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نه ،این یک انقل ب واقعی است!
دیوید گِب رِبب ر )در مصاحبه با پینار اوگونچ(
ب رگ رفته از نش ریهی اینت رنتی

Znet

ت رجمه :سارا امی ریان
توضیح پراکسیس  :این متن ب رای آشنایی بیشسست ر مخاطبسسان بسسا وضسسعیت مبسسارزه در کوردسسستان سسسوریه

)روژئاوا( و مناسبات شکلگ رفته در آنجا منتش ر میگ ردد .انتشار این مطلب به معنای موافقت پ راکسسسیس
با )تمامی( دیدگاهها و رویک ردهای مندرج در متن نیست.

یادداشت مصاحبهگر» :دیوید گِب رِبب ر« ) ،(David Graeberاکتیویست ،آنارشیست و پ روفسور م ردمشناسی
»مدرسه اقتصادی لندن« ،اندکی پس از آغاز حملت گ روه داعش به کوبانی ،بسسا نوشسستن مقسسالهای )اکتسسب ر
 (۲۰۱۴این پ رسش را ط رح ک رد که» :چ را جهان کوردهای انقلبی سوریه را نادیده میگی رد؟ .«۱او در این
مقاله با اشاره به ]زندگی سیاسی[ پدرش که سال  ۱937در ب ریگاد بینالمللی ب رای دفاع از انقل ب اسسسپانیا
جنگیده بود ،میپ رسد:
»اگ ر فالنژیستهای متعصب و قاتل وابسته به ]ژن رال[ ف رانکو یک همتای تاریخی در ]دنیای[ ام روز داشته
باشند ،چه ج ریانی جز گ روه داعش میتواند عهدهدار چنین نقشی باشد؟ و اگسس ر بسس رای زنسسان مبسسارز گسس روه
موخِب رس لیبِب رس») ۲زنان آزاد«( در اسپانیای آن زمان ،همتایی ام روزی وجود داشته باشد ،چه کسسسانی بسسه
جز زنان شجاعی که از سنگ رهای کوبانی دفاع میکنند ،میتوانند واجد چنین نقشی باشسسند؟ آیسسا ]مسس ردم[

1. Why is the world ignoring the revolutionary Kurds in Syria? By David Graeber, The Guardian, Oct.
2014.

ت رجمهی فارسی این مقاله:

داوید گ راب ر؛ »چ را جهان کک ردهای انقلبی سوریه را نادیده میگی رد؟«؛ ت رجمه :رحمان بوذری؛ وبسایت تز یازدهم
» .2زنان آزاد« )  (Mujeres Libresنام یک سازمان آنارشیستی زنان )با گ رایش آنارکو-سندیکالیستی( در اسپانیا بود کسسه
هدف آن توانمندسازی زنان طبقهی کارگ ر بود .این سازمان در سال  ۱93۶تاسیس شد و به زودی تعسسداد اعضسسای آن بسسه
حدود سیهزار نف ر رسید .سازمان »زنان آزاد« ب ر مبنای ایدهی ض رورت مبارزهای دوگانه و درهمتنیده هم در جهسست رهسسایی
زنان و هم ب رای انقل ب اجتماعی شکل گ رفت و ب ر این استدلل متکی بود که این دو هدف دارای اهمیت همسسسانی هسسستند و
باید به طور موازی دنبال شوند] .ت رجمه از مدخل ویکیپدیا /م[.
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جهان ،و این بار -رسوات ر از همیشه -چپ جهانی ،واقعاا میخواهند ش ریک ج رم این جنایت شوند و اجسسازه
دهند تا تاریخ دوباره تک رار شود؟«.
بنا به گفتهی گِب رِبب ر منطقهی خودمختار روژئاوا در سال  ۲۰۱۱طی یک »ق رارداد اجتمسساعی« در قسسالب سسسه
کانتون ضددولتی و ضدکاپیتالیستی اعلم موجودیت ک رده و تج ربهی دموک راتیک چشمگی ری را در دورهی
کنونی ع رضه ک رده است .گِب رِبب ر اوایل ماه دسامب ر  ۲۰۱۴به همسس راه یسسک گسس روه هشسست نفسس ری متشسسکل از
دانشجویان ،اکتیویستها و آکادمیسینها از نقاط مختلسسف اروپسسا و ام ریکسسا بسسه مسسدت ده روز بسسه کسسانتون
»جزی ره« )یکی از کانتونهای سهگانهی روژئاوا( سف ر ک رده است .او در آنجا این امکان را داشته است کسسه
از نزدیک شاهد پ راکسیس »خودمختاری دموک راتیک« باشد و پ رسشهای زیادی را ]با سسساکنین[ مطسس رح
کند.
در گفتگوی حاض ر گِب رِبب ر ب رداشتهای خود از سف رش را روایت میکند و به پ رسشی که خسسود پیشتسس ر ]در
مقالهاش[ مط رح ک رده بود پاسخ میدهد» :چ را تج ربهی کوردهای سوریه توسط تمام دنیسسا نادیسسده گ رفتسسه
میشود؟«
***
اوگونچ :در مقالهتان در گاردین پ رسیدهاید که چ را تمام دنیا تجسس ربهی دموک راسسسی کوردهسسای سسسوریه را
نادیده می گی رد .اکنون بعد از اینکه خودتان به مدت ده روز توانستید آنجا را تج ربه کنیسسد ،آیسسا پ رسسسش
جدیدی ب رایتان ط رح نشده است و آیا جوابی ب رای آن پ رسش ]قبلی[ دارید؟
گِبرِببر :مایلم به کسانی که ت ردید داشتهاند که این آیا واقعا یک انقل ب است یا فقط نوعی ویت رین تبلیغاتی

