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کوبانی؛ رمز سیاست

 احسان پ.

- خطری دنیای امروز را تهدید می کند: خطر کمونیسم.1

لل روز را به شب می رساند که دیگر هیییچ 2  بییدیلیجییایگزین و- لیبرال دموکراسی سال هاست در این خیا
برای سرمایه داری وجود ندارد و گمان می کند که امروزه، به سادگی می توان به جای اقتصاد سییرمایه داری

اا از «سرمایه داری» من وتییو نوعی علم اقتصاد که همگان - از رسانه های مبتییذلی چییون )1(سخن گفت. صرف
ججه می یابند. اا مو گرفته تا دانشکده های به اصطل ح معتبر اقتصاد در دانشگاه های بزرگ جهان- آن را شهود
جح ش و هیییییر نیییییوع بیییییدیلی بیییییرای سیییییرمایه داری چییییییزی نیسیییییت مگیییییر تیییییو

 بییه مبییارزه)2(بربرییت، ارتیاع و وایی گراییی جالب آن که حتی ایدیولویی هایی که علیه ویعیتییی کنییونی
برمی خیزند نیز همگی در یک نقطه اشتراک نظر دارند: تنها بییا اقتصییاد سییرمایه دارانه می تییوان نهادهییای
اجتماعی و سیاسی را مدیریت کرد. هر نوع بدیل سوسیالیستی محکوم به شکست است. برای بهره منییدی
اا همه چیز، باییید بییه سیاسییت های بانییک از تکنولویی، «دان ش»، امکانات درمانی و خلصه همه چیز، مطلق
جهانی و صندوق بین المللی یول و شرکت های خصوصی چندملیتی و بازار بورس و ... تن داد. بله، ویعیت
ال خوب نیست. اما راه حل هایی نیز وجود دارد. تنها به این شرط هر اصییلحی کییه دلتییان خوب نیست. اص
جط قرمییزی وجییود نییدارد مگییر بخواهد را می توانید انیام دهید که «نظم موجود» را بر هم نزنید. هیییچ خی

سرمایه. 

ودوالتر بنیامین- 3 ی وج چ بحران ر هی ه دیگ ت ک  زمانی گفته بود که «اصلی ترین بحران امروز این اس
اا هیچ چیز تغییر نکند». وقتی بحرانی در کار نباشد سیاست مداران، ندارد». «همه چیز تغییر می کند تا نهایت
ش ش کامل به کار خود شن بخ ش خصوصی در آرام کارشناسان سیاسی، فرماندهان نظامی، بورس بازان و مدیرا
می یردازند. هیچ کی مزاحم نیست. ویعیت گرچه چندان خوب نیست، اما به هر حال رو به جلو حرکییت
می کنیم. چشم انداز توسعه داریم. نگران نباشید. همگان شانی این را دارند کییه موفییق شییوند. مییدت های
مدیدی بود که قدرت های جهانی هیچ خطری یی ش روی خود احسیاس نمی کردنید. میدت ها؛ تیا ییی ش از

 به یک «نام» تبدیل شود.کوبانیاین که 

 ویعیت تکراری همیشه ی تاریخ است، ویعیتی است کییه حییاکمبنیامین- ویعیت استثنایی که به قول 4
 را بشکند. یعنی هر آنچه را که خود ویع کرده و به آن قداستی خاص بخشیدهنوموسمی تواند در لحظه 

شی یلیی، که میری قانون است، «در باب ویعیت استثناء تصییمیم از میان بردارد. حاکم می تواند به میانی
بگیرد». به جرأت می توان گفت که آنچه لیبرال  دموکراسی را تا به امروز سر یا نگاه داشییته اسییت همییین
تصمیم های حاکم در باب ویعیت های استثنایی بوده است. ویعیت استثنایی، که حاکم تعیین گر آن است،
شد تنها یکی از سویه های مازاد لیبرال دموکراسی است. یادمان باشد که لیبرال دموکراسی یک سویه ی مییازا
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 ویعیتی استثنایی که این بار مردم، و نه حاکم، در باب آن تصمیم می گیرند. ویعیتی که)3(دیگر هم دارد.
مردم می توانند «نه» بگویند. می توانند در مقابل ویع و نظم موجود به یییا خیزنیید. اگییر سییویه ی نخسییت
ویعیت استثنایی یاسدار ویع موجود است، سویه ی دوم می تواند همان سییویه ی رهایی بخشییی باشیید کییه

 هسییتند کییه می تواننیید در بییابکوبانی مردمویعیت موجود را، در تمام شئون آن، نفی کند. این بار این 
ویعیت استثناء تصمیم بگیرند.

