» و تضمین را خام منابع و انرژی چپاول که خاورمیانه خصوص در بزرگ های قدرت استراتژیک

آور تهوع های ژست و دیپلماسی از کند، می تثبیت و منتقل امن ی حاشیه به خاورمیانه منازعات مرکز از را
سیاسی، و مذهبی های خشونت کردن کانالیزه برای پنهان و آشکار های تبانی تا سیاسی مقامات داعش ضد

داعییش علیییه کییه میترقی سازماندهی هر سر زدن تا ترکیه امن مسیر از جهادی های کش آدم ترانزیت از
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تت این گردان است. صحنه ایستاده فته و متناقض ظاهر به وضعی ک آش ی بین ائتلف ی درت از الملل های ق
کنند. می دنبال خاورمیانه در را مشترک منافعی که است جهانی و یی منطقه

۴.
ی نگاه ی شیوه به اگر بود خواهد استراتژیک خطایی لط، سیاس ش مس روه را داع ادگرای گ ذهبی» «بنی م

بییه اینک هم و است دادن روی حال در خاورمیانه در پیش ها دهه از که را آنچه ماهیت عبارت، بدانیم. این
می تفسیرهای دل باب و موهوم چیزی به رسیده خود اوج الب و رس ل غ د می تقلی ته و ده لی ی هس اص

عبییارت بیردن کیار کنید. بیه می محییدود خشین و نظییامی گروهی به را آن و پنهان را منطقه رویدادهای
تییرم بییا صییرفن را هیتلییر جنگییی ماشییین بخواهیم که است آن مثل داعش ی مذهبی» درباره «بنیادگرای
فاشیسییم ایییدئولوژی از سطوحی به محدود تنها که را آنچه و دهیم توضیح نژادی بنیادگرایی و نژادپرستی

بعد حاکم داری سرمایه غایی و کننده تعیین نقش و دهیم تعمیم آن نتایج و سطو»ح مقدمات، ی همه به بود،
بگیریییم. نادیده را فاشیسم گیری قدرت به منتهی های سال المللی بین سیاسی آرایش و جهانی اول جنگ از

و دارد آن های خشییونت و داعییش تثییبیت و تاسیییس در مهییم نقشییی هییم مذهبی بنیادگرایی شک بدون
اییین با کند، می ایفا نظامی شبه گروه این ی بدنه تحریک و ترغیب سربازگیری، در را کلیدی نقشی چنین هم

در کشییور چهییل اتحییاد رغییم علی داعییش چییرا بگوید ما به که است آن از ناتوان مذهبی بنیادگرایی همه
مییذهبی بنیییادگرایی داشییته؟ خییود تهاجمی های پروژه در پیشرفت و جلو به رو روندی ضدداعش، ائتلف
ثانوی اطلع تا که گفت نخواهد هرگز و گوید نمی ما به چیزی آن پنهان دیپلماسی و داعش بقای ی درباره
نظم علیه تهدیدی تنها نه انقضائش- اتمام تا کم دست- است. داعش جهان بر حاکم نظم از بخشی داعش
ونی ی برهه در بلکه نیست، موجود داری سرمایه ی کن م آن از بخش ه ه مار ب ی می ش م رود. بخش از مه
ون و فعال را ها ارگان که حاکم نظم های برنده پیش و ها محرک ازه خ ه ت ای رگ ب ق آن ه د. می تزری کن
ین نظم اقتصادی و سیاسی های بست بن و ها بحران در که است سیستمی عریان خشونت همان داعش پیش

نیه را داعیش میاهیت کیه است گویایی عبارت شود. فاشیسم می تبدیل فاشیستی نظمی به و تابد برنمی را
اقتصییاد مییاهیت و هییا ملت و ها دولت مناسبات از بستری در بلکه بریدن سر و کشتن و جنایت در لزومن

ه همکاری المللی، بین مجامع تعلل و سکوت ترتیب این دهد. به می توضیح داری سرمایه ا ترکی ش ب و داع
تنهییا و... نییه کوبانی های تپه بر داعش پرچم برافراشتن اجرای ححسن بر کشور این ارتش های تانک نظارت
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نکییرده، مختل را آن هرگز تنها نه داعش که است نظمی از صیانت ی دهنده نشان بلکه ندارد، شگفتی جای
است. گرفته قرار نیز آن ارتقای و بازسازی خدمت در بلکه

۵.
ای خود در «اوجالن» را روزی که است. شهری تاریکی این در روشنی ی نقطه کوبانی ود، داده ج روز ب ام

ه یی مکان/ جامعه در فاشیستی است. نظم فاشیسم المللی بین ائتلف برابر در مقاومت ی عرصه ترین مهم ب
که داعش تصرف تحت مناطق بیشتر الگوی از که است یی منطقه تنها است. کوبانی شده مختل کوبانی نام
ثییابت عمل در و نکرد پیروی کردند، تسلیم داعش به یک به یک را شهرها مردمی سازماندهی فقدان در

ایییدئولوژی توسییط آنچییه بییرخلف و است ممکن بلکه ضروری تنها نه فاشیسم برابر در سازماندهی کرد
شییرایط دل از نییاموجود» و مییر« خواسییت راه از شود، می هست» نامیده« آنچه طبیعی» و و نرمال« مسلط

کییه هییایی آرمان پای کشیدن میان به و است ناممکن امر احضار کوبانی آید. مقاومت می دست به ناممکن
ائتلف نیروهییای که است وضعیتی دل به بودند نامیده یافته پایان را اش دوران تاریخ ی خودخوانده فاتحان

و اسییت ضدوضعیت» ایسییتاده« در کوبانی که است مسلم اند. بنابراین آمده منطقه به آن از حفاظت برای
تنهییا توان می که کرد ثابت بازگرداند. کوبانی مستقر نظم به را وضعیت توان می که است آن حذف با فقط

سیسییتم کییدام داعییش عنییوان پشییت کییه داد نشییان و برانییداخت فاشیسییم ی چهییره از نقاب مقاومت با
اسییت. هییایی دولت چییه منییافع ی کننییده تامین منطقه نوین نظم و است خشونت کردن فربه اندرکار دست
سییکوت هییا کانتون خییودگردان وضییعیت ی دربییاره که اصلی جریان های رسانه غیاب در داد نشان کوبانی
و بودند خبری سانسور در شهر ی محاصره حال در وضعیت برابر در ها مدت تا و بودند کرده اختیار مطلق

قییدرت به اتکا با توان می اند، ساخته آماده پیش از کرد» را سقوط «کوبانی تیتر درشت های فونت اینک هم
ی همه کنیید، سقوط شهر اگر حتا که بود امیدوار و زد مقاومت به دست کرد، افشا کرد، رسانی اطلع مردم

شد. خواهد گرفته پس باز دوباره شده پایمال و رفته غارت به های عرصه

۱۳۹۳ مهر ۲۱

لینک به متن و موزیک ویدئوی «مارش روژئاوا» در صفحه ی فیسبوکی «منجنیق» منبع:
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