است ،بگویم که دیدار از این منطقه چنین ت ردیدهایی را رفع میکنسسد .هنسسوز هسسستند کسسسانی کسسه چنیسسن
میگویند :این تنها خط مقدم حز ب »پ .ک .ک) «.حز ب کارگ ران کوردستان( است؛ آنهسسا در واقسسع یسسک
سازمان استالینیستی و اقتدارگ را هستند که تنها وانمود به پذی رش دموک راسی رادیکال میکنند .اما نه! آنها
واقعا جدی هستند .این انقلبی واقعی است .البته به نوعی این دقیقاا خود مسئله است .اب رقدرتها سیاستی
را ت رویج میدهند که ب ر مبنای آموزههای آن دیگ ر هیچ انقل ب واقعی نمی تواند رخ بدهد .در ایسسن میسسان،
به نظ ر میرسد که بسیاری از نی روهای طیف چپ ،حتا چپهای رادیکال ،سیاستهایی را اتخسساد ک ردهانسسد
که به طور ضمنی همین ایده ]عسسدم امکسسان انقل ب[ را پیشفسس رض میگیسس رد ،اگ رچسسه آنهسسا همچنسسان بسسه
س روصداهای انقلبی سطحی ]و کاذ ب[ خود ادامسسه میدهنسسد .آنهسسا نسسوعی از رویکسس رد »ضدامپ ریالیسسستی«

منزهطلبانه ) (puritanicalرا دنبال میکنند که ف رض را ب ر ایسسن میگسسذارد کسسه دولتهسسا و سسس رمایهداران
مهمت رین نقشآف رینها هستند و این تنها شکل بازی است که ارزش ح رف زدن را دارد .بسسازیای کسسه در
آن در ب راب ر دشمن میجنگید ،تبهکاران اسطورهای خلق میکنید ،نفت و منابع دیگ ر را تصاحب میکنید ،و
شبکهای از وابستگان خود را به کار میگمارید .این تنها بازی م رسوم ]در این چارچو ب فک ری[ اسسست .امسسا
م ردم روژئاوا میگویند» :ما نمیخواهیم وارد این بازی شویم .ما میخواهیم بازی جدیدی خلسسق کنیسسم« .از
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آنجا که بسیاری از م ردم چنین وضعیت ]نامتعسسارفی[ را مغشسسوش و گیجکننسسده مییابنسسد ،بسسه ایسسن بسساور
میرسند که اساسا چنین رویسسداد شسسگ رفی واقعیسست نسسدارد ]رخ نسسداده اسسست[ ،یسسا اینکسسه مسس ردم روژئسساوا
ف ریبخورده هستند ،و یا ناراست و خام هستند.
از ماه اکتب ر شاهد همبستگی فزآینده از جانب جنبشهای سیاسی مختلف در نقاط مختلف دنیا ]نسبت به
مقاومت م ردم کوبانی[ بودهایم .رسانههای بزرگ دنیا مقاومت کوبانی را به طسسور وسسسیعی پوشسسش خسسب ری
دادهاند که ب رخی از این گزارشها ]حتی[ بسیار پ رشور بودهاند .مشی سیاسی غ ر ب نسبت بسسه روژئسساوا تسسا
حدی تغیی ر ک رده است .اینها همه علیم مهمی هستند ،اما -با این وجود -آیا فک ر میکنیسسد کسسه ]در ایسسن
گزارشها[ مقولهی خودمختاری دموک راتیک و آنچه در کانتونهای روژئاوا تج ربه شده است به قدر کافی
مورد بحث ق رار گ رفته است؟ تا چه حد این ب رداشت عام که »عدهای م ردم شجاع علیه ش رورهای زمسسان
ما  -داعش -میجنگند« ،ب ر این ]موج[ تاییدها و شیفتگیها غالب بوده است؟
این نکته ب رای من قابلتوجه است که بسیاری از م ردم غ ر ب ،ب رای مثسسال ،زنسسان فمینیسسست مسسسلح عضسسو
»یگان مدافعان زنان« ]»ی .پ .ژ [«.را درخط مقدم نب رد میبینند و حتی از خود نمیپ رسند که ایسسن زنسسان
از چه ایده و تفک ری الهام گ رفتهاند .آنها ص رفا میپندارند که این ام ر ]به هسس ر حسسال[ بسسه ط ریقسسی رخ داده
است» .فک ر میکنم که ایسسن سسسنتی کسسوردی اسسست« .چنیسسن رویکسس ردی تسسا حسسدی متسسأث ر از ]انگارههسسای[

»ش رقشناسی« ) (orientalismاست و یا به بیان سادهت ر ،متاث ر از نژادپ رستی است .ه رگز به ذهن آنها خطور
نمیکند که زنان کورد هم ممکن است بتوانند جسسودیت بسساتل ر بخواننسسد .آنهسسا در بهسست رین حسسالت چنیسسن
میپندارند که» :آه! زنان مبارز کورد تلش میکنند خود را به استانداردهای دموک راسسسی غ ربسسی و حقسسوق
زنان غ ربی نزدیک کنند .نمیدانم که آیا این سویه از تصوی ر کوبانی ]مقاومت زنان[ تلشی واقعی است ،یا
تنها ب رای مصارف خارجی ]جلب توجه مخاطبان بی رونی[ است« .ه رگز به ذهن این ناظ ران ]غ ربی[ خطسسور
نمیکند که این م ردم ممکن است در حال جابجایی ارزشهسسای فمینیسسستی بسسه ف راسسسوی »اسسستانداردهای
غ ربی« آن هستند؛ و اینکه این م ردم شاید به طور واقعی به اصولی باور و پایبندی دارند که کشسسسورهای
غ ربی تنها به بیان و تأیید صوری آن میپ ردازند.
اوگونچ :شما به رویک رد چپ ها نسبت به روژئاوا اشاره ک ردید .گ روههای بینالمللی آنارشیسسستی در سسسطح
جهانی چه درکی از این مقوله دارند؟