ت های کوبانی مردم- 5 یانه ی تروریس ل حملت وحش ه در مقاب ت ک داع ش بی ش از یک سال ونیم اس
 تا به این لحظیه کیه بیسیت وچندمین روز محاصیره اش را یشت سیر می گیذاردکوبانیایستادگی می کنند. 

انه ای کل جان ه ش وز ب شهدای بسیاری به خود دیده است. بسیاری آواره شده اند. اما نیروهای مردمی هن
مقاومت می کنند. آنان الگوی جدیدی از زندگی را رقم زده اند. زندگی ای دیگرگونه. زندگی ای که مبارزه 

را نه برای مبارزه، بلکه برای رهایی بخشی و آزادی می خواهد. خطاب این مبارزه نیز خطابی عام است: زن
ککرد می جنگند. مبارزه ای که تنها بر سر رهایی  ککرد و غیر  نیست، بلکه به سرنوشییتکوبانی مردمو مرد و 

شن  مییردمهر مبارزه ای در هر جای جهان گره خورده است. مبارزه ای برای حقیقت. آن جا که مبارزه ی تکییی
ی وکوبانی جل اا ک ارزه ای مطلق ورده: مب د خ ان در راه آزادی ییون ر جیای جه ی در ه  با مبارزه ی هر کس

جهان شمول.

- کمونیسم نه یک ایدیولویی سیاسی است، نه ییک راهییبرد و اسییتراتژی و نیه یییک هیدف. کمونیسیم6
شض هرگونه سیاست و سیاست ورزی است. اگر «سیاسییت» را مشییارکت مییردم در یییک مبییارزه ی یی ش فر
رهایی بخ ش و تیربه ی امر مشترک در نظر بگیریم، یی هر نوع سیاستی لجرم کمونیستی است. در اییین

و  توانسییته اند رقم زننییده ی عییالی ترین و البتییه غافل گیرکننییده ترین شییکل «سیاسییت»کوبییانی مردممعنا 
باشند. سیاست؛ آن هم در عصری که آکادمی و رسانه یا به یای هم می کوشند تا همه چیز را کمونیسم»«

شپ جهانی- دچار تعیب و سردرگمی کرده است. درسییتکوبانیسیاست زدایی کنند.  ، همه را -من جمله چ
مییردمدر زمانی که نظام سرمایه محور می توانست با اطمینان خاطر مرگ و یایان کمونیسم را اعلم کنیید، 

شت اشتراکی بدهند. سکوت جامعه ی بین الملل درباره ی کوبانی  را نیییزکوبانی توانستند معنایی تازه به سیاس
درگیر شد. نباید برای از بین بردن آن کوشید،کوبانی باید در همین چارچوب فهم کرد. نباید با عاریه ی 

بهترین کار فراموش کردن آن استی

ککردکوبانی مردم- مبارزه ی 7 ککرد است از آن رو کییه بییه)4( مبارزه ی خلق   هست و نیست. مبارزه ی خلق 
میانیی کردها و سازمان دهی های ی.پ.گ و ی.پ.ی صورت می گیرد. به هر روی، نمی توان این مبییارزه را
شن آن جدا کرد. هر سیاستی لجرم در مویعی مکانی، زمانی، ملیتی، قومی، زبانی و ... از مویع خاص و تکی
جقق می شود. کسانی که می کوشند اهمیت مبارزه ی مردم کوبانی را با برچسب های ناسیونالیستی خاص متح

