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 بیاموزد کوبانی از باید چپ که چیز چهار

The Disorder of Thingsاز:  برگرفته

احمدی ترجمه: ناصر

سیاسسست مسسسیر بسسسا چه که است شده تبدیل ژئوپولیتیکی ستیزهای مرکز به کوبانی کوردنشین شهر اخیرا
آن بسسا» اسلمی دولت« سوی از کوردها که تهدیدی مقابل در سکوت ها ماه از بعد. دهد تغییر را خاورمیانه

علنسسا» الملسسل بین ی جسسامعه« گرچسسها ست،ا نشسته کوبانی رویدادهای ی نظاره به دنیا سرانجام بودند، مواجه
شسسامل غربسسی، نسساظران هسسای واکنش از بسیاری رفت می انتظار که طور همان حال، این با. است مانده ساکت

بسساقی بریتانیسسا و آمریکسسا امپریالیسم از چندمی دسته نقدهای ی زمره در فعالین، و نگاران روزنامه کارشناسان،
از پوشسسی چشم بهسسای بسسه اغلسسب فوق، انتقادی ی سویه سازی برجسته ها، واکنش گونه این اغلب در. اند مانده
پپ تعسسبیر بسسه اسسساس، ایسسن بر. است شده انجام اخیر تحولت  توجه خور در و استثنایی حقیقتا های سویه چسس

.بگیریم یاد کوبانی پیرامون و داخل حوادث از باید می و توانیم می ما که هستند چیز چهار معاصر،

 اسلمی دولت بر غرب تمرکز کشیدن پرسش به زمان. ۱
1اصلی     تمرکز] ظاهرا[ باشند، باورپذیر اساسا اردوغان طیب رجب و کامرون دوید ،اوباما باراک اظهارات اگر

پی وحشی« بر سوریه در ناتو دخالت اصلی بررسسی هنگسسام چسسپ، منتقسسدان از بسسسیاری. است بنیادگرایی» گر
ایسسن با. اند کرده بازتولید اسلمی دولت مورد در را مشابهی بسیار نگرانی گیری، چشم طور به ها، غربی منافع
گرفتسسه اسلمی گرایی افراط توقف به تصمیم گویا که قدرتمند امپریالیستی سازمان یک مقام در ناتو وجود،

دولسست     شسسدن     مسسسلح     مسسسئول غیرمسسستقیم شسسکلی به آمریکا واقع، در. است بوده ناکارآمد عجیبی طرز به
.اسسست بسسوده 3میسسل     بی یسسا و نسساتوان کوردهسسا سکولر آشکارا مقاومت تسلیح در رفته هم روی و بوده 2اسلمی
روی     پیسسش     از     مانع     اندکی     تنها حالت، بهترین در و اند بوده سمبولیک و گذرا بریتانیا و آمریکا هوایی حملت
ایسسن مسسرز و قلمسسرو از اسسسلمی دولت ی استفاده مکررا ترکیه این، بر علوه. اند     شده     4  اسلمی     دولت     نیروهای

کسسسه زمانی اخیرا،. است داده قرار 6پوشی     چشم مورد را 5تدارکاتی     خطوط و آموزشی     های     فعالیت برای کشور
بسه مشسروط وی نظامی همکاری هرگونه که داشت اصرار ترکیه بود، گرفته قرار سقوط ی آستانه در کوبانی