گِبرِببر :واکنش آنارشیستها به این مساله در سطح جهانی به طور آشکاری متنوع است .فهمیسسدنش بسس رای
من کمی دشوار است .دستهی بسیار وسیعی از آنارشیستها ،عموما شامل عناص ر سکتاریست ]ف رقهگسس را[،
س رسختانه ب ر این باورند که »پ .ک .ک «.همچنان سازمانی استالینیست ،اقتدارطلب و ملیگ راسسست ،کسسه
ایدههای مورای بوکچین 3و دیگ ر چپهای لیب رتسسارین را اقتبسساس کسس رده اسسست تسسا نظسس ر گ روههسسای چسسپ
 .3فش ردهای در مع رفی مورای بوکچین )] (Murray Bookchinت رجمه و تلخیص از مدخل ویکیپدیا  /م:[.
مورای بوکچین ) ،(۱9۲۱-۲۰۰۶محقق و فعال سیاسی آنارشیست و لیب رتارین-سوسیالیسسست ،از پیشسسگامان نظسس ری

جنبشهای زیستمحیطی و جنبش اکولوژی ) (ecology movementمعاص ر شناخته میشود .گ رایسسش فکسس ری-سیاسسسی اولیهی
بوکچین مارکسیسم و به طور مشخص ت روتسکیسم بود که بسسا فعالیتهسسای سیاسسسی او در »حسسز ب کسسارگ ران سوسیالیسسست«
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ضداقتدارگ را در اروپا و ام ریکا را به خود جلب کند .در مواجهه با این رویک رد ،همیشه ب رداشتم ایسسن بسسوده
که این احمقانهت رین و خودشیفتهت رین ایدهای است که میتوان شنید .حتی اگ ر ایسسن فسس رض اولیسسه درسسست
باشد که یک گ روه مارکسیست -لنینیست تصمیم گ رفته است تا با جعل یک ایدئولوژیی حمایت خارجی را
به خود جلب کند ،چ را از میان تمام عقاید روی زمین ،این گ روه باید دقیقا ایدهی آنارشیستیای که توسط
بوکچین بسط داده شده را بگی رد؟! این ح رکت ،گشایش احمقانهای ب رای ش روع بازی خواهسسد بسسود .واضسسح
است که آنها میتوانستند وانمود کنند که اسلمگ را یا لیب رال هستند ،چون اینها نی روهایی هسسستند کسسه بسسه
راحتی اسلحه و مصالح حمایتی دریافت میکننسسد .در هسس ر حسسال فکسس ر میکنسسم عسسدهی بسسسیاری در میسسان
طیفهای جهانی چپ ،از جمله چپهای انارشیست ،اساساا نمیخواهند پی روز شوند .آنها نمیتواننسسد تصسسور
کنند که یک انقل ب واقعاا بتواند رخ بدهد و شاید حتی -به طور نهانی -خواهان آن هم نباشسسند؛ چسس را کسسه

چنین ام ری به این معنا خواهد بود که آنها باید م ردم عسسادی را در انجمنهسسای دلپذی رشسسان )(cool club
سهیم کنند؛ و اینکه در چنین ش رایطی آنها دیگ ر انسانهای ویسسژهای ]بسسا جایگسساه اجتمسساعی خسساص خسسود[
نخواهند بود .از این رو ،کامل منطقی است که به این ط ریق انقلبیهای واقعسسی را از آنهسسایی کسسه تظسساه ر
بدان میکنند تفکیک کنیم .البته انقلبیهای واقعی ،محکم و استوار باقی ماندهاند.
اوگونچ :تاثی رگذارت رین چیزی که در روژئاوا در رابطه با تم رین خودمختاری دموک راتیک تج ربه ک ردید چه
بود؟

گِبرِببر :در آن جا شاهد چیزهای تاثی رگذار بسیاری بودم .فک ر نمیکنم ه رگسسز شسسنیده باشسسم کسسه در جسسای
دیگ ری از دنیا ]به جز روژئاوا[ موقعیتی از قدرِبت دوگانه شکل گ رفته باشد که نی روهای سیاسسسی یکسسسانی
)ایالت متحد( و سپس در اتحادیههای کارگ ری -و نیز با آغاز کار نش ریاتی وی -در طی دههی  ۱9۴۰پیونسد داشست .امسا از
دههی  ۱9۵۰دغدغههای ضدکاپیتالیستی او در پیوند ویژهای با اندیشههای اکولوژیکی نویافتهاش ،او را از چارچو بهای رایسسج
اندیشهی سوسیالیستی دور ک رد و به اندیشههای آنارشیستی متمایل ساخت )در سال  ۱9۶9بوکچین در مقسسالهای بسسا عنسسوان
»گوش کن ،مارکسیست!« موضع انتقادی و مخالف خود را نسبت به مارکسیسم ش رح داده است( .در همیسسن راسسستا بسسوکچین
نظ ریهی انتقادی »اکولوژی اجتماعی« ) (social ecologyرا در قلم رو فک ری آنارشیسم ،لیب رتسسارین-سوسیالیسسسم و اندیشسسههای
اکولوژیکی بنا نهاد و کتا بها و مقالت متعددی در مع رفی و بسسسط و تکمیسسل آن منتشسس ر سسساخت )نظیسس ر کتسسا ب» :اکولسسوژی

