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 ی رهایی یا غسل تعمید سوسیالیسم؟ کوبانی؛ نقطه

شدگان از درگاه خداوند جهت آمرزش و توبه از گناهان خود و همچنین مشابه شدن با مسیح در مرگ و  رانده

 گیرند: رستاخیز خویش، این چنین خطاب قرار می

 "توبه کنید و هر یک از شما به اسم عیسی مسیح جهت آمرزش گناهان تعمید گیرید."

دهد. او    اش را خطاب قرار می      شدگان  وار، رانده   داری در وضعیت جنگِی سوریه، این چنین منجی         اکنون سرمایه 

نمایاند و با ندای      کار می   شده، مطرود و گناه     کارانه، سوسیالیسم را از درگاه خداوندگاِر تاریخ، رانده          که فریب 

داد، اکنون وضعیِت کوبانی را در روِد خونِ           داری بر درازای تاریخ، پایان آن را بشارت می           حک شدن سرمایه  

آفریند.   داری می   ی سرمایه   کار و بنده    دهد و سوسیالیسمِ توبه      جاری از جنگ خاورمیانه غسل تعمید می        

داری را بر پیشانی دارد.        داری، تمامیِ کراهت تاریخ سرمایه       سوسیالیسِم غسل تعمید یافته از جانب سرمایه       

ی امید به گذار از آن. وضعیت در کوبانی           دهنده  سوسیالیسم کوبانی، نه گسست از وضع موجود است نه بشارت      

داری است. سوسیالیسم در کوبانی، نامی پوشالی همچون داعش برای پوشاندن              ی سرمایه   به تمامی در چنبره   

 وضعیت است.
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 جنگد؟ خاورمیانه در چه جهانی می
ای است به مباحث طرح گردیده در آن، بهه امهیهد           این نوشتار انگشت اشاره

 ها. واکاوی بیشتر آن

ها و    دارانه از جهان و تحوالت آن، به میانجی رسانه های سرمایه روایت

های سرمایه  ها را مطابق ضرورت های متعدد، چنان ذهن انسان گفتمان

سامان بخشیده که شناخت و تغییر ساحت سهرمهایهه را بهد  بهه              

داری توانسته خود  اند. سرمایه  ترین ساخته ترین و پوشیده نیافتنی دست

ها در    هایش را بر زندگی انسان های تاریخ برهاند و ضرورت را از تالطم

 جایِ جهان ارجحیت بخشد. جای

هایشان با فراغ با ، زندگیِ میلیاردها انسانِ  دارانِ جهان و دولت سرمایه

سازند.  های میان خود می زنند و درگیر رقابت اکنون و آینده را رقم می

های کنونی که جهان در سطوح اقتصادی تا نظامی بها   ها و تقابل رقابت

ای را   دارانهه رفت و بدیل ضدسرمهایهه   آن روبروست تا حد زیادی برون

بخشند. چرا که نگرش، تبیین و پراتیک طبقاتی در سطحهی    امید نمی

ههای  داری ضهرورت   جهانی به فراموشی سپرده شده است. سهرمهایهه     

هها و    اقتصادی خود را چنان جهان گستر کرده که میان تمامی دولت

 های رقیب و درگیر، اصلی مشترک است. طرف

انهد؛ در    داریی سهرمهایهه    های جهان حاضر، برده اکثریت مطلق انسان

داری اسهت و     ی سرمایه حالی که به خیا  خود نه جهان تحت سیطره

دار نگرش و اقهدامهاتهی     ی کارگر. آنانی هم که داعیه  نه آنان جزو طبقه

ضد وضع موجوداند با معصومیتی ابلهانه هر از چند گهاههی فهریهبِ         

ی حاکم را    های طبقه های روند و تحلیل مشخص آن و بازی پیچیدگی

ای و      داریِ منطهقهه   خورند و به پیاده نظام این یا آن بلوک سرمایه می

شوند. در حالی که همچنان بر مواضع و اقداماتِ بهه      جهانی تبدیل می

 ورزند. زعم خود انقالبی در مواجه با غو  سرمایه مباهات می

داری را از موضوعیت خارج کهرده و     ی او  برون رفت از سرمایه دسته

نگرد که هیچ شکل ثابت و قابل تحلیلی  ای می جهان را به شکل ملغمه

ندارد و تنها چیزی که در نظرش عینیت دارد، تالش برای بقای خهود    

ی دوم ههم در       عنوان واحدی در میلیاردها انسان دیگر است. دسته  به

داران اسهت از داشهتهن         ی آسودگی خیا  سرمایه بهترین حالت مایه

 چنین دشمنان معصومی.

تضاد و جنگ طبقاتی، همچون سراسر تاریخِ طی شده پا برجاسهت و    

ها و نبردهای سیهاسهی، اقهتهصهادی،         توان به وضوح آن را در نزاع می

تریهن اتهفهاقهات آن         اجتماعی و نظامیِ جهانِ حاضر حتی در روزمره

مشاهده کرد. به کار بستن نگهرش طهبهقهاتهی در کشهاکهش ایهن                 

اش الغای طبقات  ها، جزء جدایی ناپذیر نبردی است که هدف کشمکش

 است.

 

 ی عزیمت تحلیل تحوالت نقطه
خهیهزد. ایهن       اقدام کمونیستی بر بستری از تحلیل کمونیستی بهرمهی  

ها  ی رخدادها، کشمکش یابد که ظاهر فریبنده تحلیل، زمانی قدرت می

و تحوالت را کنار زده و با نگرشی طبقاتی، در راستای عیان ساخهتهن   

های جهانِ سرمایه کمر همت ببندد. از این رو جهت اقهدامهی     پوشیده

 کمونیستی ناچار به تحلیلی کمونیستی از اوضاع جهانیم.

 

 
هایهی مهنهاسهب        فرضی تحلیلی قابل اتکا، اتخاذ پیش اولین قدمِ ارائه

ههای  فرض ها است. پیش  فرض ی این پیش جهت بسط تحلیل از دریچه

غلط ضرورتًا منجر به تحلیلی نادرست از اوضاع خواهند شهد. صهرف        

دارانه در مواجهه بها   کارگیری ادبیاتی ضد امپریالیستی یا ضد سرمایه به

یک موضوع، ما را به اتخاذ تحلیلی درست رهنمون نخواهد سهاخهت.     

ی کوچک و آنی را  نگاری عمل کرد که هر لرزه بایست همچون لرزه می

کند تا روندی کلی از تحوالت ترسیم نماید. ما ناچار به ترسیمِ   ثبت می

های  های جهانی و دگرگونی ها و کشمکش بندی ای تحوالت، صف لحظه

های موجود هستیم. بر بستر ترسیم ساختاری جهانی از تحهوالت،    نظم

 ای ممکن خواهد بود. ترسیم روند تحوالت منطقه

گران چپ را،    هایی نادرست از سوی فعالین و تحلیل اتخاذ پیش فرض

زده راجع به وضعیت کنونی خاورمیانه و  های شتاب به وضوح در تحلیل

های نابجا، منجر بهه   توان مشاهده نمود. این تحلیل  ی کوبانی می مسأله

هایی از مردم منطقه و جهان گهردیهد کهه بهه          اقدامی از سوی بخش

هها و    هها و جهنهگ       تواند کمکی باشد به تداوم نزاع بهترین شکل می

 هایی اندک تغییر یافته در منطقه. داری در نقاب بازتدوام سرمایه

های کشورهای عربی، نزاع بها   تسخیر نظامی افغانستان و عراق، ناآرامی

طالبان در پاکستان، جنگ در سوریه، معضل داعش، جنگ در یهمهن،   

ی فلسطین و جنگ بها اسهرائهیهل.        شکست اعتراضات در مصر، مسأله

سا  اخیر در منطقه رُخ داده و یا حهداقهل    ۵۱همگی این تحوالت در 

اند. جنگ در خاورمیانه حاصل و حامل چگونه تغییراتی در   شدت یافته

ی تحلیلی طبقاتی و کمونهیهسهتهی از        سطح جهانی است؟ جهت ارائه

 هایی را باید اتخاذ کرد؟ اوضاع خاورمیانه چه پیش فرض

ای های منطقه سا  اخیر خاورمیانه، جنگ و کشمکش قدرت ۵۱تاریخ 

و جهانی بوده است. همزمان نظمی که چندین دهه توانسته بود امکان  

ی خود را بر جهان میسّر سازد، در معرض چالشی جهدی   اعما  سلطه

های خاورمیانه، اکنون در  قرار گرفته است. به فراخور این تحوالت، نزاع 

ی جهانهی آمهریهکهای        خورند. سلطه  جهانی در حا  دگرگونی رقم می

دوران حمله به افغانستان، بسیار متفاوت است با نقشی که این کشهور  

های خهود،   کند. از این رو در تحلیل  اکنون در مناسبات جهانی ایفا می

 بایست لحاظ نمود. تغییر و دگرگونی توازن قوای جهانی را می

های خود همچنان ابرقدرتی آمریکا را در تهمهامهی       بسیاری در تحلیل

نمایند و تحوالت جهان را در تسخیر قدرت بالمنهازع   سطوح لحاظ می

بینند. برخی دیگر   ی اروپا می اش همچون اتحادیه آمریکا و هم پیمانان

ی جههانهی،    هایی چون چین و روسیه را در عرصه ظهور و صعود قدرت

ی کارگر در رویارویی با امپریالیسم آمریکا و  ی امیدی برای طبقه نقطه

 زده عمل نکنیم. پندارند. بگذارید شتاب هم پیمانانش می

هایمان باید نگاهی به اوضاع کلی جهان در نهیهم      جهت پاسخ به سوا 

 ی اخیر انداخت تا به امروز رسید. سده

 

 امپراتوری سرمایه

اش است. حیهات    حیات سرمایه، در گرو بازتولید آن جهت خود افزایی

 اش تولید ارزش افههزوده  سرمهایه در گرو منطقی است که ههدف غایی
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سرمایه نتواند ارزش افزوده بیافریند و از گهردش      است. هر لحظه که  

را از دست خواهد داد و تمامی آنچه کهه بهر روی         بازایستد، حیاتش 

 منطق آن بنا شده است، فرو خواهد ریخت.

منطق سرمایه جهت محقق ساختن خود، مُلزم به پدیهدار سهاخهتهن       

ای از روابط است. ضرورت حیات سرمایهه، قهالهب        خویش در مجموعه

ها بهایهد بهه        ها است. این عینیت  شدن منطق اقتصادی آن بر عینیت

ای جهان را رقم بزنند که بر بستر آن گردشی رخ دهد که سرمایه  گونه

افزایی ببخشد. حتهی    بتواند خود را بازیابی، بازتولید و در عین حا  هم

ی متجسّد، تجسمی از    دار نیز به قو  مارکس به عنوان سرمایه سرمایه

افزایی آن است. با این هدف، سرمایهه مهنهطهق         سرمایه با هدف ارزش

هها  ها، نهادها و دولهت      اقتصادی خود را پشت ساز و برگی از گفتمان

سازد. به بیانی دیگر، ضرورت اقتصادی سرمایه، به فرارفتن از     نهان می

انهد کهه     ههایهی  اقتصادی همان عینیت سطح اقتصاد است. سطوح فوق 

ههای  سازند. از این روست که تمامی عینیت  حیات سرمایه را میسّر می

 اند. زمانیِ سرمایه ایدئولوژیک-مکانی

داری و سهرمهایهه کهامهالً         ی جهانِ سرمایه اما نباید پنداشت که رابطه

العلل نیست. همزمهان کهه       یکسویه است؛ به عبارت دیگر سرمایه علت

ها نیز بهر     زند، عینیت سرمایه، جهان را برای تداوم حیات خود رقم می

او تاثیرگذارند و منطق مختص به آن را در سیر تاریخ، مجبور به تحو  

کهارگهیهری     ای دوسویه با جهان، سعی در به کنند. سرمایه در رابطه  می

تمامی ابزارها جهت تداوم بازتولیدش است و به غالب شدن منهطهقهی    

داری  کند که ارزش افزوده بیافریند. از این روست که سرمایه  کمک می

آفریند. تمامی   کند و بازمی سازد، نابود می شود، می خود دست بکار می

نماید فرو خواهد ریخت؛ گاه برای آن کهه     آنچه که سخت و استوار می

 ضرورت سرمایه ایجاب کرده است.

داری، خود را بها   باید توجه داشت که سرمایه در سرتاسر جهان سرمایه

شناساند. در هر گستره از جهان، سرمایهه    پدیدارهایی مشابه به ما نمی

 ها دارد. پدیداری متمایز از دیگر گستره

یهابهد     ای را  که در جهان کنونی ما بروز می از این رو هر رخداد و واقعه

زمانی سرمایه تحلیل کهرد تها     -باید با چشم داشتی به وضعیت مکانی

ها حیات خود را    بتوان رمز درونی وقایعی را که سرمایه به میانجی آن

داری در فراهم نهمهودن      کند یافت. ضرورت جهان سرمایه  تضمین می

شرایط بازتولید سرمایه و جلوگیری از دست انهدازی در ایهن ارزش         

های اثرگذارِ موجهود،   افزایی است. به همین دلیل اگر از جانب گفتمان 

تواند منطق خهود   منطق سرمایه مصون بماند این سرمایه است که می

را بر هر گفتمان و نهادی هژمونی بخشد و خود را در آن عهیهنهیهت         

 بخشیده و به حیات مطلوب خود ادامه دهد.

داری های کنونی سرمایه و سهرمهایهه        بنابراین پس از واکاوی خصلت

هایی که در حا  حاضر این دو با آن رودررو هستهنهد،    جهانی و بحران

شونهد، بهه دنهبها           بایست از گذر وقایعی که در جهان حادث می می

ردپایی از سرمایه بود که چگونه و با چه ابزارهایی در حها  رههانهدن      

ی منطق خود بر روابط حاکم بر جهههان      خود به آینده و تداوم سلطه

های آن بود کهه شهکهافهی        بایست به دنبا  تضادها و بحران است. می 

رهایی پرولتری و کمونیسم ایهجهاد   -جهت غَلَیان و سَیَالن منطق خود

 کنند. می

 نظم پس از جنگ سرد

هها و    ی جشن فروپاشی دیوار برلین، توسهط دولهت     برگزاری هر ساله

های جهانی، نه تنها جشن نمادین پیروزی بلوک غرب بر شهرق،   رسانه

توان دانست.  ی کارگر می بلکه جشن پیروزی بورژوازی جهانی بر طبقه

و به دنبا  آن فهروپهاشهی     ۵484پس از فروپاشی دیوار برلین در سا  

میالدی، جهان حیات خلوت  4۹ی  اتحاد جماهیر شوروی در آغاز دهه

ای میان خود و همچهنهیهن     های چندین دهه هایی شد که جنگ دولت

خواهانه و سوسیالیسهتهی در      های با بلوک شرق و گفتمان عدالت نزاع

 سطح جهان، موقعیتشان را دچار تزلز  و ضعف شدیدی ساخته بود.

هها و    ای و نظهامهی حهاکهمهیهت         های اقتصادی، رسانه اکنون سیاست

های غربی )آمریکا و کشورهای امپریالیستی اروپا( توانسته بهود       دولت

ی او  قرن بیستم و بهخهصهو          بورژوازی غرب را از تنگناهای نیمه

بحران جنگ سرد برهاند. حا  زمان آن بود کهه بهورژوازی فهاتهح،            

ی خود را بر نظمی جدید استوار سازد. جهان از نظم دو قطهبهی     سلطه

ی گفتمان سوسیالهیهسهتهی و        بلوک شرق و غرب که هر یک نماینده

 داشت. داری بودند به سوی نظمی تک قطبی قدم برمی سرمایه

نظمی نوین که در چنبره گرفتن تمامی جهان را به تعداد معدودی از   

ای امپریالیستهی از     داد. از یک سو با مجموعه های غربی نوید می دولت

ی اروپا روبرو بودیهم   داری قاره ی سرمایه کشورهای قدرتمند در گستره

که پس از سپری کردن دو جنگ جهانی و رویارویی ژئوپلوتیهکهی بها      

شوروی و شرق اروپا، خواهان نقش آفرینی بیشتری در این نظم نویهن  

و از این رو بازیابی توان اقتصادی و سیاسی پیشین خهود بهودنهد. از         

ی آمریکا حضور داشت کهه بهه        سوی دیگر امپریالیسم ایاالت متحده

رقهیهب خهود کهه از           ی قدرت سیاسی، اقتصادی و نظامی بی واسطه

ای کشورهای قدرتمند اروپایی نیز فاصله گرفته بود، خواهان سهیهطهره   

بالواسطه و بالمنازع بر نظم نوین جهانی و نهادهای برخاستهه از آن      

 بود.