1.   Bombs won’t solve the Isis problem, Guardian, 12 Oct. 2014

2. ISIS’ Ammunition Is Shown to Have Origins in U.S. and China, NewYork-Times, 5 Oct. 2014

3.   Street fighting rages in Syrian town as Islamic State moves in, Reuters, 6 Oct. 2014

4.   Syrian Kurds say air strikes against Isis are not working, Guardian, 6 Oct. 2014

5. Syrian Kurds continue to blame Turkey for backing ISIS militants, Almonitor, 10 Jun. 2014

6.  Turkey accused of colluding with Isis to oppose Syrian Kurds and Assad following surprise
release of 49 hostages, Independent, Independent, 21 Sep. 2014
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http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/turkey-accused-of-colluding-with-isis-to-oppose-syrian-kurds-and-assad-following-surprise-release-of-49-hostages-9747394.html
http://www.kurdishquestion.com/kurdistan/north-kurdistan/are-isis-being-trained-in-k-z-ltepe/144-are-isis-being-trained-in-k-z-ltepe.html
http://www.theguardian.com/world/2014/oct/05/air-strikes-isis-not-working-syrian-kurds
http://www.theguardian.com/world/2014/oct/05/air-strikes-isis-not-working-syrian-kurds
http://www.reuters.com/article/2014/10/06/us-mideast-crisis-idUSKCN0HV0NS20141006
http://www.nytimes.com/2014/10/06/world/isis-ammunition-is-shown-to-have-origins-in-us-and-china.html?_r=0
http://www.nytimes.com/2014/10/06/world/isis-ammunition-is-shown-to-have-origins-in-us-and-china.html?_r=0
http://www.theguardian.com/commentisfree/2014/sep/15/bombs-isis-beheadings-iraq
http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/turkey-accused-of-colluding-with-isis-to-oppose-syrian-kurds-and-assad-following-surprise-release-of-49-hostages-9747394.html
http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/turkey-accused-of-colluding-with-isis-to-oppose-syrian-kurds-and-assad-following-surprise-release-of-49-hostages-9747394.html
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2014/06/zaman-syria-kurds-rojava-ypg-muslim-pyd-pkk-turkey-isis.html
http://www.theguardian.com/world/2014/oct/05/air-strikes-isis-not-working-syrian-kurds
http://www.reuters.com/article/2014/10/06/us-mideast-crisis-idUSKCN0HV0NS20141006
http://www.nytimes.com/2014/10/06/world/isis-ammunition-is-shown-to-have-origins-in-us-and-china.html?_r=0
http://www.theguardian.com/commentisfree/2014/sep/15/bombs-isis-beheadings-iraq


Praxies.                                                                                                                      پراکسیس org

.پ(« 7دموکراتیسسک ی اتحادیه حزب کوردهای سوی از] روژآوا در[ ها کانتون خودگردانی و خودمختاری لغو
پن ی منطقه با] کوردها[ موافقت و.») د. ی کوردها کنترل تحت مناطق و سوریه شمال در ترکیه نظر مورد ام

آمریکسسا اینکه گرفتن نظر در با اکنون،.) بود خواهد سرزمین این استعماری تصرف از بیش چیزی که( است
]سسسوریه در[ دخسسالت مشسستاق شود، نمایان تهدیدی عنوان به اسلمی دولت آنکه از پیش ها مدت بریتانیا و

سسسطح از بایسسد ما ،.»د. ی.پ« و.» ک.ک.پ« با ترکیه ی دیرینه دشمنی گرفتن نظر در با همچنین و اند بوده
کوتسساه. برویم فراتر کنند می ختم بدان و آغاز اسلمی دولت با را غرب جویی  مداخله ی مساله که هایی تحلیل
کوچسسک ای بهسسانه از بیشسستر چیزی اسلمی دولت که گردد می آشکار پیش از بیش مسئله این که، آن سخن
نسسابودی و اسسسد بشسسار گذاشسستن کنسسار  جملسسه از خود، ژئوپلیتیک اهداف دیگر گیری پی منظور به ناتو برای

.نیست کوردها خودمختاری

!باش لیبرال انترناسیونالیسم مراقب. ۲
پن دسترس در بحث نظامی ی مداخله مخالف نقدهای از بسیاری دیپلماتیسسک، و 8غیرنظسسامی     هسسای     گزینه بود

ناشی این. اند کشیده پیش را روسیه حتی و خلیج های دولت ایران، جمله از ای منطقه بازیگران بر فشار  نظیر
بسسا را اش پیمسسان هم هسسای دولت ی همه آمریکسسا دولسست اول،. است خاورمیانه ژئوپلیتیک وضعیت فهمی کج از