دهند، این نکته ی اساسی را نادیده می گیرند که سیاست سویه ای تکین و متصل به ویعیت کمرنییگ جلوه 
مشییخص و خاص دارد. اما به یک معنا این مبارزه، مبارزه ی خلق کرد نیست، بلکه مبارزه ی انسانیت علیه
جلی و جهان شمول آن را نشییان می دهیید. جح ش و سرمایه محوری است. خطاب عام این مبارزه سرشت ک تییو
مییردم کوبانی می خواهند اعلم کنند که کردها کسانی نیستند که در رسانه ها بازنمایانده می شییوند. آنییان
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خواهان این هستند که تصویر یبط شده ی کردها را بازیی گیرند: ما می خواهیم «کرد» بودن خودمییان را،
 فقییطکوبییانی، «کوبییانی مبارز ی.پ.ی در میسا عبدو. بنا به تعبیر )5(با ییوند کرد با انسانیت، بازیی گیریم

شی همه ی مردمییان منطقییه اسییت.   مقییاومتکوبییانینماد رهایی و آزادی کردستان نیست، بلکه نماد آزاد
بشریت است؛ و ما از همه ی بشریت می خواهیم که ما را در این مبارزه مورد حمایت قرار دهنیید». سییقوط

شط انسانیت است. اما یادمان نرود که ییروزی کوبانی  نیز درس بزرگی برای تمییام مبییارزان راهکوبانی سقو
شن رهایی است: این که می توان زندگی ای یک سر دیگرگونه را تصور کرد و آن را زیست. جهان شییمول بییود

 توانسته شکل دیگییری از زنییدگی را رقییمکوبانی در این مسئله نهفته است که اگر مردم کوبانیمبارزه ی 
بزند یی هر کسی در هر جای جهان نیز می تواند به شکلی دیگر زندگی کند.

ی کوبانی مردمی- زنده باد مقاومت 8

***

یانوشت ها:

) اشاره به سخن ریچارد رورتی، فیلسوف یراگماتیست آمریکایی، مبنی بر این که دیگر نباید گفت اقتصاد1(
اا باید گفت اقتصاد. چرا که آشکار گشته که هیچ بدیل دیگری برای اقتصاد وجییود سرمایه داری، بلکه صرف

جور همانا اقتصاد   است.سرمایه دارانهندارد. تنها اقتصاد متص

اا با ویعیت 2( . ویییعیتموجییود می جنگنیید و نییه ویییعیت کنونی) منظور ایدیولویی هایی است که صرف
 همین ویعیت فلکت باری است که سرمایه داری به وجود آورده: جنگ به عنوان امییری عییادی وموجود

یذیرفتنی، مردن به خاطر گرسنگی، کشتارهای دسته جمعی، شیوع بیماری های کشنده و ... . اما بسیییاری از
اا با ویعیت کنونی می جنگند. آنان سلطه ی سرمایه و بازار سرمایه محور را می یذیرنیید و ایدیولویی ها صرف

 خییودداعیی شمی کوشند توح ش خود را در قالبی دیگر، و البته بییاز بییه میییانیی سییرمایه، نمییای ش دهنیید. 
بارزترین نمونه ی این ایدیولویی هاست. بدین صورت که از طرفی لیبرالیسم، دموکراسی، آزادی، تفریحات

 را نفی می کند، اما از طرف دیگییر سییلطه ی سییرمایه بییر تمییامغربیکامپیوتری، فوتبال و خلصه هر چیز 
شئون زندگی انسان را با آغوش باز می یذیرد. شاهد این مدعا نیز مشارکت وی در فروش نفت به ترکیییه

و شرکت در بسیاری مبادلت تیاری دیگر در سطح جهان است.

ادیور در 3( ازدهم) در این باب بنگرید به مقاله ی درخشان مراد فره ز ی دت ازاد و قواع ویه های م  : «س
ایافی لیبرال دموکراسی».

ا4( رجمه ی طاه ارز ی.پ.ی/ی.پ.گ»، ت دو مب ) بنگرید به: «کوبانی سقوط نمی کندی، مصاحبه با میسا عب
.یراکسییزینالی در 
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شهریور 5.یراکسیی راه به کاربردن وایه ی مردم»، آلن بدیو، ترجمه ی مارال س. در 24) بنگرید به: «5(
13۹3
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