پنداشتهنهد،    این دو طیفِ قدرت که جهان را مستعد یکّه تازی خود می

کردند تها     سازی می ریزی و پیاده های خود را برنامه ای سیاست به گونه

ی همه جانبه بر جهان دست یابند. خطوط اصلی سهیهاسهت        به سلطه

ی او  قرن  میالدی تا دهه ۵44۹ی  ی دهه های مذکور را در بازه دولت

 توان بیان نمود. بیست و یکم به صورت زیر می

ها، تثبیت و تحکیم هر چه بیشتر مناسبات           سیاست داخلی این دولت   

هایی بود که     ِ حاکم بر جوامع خود از طریق نهادها و گفتمان            بورژوازی

عنوان گرفتند. به   ی حاکم قرار می     به تمامی در راستای نیازهای طبقه     

های پارلمانتاریستی، دموکراسی     توان به تقویت گفتمان      نمونه می  

های فردی در جوامع      فردگرایانه و حقوق بشری، آزادی بیان و آزادی        

اروپایی و آمریکا اشاره کرد که همگی در راستای هژمونی بخشی به               

های حاکم این جوامع بوده و هدف آن تضعیف هر چه بیشتر              بورژوازی

ی فرهنگ در     گفتمان طبقاتی و امر سیاسی در این جوامع با رخنه            

 سیاست بوده است.

های حهاکهم بهر         ای که دولت برانگیزترین حوزه ترین و چالش اما مهم

های اقتصهادی   بایست با آن دست و پنجه نرم کنند، ضرورت جهان می

اقتصادی امپریالیسم در این کشورها بود. در این حهوزه مها بها          و فوق

 های مشترکی از  ها، اتحهادها و اتهخاذ دسهتورالعمل گیری ائتهالف شکل
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 جنگد؟خاورمیانه در چه جهانی می



جانب بورژوازی اروپایی و آمریکایی مواجه هستیم که همگی قهدمهی     

ای امپریالیستی بر جهان. خطوط اصهلهی ایهن        است در راستای سلطه

 توان به شکل زیر بیان کرد: ها را می سیاست

. دسترسی به ذخایر سرشار معادن، احداث شاهراه انهرژی بهه        ۵

نظامی، اهمیت بسیار حسها  و    -غرب اروپا، توان باالی صنعتی

تأثیرگذار ژئوپلتیکی و بازار مصرفی پرجمعیت، ضرورت بسهط و    

ی اروپا و آمهریهکها بهه سهمهت              ی نفوذ اتحادیه گسترش حوزه

کشورهای شرق اروپا )بلوک شوروی سابق( را به شکلی عاجل و     

هایی با هدف حذف ساختهارههای    نمود. سیاست  فوری ایجاب می

سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بازمانده از دوران شوروی و برپایهی  

نظمی جدید در این کشورها به اجرا گذاشته شدند که منجر بهه    

های عظیم در مرزهای این کشورها  هایی خونین و جابجایی جنگ

تهوان   ی همین سیاست امپریالیستی و خونین را می گردید. ادامه 

های یهک   تا به امروز در شرق اروپا مشاهده کرد. به وضوح، جنگ 

ای را که منجر به فروپاشی یوگسالوی و کشته و آواره شهدن   دهه

طلبانهه   های جدایی های این کشورها در جنگ هزاران نفر از انسان

شد، حاصل اتخاذ سیاست ادغام شرق اروپا در نهظهم جهدیهد           

توان دانست. همزمان با ایهن تهحهوالت          داری جهانی می سرمایه

خونین، یکی دیگر از ابزارهای اعما  سیاست مذکور در مرکهز و    

های رنگی یا مخملی بود که یکهی پهس از        شرق اروپا، براندازی

ای و      ی سهیهاسهی، رسهانهه          های همه جانبه دیگری با حمایت

شهدنهد.      تسلیحاتی کشورهای بلوک غرب به اجرا گذاشتهه مهی    

، صربستان در دو   ۵484های رنگی چکسلواکی در سا   براندازی

، ۰۹۹۲، گرجستان در سها     ۰۹۹۹و  ۵44۱های  مرحله در سا 

ههمهگهی       ۰۹۹۱و قرقیزستان در سا     ۰۹۹9اوکراین در سا  

مصادیقی از اتخاذ سیاست فروپاشی ساختارهای دوران شهوروی    

داری پیرامونی هستند. آخهریهن     این کشورها و جایگزینی سرمایه

اوکراین قابل مشهاههده      ۰۹۵9ی این سیاست در کودتای  نمونه

داری نهیهازمهنهد        باشد که با توجه به تحوالت جهانی سرمایه می

 تر است. تحلیلی به روزتر و مفصل

. با توجه به توان و پتانسیل باالی اقتصادی و نظامی روسیه که  ۰

آن را وامدار دوران شوروی بود و صعود هر چه بیشتر چیهن در    

ی اقتصاد جهانی، اتخاذ سیاستی مناسب جهت جلوگیهری   عرصه

-آفرینی بیشتر روسیه و چین در ساخهتهار اقهتهصهادی        از نقش

نمود. سهیهاسهت      سیاسی جهان از جانب بلوک غرب ضروری می

هها در     اصلی بلوک غرب در قبا  این دو کشور، حفظ جایگاه آن

ی جهههانهی     حدی بود که توانایی نقش آفرینی مستقل در عرصه

نداشته باشند. اگر چه این سیاست در قبا  روسیهه تها اوایهل         

ی نخست قرن بیست و یکم تا حدودی مهوفهق بهه اجهرا            دهه

گذاشته شد اما در ادامه تحوالتی در دنیای سرمایه رخ داد کهه    

دستاوردهای این سیاست را با بحران مواجه کرده است. در ادامه 

 بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت.

ای بالمهنهازع بهر سهاخهتهار            . در راستای دستیابی به سیطره ۲

داری مجبور به  سیاسی جهان، بلوک هژمونیک سرمایه-اقتصادی

دیکته کردن تحوالتی فراگیر در غرب آسیا و شهمها  آفهریهقها        

های قومی و مذهبی ایهن   ها و درگیری گردید. اگر چه کشمکش 

منطقه، تاریخی دیرینه دارند اما باید توجه داشت که مهاههیهت      

های منطقه از اواخر قرن اخیهر دچهار      های دولت ها و رقابت نزاع

اند. این دگرگونی در ماهیت تهحهوالت بهه          تحوالتی جدی شده

های تاریخی منطقه، مهتهأثهر از       شکلی دوسویه در رابطه با نزاع

داری و   های سهرمهایهه      حضور سیاسی، نظامی و اقتصادی بلوک

شان بوده اسهت. در بهخهش          ای پیمانان منطقه منافع آنان و هم

پایانی این مطلب و همچنین در مطالبی دیگر به شکلی مفهصهل   

 به این موضوع خواهیم پرداخت.

ی حاکم جهانی جهت تثبیت  های مذکور، طبقه برد سیاست جهت پیش

سیاسی منطبق با نظامی تک قطبی کهه در    -و بسط ساختار اقتصادی

ههایهی      یابی بود، نهادهایی را شکل دادند تا نقش پهایهگهاه      حا  نطفه

ی خطوط سهیهاسهی،       برنده هژمونیک را ایفا کنند. این نهادها به پیش 

 اقتصادی، نظامی و اجتماعی این بورژوازی حاکم بودند.

مار   ۰۱پردازیم.  در ادامه به صورتی مختصر به معرفی این نهادها می

ای میان شش کشور اروپایی آلمان غربهی،   نامه در شهر رم توافق ۵4۱۱

فرانسه، ایتالیا، بلژیک، هلند و لوکزامبورگ به امضا رسید که حهاصهل     

ی اقتصادی اروپا( بود. این    ی اقتصادی اروپا )جامعه  آن تشکیل اتحادیه

هایی مشترک میان  اتحادیه صرفاً نهادی اقتصادی جهت اتخاذ سیاست

ها بهود. بهه         اعضای آن، به منظور تقویت توان اقتصادی هر یک از آن

، ۵44۲مرور زمان با پیوستن اعضایی بیشتر به این اتحادیه در سها       

ی اروپا با اهدافی سیاسی و اقتصادی در شهر ماستریخت کشور  اتحادیه

کشور اروپایی اسهت.   ۰8هلند تشکیل گردید که هم اکنون متشکل از 

بازار واحد اروپا شرایطی را فراهم کرد که از طهریهق آن کشهورههای         

قدرتمند اقتصادی اروپا همچون آلمان، فرانسه و انگلیس با سلطه بهر    

تولید، ساز وکارهای مالی و بازار مصرفی دیگر کشورهای اتهحهادیهه و      

چنین کنتر  تولید و مصرف کشورهای مرکز و شرق اروپا به رشهد   هم

ای مالی بر کشورههای   اقتصادی باالیی دست یابند. جهت تحقق سلطه 

و به دنهبها     ۵448عضو، شاهد آغاز به کار بانک مرکزی اروپا در سا  

بهاشهیهم.       مهی    ۰۹۹۰آن استفاده از واحد پو  مشترک یورو از سا    

باشهد. بهازار مشهتهرک           کشور می ۰۹اکنون شامل  ی یورو هم منطقه

ای گمرکی، سیاست مشهتهرک    چنین شامل اتحادیه ی اروپا هم اتحادیه

 باشد. کشاورزی، تجارت و شیالت می

ی اروپها، سهیهاسهت        یکی دیگر از ابزارهای کارآمد و قدرتمند اتحادیه

های بهزرگ اروپها بها           باشد. قدرت  مشترک خارجه و امنیت اروپا می

استفاده از ابزار دیپلماتیک و سیاسی سعی در مسلط نهمهودن نهظهام       

اقتصادی و ساز و کارهای بازار خود بر کشورهای شرق اروپا و جنوب و 

ی اروپا با اتخاذ گفتمهانهی    غرب آسیا داشتند. سیاست مشترک خارجه 

ی جههان   توانست به راحتی در هر نزاعی در هر گوشه حقوق بشری می

پیمانانش تغیهیهر دههد.       مداخله کرده و توازن قوا را به نفع خود و هم

ی اروپا، بهلهکهه     منظور از خود در اینجا نه مجموعه کشورهای اتحادیه

ای از کشورهای بزرگ صنعتی اروپا شامل آلمان، فهرانسهه و      مجموعه

ی    باشد. همواره این مسأله توسط دیگر اعضای اتحهادیهه    انگلستان می

اروپا عنوان شده است که اقدامات بازار واحد، بانک مرکزی و سیاسهت  

 ی کشهورهای عضو  ی اروپا نه در راسهتای منافع همه مشهترک خارجه

۵۹ 

 ی رهایی یا غسل تعمید سوسیالیسم؟کوبانی؛ نقطه



های اقهتهصهادی اروپها بهوده اسهت.              بلکه در راستای منفعت قدرت 

توان حهاصهل    های اقتصادی یونان، اسپانیا، پرتغا  و ایتالیا را می بحران

ی اروپها       سیاست تحمیلی تعداد معدودی از کشورهای عضو اتحادیهه 

 دانست.

 

توان باالی اقتصادی و نظامی آمریکا در دوران پس از جنگ سهرد بهه     

ههای     ای بود که کشورهای صنعتی اروپا را به ناچار پیرو سیاسهت  گونه

داد کهه     چنین این کشور را در جایگاهی قرار می ساخت و هم خود می

توانست در تمامی سطوح نظامی، سیاسی و اقهتهصهادی قهدرت            می

بالمنازع خود را بر ساختارها و نهادهای نظم تک قطبی امپریالهیهسهم    

جهانی دیکته کند. به همین علت نهادهای قدرتمند نظامی، سیاسی و  

همگهی بهه نهحهوی          ۰۹۹8ی قبل از بحران  اقتصادی جهان در دوره

 ی جهانی بودند. های آمریکا در عرصه ی سیاست برنده پیش

یکی از این نهادهای اقتصادی جهان که جزو ارکان اصلی هژمونی تک 

داری غربی و آمریکایی بوده است، سازمان تجارت جهانی  قطبی سرمایه

باشند از  کشور در آن عضو می ۵۶۹اکنون  باشد. این سازمان که هم  می

تشکیل شده است. هدف این سازمهان فهراههم نهمهودن            ۵44۱سا  

داری جهانی باالخص آمریکا است  های برتر سرمایه شرایطی برای قدرت

ی تجارت و مبادالت جهانی، نهظهام    هایی در حوزه تا با تصویب سیاست

 اقتصادی و بازار خود را بر ساختار اقتصادی جهان سلطه بخشند.

ابتدا با حضور شش کشور صنعتهی   ۵4۱۱گروه جی هفت نیز در سا  

ی آمریکها و     آلمان غربی، فرانسه، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا و ایاالت متحده

تهریهن      با اضافه شدن کانادا تشکیل گردید. صنهعهتهی     ۵4۱۶در سا  

ی این گهروه، بسهتهه بهه            های ساالنه کشورهای جهان در گردهمایی

ی    هایی مشترک در زمهیهنهه    وضعیت موجود جهانی با تدوین سیاست

های بلند مدت و کوتاه مدت خهود   برد سیاست اقتصاد و سیاست، پیش

روسیه به ایهن     ۵444کنند. در سا    ی جهانی تسهیل می را در عرصه

گروه پیوست و گروه جی هفت به گروه جی هشت تبهدیهل گهردیهد.       

توان در راستهای اتهخهاذ       چرایی اضافه شدن روسیه به این گروه را می

همان سیاست نمایشی و کنترلی در قبها  ایهن کشهور از جهانهب              

تر ذکر گردید. اما در   کشورهای صنعتی اروپا و آمریکا دانست که پیش

ی    با بحران کودتای اوکراین و شکاف در روابط اتهحهادیهه    ۰۹۵9سا  

اروپا و آمریکا با روسیه، این کشور از گروه جی هشهت بهه کهنهاری           

 گذاشته شد.

ها که همگی بورژوازی مسلط جهانهی را     عالوه بر این نهادها و سازمان

ترین و کاراترین نهادهای جهانی کهه   کردند، یکی از مهم نمایندگی می

اش را  پیمانان اروپایی های امپریالیستی آمریکا و هم توانست سیاست می

به پیش ببرد، سازمان ملل متحد و شورای امنیت این سهازمهان بهود.      

میالدی تأسیس گهردیهد. شهورای        ۵49۱سازمان ملل متحد در سا  

کشهور آمهریهکها،          ۱باشد که  عضو می ۵۱امنیت این سازمان، شامل 

فرانسه، روسیه، چین و بریتانیا دارای عضویت دائم و حق وتهو در آن      

تهریهن      های اقتصادی از مهههم   هستند. اقدامات نظامی و اعما  تحریم 

های مربوطهه تهوسهط       اختیارات این شورا در صورت تصویب قطعنامه

باشد که بارها بر سر مسائلی چون نزاع اسهرائهیهل در         اعضای آن می

منطقه، جنگ افغانستان، جنگ در سوریه و آخرین مصداق آن جنهگ  

های جهانی را اعما  کند. از سها     های قدرت در یمن توانسته سیاست

انهد کهه      های شورای امنیت وتو شده بار قطعنامه ۰۱9تا کنون  ۵49۶

های مربوط به اسرائیل بهوده     بیشترین تعداد وتو در خصو  قطعنامه

 است.
در کنار تمامی این نهادهای سیاسی و اقتصادی، باید پیمان نهظهامهی    

آتالنتیک شمالی )ناتو( را همچون ابزاری قاهرانه در راستای تهمهامهی      

ی حاکم جهانی قرار داد که جهت دستهیهابهی بهه        های طبقه سیاست

ورزند. این پیمان نظامی کهه در        منافع خود از هیچ ابزاری دریغ نمی

کشهور   ۰8اکنون شامل  کشور منعقد گردید، هم ۵۰میان  ۵494سا  

کشهور بهلهوک         ۵۹،   ۰۹۹9تا  ۵444های  شود. تنها در بازه سا   می

اند. الزم به ذکر است که از میان این   سوسیالیستی سابق به آن پیوسته

بهاشهنهد.       ی اروپا مهی  عضو آن جزو کشورهای اتحادیه ۰۵کشور،  ۰8

ی اخیهر آسهیها،       اقدامات نظامی ناتو نقش بسزایی در تحوالت دو دهه

ههای     بارترین نهمهونهه      ترین و خون آفریقا و اروپا داشته است که مهم

ی یهوگسهالوی،        روزه ۱8های  استفاده از این ابزار نظامی را در جنگ

 وجو کرد. توان جست افغانستان و عراق می

ای است بهه     ذکر مختصری از تاریخچه و کارکرد این نهادها تنها اشاره

این که چگونه امپریالیسم آمریکا و اروپا نظم نوین خهود را پهس از         

فروپاشی شوروی در سطح اقتصادی، سیاسی و نظامی بر جهان حاکهم  

ی او  قهرن حهاضهر         های دهه ای که در آغازین سا  نمودند. به گونه 

ای بالمنازع بر جهان  توانست سیطره ی مسلط جهانی می میالدی، طبقه

را به خود تبریک گفته و در هر گوشه از جهان دسهت بهه اقهدامهات         

های نظامی جهههت ضهرورت تهغهیهیهر             اقتصادی، سیاسی و عملیات

 ساختارهای این مناطق بزند.