ی اسسستعاره وجسسود بسسا و آمریکسسا بسسه تسساریخی های وابسسستگی رغم به. ندارد خود کنترل تحت کامل ی احاطه
آمریکا، کنترل از خارج هایی فعالیت و منافع) داشتن( با خلیج های دولت اغلب ،»نشانده دست های حکومت«

قطسسع  منظسسور بسسه ها سسسعودی از درخواستی هر .هستند قدرتمندی بازیگران مشهودی طور به خود ی نوبه به
کوتاه کمی بخواهیم اسلمی دولت] خود[ از که است موثر قدر همان احتمال اسلمی دولت از مالی پشتیبانی

مناسبات وجود فرض بر متکی روسیه و ایران با دیپلماتیک همکاری برای آمریکا دولت از انتظار ثانیا،. بیاید
محسسو آرزوی معنسسای بسسه ایسسن. نسسدارد وجسسود مطلقسسا چیسزی چنین که است،] آنها میان[ المللی بین همکاری

رقسسابت رحسسال د خود ای منطقه نفوذ بسط جهت در دیرباز از که است حکومتی سه میان دیرین های رقابت
ایسسن داشسست، می وا کسسار آن یا این انجام به را شرقی شریر کشورهای غرب    تنها اگر« که تصور این. اند بوده

نهایتسسا،. اسسست غربی های دولت عاملیت به نسبت جا بی و ناروا تاکیدی معنای به ،»بود می شدنی حل مناقشه
و غیردولسستی بسسدیل گسسونه هسسر امکسسان فروبسسستن نسستیجه در و رانسسدن حاشسسیه به معنسسای بسسه رویکسسرد ایسسن

9   دمسسوکراتیک     خسسودگردانی بسساب در.» د. ی. پ.» / «ک. ک. پ« ی پروژه مبنای که است دارانه ضدسرمایه

بسسارز نمسسودی نظامی عملیات در که امپریالیستی های انگیزه و الزامات چرا که نیست روشن واقع در دان بوده
شسسوند، می هدایت ای منطقه ضددموکراتیک و ارتجاعی های قدرت البته و غربی های دولت سوی از و دارند،

ایسسن بایسسست مسسا معنسسا، این به. نیستند] بغرنج[ برانگیز چالش» جویانه آشتی آلترناتیوهای« ی اندازه همان به
بایسسد همچنیسسن و. بکشیم پرسش به جدی طور به را» است گزینه تنها« نظامی دخالت که ها حکومت ادعای
شرایط تاکنون که باشیم،» همکاری« از محور دولت های پردازی مفهوم و لیبرالی)نئو( پوچ دوستی صلح مراقب

7. PYD

8. We must beware – Isis wants the west to conduct a crusade, Guardian, 26 Sep. 2014

9. Rojava: a struggle against borders and for autonomy, ROAR Magazine, 24 Jul, 2014
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http://roarmag.org/2014/07/kurdistan-rojova-syria-autonomy/
http://www.theguardian.com/commentisfree/2014/sep/26/west-isis-crusade-britain-iraq-syria
http://roarmag.org/2014/07/kurdistan-rojova-syria-autonomy/
http://www.theguardian.com/commentisfree/2014/sep/26/west-isis-crusade-britain-iraq-syria
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غسسایب همیشه شرایطی چنین  داری سرمایه دولتی سیستم در که چنان هم. (است بوده غایب اخیر مورد برای
.)است بوده

!کن گوش کوردها صدای به. ۳
گری میسسانجی] نقسسش[ بسسه دادن برگ و شاخ در انگار ناتوان و شناسانه شرق گرایش یک از اغلب غربی چپ