آزادی«۱9۸۲-؛ Ecology of Freedom

ک زیسسست
 .(Theدر اواخ ر دههی  ۱99۰بوکچین س رخورده از رشسسد فزآینسسدهی سسسب ِب

غی رسیاسی نزد جنبشهای آنارشیستی معاص ر ،جزوهی انتقادی »آنارشیسِبم سسسبکِب زیسسستی« ) (lifestyle anarchismرا منتشسس ر
ساخت .او از آن پس از اطلق عنوان آنارشیسم به مشی فکسس ری-سیاسسسی خسسود پ رهیسسز کسس رد و در عسسوض بنسسا بسس ر باورهسسای
ضدکاپیتالیستی و رهیافتهای اکولوژیکیاش رویک رد فک ری تسسازهای در چسسارچو ب لیب رتسسارین-سوسیالیسسسم بنسسا نهسساد و آن را

کمونالیسم ) (Communalismنامید .این نظ ریه ،در امتداد رهیافتهای دموک راتیک و اکولوژیکی ،ب ر شیوهی معینی از م رکزکزدایی
از حیات اجتماعی و اقتصادی تأکید دارد ،که بوکچین آن را »شه رداریهای خودمختار لیب رتسسارین« ) (libertarian municipalism
مینامد ،که ناظ ر ب ر نوعی خودگ ردانی شه رِبی م ردمی و غی رمتم رکز )غی ر دولتگ را( است.
ب رای آشنایی با روند تأثی رپذی ری اوجالن )و حز ب »پ .ک .ک («.از آرای مورای بوکچین ب رای نمونه رجوع کنید به ]م:[.
به رنگ صدیقی؛ »از اوجالن تا بوکچین یا قصۀ کوبانی از کجا آغاز شد؟«؛ وبسایت میدان
به رنگ صدیقی؛ »حیات فک ری اوجالن«؛ وبسایت میدان
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ه ر دو سوی این دوگانه را خلق کنند .در روژئاوا »خودگ ردانی اداری دموک راتیک «۴وجود دارد کسسه همهی
ف رم و نشانههای یک دولت )پارلمان ،وزارتخانه و غی ره( را دارد ،اما ب رای این ایجاد شده است که به طسسور
سنجیدهای از ابزارهای قدرت قه رآمیز مجزا باشسسد .در نسستیجه» ،جنبسسش اجتمسساعی دموک راتیسسک«۵

)TEV-

 (DEMوجود دارد که مستقیماا و در روندی »پایین به بال« ) (bottom upاز نهادهای دموک راتیک ناشی شده
است.

س رانجام -و این نکتهای کلیدی است -نی روهای امنیتی به این ساختارهای ب رآمده از پایین )پایین بسسه بسسال(
پاسخگو هستند ،نه به آنهایی که در ساختار دوگانهی قدرت ]موجود در روژئسساوا[ در سسسمتهای اعمسسال
قدرت سیاسی از بال به پایین ]ساحت رسمی قدرت سیاسی[ اشتغال دارند .یکی از نخستین جاهایی که ما

از آنها دیدار ک ردیم دانشکدهی پلیس موسوم به »آسایش« ) (Asayişبود .همهی افسس راد پیسسش از آن کسسه
اجازهی حمل سلح را کسب کنند ،باید دورههای آموزشسسی »روشهسسای بیخشسسونِبت رفسسع اختلفسسات «۶و
آشنایی با نظ ریهی فمینیستی را بگذرانند .مسئولین این م رکز ب رای ما توضیح دادند که هدف نهسسایی آنهسسا
این است که به همهی اف راد کشور شش هفته آموزشهای پلیسی داده شود تسسا در نهسسایت آنهسسا بتواننسسد
نهاد پلیس را ملغی کنند.
اوگونچ :شما به انتقادات مختلفی که نسبت به روژئاوا مط رح می شود چه پاسخی دارید؟ ب رای مثال اینکه:

»آنها در زمان صلح اینگونه عمل نخواهند ک رد .همهی اینها به خاط ر وضعیت جنگی است.«...

گِبرِببر :فک ر میکنم بیشت ر جنبشهایی که با ش رایط هولناک جنگی روب رو میشوند ،نمیتواننسسد بسسه سسس رعت
مجازات اعدام را لغو کنند ،7پلیس مخفی را منحسسل سسسازند ،و ارتسسش را دمسسوک راتیزه کننسسد .بسس رای مثسسال
واحدهای نظامی افس رانشان را خودشان انتخا ب میکنند.
اوگونچ :نقد دیگ ری که در اینجا ،در میان حلقههای سیاسی مدافع دولت ت رکیه بسیار رایج است این است