ای اشاره کرد. اگر چه  اما پیش از پایان این بخش الزم است که به نکته

پس از جنگ جهانی دوم ما شاهد اتحاد و تعاملی فهزایهنهده مهیهان          

ههای     کشورهای صنعتی اروپا و آمریکا در چهارچوب نهادها و سیاست

های مهتهفهاوت از         مذکور هستیم، اما نباید پنداشت که این بورژوازی

یکدیگر، هیچ تقابلی با یکدیگر در گذشته و اکنون نداشته و تا ابد نیهز  

تهوان     اند. مهی   دارای منافع و به دنبا  آن خواست و ضرورتی مشترک

گفت که این اتحاد تنها اتحادی بود در تقابل با بلوک سوسیالیهسهتهی    

دوران پیشین جهت دستیابی به نظمی که بر بسهتهر آن ههژمهونهی          

ی خود را بازیابند. اگر کشورهای صنعتی اروپا دست بهه      دارانه سرمایه

دامان تشکیل اتحادی میان خود در اروپا یا اتحادی سخت با آمهریهکها    

اقتصادی خود بوده اسهت.  -اند، تنها جهت افزودن بر توان سیاسی شده

های جههانهی کهه       این نکته را همواره باید در نظر گرفت که بورژوازی

انهد زمهانهی نهه          ی خود گرفته دست در دست هم جهان را زیر سلطه

های متفاوت خود رویارو خواهند شد. بنابهرایهن     چندان دور با ضرورت

 دگرگونی و واپاشی این اتحادها در روند تاریخ و تحوالت ناگزیر است.

ی این نکات را در نظر گرفته بود اما نسبت به  ی حاکم همه شاید طبقه

ای نامصون بهود.     های دوره داری یعنی بحران ترین ویژگی سرمایه ثابت

اتفاقی در حا  رخ دادن بود که تمامی این نظم سخت و استوار را بهه    

 کشاند. بحرانی در شرف وقوع بود. ضعف و فروپاشی می

۵۵ 

 جنگد؟خاورمیانه در چه جهانی می



 های متناقض بست ضرورت بن
هایی است که در خهود     داری در ایجاب ضرورت بقای سرمایه و سرمایه

هاست. بقهای    اند. بحران ناشی از پدیدار شدن این تناقض  حامل تناقض

داری همانا بقای سرمایه و بقای سرمایه آنگونه که ذکهر شهد،      سرمایه

افزایی آن است. بهنهابهرایهن قهلهب           گستری و ارزش-بسط منطق خود

هایی که خهود   اند، ضرورت هایی اقتصادی داری ضرورت ی سرمایه تپنده

ی پدیدارهای حاضر جهان پنههان   را به شکل منطق مذکور پشت پرده

ههای  اند و نه تهنههها ضهرورت       کنند. پدیدارهایی که فوق اقتصادی  می

سهازنهد.      پوشانند بلکه از دیگرسو آنان را نیز محقق می اقتصادی را می

های اقتصادی به تنهایی در سطح اقهتهصهادی       تناقضات درون ضرورت

باقی نخواهند ماند، بلکه ابزارهای فوق اقتصادی را نیز دچار و مجهبهور   

به اخذ این تناقضات در سطح خود خواهند ساخت. در این جاست کهه  

های مکانی، زمانی، اقتصادی  داری اگر چه به تمامی به ضرورت سرمایه

ای فراخواهد رسهیهد کهه       و فوق اقتصادی خود پاسخگو بوده اما نقطه

دهد کهه   بستی را شکل می تناقضات خود را نمایان خواهد ساخت و بن

ها نهه تهنههها اقهتهصهاد             از همان ابتدا حاملش بوده است. این بحران 

های دیگر را در بر  کشند بلکه تمامی حوزه داری را به چالش می سرمایه

 خواهند گرفت.

های جدید و بسط انحصارات مالهی   گاه از تسخیر حوزه امپریالیسم هیچ

و صنعتی خود باز نخواهد ایستاد، زیرا بازایستادن بسط امپریالیسم بهه  

هایی اقتصادی و ژئوپلتیکی در    شک سیاست معنای مرگ آن است. بی 

ها اشاره شد، در راسهتهای    سطح جهان که در بخش قبلی مطلب به آن

های اقتصادی و فوق اقتصادی امپریالیسم آمهریهکها و         همین ضرورت

اند که از اواسط قرن پیش تا به  های نیمه جان اروپایی بوده امپریالیسم

های  هایی امپریالیستی که آمریکا و دولت اند. ضرورت  امروز ادامه داشته

ی اخیر ساخته، اکنون  اروپایی را مجبور به اخذ راهکارهایی در سه دهه

 ها را در برابر تناقضات این راهکارها قرار داده است. آن

ویهژه  اگر آمریکا در راستای افزایش قدرت خود در سطح جهان و بهه     

بسط آن به شرق اروپا و روسیه مجبور به مهیهانهجهی و ههمهراههی              

های اروپایی و احیای توان نظامی، سیاسی و اقتصادی آنان بوده  قدرت

است، اکنون باید خود را در برابر رقیبی همچون آلمان ببیند کهه بها       

ای از   افزایش توان سیاسی و اقتصادی خود به مدد سیطره بر مجموعه

ی بیشتهری بهر      ی اروپا و شرق اروپا، خواهان سلطه کشورهای اتحادیه

آمیز نهخهواههد مهانهد. در            جهان است؛ رقابتی که تا به انتها مسالمت

های قدرتمند اروپایی و آمریکا اگر زمانی جهههت      سطحی دیگر، دولت

ی خود در روسیه و چین، مجبور به تهقهویهت       بسط امپراتوری سرمایه

های محلی و ملی این دو کشور بودند، اکنون خود را در برابر  بورژوازی

اند قدرت خود را  توانسته ۰۹۹8بینند که با بحران سا   هایی می دولت

ای های گوناگون به شکلی صعودی ارتقا بخشند و به نهقهطهه      در سطح

های امپریالیستی نهوپهای خهود       برسند که جهت دستیابی به ضرورت

های مسلط جهان بپردازند. تقابل   حتی به تقابل نیابتی نظامی با قدرت

ههای  اقتصادی و سیاسی اکنون و نظامی آینده، مهیهان ایهن دولهت          

امپریالیستی بر سر سهم بیشتری از بازار جههانهی بهه ههیهچ وجهه             

داری    غیرمنتظره نیستند و برآیند ناگزیر تصمیماتی است که سرمایهه 

بایست یک نکتهه   در سطحی جهانی ناگزیر از اتخاذ آنان بوده است. می 

ها و تقابالت امپریالیستی  ی پایانی تمامی رقابت را در نظر گرفت، حلقه

های موجود را نیز باید از  هاست. بنابراین جنگ  جنگ میان امپریالیست

های امپریالیسم تحلیل کرد. در انتها ایهن مسههلهه را            منظر ضرورت

های  های آمریکا و دولت خواهیم شکافت. در ابتدا رویارویی امپریالیسم 

 دهیم. اروپایی را با این تناقضات، مورد بحث قرار می

کافی بود تا بسیاری از معادالت قدرت را    ۰۹۹8بحران اقتصادی سا  

ههایهی را کهه           در سطحی جهانی به هم بریزد. این بحران، سیهاسهت  

های داخلی و خارجی به اجهرا     های غالب طی دو دهه در حوزه جریان

ها را پدیدار  گذاشتند به چالش کشید و تناقضات درون این سیاست می

ای کهه غهرب در        های سیاسی ساخت. بحران اقتصادی در کنار بحران 

ای مهیا کرد تها     نقاط مختلف جهان با آن روبرو بود، شرایط را به گونه

ی اقتصادی  های نوپای جهان به صعودی جهشی در عرصه دیگر قدرت

 و سیاسی دست یابند.

ها کارکرد نهادهایی را که در بخش قبلی ذکر شد با خطری  این بحران

های نوپا عالوه بر شکهل   ای که قدرت جدی مواجه کرده است. به گونه 

هایی جدید، خواهان تغییری جهدی در سهاخهتهارههای           دادن ائتالف

تهازی     اند. آنچه مشخص است، این است کهه یهکهه         نهادهای پیشین

هایی جدی در    ی گذشته، اکنون با چالش امپریالیسم غرب در دو دهه

 ی جهانی روبرو شده است. عرصه

ها از آغازین روزها  ای آن های رسانه های درگیر با بحران و جریان دولت

تا به امروز، با ذکر این نکته که بحران مقطعی است، طی ایهن چهنهد      

سا  شرایط اقتصادی جهانِ سرمایه را در حا  پشت سر گهذاشهتهن      

های سیاسهی و     اند؛ اما آمار و ارقام اقتصادی، نزاع بحران توصیف کرده

ای دیگر ترسیهم   های نظامی، شرایط فعلی را به گونه ژئوپلتیکی و تقابل

هایی، ما را به تحلیلی به روز از نظم  ها و تقابل کنند. این چنین نزاع  می

 دارد. می-داری وا فعلی سرمایه

های اقتصادی، اعتراضات داخلی به وضعیهت   بینی آخرین آمارها و پیش

مردان کشورهای درگهیهر بها       نامطلوب معیشتی و حتی سخنان دولت

ای از تدوام بهحهران اقهتهصهادی در           توان نشانه بحران را به وضوح می

 کشورهای صنعتی بلوک غرب دانست.

ی آن محسهو  اسهت و        ی اروپا در هر چهار گوشه رکود در اتحادیه

 ۰۹۹8های قبل از  ی بسیاری با سا  چنان فاصله وضعیت اقتصادی هم

ای که نهادهای اقتصادی جهانی نیز امیدی به بازگشت به  دارد. به گونه 

شوند. یکی  متصور نمی ۰۹۰۹وضعیت پیش از بحران را تا حداقل سا  

ی مشهتهرک        از خبرنگاران اقتصادی سایت گاردین که در جهلهسهه     

 ۰۹۵9المللی پو  و بانک جهانی در اکهتهبهر           ی صندوق بین سالیانه

صندوق بین المللی «دهد که:   حضور داشته است، این گونه گزارش می

رود،    داند که چیزی در اروپا به طور وحشتناکی غلط پیش می پو  می

 »اما از انجام هر کاری در برابر آن ناتوان است.

ترین حهد   ی سا  جاری نرخ برابری یورو در مقابل دالر به پایین ژانویه

سا  اخیر رسید. معضلی که چند ماه پهیهش از آن، در           4خود طی 

ی    ، رئیس فدرا  رزرو آمریکا آن را در اجال  کمیتهه ۰۹۵9سپتامبر 

بعضی شهرکهت کهنهنهدگهان           «فدرا  رزرو این چنین شرح داده بود: 

ی یورو بهه     اند که سقوط دائمی رشد اقتصادی و تورم در منطقه نگران

 افزایههش مجهدد ارزش دالر منهجر شود و اثهرات منهفی زیهادی را بهر 

۵۰ 

 ی رهایی یا غسل تعمید سوسیالیسم؟کوبانی؛ نقطه



 »صادرات آمریکا به جای بگذارد.

درصهد و در         4٫8ماه مار  سا  جاری نرخ بیکاری در این اتحادیه 

 درصد بوده است. ۵۵٫۲ی یورو  منطقه

، رشد اقتصادی فرانسه حهدود  ۰۹۵۱های اقتصادی سا   بینی در پیش

نفر به بیکاران  ۰۱9۹۹ای که با افزودن  درصد خواهد بود. فرانسه  ۹٫۱

نفر  ۲988۲۹۹درصد،  ۵۹٫9با نرخ بیکاری  ۰۹۵9خود، در پایان سا  

 بیکار دارد.

آلمان اگر چه اکنون قطب اقتصادی اروپا است اما قدرت دو سا  اخیر 

را نخواهد داشت. دولت آلمان بیشترین تأثیر را در مواجه بها حهل و        

ای که تا اکنون در قبا   های یونان خواهد گذاشت. به گونه  فصل بدهی

پیشنهادهای دولت جدید یونان مبنی بر بهخهشهیهدن بهخهشهی از              

ی اروپها،   هایش قاطعانه مخالفت کرده است. باید دید که اتحادیه  بدهی

المللی پو  و دولت یونان چگونه شکاف  بانک مرکزی اروپا، صندوق بین

 ی اروپا را مدیریت خواهند کرد. به وجود آمده در اتحادیه

ی یونان نیست. در سها         ی اروپا مختص به مسأله شکاف در اتحادیه

چنان با رکود دست و پهنهجهه نهرم          جاری اقتصاد ایتالیا و اسپانیا هم

را  ۰۹۵۱خواهند کرد. همین مسأله، انتخابات پارلمان اسپانیا در اواخر  

به شدت اهمیت بخشیده است. نرخ بیکاری این کشور در ماه فهوریهه      

 8ی بسیهاری بها نهرخ           درصد بوده است که همچنان فاصله ۰۲٫۱8

دارد. شکاف در اتحادیه به حدی اسهت کهه دو         ۰۹۹۱درصدی سا  

دولت امپریالیستی آلمان و انگلیس را در خصوِ  سهاز و کهارههای          

 ی اروپا تا حدی در برابر هم قرار داده است. اقتصادی اتحادیه

گیر بحران، محل نهمهودار      اگر چه کشورهای پیرامونی به عنوان ضربه

های اقتصادیِ کشورهای پیرامونی ریشهه در     اند اما بحران شدن بحران

بحران کشورهای مرکزی دارند. با انبوهی از اعداد و ارقام اقهتهصهادی       

توان از منظرهایی گوناگون دست به تحلیل اقتصادی بحران حاضهر   می

اقتهصهادی    توان در سطح فوق های بحران را می ترین نشانه زد، اما عیان

ی  جست. تداوم بحران اقتصادی جهان که بیش از همه اقتصاد اتحادیه 

های فوق  ی بحران اروپا و آمریکا را درگیر خود کرده است، موتور تغذیه

ها روبرو است. بهحهران در         ای هستند که جهان اکنون با آن اقتصادی

اوکراین، جنوب شرق آسیا و خاورمیانه همگی محل نهمهودار شهدن        

داری جهانهی را     های سرمایه ترین انتخاب اند که ضروری بحرانی جهانی

 اند. های موجود ساخته بد  به بدترین انتخاب

*** 

ضرورت درهم شکستن اردوگاه سوسیالیستی شهرق جهههت بهقهای          

ی شهوروی       داری غرب، تنها شامل حذف و تجزیه امپریالیسم سرمایه

امپریالیسم غرب و بسط آن به شرق جهان، در    ( ۵) نبود. جهانی سازی 

چون بخهش   هایی بود که هم های پیشین با دولت گرو جایگزینی دولت

ههای   داری جهانی را به نیابت از دولت دیگر جهان تمامی اصو  سرمایه

ی  غربی به اجرا گذارند. آنچه که به پیشتازی آمریکا و همراهی اتحادیه 

اروپا، در روسیه، چین و کشورهای پیشین بلوک شوروی اجهرا شهد،       

ای در قالب روی کهار       های منطقه سیاست حمایت و تقویت بورژوازی

میالدی قرن گذشهتهه در      4۹ی  هایی بود که از اوایل دهه آمدن دولت

های مسلط جههانهی در      این مناطق به روی کار آمدند. آنچه که قدرت 

هایی وابسته بود که به نیابت از    اش بودند، دولت انتظار به ثمر نشستن

های جهانی، بازارها و نیروی کهار خهود را در انهحهصهار               این قدرت

ها )اقتهصهادی، سهیهاسهی،          داری غربی قرار دهند. این حمایت  سرمایه

ای( آنگونه که ذکر شد، حاوی تناقضاتی در خود بودند.   نظامی و رسانه

-بیش از پیش به نمایان ساختن ۰۹۹8تناقضاتی که بروز بحران سا  

 شان سرعت بخشید.