حساب به بررسی شایسته که منفعل هایی مهره به مداخله این از متاثر جوامع و ها اقلیت فروکاستن و آمریکا
منطق نقدهای تکرار بر  متکی بیشتر که امپریالیستی ضد تفسیرهای شمار قع، وا در. بیند می آسیب آیند، نمی

این سو، یک از. است کننده خیره کوردی، جوامع  پویایی و تجارب بر تا است، بزرگ های قدرت گری غارت
شسسود، چپ توسط» اسلمی بنیادگرایی«  و» کریه گرایی فرقه« کاریکاتورهای تکثیر باعث طریقی  به تواند می
بسسرای انسسدکی اهمیسست دیگر، سوی از و. 10رسند نمی نظر به دور چندان  کامرون و اوباما های استدلل از که

مسسردم هسسای کنش و هسسا انگیزه] رویکسسردد این در[ اینکه به نظر. است قایل هجوم مورد کوردی جوامع نقش
چنیسسن از[ منتسسج های سیاسسست نیسسستند، اهمیسست حسسائز اصل خود سرزمین در امپریالیسم با مقابله در کورد

به را کوبانی مردم چیز چه که بپرسیم خود از شاید مثال، برای. باشند بخش زیان تواند می اغلب] رویکردی
اسسست  فراوان اهمیت حائز آنجا از پرسش این. دهد می سوق جنگیدن سوی به طلبانه، صلح آلترناتیوی جای

در هسسا چپ امیسسد والتریسسن مسلما که کنند می دفاع چیزی از) سوریه شمال( کردستان غرب در کوردها که
،11کسسوردی     هسسای     کانتون     سیاسسسی     دسسستاوردهای و اساسی قانون گیری شکل به گذرا نگاهی حتی. است منطقه
ییهسسا     تظاهرات و غذا     های     اعتصاب با همزمان هم، هفته این تا. کند می شرمسار را غربی چپ های سازمان بیشتر

شسسد، می برگسسزار] کوبسسانی مقسساومت بسسا[ همبسسستگی در جاها دیگر و بریتانیا کورد مردم سوی از که
اگسسر غربسسی چسسپ. بود زا تنش بالقوه طور به که دادند، سازمان را مجزا کامل اعتراضاتی ضدجنگ     های     گروه
را ثمربخشسسی و اتکا قابل همبستگی تواند می زودتر بگذارد، کنار زودتر را ژئوپلیتیک به طبقه فروکاستن میل
.اند آن ی شایسته و نیازمند که بگذارد  جوامعی و ها گروه اختیار در

!باش ترکیه مراقب.  ۴
هسسا     خیابان     بسسه ترکیه شهرهای سراسر در را شان متحدان و کورد مردم کوبانی، قبال در ترکیه واکنش پیامد

جنبسسش از بعسسد تحرکسسات ایسسن در  ژانسسدارمری و پلیسسس نیروهای با ها درگیری شدت و دامنه  که 12کشاند
کسسردن مسسسدود: بودنسسد متمرکسسز و جویسسانه رزم بسسسیار اعتراضات این. بود نشده دیده 2013 مقاومتی
برخسسی طبسسق بسسر حسستی دولسستی؛ و نظامی های ساختمان و پلیس، ها، بانک ها، بازرسی ایست به حمله ها، خیابان

رابطسسه در ترکیسسه دولت سیاست اخیرا،. شدند آزاد] دولتی نیروهای کنترل از[ مشخصی     های      محله ها، گزارش
میسسان در آشسسکارا و اسسست رسیده بست بن به  گزی پارک جنبش از مانده جای به سیاسی های پتانسیل با

اصسسطل ح بسسه روند همزمان، .است بوده شدن محو حال در اردوغان انتخاباتی های پیروزی و دولتی خشونت