که» :الگویی که کوردهای همسو با »پ .ک .ک «.و »پ .ی .د) «.حز ب اتحسساد دموک راتیسسک کوردسسستان(
دنبال میکنند و سعی در پیشب رد آن دارند ،واقعا از سوی همهی م ردمی که آنجا زنسسدگی میکننسسد مسسورد
حمایت واقع نشده است .ساختار چندگانه ]ی ف رهنگی-مذهبی-قومیتی[ تنهسسا همچسسون سسسمبلهایی ]فاقسسد
محتوا[ در سطح بی رونی است«.
گِبرِببر :رئیس جمهور کانتون جزی ره از ف ردی ع ر ب ،و در واقع رهب ر یک قبیلهی مهم محلی اسسست .فسس رض
کنیم بتوان چنین استدلل ک رد که او تنها مقامی تش ریفاتی ]فاقد قدرت واقعی[ است .در یسسک معنسسا ،کسسل
دولت ]در این کانتون[ نیز چنین است .اما اگ ر به ساختارهای پایین به بال توجه کنیم ،در مییابیم که تنها

4. Democratic self-administration
5. The Democratic Society Movement
6. Non-violent conflict resolution

 .7در ژانویه  ۲۰۱۴مجازات شکنجه و اعدام در روژئاوا ممنوع اعلم شد] .م[.
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کوردها نیستند که در آنها مشارکت دارند .به من گفته شد که تنها مشکل واقعی با ب رخسسی از اجتماعسسات
ع ربی موسوم به »کم ربند ع ربی« است؛ این جماعتها در دهههسسای پنجسساه و شصسست میلدی ،در راسسستای
سیاست هدفمند حز ب بعث ،از نواحی مختلف سوریه به اینجا کوچانده شسسدند تسسا کوردهسسای سسسوریه بسسه
حاشیه رانده شده و ]در ساختار ع ربی تحمیلی از سسسوی حسساکمیت وقسست[ ادغسسام شسسوند .امسسا اع رابسسی کسسه
خانوادههایشان نسلها در این منطقه زندگی ک ردهاند ،و یا آسوریها ،ق رقیزها ،ارمنیها ،چچنیها و دیگ ران
]نسبت به وضعیت سیاسی جدید[ بسیار پ ر شور هستند .آسوریهایی که بسسا آنهسسا وارد صسسحبت شسسدیم،
میگفتند که بعد از مدتهای طولنی روابط دشوار با رژیم ]سوریه[ چنین حس میکنند که س رانجام بسسه
آزادی مذهبی و خودمختاری ف رهنگی دست یافتهاند .احتمسسال آزادی زنسسان میتوانسسد دشسسوارت رین مسسسئله
باشد .حز ب »پ .ی .د «.و »جنبش اجتماعی دموک راتیک« ) (TEV-DEMایسسن موضسسوع ]آزادی زنسسان[ را
همچون کانون اصلی درکشان از انقل ب تلقی میکنند .البته آنها با این مشکل نیز روب رو هستند که بایسسد
اتحادهای وسیعت ری با اجتماعات ع ربی ب رق رار کنند ،که اغلب آنها آزادی زنان را مغسسای ر اصسسول پسسایهای
مذهبیشان میدانند .ب رای مثال ،در حالیکه آسوریها و آرامیهسسا )اجتماعسسات آسسسوریزبان( انجمنهسسا و
مجامع زنان خود را دارند ،اما زنان ع ر ب فاقد چنین نهادهایی هستند .و دخت ران ع ربی که علقمند به کار
سازمانیافته حول مسایل جنسیتی هستند ،یا حتی به ش رکت در سمینارهای فمینیستی علقه دارنسسد ،بایسسد
به گ روههای زنان آسوری و یا کوردی بپیوندند.
اوگونچ :مایلم پ رسشی را ط رح کنم که ربطی به اسارت در تنگنای فک ریای که شسسما پیشتسس ر منزهطلسسبِبی

»ضدامپ ریالیستی« نامیدید ندارد ،و آن اینکه به زودی قدرتهای امپ ریالیستی از کوردهای سوریه در ازای
حمایتهایشان ]در نب رد با داعش[ هزینههایی را مطالبه خواهند ک رد .کشورهای غ ربی دقیقا چه دریسسافتی
از این الگوی »ضددولتی و ضدس رمایهداری« ]در روژئاوا[ دارند و چه نظ ری در این باره دارنسسد؟ آیسسا ایسسن
الگو ص رفا تج ربهای است که تنها در وضعیت جنگی میتواند نادیده گ رفته شود؟ یعنی زمانی که کوردهسسا
داوطلبانه وارد جنگ با دشمنی شدهاند که درواقع توسط قدرتهای غ ربی خلق شده است.
گِبرِببر :کامل درست است که ایالت متحد و قدرتهای اروپایی نهسسایت تلش خسسود را میکننسسد تسسا ایسسن
انقل ب را تخ ریب کنند و آن را ]از درون[ ف رو بپاشند .در این واقعیت ت ردیسسدی نیسسست .کسسسانی کسسه ]در
روژئاوا[ با آنها گفتگو ک ردم ،همگی به این مسئله واقسسف بودنسسد .امسسا آنهسسا تمسسایز قسساطعی میسسان رهسسب ری
قدرتهای منطقهای )مثل ت رکیه ،ای ران ،ع ربستان سعودی( و قدرت های اروپایی -ام ریکایی نظی ر ف رانسسسه
یا ایالت متحد قایل نیستند .ف رض آنها ب ر این است که تمامی این قسسدرتها ،دولتگسس را و سسس رمایهدارانه
هستند و بناب راین ضد انقلبیاند .این قدرتها در بهت رین حالت ممکن است که متقاعد شوند بسسا وضسسعیت
روژئاوا به نحوی کنار بیابند ،اما در نهایت در جانب ]انقل ب[ کوردها نخواهند بود.
در اینجا هنوز سوال پیچیدهت ری در رابطه با سسساختاری کسسه موسسسوم بسسه »جسسامعهی جهسسانی/بینالمللسسی« )
 (international communityاست وجود دارد .یعنی نظامی جهانی از نهادهایی مانند سازمان ملل ،صندوق