داری در روسیه و چین و حمایت تمام قد  گیری روزافزون سرمایه قدرت

میالدی در این کشهورهها از      4۹ی  های روی کار آمده از دهه از دولت

ی    داری این دو کشور را در حوزه جانب غرب، به بهترین شکل سرمایه

های داخلی روسیهه و     ها، بورژوازی داخلی به قدرت رساند. این حمایت 

چین را قادر ساخت تا به مدد استثمار نیروی کار داخلی خود، قهدرت  

اقتصادی خود را به شدت ارتقا بخشند. از یک سو ادغام این دو کشهور   

ی امیدی فرح بخهش   ی جهانی نقطه داری و سرمایه در ساختار سرمایه

ی خود را در  برای آمریکا و غرب بود که از طریق آن توانسته بود سلطه

گیری روسیه و چیهن   سطح جهان بیش از پیش محکم سازد؛ اما قدرت

توانست خطرآفرین باشد. بنابراین آنچه که از روسهیهه و         زمان میهم

شد محصور ماندن در مرزهای داخلی خود بهود. در      چین خواسته می

گیری بورژوازی در مرزهای داخلی این دو کشهور، بهه      حالی که قدرت

اقتصادی به خهارج   ها را به بسط بازار و قدرت اقتصادی و فوق ناچار آن

داد که این مسأله به هیهچ وجهه مهطهابهق           از مرزهای خود سوق می

های غربی همزمهان بها      های غربی نبود. از این رو دولت  خواست دولت

های این دو کشور، دست به اتخاذ سهیهاسهتهی      حمایت و تقویت دولت

دوگانه و کنترلی در سطح جهانی در قبا  این کشورها زدند. سیاستهی   

که به شکلهی واضهح در ادغهام ایهن دو کشهور در نهههادههای                         

 توان مشاهده نمود. های مسلط غربی می ی قدرت کننده نمایندگی

گیری جهانی و به انزوا کشانهدن آن     حذف کلی روسیه از روند تصمیم

خطر سوق دادن روسیه به سمت بازیابی تقابل و قدرت سهیهاسهی و        

نظامی خود در دوران شوروی و جنگ سرد را در پی داشت. بها ایهن        

استدال ، غرب با ادغام روسیه در سطحی ابتدایی در نهادههای خهود     

توانست روسیه را مدعهی   خواهان جلوگیری از قدرتی بود که بالقوه می

رقابت و تقابل با غرب سازد. از این رو اضافه شدن روسهیهه در سها          

به گروه جی هفت و تبدیل آن به جی هشت بها دو ههدف از          ۵444

جانب کشورهای قدرتمند غربی انجهام گهرفهت: او  حهمهایهت از                

توان گفهت کهه      داری در روسیه و دوم کنتر  همزمان آن. می  سرمایه

داشهت  (  ۰) غرب جهت جلوگیری از بروز تناقضی که خود از آن آگاههی 

گیهری   سعی در بخشیدن جایگاهی نمایشی به روسیه در سطح تصمیم

دارد. جایگاهی که اگر چه از  ی خود نگه جهانی بود تا وی را زیر سیطره

های غربی نمایشی بود اما روسیه هیچگاه آن را نمهایشهی    جانب دولت

داری پنداشت و تنها درصدد مهیا ساختن شرایطی بود تا سرمهایهه   نمی

سوی مرزهایش قوام بخشد و جایگاه واقعی خهود   داخلی خود را در آن

ای از خهود       را طلب کند. در مقابل، سیاست روسیه نشان دادن وجهه 

های  های نفوذ هیچکدام از قدرت بوده که خواهان دست درازی به حوزه

چون جنگ افغانستان، عراق، لیهبهی و      جهانی نیست و در مواردی هم

رأی    های جهانی ههم    های ایران برخالف خواست خود با قدرت تحریم

شده است. حتی روسیه پیشنهاد پیوستن به ناتو را نیز مطرح ساخهت   

 که از جانب ناتو پیهگیری نشد زیرا که سهطح نظامی سطحی است که 
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رغم گفتمان دیپلماتیکیِ  باید از حضور هر غیر خودی حفظ شود. علی  

آمیز دولت روسیه، سیاست واقعی روسیهه در قهبها  غهرب            مسالمت

گاه خواهان محصور ماندن در مرزهای  نمایشی نبوده است. روسیه هیچ 

ی نفوذ خود حسا  و  خود نبوده و به شدت در قبا  تهدیدهای حوزه

 گر بوده است. دخالت

ی چین نیز در ابتدای رشد اقتصادی خود و اتخهاذ سهیهاسهت        مسآله

داد که  ی جهانی این نوید را می های مسلطِ عرصه درهای باز، به قدرت

ی عهرض   ی جهانی، اجازه با حل هر چه بیشتر اقتصاد چین در سرمایه

اندام مستقل به چین داده نخواهد شد اما آنچه نادیده انگاشته شد این 

بود که وابستگی، هیچگاه یکطرفه نیست و هر دو سوی رابطه را به هم 

ای که اکنون آمریکا بیشتریهن مهیهزان       وابسته خواهد ساخت. به گونه 

روز اقتصاد چین بازارهای بیشتهری   بدهی خود را به چین دارد و روزبه

آورد. از سویی دیهگهر، تهوان        را در اروپا و آمریکا به انحصار خود درمی

داری آن  بسیار باالی چین در استثمار نیروی کار خود چنان به سرمایه

قدرت بخشیده که توانسته یک شبه راِه هزار سالهه را در اقهتهصهاد           

اکنون در چین هر هفته یهک     ای که هم محور بپیماید. به گونه  سرمایه

ها  شود. البته این میزان استثمار توده  نفر به میلیاردرهای آن افزوده می

داری    ی رقابت با سرمایهه  ماندن در عرصه در چین و روسیه جهت باقی

ههای     تواند این دو کشور را با توجه به پهیهشهیهنهه      غرب، در آینده می

های خود دچار چالش جدیِ داخهلهی    ی توده دارانه تاریخی ضد سرمایه

کند. این چالش و اجبارهای اقتصادی، ضرورت فرارفتن از مهرزهها را        

 برای این دو کشور حیاتی و مبرم ساخته است.

داری در      گیری سرمایهه  اگر زمانی ضرورت امپریالیسم غرب در قدرت

داخل خاک روسیه و چین بود. اکنون کشیدن حصارههایهی بهه دور         

نمایند. حصهارههایهی کهه         اقتصاد و سیاست این دو کشور ضروری می

اند.  همزمان ضرورت درهم شکستنشان برای این دو کشور حیاتی شده

اقهتهصهادی     های اقتصادی و فوق شکستن این حصارها در تمامی عرصه

مهردان آنهان سهیهاسهتهی              مشهوداند. حتی اگر در سخنهان دولهت     

آمیز با غرب را مشاهده کرد، باید دانست که این سخنان تنهها   مسالمت

ها اتخاذ  تر نشدن نزاع اند که از هر دو سو جهت عمیق سیاستی نمایشی

مردان، جهت حل  هایی که حتی بر خالف خواست دولت گردند. نزاع می

هایی قهههر    و فصل تناقضاتِ درون خود به ناچار نیازمند اتخاذ سیاست

 اند. آمیز از هر دو سوی رابطه

ی داخلی خود را بر اسا  منهطهق    های هر دو کشور، ابتدا حوزه دولت

معاصر انباشت سرمایه سامان دادند. تثبیت نظام کار مزدی، حمایت از  

تولید و بورژوازی داخلی، تصحیح و تثبیت نهادهای امنیتی و سرکهوب  

هایی بود که هر دو کشور آن را در    نیروی کار داخلی از جمله سیاست

ی    داری مالی و صنعتی پا گهرفهتهه      پیش گرفتند. اکنون دوام سرمایه 

داخلی، مستلزم بسط خود به فراسوی مرزها است. بهترین فرصتی کهه   

توانست این سیاست را به آن سوی مرزها بکشاند، با فرا رسهیهدن      می

فراهم شد. اگرچه پیش از این تاریخ نیهز،    ۰۹۹8بحران اقتصادی سا  

داری چهیهن و          به ویژه از ابتدای قرن حاضر ما شاهد تالش سرمایهه 

ی تأسیس نههادههایهی بهه        روسیه در خارج از مرزهای خود به وسیله

ی    گیری این نهادها در عرصه مرکزیت این دو کشور هستیم، اما قدرت

تهوان     باشند که در واقع مهی  به بعد می ۰۹۹8جهانی منوط به بحران 

ساز و تاریخی این بحران را همیهن   ترین پیامدهای دوران یکی از بزرگ

آغاز انکشاف جهان چند قطبی دانست. این نهادها همچون نههادههای    

ی امپریالیستی اقتصادی و فهوق   مذکور در اواخر قرن پیش که سیطره

انهد تها      ساختند، با هدفی مشابه در تالش اقتصادی غرب را محقق می

های مسلط  ی سیاست جهانی از قدرت سهم روسیه و چین را در عرصه

های روسیهه و     پیشین به دست آورند. اگر چه ظواهر ادعاها و خواست 

ای برابر با آمریکا یا  چین تنها نشان از تالشی جهت دستیابی به سلطه

کشورهای قدرتمند اروپایی است، اما هر دو سوی این تقابل به خوبهی  

ای برابر متهوقهف نهخهواههد شهد.            اند که هیچگاه مسأله در نقطه آگاه

مردان  ی جهانی که از جانب دولت دستیابی به جایگاهی برابر در سلطه

گردد، تنها هدف کوتاه  های غربی مطرح می روسیه و چین رو به قدرت

هایی دیگر را به بار خواهند آورد. از ههمهیهن          مدتی است که ضرورت

ترین تحرکات طهرف     روست که هر دو طرف به شدت در قبا  کوچک

ای به طهرف   اند و خواهان واگذاری رقابت در هیچ عرصه مقابل حسا 

 مقابل نیستند.

روسیه با توجه به موقعیت بسیار حسا  ژئوپلتیکی خود و نقش بسیار 

ای    تر از چین با سیاست محاصره بسزایش در تأمین انرژی اروپا، سریع

ترین حوزه نفوذهای  غرب روبرو شد. دولت این کشور به سرعت قدیمی 

های غربی دید. در خاورمیانهه    خود را مورد حمله و دست اندازی دولت

و شما  آفریقا نیز یکی پس از دیگری غرب به شکلی علنی سعهی در    

حذف روسیه از معادالت گرفت. روسیه که در ابتهدا سهعهی در بهاال            

کشیدن توان خود از طریق حضور در نهادهای مسلط غربی و به عنوان 

ههایهی    عنصری خودی بود، اما این مسأله او را مجبور به اتخاذ سیاست

مستقل و همزمان چالش برانگیز در تقابل با غرب کرد. اتحهاد مهیهان       

ی اتخاذ این سیاست مستقل از غهرب     ترین نشانه روسیه و چین بزرگ

ی کشهورههای        ای که از شرق اروپا به شدت به محاصره است. روسیه 

آمد ناچار به یافتن متحدی قدرتمند بود. چیهن    ترانس آتالنتیک درمی

نیز با حدّت یافتن تهدیدات در شرق و جنوب شرق آسهیها و اتهخهاذ         

ای همچون  سیاست آمریکایی ورود به جنوب و ایجاد اتحادهای منطقه

سنگاپور، ویتنام و فیلیپین علیه چین و نیاز روز افزون این کشهور بهه     

ههای     ای رفت که خهواسهت     انرژی و تسلیحات نظامی به سوی روسیه

توانست تا حهد زیهادی بهرآورده         ای چین را می ای و فرامنطقه منطقه

سازد. این دو قدرت، اکنون به پشتیبانی همدیگر نهادهایی را قهدرت       

ها، سیاست گسترش  اند تا از طریق آن بتوانند در تمامی حوزه بخشیده

 خود را عملی سازند.

عالوه بر این دو کشور، با شروع قرن جدید، در سطحی جهانی شهاههد   

ای اقتصادی هستیم که خواهان بسط قهدرت     های منطقه ظهور قدرت

ههای     اند. این کشورها در سیهاسهت    ی سیاست اقتصادی خود به حوزه

کنند کهه ایهن      تری را طلب می ای و جهانی، نقش آفرینی بیش منطقه

نیاز، آنان را به سوی جلب متحدانی استراتژیک و اغلب گوناگون سوق 

 دهد. می

های  اولین قدم روسیه و چین جهت تحقق گسترش اقتصادی در حوزه

ی اقتصاد جهانی بود کهه   جدید، ائتالف با کشورهایی نوظهور در عرصه

های مسلط غربی همچون برخوردی که با چهیهن و روسهیهه            قدرت

 گذاری  ی عرض اندام بیشتری را در سیاسهت داشتند، به آنان نیز اجازه
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دادند. به عبارت دیگر چین و روسیه رقهبها و دشهمهنهان            جهانی نمی

ای را که به تنهایی توانایی تقابل با امپریالیسم غربی را در ههیهچ    بالقوه

ی ایهن       ای نداشتند به دور یکدیگر جمع کردند تا بهه وسهیلهه      حوزه

ها بتوانند میزان رقابت پذیری خود را در برابر غهرب افهزایهش       ائتالف

 دهند.

، به میهزان  ۰۹۹8یکی از این نهادهای اقتصادی که پس از بحران سا  

ی خود را در معادالت اقتصادی جهان بیشتر کهرده     قابل توجهی وزنه

ی  عضو این گروه، عالوه بر آمریکا، اتحادیه ۰۹باشد.  می ۰۹است، گروه 

اروپا، چین، روسیه، آلمان و ژاپن شامل اقتصادهای نوظهوری همچون 

بهاشهد.    برزیل، هند، آفریقای جنوبی، ترکیه، کره جنوبی و اندونزی می

ی    تشکیل گردیده، اما اجال  ساالنه ۵444اگر چه این گروه از سا  

G20  به شدت در مناسبات سیاسی و اقتهصهادی    ۰۹۹8پس از بحران

جهان مهوثر واقع شده است. به عبارتی تشکیل این گروه که اعضهای     

درصهد از       8۹درصد از حجم تولید ناخالص داخلی جهان و      8۹آن 

تجارت جهانی را دراختیار دارند، پاسخی است به نظام چند قهطهبهی      

های جدیهد بهه آن شهکهل            اقتصادی و سیاسی که ائتالفات و بحران

هایی چهون چهیهن و         اند. این گروه فرصتی است برای قدرت  بخشیده

ی    روسیه تا به پشتیبانی دیگر کشورهای مشترک المنافع خود سلطهه 

ی اروپا را به چالش بکشند. تقابل و تهنهش       اقتصادی آمریکا و اتحادیه

ی بلوک جهت ترسیم وضعهیهت    واژه-مورد بحث میان دو طیف رقیب 

رسد، در ادامه بیشتر در این باره خهواههیهم       فعلی مناسب به نظر نمی

به وضوح در آخرین اجال  این گروه نیز مشهود بود. اجهال       -گفت

ههایهی      های اخهیهر نشهان از اتهخهاذ سهیهاسهت                 این گروه در سا 

های رقیب در برابر همدیگر دارد. بهه        آمیز از جانب دولت غیرمسالمت

بریسبین استرالیها، تهحهت الشهعهاع           ۰۹۵9ای که اجال  سا   گونه

مردان اروپایی و آمریکایی بر سر  هایی لفظی بود که از جانب دولت نزاع

بحران در اوکراین، به صورت تهدید و تحریم بیشتر خطاب بهه دولهت     

 شد. روسیه عنوان می

به دو طهیهف رودرروی ههم           ۰۹بیراه نیست اگر ادعا شود که گروه 

ی اروپا با متحدانی  تقسیم شده است، از یک سو آمریکا، ژاپن و اتحادیه

چون عربستان سعودی، ترکیه، مکزیک و کره جنوبی قرار دارند و از     

سویی دیگر پنج کشور روسیه و چین به همراه برزیل، هند و آفریقهای  

گروه بریکهس را     ۰۹۹4جنوبی. در همین حا  این پنج کشور از سا   

آغهاز   ۰۹۹۵های این پنج کشور از سا   اند. اگر چه همکاری  شکل داده

 شده بود.