.ببینید را اینجا و اینجا نمونه، برای بیشتر، توضیح جهت. 10

11. The Constitution of the Rojava     Cantons

12.  Battle for Kobani: Isis bears down despite US air strikes and street clashes – as it happened, Guardian, 7 
Oct. 2014
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https://twitter.com/RedHack_EN/status/519270312928886784
http://www.theguardian.com/world/live/2014/oct/07/islamic-state-fighters-battle-kurdish-militia-for-kobani-live-updates#block-5433c559e4b0c5eead747e21
http://www.theguardian.com/world/live/2014/oct/07/islamic-state-fighters-battle-kurdish-militia-for-kobani-live-updates#block-5433c559e4b0c5eead747e21
http://www.theguardian.com/world/live/2014/oct/07/islamic-state-fighters-battle-kurdish-militia-for-kobani-live-updates#block-5433c559e4b0c5eead747e21
http://www.standard.co.uk/news/london/protesters-march-through-central-london-calling-on-government-to-quit-iraq-bombings-9774567.html
http://www.huffingtonpost.co.uk/2014/10/06/kurdish-protesters-oxford-circus-islamic-state-syria_n_5938642.html
http://www.theguardian.com/world/2014/oct/01/kurds-hunger-strike-downing-street-isis-uk
http://civiroglu.net/the-constitution-of-the-rojava-cantons/
http://civiroglu.net/the-constitution-of-the-rojava-cantons/
https://divinity.uchicago.edu/sightings/how-not-understand-isis-alireza-doostdar
http://www.theatlantic.com/international/archive/2013/03/stop-trying-to-make-syrias-war-into-a-sectarian-conflict/274060/?single_page=true
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ترکیسسه دولسست کاری سسسازش که همچنان باشد؛ افتاده تعلیق به ناپذیر بازگشت شکلی به شاید» کوردها صلح«
و مخالفسسان بیسسن برخورد آیا که است بینی پیش قابل سختی به. نیست زبانانه چرب تظاهری از بیش چیزی
کوردهسسا واکنش کوردستان در ترکیه دولت های دسیسه که است آشکار اما نه؛ یا یافت خواهد شدت دولت

.داشت خواهد پی در ترکیه در را
فضسسای[ شدن قطبی احتمال رو این از و اند     مانده     باقی     نژادپرست شدیدا ترکیه ی جامعه از بزرگی های بخش
.باشسسیم هایی تفاوت شاهد  دوره این در که دارد وجود امیدواری این برای دلیلی هرچند. دارد وجود] جامعه
در. گذاشسست نمسسایش بسسه را کوردهسسا خسسواهی آزادی از کامل چندان نه اما نوین حمایتی گزی پارک جنبش

حقوق از آشکارا که ،13»  پ  .   د  .   ه  «     حزب     از     عمومی     ی     سابقه     بی     حمایت ترکیه، جمهوری ریاست اخیر انتخابات
.پ.»/ «ک. ک. پ« الگسسوی این بر علوه. کرد اثبات روشنی به را مساله این کند، می طرفداری کورد مردم

برابسسر در را مسسوثر و توانمند بدیل یک دیگر جاهای و روژئاوا کوبانی، در دموکراتیک خودگردانی از.» د. ی
بسسرای کوبسسانی ی آینسسده رو، ایسسن از. است کرده ریزی پی] اردوغان حزب» [پارتی- آک« حزب اقتدارگرایی

.است ساز سرنوشت بسیار کورد و سوری ترک، مردم انقلبی و دموکراتیک امیدهای

 *  *  *
: زیر ی مقاله از ست ای ترجمه فوق متن: منبع

Four Things the Left Should Learn from     Kobane

The Disorder of Things, Oct. 2014

13 .HDP مبنسسای بر ترکیه چپ احزاب برخی «ب. د. پ» و کوردی حزب میان 2013 سال در که سیاسی است ائتلفی نام
اخیسسر انتخابسسات در و اسسست گرفتسسه «ال.جسسی.بسسی.تسسی.» شسکل از حمایت و ناسیونالیسم با ضدیت سوسیالیسم، اصل سه به باور

کرد.   معرفی خود کاندید عنوان به را بمیرتاش الدین صل ح ترکیه جمهوری ریاست
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