بینالمللی پول ) ،(IMFکنس رنهای ف راملی» ،ان .جی .او«.ها ،سازمانهای حقوق بش ر و غیسس ره .موضسسوع ایسسن
است که همهی این نهادها یک ارگان دولتی/حکومتی را پیشف رض میگی رند ،یعنی دولسستی کسسه میتوانسسد
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قوانین را تصویب میکند و انحصار تحمیل قه رآمیز این قوانین را در دست دارد .در کسسانتون جزیسس ره تنهسسا
یک ف رودگاه وجود دارد که همچنان تحت کنت رل دولت سوریه ق رار دارد .نی روهای انقلبی میگویند آنها
در ه ر زمانی که بخواهند میتوانند کنت رل ف رودگاه را به دست بگی رند .اما یکی از دلیلی کسسه ایسسن کسسار را
نمیکنند آن است که ]ب رای آنها روشن نیست[ که اساسا یک سازمان غی ردولسستی چطسسور میتوانسسد یسسک
ف رودگاه را اداره کند؟ چون تمام کارهایی که در یک ف رودگاه انجام میشود مطابق با قواعسسدی بینالمللسسی
است که ]این یک نیز[ وجود یک دولت را پیشف رض میگی رد.
اوگونچ :آیا پاسخی به این پ رسش دارید که چ را داعش نسبت به فتح کوبانی چنیسسن ]اصسس رار و[ وسواسسسی

دارد؟

گِبرِببر :هنوز نباید داعش را به عنوان بازنده ببینیم .است راتژی عضوگی ری و س ربازگی ری آنها ب راسسساس ایسسن
ایده بنا شده که آنها مومنان و فداکارانی توقفناپذی ر هستند و پی روزیهای مداومشان ثسسابت میکنسسد کسسه
تجسم ارادهی خداوند هستند .از این رو ،شکست خوردن آنان از تعدادی گ روه فمینیست ]زنان رزمنسسدهی

»ی .پ .ژ [«.بزرگت رین تحقی ر و خفت ب رای آنها خواهد بسسود .تسسا زمسسانی کسسه آنهسسا همچنسسان در کوبسسانی
میجنگند میتوانند ادعا کنند که ادعای رسانهها دروغ هستند و آنها در واقع در حال پیشروی هسسستند.
چه کسی میتواند خلف این را ثابت کند؟ وقتی آنها از کوبانی عقبنشینی کنند ،این ب رای آنان به مثابه
اعت راف به شکست خواهد بود.
اوگونچ :از دید شما اردوغان و حز باش چه سیاستی را در سوریه و به طسسور کلسسی در خاورمیسسانه دنبسسال

میکنند؟

گِبرِببر :فقط میتوانم حدس بزنم .به نظ ر می رسد که ]حز ب[ اردوغان از یک سیاست ضسسدکوردی و ضسسد
بشار اسد به سیاستی که تق ریباا به طور خالص ضدکوردی است تغیی ر موضع داده باشد .وی بارها و بارهسسا
ب رای حمله بسسه تجسسار ب دموک راسسسی رادیکسساِبل الهسسامگ رفته از »پ .ک .ک «.بسسه اتحسساد بسسا فاشیسسستهای
شبهمذهبی متمایل شده است .اردوغان نیز همانند داعش مسی ری که کوردهسسا در پیسسش گ رفتهانسسد را بسسه
عنوان تهدیدی ایدئولوژیک تلقی میکند؛ شاید به این خاط ر که در چشم انداز موجود ،این تج ربیسسات تنهسسا
بدیل ایدئولوژیک واقعی و ملموس در ب راب ر اسلمگ رایی راستگ رایانه هستند؛ از این رو اردوغان ه ر کاری
که بتواند میکند تا آنها را محو و نابود سازد.
اوگونچ :از یک سو ،با تج ربهی ک ردستان ع راق مواجهایم که ب ر زی ربنای ایدئولوژیکی کام ا
ل متفاوتی استوار

است که ]چارچو ب[ س رمایهداری و مفهوم استقلل نقش ب رجستهای در آن دارند .و از سوی دیگسس ر ایسسن
نمونهی بدیل در روژئاوا وجود دارد .و نیز با کوردهای ت رکیه مواجهیم که تلش میکنند یک ف رآیند صلح
با حکومت ت رکیه را پیگی ری و حفظ کنند ... .شما آیندهی بخشهای مختلف ک ردستان را در کوتاهمسسدت
و درازمدت چگونه ب رآورد میکنید؟
گِبرِببر :چه کسی میتواند دربارهی آینده چیزی بگوید؟ در حال حاض ر ش رایط به طور غی رمنتظ رهای بسس رای
نی روهای انقلبی خو ب و مساعد به نظ ر میرسد .بعد از مسسداخلهی مسسؤث ر »پ .ک .ک «.در مسساه آگوسسست
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ب رای دفاع از اربیل و دیگ ر شه رهای کوردستان ع راق ،حکومت اقلیم کوردستان ) (KRGحف ر خنسسدقهای
عظیمی که در امتداد م رزهای روژئاوا میساخت را رها ک رده است .یکی از اعضای حز ب »کنگسس رهی ملسسی