ی خهود   هایی اقتصادی و سیاسی در منطقه اعضای گروه بریکس قدرت

، توانستند توان اقتصهادی  ۰۹۹8ویژه پس از بحران سا   هستند که به

خود را به شدت نسبت به قبل ارتقا بخشند. اکهنهون ایهن کشهورهها           

اند. نسبت تولید ناخالص داخلی این پهنهج     ای خواهان قدرتی فرامنطقه

 ۰۵٫۱درصد بهه       8٫۶، از ۰۹۵۲تا  ۰۹۹۵کشور به کل جهان از سا  

درصد رسیده است. در حالی که همین نسبت برای مجموع کشورهای  

درصد کاهش یافهتهه اسهت.       9۶٫9درصد به  ۶۶٫9گروه جی هفت از 

ای است که بهانهک    ی اقتصاد به گونه رشد پنج کشور بریکس در زمینه

 9۹به سهمی    ۰۹۱۹جهانی پیش بینی کرده که این کشورها تا سا  

درصدی از اقتصاد جهان دست یابند. قدرت اقتصادی این پنج کشهور     

ههایهی      ها و رقهابهت   حامل ضرورتی است که آنان را به سوی همکاری

دهد. همزمان تالش آنهان جهههت          ای سوق می ای و فرامنطقه منطقه

جنوب که در تقابل با همکاری -ی هر چه بیشتر همکاری جنوب توسعه

جنوب کشورهای ترانس آتالنتیک قرار دارد، نشان از خهواسهت   -شما 

سیاسی منطبق بر مناسهبهات   -آنان جهت برقراری ساختاری اقتصادی

های اقتصادی کشورهای  اقتصادی جهان حاضرند. یکی دیگر از ضرورت

ههای بهخهش انهرژی و              گهذاری    بریکس، تأمین منابع مالی سرمایه

های اقتصادی و تدوین ساز و کارهایی مالی و حمایتی است  زیرساخت

های خود را  ای دو سویه، ضرورت که این کشورها در قالب آن، در رابطه

 ۰۹۵9ی بریکس که در اجهال        محقق سازند. تأسیس بانک توسعه 

مورد توافق اعضا قرار گرفت، در همین راستا قرار دارد. این بهانهک بها       

فعهالهیهت     ۰۹۵۱میلیارد دالری قرار است که در سا   ۵۹۹ای  سرمایه

رسمی خود را آغاز کند. یکی دیگر از اهداف این بانک، جهایهگهزیهنهی       

واحد پولی کشورهای عضو در مبادالت خود به جای دالر آمریکا است. 

اکنون از جانب روسیه و چین در برخی از مهبهادالت        سیاستی که هم

ی دالر عملهی   ی این دو کشور جهت خارج شدن از زیر سلطه دوجانبه

شده است. الزم به ذکر است که در سطح جهههانهی نهیهز مهبهادالت             

 شود. ی بسیاری از کشورها با ارز غیر دالری انجام می دوسویه

ی اقتصادی اورآسیا در سها    همچنین روسیه در قالب تأسیس اتحادیه

ی نفوذ خود در این مهنهطهقهه      درصدد گسترش و تثبیت حوزه ۰۹۵۱

اکنون متشکل از سه کشور روسیه، بهالرو  و       است. این اتحادیه هم 

قزاقستان است که در آینده پیوستن ارمنستان و قرقیزستان نیز به این 

 اتحادیه محتمل است.

چین نیز در راستای ضرورت گسترش اقتصاد و تهجهارت خهود بهه             

فراسوی مرزهایش، اگر زمانی تنها به توان اقتصهادی داخهلهی خهود         

توانست اکتفا کند، اکنون ناچار به ارتقای تحرکات خود به سطهوح   می

اقتصادی است. این کشور که در قبا  مسائل سوریه و اوکهرایهن         فوق

حتی با وجود به خطر افتادن منافع بسیار خود، تا کنون سهیهاسهت و      

ادبیاتی تنش برانگیز را اتخاذ نکرده، اما امروزه به هیچ وجه در قهبها      

سیاستی تهاجمی که از جانب آمریکا به میانجی کشورهای شرق آسیها  

 در حوزه نفوذ حسا  چین اتخاذ شده، آرام نخواهد نشست.

های سیاسی دو دولت آمریکا و چین بر سر دریای جنوبی چهیهن      نزاع

ههایهی      ای است از این تقابل که چین را مجبور به اتخاذ سیاست نمونه

زای    های اقتصاد چین و مناسبهات تهنهش      جدید کرده است. ضرورت 

سیاستی دفاعی بها     ۰۹۵۱جهانی، سیاست نظامی چین را که تا سا  

اتکا بر دفاع از مرزهای خود بود، به سیاست دفاع فعا  تهغهیهیهر داده       

است. سیاستی که شامل افزایش حضور نیروهای نظامی چین در خارج 

از مرزهای خود و افزایش توان نیروی دریهایهی خهود بها افهزایهش               

 های آزاد است. نیروهایش در آب

ها، چین در پی نقشی هر چهه بهیهشهتهر در             راستا با این سیاست هم

اقتصادی همکاری آسیا-سازمان تجاری APECنهادهایی چون آپیک ) 

اقیانو  آرام( جهت سلطه بر مسیرهای تجاری بسیار حسا  خهود     -

در دو سوی اقیانو  آرام است. همچنین دولت این کشور با همراههی   

روسیه به شدت در تالش برای تقویت ساز وکارهای سازمان همکهاری  

 ی نفهوذ این دو کشهور در آسهیای میهانه است. این  شانهگهای در حوزه

۵۱ 

 جنگد؟خاورمیانه در چه جهانی می



اکنون متشکل از روسیه، چین، قزاقستان، قرقهیهزسهتهان،      سازمان هم 

بهه     ۰۹۵۱تاجیکستان و ازبکستان است. هند و پاکستان نیز در سا   

عضویت دائم این گروه خواهند پیوست. در کنار این کشورها، ایهران و    

 افغانستان نیز به عنوان عضو ناظر حضور دارند.

اند، جهت  ی مناسبات تجاری و اقتصادی این نهادها که بیشتر در زمینه

ها و اهداف اقتصادی خود، به ناچار نیازمند همکهاری و     بسط ضرورت

ی امهنهیهتهی و            گذاری داخلی و خارجی بیشتری در حهوزه    سرمایه

اند. در این میان روسیه به علت تقدم زمانی خود در تقهابهل بها        نظامی

ی تأسیس و تقویت نهههادههای     ی اروپا در زمینه های اتحادیه پیشروی

امنیتی و نظامی پیشقدم بوده است. برآیند این سیاست را در سازمهان   

( که به مرکزیت روسهیهه در سها            CISپیمان امنیت دسته جمعی )

توان مشاهده کرد. ایهن سهازمهان کهه از             تأسیس گردید، می ۵44۰

ارمنستان، بالرو ، قزاقستهان، قهرقهیهزسهتهان و           کشورهای روسیه، 

تاجیکستان تشکیل شده است، سیاستی دفاعی و تهاجمی مشابه ناتهو  

 ۰۹۹۱کند. این سهازمهان از سها             ی اورآسیا دنبا  می را در منطقه

ای خود را شدت بخشیده است و به نوعی  ها و مانورهای منطقه فعالیت

اش را بهه   ای های فرامنطقه ی نظامی روسیه در منطقه و پتانسیل سلطه

 رخ رقیبان کشیده است.

هها و       هایی که از سطح اقتصادی تا نظامی از جهانهب دولهت      سیاست

های نوظهور جهانی به ویژه چین و    ی قدرت کننده نهادهای نمایندگی

ههای   آمیز نیستند. همانگونه که سیاست  روسیه اتخاذ گردیده مسالمت

های نظم مسلط از ابتدا در برابر این کشورها بهه ههیهچ وجهه            قدرت

آمیز نبوده و نخواهند بود. اکنون ما شاهد ارتقای سهطهح بهه        مسالمت

 گری هستیم. ها از اقتصادی تا نظامی سطح این تقابل

ی قرن حاضر بهه شهدت در تهمهامهی             های اولیه گری از سا  نظامی

ههای     ای تقویت گردیده است. بودجهه   ای و فرامنطقه های منطقه دولت

هها رشهدی        نظامی آمریکا، آلمان، روسیه، چین و متحدان این دولت

ههای     ای که سه چهارم ههزیهنهه    اند. به گونه صعودی را در پیش گرفته

گیرد. میلیتهاریهزه     کشور صورت می ۵۱نظامی جهان به تنهایی توسط 

های موجهود، خهود      ها همزمان که پاسخی است به شکاف شدن دولت

بخشند. اگر از یک سو ما با موج گسهتهرش     ها را بیشتر عمق می شکاف

ناتو و تعداد بسیار باالی مانورهای نظامی آن مواجهیم، از دیهگهر سهو      

اند. این مسأله   تر گشته خواهان جدید نیز تهاجمی سیاست نظامی سهم

های اقتصادی، بلکه ضرورت ایهن   ها و قدرت نه به شکل خواست دولت

های امپریالیستی اسهت. رقهابهتهی خهونهیهن مهیهان                    چنین رقابت

های گذشته و آنانی که رویای امپریالیست شدن را در سهر   امپریالیست

عهدد     ۵۶۲۹۹، ۰۹۵9افزارهای اتمی در سا   پرورانند. تعداد جنگ می

ها در اختیار کشورهای بریکس بهوده   بوده است که بیش از نیمی از آن

های اتمی را در  عدد از این سالح 8۹۹۹است. کشور روسیه به تنهایی  

های نظامی خود را  اختیار داشته است. چین در ده سا  گذشته هزینه 

درصد افزایش داده است. آلمان نهیهز وارد رقهابهتهی              ۵۱۹به میزان 

ی مسهتهقهیهم      تسلیحاتی گشته و همچون چین، سیاست عدم مداخله

توان ادعا کرد  خود را تغییر داده است. در این میان با چه استداللی می 

آمهیهز      که این رقابت اقتصادی، سیاسی و تسلیحاتی روندی مسالمهت 

 خواهد داشت؟

های رو بهه تهزایهد           ثبات اقتصاد جهانی و تقابل با توجه به شرایط بی

ای شکلی  ی منطقه های آزادشده آوایی با تقابل نظامی که هر روز در هم

گیرند، خط کشی و بلوک بندی مشخص و قهاطهع      جهانی به خود می

طلبد. شرایهط    پذیری زیادی را می های جهان امروز، ریسک میان قدرت

ای از واکنشی شیمیایی است که در  چون مرحله غالب کنونی جهان هم

های وارد شهده بهر        آن عناصر پیوندهای سخت خود را در برابر انرژی

گسلند و جهت دستیابی به ثباتی در سهطهح      محیط واکنش از هم می

انرژی خود و کل سیستم، دست به پیوندهایی جدید میهان عهنهاصهر       

زنند. اگر چه پیوندهایی بسیار سخت و طوالنی وجود دارند   موجود می

رسد. به بهترین بیان،   که گسستشان از یکدیگر بسیار دشوار به نظر می

داری جهانی بهرای دوام     شرایط کنونی دوران گذاری است که سرمایه

خهواههد از سهر         ای که بتواند، می ی خود بر تاریخ با هر وسیله سیطره

های درگیهر رقهابهت       بگذراند. بنابراین اقدامات و اظهار نظرهای دولت 

لزوماً سیری خطی و مشخص را نخواهند پیمود. برای مثا  آنچه کهه     

ی اروپایی منسجم و متحد را شهکهل داده بهود،         طی دو دهه اتحادیه

های امپریالیستی اروپا، همچون آلهمهان و      اکنون در صورتی که قدرت

ههای     های خود چشم نپوشند، ما شهاههد شهکهاف       انگلیس از ضرورت

ی روسهیهه و          بیشتری در این اتحادیه به خصو  در قبا  مسهألهه    

ی اروپا و آمریهکها    های آن خواهیم بود. به همین صورت اتحادیه  تحریم

ساز خواهند رسید، زیرا در آینهده رقهابهت       هایی سرنوشت نیز به لحظه

ای    پیمانی خواهد یافت. اگر چه عهده   ها ضرورتی بیشتر از هم میان آن

ادغام وسیع دو اقتصاد اروپا و آمریکا را مانع از رویارویی حتی سیاسهی  

توانهد مهوتهور مهحهرک           تنیدگی می دانند، اما همین درهم این دو می

 های پیشرو باشند. تقابل

ای    های منطهقهه   های موضعی و بینابینی در مناقشه اتحادها و سیاست

شوند و به سرعت نیز از  ای است از پیوندهایی که سریع برقرار می نشانه

ی رویهارویهِی نهظهامهیِ             گسلند. مناطقی در جهان که صحنه  هم می

مانند که هر قدرتی در    چون کیکی می اند، هم های جهانی گشته رقابت

 ی خود است. تالش تصاحب بخشی از آن برای آینده

جنگ در سوریه، عراق، یمن و اوکراین بر بستر نظمی جهدیهد قهابهل       

تحلیل است که با دگرگونی در نظم بالمنازع پیشین امپریالیسم آمریکا 

و کشورهای اروپایی همچون آلمان، فرانسه و انگلیس در حها  تهولهد      

 است. در بخش پایانی، به بررسی جنگ در خاورمیانه خواهیم پرداخت.
 

 جنگ در خاورمیانه؛ نبردی برای بقا

های بازی خونین منطقه، با حضور در زمین بازی سرمایهه   تمامی مهره

دار قومی و مهذههبهی     های تاریخی و پیشینه اند. تمامی تقابل  معنا یافته

چنانچه عینیت سرمایه را تقبل نکنند، از بازی به کنار گذاشته خواهند 

ها با تمامی دعاوی مذهبی، قومی و بعضاً دموکهراتهیهک     شد. این تقابل 

اند که سرمایه را جهت بقای خهود وادار بهه          هایی خود، تنها ضرورت

های درگیر جنگ یک چهیهز را      ها کرده است. تمامی طرف  گزینش آن

 سازند: بقای سرمایه. محقق می

ای که دعاوی بشهردوسهتهانهه دارنهد،         نبردهای موجود به همان اندازه

اند. از این منظر، معضل داعش را به برآمدن اسهالم    فریبنده و متوحش

 ای در منهطقه را  ی جنگ دو دهه سیاسی نسهبت دادن، به همان اندازه

۵۶ 

 ی رهایی یا غسل تعمید سوسیالیسم؟کوبانی؛ نقطه



معناست. اسالم سیاسی به همان   گذار به سوی دموکراسی دانستن، بی

ک رههایهی        ک   های پ یابد که سیاست دلیلی بر تحوالت چیرگی می

مند  ک و داعش به یک اندازه منجی واسطه ک شوند. پ  بخش تلقی می

اند. زیرا نه تنها هیچ یک خود را در   ی سرمایه و در عین حا  دردنشانه

ههای   اند بلکه از هیچ کدام از ضرورت عمل، مقابل سرمایه تعریف نکرده

 اند. منطق سرمایه در جغرافیای خود تخطی نکرده

ههای درگهیهر در جهنهگ               ها و گفتمهان  ها، دولت پشت تمامی گروه

خاورمیانه، سرمایه خود را به بهترین شکل نهان و جاگیر ساخته است. 

هها و       زمانی سرمایه، دیر زمانی است که تهنهش    -های مکانی ضرورت

بازی خهود سهاخهتهه        های تاریخی منطقه را عروسک خیمه شب تقابل

 است.

 ور شدن جنگ در خاورمیانه های شعله ضرورت
ای که از تحوالت جهانی ترسیم شد، مهنهشهاء     بر بستر روندی سه دهه

تحوالت کنونی خاورمیانه خود را بیشتر نمایان خواهند ساخت. بدیهن   

ای، نقش واقعی خود را در ساختار کلی جهان باز  شکل اتفاقات منطقه

 خواهند یافت.