کوردستان« ) (KNKبه من گفت که این ح رکت »پ .ک .ک «.در آن منطقه تاثی ر نی رومندی ب ر آگسساهی
عمومی داشته است؛ این تلش یک ماهه از سوی »پ .ک .ک «.به اندازهی بیست سال تح رکات معمسسوِبل
]سیاسی[ ،در ارتقای آگاهی عمومی کوردهای منطقه تأثی ر داشسسته اسسست .بسسه خصسسوص جوانسسان کسسورد از
مشاهدهی این واقعیت سخت تحت تأثی ر ق رار گ رفتند که جایی کسسه پیشسسم رگههای آنسسان از میسسدان نسسب رد
]مقابل داعش[ ف رار میک ردند ،زنان رزمندهی »پ .ک .ک «.همچنان به مبارزه ادامسسه میدادنسسد .بسسا ایسسن
وجود ،تصور این چشمانداز به ه ر حال دشوار مینماید که ش رایط در قلمسس روی اقلیسسم کوردسسستان )عسس راق(
بتواند به زودی انقلبی شود .قدرتهای بیناللملی هم اجازهی چنین تحولی را نخواهند داد.
اوگونچ :با اینکه به نظ ر میرسد خودمختاری دموک راتیک هنوز آشکارا به پای میز مذاک ره در ت رکیه ن رفته

است ،اما »جنبش سیاسی کورد] «۸ت رکیه[ این موضوع را ،به ویژه در سطح اجتماعی ،در دستور کار خسسود
دارد .آنها میکوشند ب ر حسب مفاهیم حقوقی و اقتصادی قانونی ،راهکارهایی ب رای الگوهسسای ممکسسن پیسسدا
کنند .اگ ر ساختار طبقاتی و م رحلهی س رمایهداری در کوردستان غ ربی )روژئاوا( را بسسا کوردسسستان شسسمالی
)ت رکیه( مقایسه کنیم ،از دید شما تفاوت میان ایسسن دو نسسب رد بسس رای جسسامعهای ضدسسس رمایهداری ،یسسا یسسک
س رمایهداری حداقلی -چنانکه خود آنها میگویند -چیست؟
گِبرِببر :فک ر می کنم جنگ کوردها در ه ر دو کشور ،صسس ریحا جنگسسی ضدسسس رمایهداری اسسست .ایسسن نقطهی
عزیمتشان است .آنها موفق شدند با یک نوع قاعده کنار بیایند :نمیتوان بدون حذف نهاد دولت از شسس ر
سسس رمایهداری خلص شسسد؛ و نمیتسسوان از شسس ر دولسست خلص شسسد ،بیآنکسسه از شسس ر نطسسام م ردسسسالری
]پدرسالری[ خلص شد .اما ،از منظ ر مفاهیم طبقاتی وضعیت م ردم روژئاوا تق ریبا ساده اسسست ،چسس را کسسه
بورژوازی واقعا موجود ،آن طوری که در این منطقهی متکی ب ر کشاورزی وجود داشت ،پسسس از ف روپاشسسی
رژیم بعسسث ،درهسسم شکسسسته شسسده اسسست .در ف رصسست پدیدآمسسده لیهای از تکنوک راتهسسای وابسسسته بسسه
سیاستهای توسعه-محور خواهند کوشید قدرت را به دست بگی رند .بناب راین اگسس ر مبسسارزین کسسورد بسس رای
جلوگی ری از چنین احتمالی ب ر روی سیستم آموزشی بدیلی کار نکننسسد ،در دراز مسسدت بسسا مشسسکل مسسواجه
خواهند شد .البته در حال حاض ر کامل قابل درک است که ت رجیحا ب ر روی موضوع جنسیت تم رک ر کنند.
دربارهی ت رکیه تق ریبا چیز زیادی نمیدانم ،اما حس میکنم که مسالهی طبقاتی در آنجا بسسسیار پیچیسسدهت ر
است.
اوگونچ :در زمانهای که م ردم دنیا -بنا به دلیل روشنی -قادر به نفس کشیدن نیستند ،آیا سف ر شسسما بسسه

روژئاوا شما را نسبت به آینده امیدوار ساخته است؟ فک ر میکنیسسد مسس ردم بسس رای نفسسس کشسسیدن بسسه چسسه
»دارویی« نیاز دارند؟
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گِبرِببر :این سف ر ب رای من اتفاق ب رجستهای بود .من زندگیام را با تأمل دربارهی این مسئله سسسپ ری کسس ردم

که ما چگونه قادر خواهیم بود رویدادها و مناسباتی نظی ر این ]در روژئاوا[ را در آیندهای دور متحقق کنیم،
و بیشت ر م ردم م را از این بابت که تحقق چنین تصوری را ممکن میدانسسم مجنسسون میانگارنسسد .امسسا مسس ردم
روژئاوا همین حال در کار تحقق بخشیدن به این تصور هستند  .اگ ر آنها ثابت کنند که داشتن جامعهای به
معنای واقعی ب راب ر و دموک راتیک امکانپذی ر است ،این ام ر درک م ردم جهان دربارهی امکانات انسسسانی را
کامل دگ رگون خواهد ساخت .من خودم ،ص رفا به واسطهی تج ربهای ده-روزه در روژئاوا ،خودم را ده سال
جوانت ر حس میکنم.
اوگونچ :سف رتان به کانتون جزی ره را با چه تصوی ری به یاد خواهید آورد؟
گِبرِببر :تصاوی ر تاثی رگذار بسیاری از آنجا در ذهن دارم و ایدههای الهامبخش بسیاری هم .من واقعا تمایز و