ی اخیر، جنگ امروز منطقه را شکلی دیهگهر      تحوالت جهانی سه دهه

آفرینی ههر یهک از          نماید. نقش  بخشیده که توجه به آن ضروری می

های خاورمیانه را باید  ای در نزاع های منطقه ها و جریان ها، قدرت دولت

هایی جهانی که مورد بررسی قرار گرفتهنهد،    ها و رقابت در رابطه با نزاع

ی اروپا، روسیه و چین  مشخص کرد. نقش رقابت میان آمریکا، اتحادیه 

ای چه نسبتی بها   در تحوالت منطقه چیست؟ بازیگران معادالت منطقه

ای بها جهنهگ در           ها دارند؟ جنگ در خاورمیانه چه رابطه این قدرت

 اوکراین دارد؟

سیر تحوالت و تصمیماتی که طی چند دهه جهان را به امروز رسانده، 

هها و کشهورههای         لزوم جنگ در خاورمیانه را هر چه بیشتر به دولت

 کند. دخیل دیکته می

ی او  قرن حاضهر، بهرآیهنهد        تسخیر نظامی افغانستان و عراق در دهه

میالدی جهههت    4۹ی  همان سیاست آمریکا و متحدانش از اوایل دهه

تر بهه شهکهلهی        ای عاجل بر جهان بود. سیاست مذکور که پیش سلطه

سازی ساختارهای  مفصل مورد بررسی قرار گرفت، دگرگونی و یکدست

های غربی ضروری و مهوجهه      سیاسی و اقتصادی منطقه را برای دولت

ساخت. این دگرگونی و تثبیت و گسترش سلطه در خاورمیانه، بها      می

اقتصادی را از تحریم،  توجه به شرایط، تمامی ابزارهای اقتصادی و فوق

ههای     های میان دولت گرفت. رقابت  تهدید، براندازی و جنگ در بر می

های جهانی را در منطقه بسط  ای نیز به تمامی، مختصات رقابت منطقه

 اند. داده

داری جهان را به جنگ بهر سهر      هایی که سرمایه یکی دیگر از ضرورت

خاورمیانه سوق داده، همان سیاست به انزوا کشانهدن اقهتهصهادی و         

پیمانان این دو کشور است که از ههمهان        سیاسی روسیه، چین و هم

ام در دستور کار امپریالیسم غرب قرار گرفته  ۰۵ی نخستین قرن  دهه

-های روسیه و چین در ساختهار اقهتهصهادی       است. در ادامه، پیشروی 

های رقیب را بیش از پیش در برابر ههم   سیاسی منطقه و جهان، طرف

ی جنگ در خهاورمهیهانهه        ای که هر روز دامنه قرار داده است. به گونه 

 گردد. بارتر از پیش می تر و زیان گسترده

توجهی به روند مذکوری که نظم پیشین جهانهی را در مهعهرض           بی

دگرگونی قرار داده، ما را به اشتباهات تاریخی سهمناکی در تحهلهیهل    

هایی خواهد  وقایع خاورمیانه خواهند رساند که حاصل آن تداوم جنگ

ای جز طبقات فرودست منطقه نخواهند داشهت.   شک بازنده بود که بی

داران را باید به جنگ علیه خود آنهان و     ها و سرمایه جنگ میان دولت

 سرمایه تبدیل کرد.

از منظر این نوشتار، تحوالت مربوط به خاورمیانه در نهوشهتهارههای         

 رو مورد بررسی قرار خواهند گرفت. پیش

 

 

 یادداشت:
. جهانی سازی نه صرفًا یک گفتمان، بلکه ابتدا به سهاکهن چهیهزی        ۵

 نیست جز جهانی شدن منطق سرمایه.

. این آگاهی صرفاً پدیداری و برخاسته از معرفت بورژوایی است کهه     ۰

به تعبیر لوکاچ به هیچ وجه توان نفوذ به عمق مسائل را نهدارد. ایهن        

ی یک  آگاهی برآمده از نوع معرفت و معرفت شناسی بورژوازی به مثابه

 باشد. طبقه می

۵۱ 

 جنگد؟خاورمیانه در چه جهانی می



 داری لباس اسالمی بر تن توحش سرمایه
ی داعش نمایانهده   جنگ در خاورمیانه، امروز بیش از هر چیز با پدیده

کشهد،  ها است در خاورمیانه شعلهه مهی     شود. آتش جنگی که سا   می

الهعهلهِل جهنهگ و             چنان با نام داعش عجین شده که گویی علت آن

خونریزی در خاورمیانه، داعش است. جهنهگ داخهلهی در سهوریهه،              

افغانستان، لیبی و حتی تهاجم نظامی عربستان به یهمهن در بهرابهر           

توجهی و فراموشیِ عمومی رهنمهون   ی داعش، به سطحی از کم پدیده

گردند. داعش شری مطلق نمایانده شده که نابودی فوری آن تنهها    می

ی صلح خاورمیانه است. چنین نهگهرشهی        شرط ضروری تحقق افسانه

نماید که چپ و راست را به اتحادی در عهمهل و      چنان ضروری می آن

تهوری رسانده تا دست در دست هم تحکیم حضور نهظهامهی ایهاالت       

 پیمانانش را خواستار گردند. متحده و هم

گران جهان، تحرکات داعش را رصهد   ها و تحلیل مداران، رسانه سیاست

 ترین تهههدیهد    بزرگرا نیرویی ارتجاعی و آناند تا  کنند و در تالش می

ی ای مختصِ جهان سهوم، زایهیهده      علیه بشریت معرفی نمایند. پدیده 

اسالم و برآمده از جهل حاکم بر منطقه که نظم و امنیت جهان را بهه    

های بزرگ جهان و اغلب فعهالهیهن     گیرد. بدین ترتیب رسانه  سُخره می

داعش، برآمدن اند تا با نسبت دادن آشوب منطقه به  سیاسی در تالش

 راه را برای حضور نظامیِ غرب هموار سازند.

تنها  نامه به ارتش آمریکا نیز، نه معدود صداهای مخالف با ارسا  دعوت

چون دهند، بلکه با آوایی هم درک روشنی از سیر حوادث به دست نمی

نشانده و مخلوق دُوَ  امپهریهالهیهسهت       اساطیر باستان، داعش را دست

آفرینند که نبض  ها قادرانی مطلق می چنین از این دولت نامند و این می

ی بازی را در هر زمان و مکانی در اختیار دارنهد. ُمهدعهایهی           و قاعده

های مقتدر خهوش     امپریالیستی که از قضا به مذاق دولتظاهر ضد به

 خواهد آمد؛ نمایانده شدن، فراتر از آنچه واقعاً هستند.

تهنههها     شک راه به جایی نخواهند برد، چرا که نه هایی بی چنین تحلیل

گیری و گسترشِ نیروهایی چون داعش  گونه درکی از چراییِ شکل هیچ

ی های جنگ پیچیهده  دهند، بلکه با تقلیل علل و بنیان را به دست نمی

توجه را از اصهل       » ماجراجویی گروه تروریستی داعش« خاورمیانه به 

 نشانند. موضوع دور کرده و نتایج را به جای علل می

ی زمانیِ کوتاه و بستری ایزوله کهه     ای چون داعش را نه در بازه پدیده

ی اخیر خاورمیانه و نسبت به تمامی بازیگران  بایست در تاریخ سده می

گیری آن  ای و جهانی سنجید تا به درکی صحیح از چرایی شکل منطقه

 دست یافت و نقش آن را در سیر وقایع منطقه مشخص نمود.

 

 های خشونت در خاورمیانه اسالم سیاسی و ریشه

ی نفهوذ دو دولهت        با فروپاشی امپراتوری عثمانی، خاورمیانه به حوزه

پیروزِ جنگ، فرانسه و بریتانیا بد  شد. کشورهای کنونیِ عراق، اردن،    

بهه ههمهراه سهودان            ۵88۰فلسطین و مصر )که آخری از سها          

ی بریتانیا و لهبهنهان، سهوریهه،         ی بریتانیا بود( زیر سلطه  الحمایه تحت

الجزایر و تونس تحت قیمومیت فرانسه قرار گرفتند. مرده ریگ دولهت   

عثمانی اکنون به جهانی تازه برای لشکرکشی، اعزام خیهل بهیهکهاران       

اروپایی، نیروی کار ارزان، منابع سرشار و گشایش بازار مصرفی جدیهد  

 ی سوئز )به صاحب  گشت. در این میان مصر با دارا بودن آبراهه بد  می

 
امتیازی کمپانی بریتانیایی سوئز( و عراق با دارا بودن میادیهن بهزرگ      

ی نهظهامهیهان،      سزا برخوردار بودند. حضور گسترده نفتی، از اهمیتی به

مداران و تجار اروپایی در رأ  حاکمیت مردمی که ایشهان را     سیاست

گرایان تُرک و عهرب(     ویژه در میان ملی لشکر صلیبی و یا بیگانگان )به 

ی تحقیر ساکنان منطقه بود. تحقیری که نه تنها   دانستند، به منزله می

بهار تهجهلّهی          ی سیاست که در عمل نیز به شکلی خشونهت  در عرصه

یافت. مردمان محلی به رعایای فاتحان اروپایی بهد  شهدنهد. در           می

ی نظامیان منهوط بهود.      بسیاری از شهرها ورود و خروج تنها به اجازه

نشهیهن اروپهایهی و         شهرهای مهم عمالً به محالت منظهم و مهرفهه       

ی شد. تا آنجا که حسن بهنها مهنهظهره           نشینانِ محلی تقسیم می زاغه

موجب به درد آمدن «های اروپاییان و فالکت مسلمانان و اعراب را  کاخ

کهنهد.   عنهوان مهی     »پرست و هر مسلمان غیرتمند قلب هر مرد میهن

ی بهومهیهان فهقهیهر          مسأله تنها به تعارض میان اروپاییان غنی و توده

شد. پس از سقوط عثمانی خطوطی نامأنو ، مردم و ههر     محدود نمی

جان، بدون در نظر گرفتن ههر     آنچه که داشتند را همچون اشیایی بی

نوع تقسیمات قومی و جغرافیایی، میان بریتانیا و فرانسه تقسیم کهرده  

بودند. هرگونه شورش علیه شرایط ایجاد شده )همچون انقالب سها       

چنین اکنهون   شد. هم  مصر و عراق( با سرکوب شدید مواجه می  ۵4۰۹

های عربی میان قبایل عرب کهه     مشخص شده بود که تقسیم سرزمین

در ازای شورش علیه امپراتوری عثمانی وعده داده شده  ۵4۵۹در سا  

 بود، فریبی بیش نبوده است.

ها را بهه سهمهت       گریِ فراگیر، توده چنین سطحی از خشونت و نظامی

داد. دو جریان فهکهری عهمهده کهه              سازماندهی و مقاومت سوق می

ی اروپاییان بپردازند  توانستند به سازماندهی در برابر اشغا  و سلطه می

ی نظرات و آرای اشهخهاصهی     یکی اسالم سیاسی نوینی بود که بر پایه

الدین اسدآبادی، محمد عبده و حسن بنا شکل گرفته بود؛  چون جما 

ویژه در میان کارگهران و دانشهجهویهان          و دیگری تفکرات چپ که به

ی ههای دههه       سزایی داشت. بدین ترتیب نخستین سها      مقبولیت به

های اسالمی و مارکسیستی ههمهراه      گیری و رشد گروه با شکل ۵4۰۹

(، اخهوان   ۵4۰۰توان به حزب کمونیست مصر )  بود که از آن جمله می

(، حهزب     ۵4۰9(، حزب کمونیست سوریه و لبنان )  ۵4۰8المسلمین ) 

( اشهاره     ۵4۱9( و حزب نجات ملی الجزایر )    ۵4۲۹کمونیست عراق ) 

 کرد.

 

 مصر، نخستین پایگاه اسالم گرایی
ی اسالمی و به عنوان نهیهرویهی     نخستین تشکیالت مطرح که با زمینه

علیه استعمار بریتانیا شکل گرفت، اخوان المسلمین مصر بود. اخوان به 

 8۹ی      ترین نیروی سیاسی اسالمی در خاورمیانه تا دههه  عنوان عمده

رههایهی مصهر از        « میالدی، طرح نوینی بود که با تمسک جستن به   

 درصدد بود خالفتی اسالمی تشکیل دهد. »چنگا  استعمار بریتانیا

(، متأثر از شرایط موجهود   ۵4۰8گیری خود )سا    اخوان در آغاز شکل

گانه را مطهرح   ۶ویژه در برابر انفعا  نهادهای سنتی اسالمی، اصولی  به

ها مبارزه با فقر، جهل و بیهمهاری و      ترین آن نمود که از جمله مهم می

 آزادسهازی جهان اسالم از اسهتعمار بود؛ رویکردی که به گسترش این 

۵8 

 ی رهایی یا غسل تعمید سوسیالیسم؟کوبانی؛ نقطه



ی جنبش در کشورهایی نظیر سوریه، سودان و یمن منجر شد. وعهده    

نمهود   برپایی نظامی که امنیت اقتصادی و رفاه اجتماعی را تضمین می

و با درهم آمیختن اسالم و دستاوردهای تمدن غرب درصدد بازآفرینی 

ههای  ی جهان اسالم بود، رؤیایی بود کهه بهخهش        رفته شکوه از دست

شدند، بهه     ی جامعه را که از سوی نظم موجود نادیده گرفته می عمده

کرد. مواضع به ظاهر رادیکا  اخوان علیهه اسهتهعهمهار          خود جذب می

ههای نهظهام      انهدازی    نمود که جامعه را از دسهت  سنگری مطمهن می

کرد. با این همهه پهای ایهن          سیاسی اروپاییان محافظت می-اقتصادی

لنگید. اخوان المسلمین که ادعای   شدت می موضع رادیکا  در عمل به

های حامی غهرب از درِ         مبارزه با استعمار را داشت، بارها با حکومت

های چهپ   ویژه آنگاه که پای سرکوب احزاب و گروه همکاری درآمد، به

های اسالمهی و در       در میان بود. در حقیقت موضع رادیکالی که گروه 

صدر آنان اخوان اتخاذ کرده بودند، بیش از آنکه ساختارهها و روابهط       

ای کهاریهکهاتهوری بهه یهک             نظم حاکم را هدف قرار دهد، به گونهه 

شد. مبارزه با استعمار به اشغا  صِرف   جویی کورکورانه تبدیل می انتقام

ها و قتل اروپاییان و مبارزه با دولت حامیِ غرب بهه تهرور      خانه سفارت

ها غالباً غیر مسهلهمهانهان      یافت. مسبب تمامی فالکت  مقامات تنز  می

تر، برای نجات کارگران از بدبختی و فقر  شدند و از همه مهم معرفی می

شد. بدیهن تهرتهیهب ایهن            ی تربیت کارفرمای اسالمی داده می وعده

رادیکالیسم صوری تنها به بازتولید شرایطی مشابه وضع پیشین منجهر  

شد، تحت لوای خالفت اسالمی. چنین رهیافتی به تعبیر کهریهس       می

را در پهی     »بسیج خشم عمومی در عین خفه نمودن آن«هارمن تنها 

داشت. کانالیزه و منحرف نمودن خشمی که در پاسخ به خشونت لجام  

شهد،   شان ایجاد می ای پیمانان منطقه ی دُوَ  استعمارگر و هم گسیخته

 سزا داشت. اهمیتی به

های  ی بریتانیا و فرانسه در خاورمیانه در سا  با گسترش نفوذ و سلطه

مابین دو جنگ جهانی، مقاومت در برابر این سلطهه نهیهز افهزایهش          

ها احزاب کمونیست  یافت. عالوه بر احزاب اسالمیست، در این سا   می

لبنهان  -از جمله حزب کمونیست عراق، مصر و حزب کمونیست سوریه

شکل گرفته بودند. پایگاه این احزاب غالبهًا در مهیهان کهارگهران و               

حهدود     ۵4۰۰دانشجویان بود. در مصر حزب کمونیسهت در سها           

 9۹-۶۹مهیهالدی،   ۲۹ی  های پایانی دهه عضو داشت. در سا   ۰۹۹۹۹

آهنِ عراق، عضو حزب کمونیست این  ی نفت و راه درصد کارگران حوزه

ههای کهارگهری         ( بودند و در لبنان و سوریه نیز اتحادیهه  ICPکشور ) 