ناهمخوانی میان صورت ظاه ر م ردم و آنچه میگفتند را دوسسست داشسستم .آنجسسا -بسس رای مثسسال -جسسوانی را
میبینی که در واقع پزشک است ،اما با کاپشن چ رمی و ظسساه ر سسساده و عبسسوساش ،کمسسی مثسسل نظامیسسان
ت رسناک سوریه به نظ ر میرسد .بعد با او وارد صحبت میشوی و او توضیح میدهد که» :ما فک ر میکنیسسم
که پیشگی ری بهت رین نقطهی ش روع ب رای ارتقای سلمت عمومی است .است رس موجب ابتل به بسیاری از
بیماریها میگ ردد .ما فک ر میکنیم اگ ر بتوانیم میزان است رس ]اف راد را در سسسطح جسسامعه[ کسساهش دهیسسم،
میزان بیماریهای قلبی ،دیابت ،و حتا س رطان کاهش خواهد یافت .به همین خسساط ر ،هسسدف نهسسایی مسسا آن
است که شه رها را چنان ]بازسازی و[ بازسازماندهی کنیم که بیش از هفتاد درصسسد مسسساحت شسسه ری بسسه
فضای سبز اختصاص بیابد «.تمام این صحنههای درخشان و دیوانهوار در آنجا وجود دارد .بعد بسسه سسسمت
پزشک دیگ ری میروی و او توضیح میدهد که چطور به واسطهی تح ریمهای ت رکیه ،آنها حتی قسسادر بسسه
تأمین داروهای حیاتی و تجهیزات پزشکی اولیه نیستند؛ و اینکه چگسسونه در نسستیجهی ایسسن وضسسعیت ،تمسسام
بیماران دیالیزیای که قادر به تحمل این کمبود نبودند ،درگذشتهاند ... .شکاف میان ش رایط طاقتف رسای
باورنک ردنی پیشروی آنها با بلندپ روازیهایشان بسیار قابل توجه است … .زنی که راهنمای بسیار قابل
و مؤث ر ما بود ،جانشین وزی ر امورخارجه است و نامش امینه است .یک بار ما از این بابت که قادر نبسسودیم
ب رای م ردم روژئاوا ،که از ]پیامدهای[ تح ریمهای ت رکیه بسیار رنج میب رند ،هدایا و کمکهای بهسست ری بسسه
هم راه بیاوریم عذرخواهی ک ردیم .و او گفت» :تح ریم ها در نهایت خیلی مهم نیستند .ما چیزی داریسسم کسسه
هیچکس نمیتواند آن را به کسی بدهد؛ ما آزادیمان را داریم ،اما شما نه .آرزوی ما این است که راهسسی
وجود داشت تا ما بتوانیم این آزادی را به شما ]هم[ بدهیم«.
اوگونچ :شما گاهی با این انتقاد روب رو بودهاید که در رابطه با روژئاوا بسیار امیدوار و پ ر شور هسسستید .آیسسا
اینگونه است؟ یا اینکه منتقدین چیزی را نادیده میگی رند؟
گِبرِببر :من به لحاظ منش و روحیهی شخصی آدم خوشبینی هستم؛ من در جستجوی راهکارهسسایی هسسستم

که نویدبخش باشند .فک ر نمیکنم تضمینی وجود داشته باشد که اینگونه راهکارها در انتها محقق گ ردنسسد،
و یا از هم نپاشند؛ اما آنها قطعاا ناکام خواهند بود اگ ر همهی ما از همان آغاز بگسسوییم کسسه هیسسچ انقلبسسی
ممکن نیست و از حمایت فعال راهکارهای بدیل امتناع بورزیم؛ و یا حسستی هماننسسد بسسسیاری ]از نی روهسسای
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چپ[ تلشهایمان را ص رف حمله به اینگونه تج ربیات یا افزایش انزوا و جداافتادگی آنهسسا بکنیسسم .اگسس ر
چیزی باشد که من در مورد آن بیش از دیگ ران آگاه باشم ،شاید این واقعیت باشد کسسه تاریسسخ بسسه پایسسان
ن رسیده است… .
س رمایهدارها طی سی یا چهل سال اخی ر تلشهای زیادی را ص رف ک ردند تا م ردم را متقاعد سسسازند کسسه
مناسبات اقتصادی حاض ر  -نه حتی س رمایهداری ]متعارف پیشین[ ،بلکه الگسسوی ویسسژهای از سسس رمایهداری
مالی شبه فئودال 9که ام روزه با آن روب رو هستیم -تنها نظام اقتصادی ممکن است .تلشی که آنها ص رف
این مسی ر ک ردهاند ،بیش از تلش آنها ب رای ایجاد یک نظام س رمایهداری جهانی دوامپذی ر بوده است .بسسه
عنوان نتیجهای از این وضع ،در همه جای جهان اط راف ما سیستم مسلط در حال ف روپاشی است ،امسسا ایسسن
سیستم درست در دورهای در آستانهی ف روپاشی ق رار گ رفته است که همگان توانایی تخیل وضعیتی دیگسس ر
]بدیل این وضعیت[ را از دست دادهاند .واقعیت شاید حتی بدت ر از این باشد .به همین دلیسسل بنیسسادی ،بسسه
نظ ر من وظیفهی همهی ما به عنوان روشنفک ر ،یا ص رفا موجودات انسانی اندیشهگ ر ،آن است کسسه حسسداقل
در این باره بیاندیشیم که مختصات یک دنیای بهت ر چگونه میتواند باشد .و اگ ر م ردمی به واقسسع در تلش
ب رای خلق چیز بهت ری هستند ،مسئولیت ماست که ]در این مسی ر[ به آنها کمک کنیم.
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