های کارگری منسوب به دولت فرانسهه(   غیردولتی )در مقابله با اتحادیه 

آموزان و کارگران،  رشدی چشمگیر داشتند. عضویت دانشجویان، دانش 

-ویژه کارگران صنایع نفت در این احزاب تهدیدی جدی برای دولت به

های های اروپایی و حکومت رفت. اکنون دولت  های مذکور به شمار می

ها، ناگزیر به حمایت از  شان جهت سرکوب مقاومت ای پیمان منطقه هم

شدند. در زمان حکومت ملک   گرا می ترِ نیروهای اسالم مقاومتِ سطحی

ها با هدف حذف جریانهات   فاروق بر مصر، اخوان المسلمین در دانشگاه

های مختلف آن در همهکهاری    یافت و زیرشاخه ی جوالن می چپ اجازه

گرفت. این انتخاب تصادفی نبود؛   تنگاتنگ با دولت ملک فاروق قرار می

ای از اقشار فرودست جامعه را در اخهتهیهار       احزاب اسالمی گرچه بدنه

ویژه از لحاظ مالهی،   دارند با این حا  غالباً موتور محرک این جریان به

ی بحران اقتصادی یها سهیهاسهی،        ای است که در میانه بورژوازی خرده

یهابهد.      منافع خود را در معرض خطر و یا بدتر از آن نابود شهده مهی    

ی اسالمی( با حمایت از جریانات افراطی   بورژوازی )در خاورمیانه  خرده

کند. خشم پنهانی که در طهبهقهات      اسالمی بازی خطرناکی را آغاز می

فرودست انباشته شده است در ترکیب با رادیکالیسم ظاهریِ اسالمهی،  

بهورژوازی     تواند نابودگر تمامی منافع همین خهرده  صورت بالقوه می به

باشد. با این وجود هدایت و کنتر  این خشم عمومی کهه در قهالهب         

تواند در محیط تهازه سهاز و          جریان اسالمی تجسم یافته نه تنها می

بورژوازی را بازتولید کند که در سرکهوب و     کارهای حفظ منافع خرده

تر اقتصادی نیز مؤثر و کهاربهردی اسهت.         های رادیکا  حذف خواست

احزاب و نیروهای اسالمی تنها خواستار خروج نیروهای اروپهایهی از       

ویهژه     ههای اقهتهصهادی و بهه            جهان اسالم بودند و در برابر خواست

 های کارگران موضعی مشابه موضع استعمارگران داشتند. خواست

 

 جنگ سرد، عصر کودتا

پس از جنگ دوم جهانی و آغاز جنگ سرد، خاورمیانه نه سرزمهیهنهی    

های سایکس شده بر اسا  توافق مابین بریتانیا و فرانسه )توافق  تقسیم

چون جنوب شرق  لوید( که هم -پیکو و بعداً به صورت رسمی کلمانسو-

آسیا و آمریکای التین پازلی بود که قطعات آن تحت نفوذ شوروی و یا 

ی آمریکا بود. در چنهیهن     غرب به رهبری قدرت نوظهور ایاالت متحده

شرایطی هر نوع فعالیت با برچسب مارکسیستی به معنای تالش بهرای  

شد. پس از جنگ جهانی دوم،   ی نفوذ شوروی قلمداد می ورود به حوزه

های شهوروی( در        ویژه به علت حمایت گیری احزاب چپ )به  با قدرت

بسیاری از کشورهای خاورمیانه که به سرنگونی سلطنت در مصهر و        

طی کودتای نظامیان و نزدیکی دولت برآمده از  ۵4۱۹ی  عراق در دهه

کودتا به شوروی انجامید، غرب به حمایت بیش از پیش از نهیهروههای    

های سلطنتی در خاورمیانهه روی آورد. اکهنهون            گرا و حکومت اسالم

ها و تشکیالت اسالمی در جلوگیری از فهعهالهیهت          حمایت از سازمان

هها     چنین استفاده از این تشکیالت در سرکوب احزاب کمونیست و هم

یافت. در عراق دولت عبدالکریم قهاسهم، ژنهرالهی         اهمیتی فزاینده می

علیه ملک فیصل و با حهمهایهت       ۵4۱8گرا که خود طی کودتای  چپ

با کهودتهای    ۵4۶۲حزب کمونیست عراق بر سر کار آمده بود، در سا  

تن از  ۱۹۹۹حزب بعث سرنگون شد. در چند روز نخست کودتا حدود  

های پس از آن شماری از فعالین  کشته شدند. درماه  ICPاعضای حزب 

سازمهان اطهالعهات      شود لیستی از آنان از سوی  کارگری که گفته می

مرکزی آمریکا در اختیار حزب بعث قرار گرفته بود به قتل رسهیهدنهد.    

ی اوج درگیری غرب و شوروی در خاورمهیهانهه بهود.        افغانستان نقطه

و با کودتای  ۵4۱۲گرای ظاهرشاه در افغانستان، در سا   حکومت غرب

گرا  ترین زمان جای خود را به حکومتی چپ محمد داوود خان در کوتاه

و متمایل به شوروی داد. پس از یمن جنوبی اینک درافغانستان یهک     

حزب کمونیست )حزب دمکراتیک خلق افغانستان( دولت را در اختیار   

گرفته بود. بر سر کارآمدن دولتی با مشی کمونیستی در افغانستان که  

توانست هم به پایگاههی   در مرزهای شمالی با شوروی همسایه بود، می

ی اتکای سایر احزاب کمونیست  برای شوروی در منطقه و هم به نقطه

 گهرا روزگهار  های غهرب خهاورمهیانهه که تحهت فشهار امنهیتهی دولت

۵4 

 داری لباس اسالمی بر تن توحش سرمایه



ههای  گذراندند بد  گردد. چنین امری برای آمریکا و حهکهومهت         می

پیمانش در منطقه قابل تحمل نبود. از ههمهیهن رو بهه لهطهف                 هم

های مالی عربستان و ایاالت متحده، افغانستان بهه مهقهصهد        مساعدت

و در حقیقت مبارزه  »حکومت کفار«گرا جهت مبارزه با  نیروهای اسالم

با حضور نظامی دولت شوروی در این کشور تبدیل شهد. ههر چهنهد          

گرایان در افغانستان شورش اقوام پشتونِ حنفهی   ی حضور اسالم زمینه

مذهب به حمایت از محمد ظاهر شاهِ پشتون تبار علیه دولت بهود، بها     

این وجود تالش غرب جهت تجهیز این نیروها و برخورداری از منهابهع   

گرا مهنهجهر شهد.          مالی عربستان به توانایی روزافزون نیروهای اسالم

( کهه بها      ۵44۰( و طالبان )۵488گیری نیروهایی چون القاعده ) شکل

شعار مبارزه با شوروی به عضوگیری و انتقا  اعضا بهه افهغهانسهتهان          

مشغو  بودند و در نهایت با سقوط جمهوری دموکراتیک افغانستان به 

گیری امارت اسالمی و غصب کامل قهدرت سهیهاسهی تهوسهط            شکل

ها صورت  ی همین کمک گرایان در این کشور انجامید، به واسطه اسالم

گرفت. در مصر طی حکومت جما  عبدالناصر گر چهه ههم احهزاب           

ی کمونیست و هم اخوان تقریبًا نابود شدند، با ایهن وجهود در دوره        

های خود به سمت غرب متمایل شد اخوان  سادات که مصر در سیاست

ههای نهاصهریسهم و            ها از نشانه المسلمین با شرط پاکسازی دانشگاه

کمونیسم و با هدف حذف این تفکرات از سطهح جهامهعهه، فهرصهت           

مصر  ۵4۱۱جا پیش رفت که قیام سا   بازسازی یافت. این مسأله تا آن

در اعتراض به افزایش قیمت کاالهای ضروری، توسط اخوان و سهایهر     

ی کمونیستی نامیده شد. ایهن قهیهام بها             های اسالمی توطهه انجمن

مشارکت اخوان و دولت سادات سرکوب شد. امری که به انشهقهاق در     

ی اسالمی علیه حهکهومهت       های مسلحانه گیری جنبش اخوان و شکل

ی دیهگهر،      شده های سرکوب هایی که در غیاب جریان انجامید. جنبش 

کردند. ایهمهن       خود را به عنوان تنها آلترناتیو وضع موجود معرفی می

های مسلحانه فعالیت  گذاران القاعده از همین جنبش الظواهری از بنیان

ای  گرای نجات ملی در دوره خویش را آغاز کرد. در الجزایر حزب اسالم 

های مالی عربستان سعودی برخوردار بود بلکهه دولهت      نه تنها از رانت

الجزایر به منظور جلوگیری از گسترش تفکرات مارکسیستی بهه ایهن     

جا که این حزب بهه   های گسترده داده بود؛ تا آن ی فعالیت حزب اجازه

مرداد  ۰8های شرع اقدام نمود. در ایران، پس از کودتای   برپایی دادگاه

اش را از دست داده بهود و       در حالی که حزب توده تشکیالت منسجم

نیروهای چپ فعالیت سیاسی را به صورت مخفیانه و زیرزمینی انجهام  

ههای عهلهمهّیهه و چهه در                دادند، نیروهای اسالمی چه در حوزه می

 یافتند. ها مجا  تنفس می های اسالمی در دانشگاه انجمن

گرایان نیز بارها با برخوردهای امنیتی و پلیسهی مهواجهه       گرچه اسالم

ها به حذف بسیاری از نیروههای   شدند، با این وجود برآیند سرکوب می

بهه  -گرایهی  اجتماعی و هژمونی بالمنازع اسالم-ی سیاسی چپ از عرصه

مهنهجهر       8۹ی  های پایانیِ دهه در سا  -عنوان تفکری ضد استعماری

شد. با این حا  سرکوب تنها عامل حذف نهیهروههای چهپ نهبهود.              

های اشتباه در مقاطع حسا  نه تنها حهذف   گیری ای از تصمیم گستره

ای مهوارد       نمود که در پاره ی سیاسی سهل می این نیروها را از عرصه

های شوروی، عهرصهه را بهرای         چون و چرا از سیاست های بی حمایت

گهرا     ی اجتماعی و مانورهای بعدی احزاب اسهالم  کاهش نفوذ در بدنه

توان به حمایت اکثریت احزاب کمونیست از  کرد. از جمله می فراهم می

موافقت شوروی با تأسیس کشور اسرائیل در شورای امنیت در سها       

 اشاره نمود. ۵498

هایی بهتر نبود. غالب   گیری ی عمل نیز اوضاع از چنین موضع در عرصه

عنوان نیرویی ضهد   گرا به احزاب کمونیستی با شناسایی نیروهای اسالم

قید و شرط با این نیروها پرداختند و تهنههها     استعماری به همکاری بی

بردند که قهدرت سهیهاسهی        زمانی به اهمیت مرزبندی سیاسی پی می

ماند،  جا می توسط رقیب غصب شده بودند و آنچه برای سایر احزاب به

سرکوب و حذف بود. از جمله در مصر، حزب کمونیست با حمایهت از     

ناصر در نهایت مقدمات نابوی خود را فراهم کرد. در ایران آش چهنهان   

شور شد که مجاهدین خلق مسلمان شکل گرفت و حتی همین چهپ    

های علمیّه و بازار قابهل   الخلقه نیز که برای دولت برآمده از حوزه ناقص

های پایانی  تحمل نبود به سختی سرکوب گردید. نتیجه آن که در سا  

میالدی آنچه از نیروهای ضد استعماری به جا مانده بهود،     8۹ی  دهه

ی اسالمی بودند که به لهطهف حهذف احهزاب            های مسلحانه جنبش

کمونیست، سوسیالیست و حتی برخی از احزاب ناسیونالیستی وابستهه  

ههای     به شوروی به تفوق دست یافته بودند. در حقهیهقهت جهنهبهش         

ای چون اخوان را سازشکهار   ای که نومیدانه تشکیالت اسالمی مسلحانه

تهر چهپ )احهزاب            نسبت رادیکها   یافتند، جایگزین تشکیالت به می

 شدند. کمونیستی خاورمیانه( می

 

 به نام اسالم به کام ناتو

قطبی، به برآمدن سیاسهتهی    گیری جهان تک فروپاشی شوروی و شکل

نوین از جانب غرب در قبا  خاورمیانه منجر شد. با شکسهت رقهیهب       

پیشین، اکنون هرا  جدی از نفوذ کمونیسم که مستمهسهک غهرب      

هایی چون مجهاههدیهن افهغهان،         برای حضور نظامی و حمایت از گروه

پیمانهان گهذشهتهه        طالبان و... بود جای خود را به مبارزه با همین هم   

ها ضامن منافع غهرب در       داد. بدین ترتیب نیروهایی که خود سا   می

گر حضور نهظهامهی       منطقه بودند، این بار نیز به شکلی دیگر به توجیه

گسترده در منطقه بد  شدند. لشکرکشی ناتو و در صهدر آن ایهاالت        

گهرا   های اسالم ای معیوب بر اعتبار گروه متحده به خاورمیانه در چرخه

مند جهت مقابله با امپریالهیهسهم     به عنوان نیرویی )و تنها نیروی( توان  

تهر جهههت         تر و عهیهنهی    افزاید و این امر خود به دلیلی قوی غرب می

 گردد. بخشی به استراتژی ناتو در خاورمیانه بد  می مشروعیت

ویژه بها ههدف      تهاجم نظامیِ تمام عیار ناتو به افغانستان و عراق که به

تنهها   ی کامل بر جریان انرژی در خلیج فار  صورت گرفت، نه سیطره

های حیاتی این دو کشهور )بهه ویهژه          به نابودی بسیاری از زیرساخت

ویژه صنعت نفت  عراق( منجر شد که بسیاری از صنایع به جا مانده، به 

های چندملیتی قرار داد. بازسازی عراق   ترین شرکت را در اختیار بزرگ

های فعا  در  گاه انجام نپذیرفت به منبع درآمدی برای شرکت که هیچ

ی سنّی مهذههب ایهن       های عمرانی بد  گشت. در عراق، جامعه  زمینه

 ۱۹۹۹۹۹ی سیاسی به کنار نهاده شد. بیش از       کشور تقریباً از عرصه

تن از اعضای حهزب بعهث تنهها به جهرم عضهههویهت در حههزب از           

داشهتن هرگونه شغل دولتی محروم شدند. شهرهای عراق و افغانستان  

 ی  ی عملیات نیروهای نظامی بد  گشتند. تنهها در حمهله به عرصهه

۰۹ 

 ی رهایی یا غسل تعمید سوسیالیسم؟کوبانی؛ نقطه



به شهر فلوجه، این شهر تقریباً با خاک یکسان شد. چنین   ۰۹۹9سا  

شرایطی بیش از هر چیز یادآور شرایط استعمار بریتانیا و فرانسه است. 

 آفریند؛ با یک تفاوت عمده. شرایطی که واکنشی مشابه می

تنها نیروی سیاسی موجود که در قالب آن امکان سازماندههی وجهود     

ی عراق در همان  گرایی بود. این تصادفی نبود که القاعده  داشت، اسالم

گرفت و تصادفی نبود که استان  و در شهر فلوجه شکل می ۰۹۹9سا  

ی آغاز تهاجم داعش به  ویژه شهرهای فلوجه و رمادی نقطه االنبار و به

این شهرها بیش از ههر جهای      ( ۵) بودند.  ۵۲4۰عراق در دی ماه سا  

دیگر به دنبا  نیرویی جهت ایستادگی در برابر صدمات ناشی از اشغا  

 عراق بودند.

ی سعودی، اسامه بن الدن  و توسط شاهزاده ۵488القاعده که در سا  

بنیان نهاده شده بود و خود را تنها نیروی برحقِّ اسالمی در مبارزه بها    

هایی شد که از نظام  کرد، موفق به جذب توده ی غرب معرفی می سلطه

اجتماعی عراقِ پس از اشغا  بیرون رانده شده بهودنهد. خهط       -سیاسی

نشین که در مهیهان        فکری این گروه نه تنها در شهرهای عمدتاً سنّی

قبایل سنِّی عراق نیز گسترش یافت. قبایل سنّیِ عهراق ههمهواره بهه          

یابهی   القاعده به عنوان اهرم فشاری در برابر دولت مرکزی جهت دست

کهه اوج       ۰۹۹۶-۱های  اند. در سا   هایشان استفاده نموده به خواسته

جنگ داخلی عراق بود، دولت مرکزی این کشور تهنههها بها اعهطهای           

رنگ  امتیازاتی سیاسی به سنّی مذهبان، قادر به کنتر  این جنگ و کم

 نمودن حضور القاعده در عراق شد.

رفته کهم رنهگ      حضور القاعده در عراق رفته ۰۹۹8گرچه پس از سا  

گشت، با این حا  یک سلسله از حوادث هم در عهراق و ههم در          می

ی جهادگرایی در سوریه و بهعهدهها     سوریه، شرایط را برای رشد دوباره

 عراق فراهم کرد.

ی    . در عراق پیروزی حزب الدعوه در انتخابات و انتصاب دوباره ۵

گهیهری      ، با قهدرت ۰۹۵۹نوری مالکی به نخست وزیری در سا  

نشهیهن      شیعیان در ساختار دولت عراق همراه بود. مناطق سنّهی  

عراق با جّوی تازه از تبعیض و به حاشیه رانهده شهدن مهواجهه         

ویژه دولت نوری مالکی که با حمایت کُردهها و دولهت        شدند. به 

مداران سنّی  ایران به نخست وزیری رسیده بود، به حذف سیاست

از دولت پرداخت. اضافه شدن سرکوب اعتراضات سهّنهیهان ایهن        

ی ایهن    توسط ارتش به مهجهمهوعهه     ۰۹۵۲کشور در اواخر سا  

 شرایط، زمینه را برای ورود داعش به عراق فراهم نمود.

. در سوریه در پی گسترش یک رشته از اعتراضات در جهههان      ۰

ها و اعتراضهات   موسوم شده بود، شورش »بهار عربی«عرب که به 

با مرکزیّت دو شهر حمص و درعا صورت گرفت. سهرکهوب ایهن       

ای جهت تالش برای حهذف     شورش از جانب دولت اسد به بهانه

ی انهتهقها  گهاز        دولت او از سیاست این کشور منجر شد. مسأله 

ک  ک خاورمیانه به اروپا، مذاکرات صلح دولت اردوغان و حزب پ

ی خلیهج   گیری آنچه از جانب کشورهای حاشیه چنین قدرت و هم

ههای     ترین بنیان شود، به اساسی نامیده می »هال  شیعی«فار  

ضرورت حذف رژیم بشار اسد بد  گشت. سرکوب اعهتهراضهات       

سوریه که در بستِر نارضایتی سنّی مذهبان این کشهور )تهحهت         

حکومت اقلیتی از شیعیان علوی( شکل گرفته بود، شرایطِ ورود    

ای را که اکنون در عراق تضعیف شده بهود، بهه سهوریهه          القاعده

کرد. با این وجود بالفعل شدن این حضور، مهتهأثهر از          فراهم می

هایی مالی و سیاسی بود که به نام کمک بهه   سرازیر شدن حمایت

از جانب کشورهای  -ارتش آزاد سوریه-ی نظامی اپوزیسیون شاخه

 گرفت. ی خلیج فار  و چند کشور اروپایی صورت می حاشیه

 

های بسیاری انجامید اما در  گیری گروه تالش برای حذف اسد به شکل

ی عراق که طی یک دوران دگردیسی، خود را دولهت   این میان القاعده

اسالمی عراق و شام خوانده و از تشکیالت القاعده نیز اعالم استهقهال    

های چشمگیهر   توانست به پیروزی نموده است، تنها گروهی بود که می

نائل شود. وجوه نقدی که داعش از شیوخ کویت، قطر و تشهکهیهالت       

ههای ایهاالت        چنین کمهک  های سلفی و هم ی بسیاری از گروه خیریه

نمود تنها کلید موفقیت این گروه نیهسهت.    متحده و ترکیه دریافت می

داعش برخالف اسالف خود از جمله القاعده و طالهبهان و بها وجهود           

های جهان مدرن را با ظواهر  ی احیای خالفت صدر اسالم، مؤلفه داعیه

ی جنهگ تها      ها از جبهه آمیزد. زنان را در تمامی عرصه  اسالمی در می

ی گیرد و حتی امهکهان چهاپ نشهریهه          خدمات شهری به خدمت می

های اجتماعی به شکل گسترده استفاده  دهد. از شبکه  مختص زنان می

گردد و در تالش اسهت   کند، با نظام اقتصادی جهان وارد مبادله می می

ی خود را اداره نمایهد.   چون یک دولت متعارف قلمروی تحت سلطه هم

در حقیقت داعش در این مناطق نیازمند نوعی مشروعیت است. ایهن     

گروه هرگز با چند ده هزار نیروی نظامی و اعما  رعب و وحشت قهادر  

به حکومت بر سرزمینی این چنین وسیع نخواهد بود. داعش با معرفی  

گری و تجهاوز   نمودن خود به عنوان سپر بالی مسلمانان در برابر شیعه

ای است که خود را قربانهی   آمریکا و غرب به دنبا  حمایت قبایل سنّی

یابند. پذیرش خشونت و وحشتی که داعش   سا  اشغا  نظامی می ۵۹

دلیل نیست. گذشته از این مسأله که امروز پس از یهک       آفریند بی می

هایی به امری معمو  بد  شده اسهت،     گری چنین صحنه سده نظامی

این خشونت همان خشمی است که نه ساختارها بهلهکهه ظهواههر و          

دهند. عالوه بر این، اعما  داعش )بهریهدن        ها را هدف قرار می پوشش

سر، سوزاندن، برده فروشی و...( نشان از ضعفی شدید دارند. این اعما  

ماند. طبلی کهه قهرار       می ( ۰) بیش از هر چیز به طبل تو خالی چینیان

است هرا  و ضعف این نیروها را در برابر نیرویی عظیم بهه جسهارت     

 بد  کند.

گیری داعهش بهود،      ی شکل زمینه ی عراق که پیش گیری القاعده شکل

پس از اشغا  عراق به منبع درآمد خیل بیکارشدگان بد  شد. بسیاری 

از نظامیان و افسران حزب بعث که پس از اشغا ، از دارا بودن هر نهوع  

یافتهنهد.    شغل دولتی محروم شده بودند، اکنون محلی برای ارتزاق می

آمهدنهد،   این تنها نظامیان بعثی نبودند که به استخدام این گروه درمی

نظامیان بسیاری از کشورهای قفقاز، از چچن گرفته تا گرجستان کهه    

ی این  بیکار بودند نیز در زمره ۰۹۹8های پس از بحران  به دلیل تعدیل

 مستخدمان درآمدند.

هزار نیرو از جهوانهان اروپهایهی و          ۱الی  ۲چنین در حدود  داعش هم

های دوم یها سهوم      آمریکایی در اختیار دارد. جوانانی که غالباً از نسهل 

 مهاجران کشههورهای خاورمهیانه به اروپها بوده و تهعدادی نیز جوانهان 

۰۵ 

 داری لباس اسالمی بر تن توحش سرمایه



اند. در پاسخ به این سؤا  که   اند که به تازگی به اسالم گروییده اروپایی

اند، اکنون به گروههی   چگونه جوانانی که در فضای اروپایی تربیت شده

های سلفی در مسهاجهد    پیوندند غالباً تأثیرِ تبلیغات گروه تروریستی می

گردد. پاسخی که بیش از هر چهیهز بهه مهذاق             مسلمانان مطرح می

ویژه مهاجرستیزان اروپایی خوش آمده است. گهرچهه       گرایان به راست

توان منکر وجود این تبلیغات و آثار آن شد، با این حا ، اثرپذیری  نمی

ای ویژه در چنین سهطهح گسهتهرده         جوانان اروپایی از این تبلیغات به

 ی دیگری است. معلو  مسأله

هایی که از کشورهای اسالمی به اروپها مهههاجهرت        بسیاری از خانواده

شوند و غالباً با وضعیتی نه  کنند، در محالتی مهاجرنشین ساکن می می

ی اروپا به طهور مهعهمهو  از          اند. جامعه  چندان بهتر از گذشته مواجه

ورزد. طی بحران   پذیرش مهاجران به عنوان بخشی از جامعه امتناع می

اقتصادی اخیر و نیز با گسترش بیکاری در اروپا، این نهوع نهگهاه بهه         

های مهاجر و عهدم       مهاجران تشدید شده است. فقر اقتصادی خانواده

ی اروپایی به عامل اصلی پذیرش این تبلیغهات   پذیرش از جانب جامعه

بد  شده است. تبلیغاتی که جوانان مهاجر را از فقر گسترده، بیکاری و 

خواند؛ جایی که در آن    های نژادی به سرزمین اسالمی فرا می تبعیض

شغل، درآمد و برادری در بین مسلمانان حداقل در میان تهبهلهیهغهات      

 گرایان تضمین شده است. اسالم

توان همه کار کرد و در    در حقیقت داعش فضایی آفریده که در آن می

عین حا  هیچ کاری )علیه آنچه که به خلق شرایط این جوانان منجهر   

ای و   شده است( انجام نداد. داعش با انگشت نهادن بر مسائلی حاشیه  

پراهمیت جلوه دادن آن برای اعضای خود، مسائل اصلی را به حاشیهه  

راند. ظلم به مسلمانان و عدم انجام دستورات اسالمی در حهالهی         می

شهونهد کهه تهمهام          عوامل اصلی آفرینشِ شرایط موجود معرفی مهی   

های اقتصادیِ وضعیت حاکم بر جهان به حاشیه رانده شده است.  بنیان

داعش خود نیز به ابزاری برای این جایگزین نمودن مسائل اصلهی بها     

ای و ایجاد پوشش برای نظام کلی حاکم بر جهان بهد      مسائل حاشیه

 شده است.

ترین معضل جهان بد  شده و تالش برای نابودی  امروز داعش به اصلی

نماید. در تحلیلی که نظم موجهود بهر       ترین امر موجود می آن ضروری

کند، این نظام چنان فراگهیهر    جهان را برای اعضای داعش توصیف می

هها مهمهکهن       ترین شهیهوه     شود که مبارزه با آن با نامأنو  نمودار می

ای است متعلق به  گردد: دولت اسالمی. داعش در کلیت خود پدیده   می

جوابی برای تهمهام    شده، نیرویی است که در عین بی مدرنجهان پست

خواند. اگر مسأله در     معضالت موجود، خود را بهترین پاسخ ممکن می

جایی رهایی جنسیتی و در جایی دیگر رهایی اقوام گوناگون مهطهرح     

شود، در اینجا داعش رهایی مسلمانان را شرط اصلی و بهنهیهادی         می

خواند و در کنار این برای حل معضل زنان، آنان را در    نجات جهان می

ی    ی ُکردها نهیهز در نهقهشهه          دهد و برای مسأله ها شرکت می جنگ

گیرد؛ والیتی که دقیقاً مبتنی بر مرزههای   اش والیتی در نظر می خیالی

 کُردستان بزرگ است.

هایی چون داعش نه تنها در به حاشیه راندن ساز و کارهای نظام  پدیده

چون سایر نیروهای اسالمیست به ابهزاری     داری موثرند، که هم سرمایه

گهردنهد.      داری بد  مهی  های جهان سرمایه جهت حفظ موقعیت قدرت

بار دو جنگ افغانستان و عراق برای ههر   ی نتایج فاجعه واسطه آمریکا به

داری و بهه   ی جهانی نظام سرمایه دو کشور و تضعیف قدرتش در عرصه

های محکم گذشته و نهادهایی چون شهورای     دنبا  آن تضعیف پیمان

ای چون داعهش و     امنیت و سازمان ملل، اکنون توانسته به مدد پدیده

توحش، ائتالفی به اصطالح جههانهی   -ی کاذب تمدن برساختن دو گانه

ی نظامی خود در مهنهطهقهه        تشکیل دهد تا دیگربار با حضور و سلطه

ی معادالت را به نفع خود تغییر دهد. این کشهور کهه بهه واسهطهه              

ای در خاورمیانه، اولین متهم جنگ و کشتار مهردم   های یک دهه جنگ

تواند به مدد فضاسازی بر محور جنگ عهلهیهه     منطقه است، اکنون می

ک را بیهش   ک ها از جمله اقلیم و پ خطر داعش، هم بسیاری از جریان

ی ی خود سازد و هم به بهازسهازی چهههره       از پیش مطیع و سرسپرده

 مخدوشش بپردازد.

اند به بهترین شکل از داعش بههره   ای نیز سعی کرده های منطقه قدرت

گیرند. ترکیه اگر چه تا کنون به هدف حذف بشار اسد دست نیافته اما  

توانسته که سه بخش منفک شده از سوریه را به مناطق تحت نهفهوذ     

اش را با اقلیم به شکلی مستهقهل از      و همچنین رابطه ( ۲) خود بیافزاید

ی مقابله با داعهش نهفهوذ       بغداد افزایش دهد. کشور ایران نیز به بهانه 

ی منطقه از عراق گرفته تا یمن بسیهار   خود را در میان نیروهای شیعه

ای که در سطح نظامی به شکلی  بیشتر از گذشته ساخته است، به گونه

علنی در سوریه و عراق مشغو  نبرد است. همچنین کشورهای عربهی   

انهد، بهه     که در جنگ سوریه از ابتدا به شکلی علنی دخهالهت کهرده       

های خود را بهه     ی دخالت ی حضور در ائتالف ضد داعش دامنه واسطه

ای و   ههای مهنهطهقهه       اند. تمهامهی قهدرت       خاک عراق گسترش داده

انهد کهه     ای به حدی آشوب در منطقهه را مسهاعهد دیهده           فرامنطقه

دانهنهد.    لشکرکشی نظامی به هر نقطه از منطقه را جایز و حق خود می

ای از کشورهای عهربهی بهه       ی آن را لشکرکشی مجموعه آخرین نمونه

طهور     توان دانست. بهه     سرکردگی عربستان سعودی به کشور یمن می

ههای  هها و جهریهان        توان گفت که عروج داعش تمامی دولت کلی می

طلب را برای حصو  امتیازات بیشتر از د  جنگ خاورمیانه بهه   فرصت

 تحرک واداشته است.

هها،     ها، رقابهت  ی تمامی خواست البته داعش به عنوان برآیند و عصاره

ای از د  تهاریهخ،    ای و فرامنطقه های منطقه ها و جنگ ها، نزاع سرکوب

هها و    ههای دولهت       مند خواست تواند میانجی واسطه هم زمان که می

تر میانجی سرمایه قرار گیرد،  های مرتجع باشد یا به عبارتی کلی جریان

امکان بروز خصلتی غیر قابل کنتر  از خود دارد. به این مهعهنها کهه          

تهوانهد   مهی    -جا که در چند نمونه آن را نمایان ساخهتهه   تا آن-داعش 

بینی و غیر قابل کنتر  به انجهام رسهانهد بهه          حرکتی غیر قابل پیش

ای که تمامی قواعد موجود را با تهدید مواجه سازد. همین چالش   گونه

-ی کهاذب تهمهدن        در چارچوب آگاهی بورژوایی به برساختن دوگانه

ای که با قرار گرفتهن در     توحش علیه داعش منجر شده است. دو گانه 

تواند کنتر  پهذیهری      های کاذب قومی و مذهبی می کنار دیگر دوگانه

تهوان گهفهت کهه          این محصو  تاریخی را افزایش دهد. به عبارتی می 

ههای بهازی     بورژوازی در خاورمیانه در حا  به کارگیری تمامیِ کهارت 

ی ها تاریخ را همچنان در چهنهبهره    ی آن خود است تا بتواند به واسطه

 هایی که خود  ها و جریان منطق سرمایه محبو  دارد. تمامی آن دولت

۰۰ 

 ی رهایی یا غسل تعمید سوسیالیسم؟کوبانی؛ نقطه



توحش مقابل داعش تعهریهف   -ی تمدن را در چارچوب گفتمان دو گانه

پوشانند، فارغ از آنهکهه    ترین صورتی واقعیت را می کنند، به وقیحانه می

 توحش خودِ آنان دست کمی از داعش ندارد.

همانگونه که ذکر شد، خود داعش نیز به پوششی برای سیستمی بهد   

شده که در تالش است خود را آنچنان فراگیر نشان دهد کهه گهویهی      

تهریهن   نامرئی است. این پوشیده ساختن، داعش را به عنهوان اصهلهی      

ترین تهدید علهیهه    شناساند. داعش بزرگ  ی حا  حاضر به ما می مسأله

گهردد. در      عربی بد  می-ای کردی شود و به مسأله بشریت خوانده می

داعهش  «سازی پیرامون داعش باید هر آنچهه را کهه          برابر این توهم
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ها گروه جههادی   داعش و ده ۰۹۵9-۰۹۵۵های حد فاصل  تمامی سا 

دیگر در سوریه، سرگرم انجام همان جنایاتی بودند که داعش در سها   

کهس نهه داعهش و نهه              گذشته در عراق انجام داد. با این حا  هیچ 

دانسهت و نهه       های جهادی دیگر را تهدیدی علیه بشریهت مهی     گروه

داد. پس  های خاورمیانه را به جنایات هولناک ایشان نسبت می درگیری

ترین زمان ایهن گهروه بهه         از تصرف موصل توسط داعش اما در کوتاه

گهران و       ها، تحلهیهل   ترین تهدید علیه بشریت تبدیل شد. رسانه  بزرگ

بندی نهایی داعش را به جای نظهام   اغلب فعالین سیاسی در یک جمع

فاشیستی آلمان نازی و ابوبکر بغدادی را به جای هیتهلهر نشهانهدنهد.        

ی حمله به ایزدیان سنجار را با کشتار یهودیان مقایسه کهرده و     فاجعه

 »استالینگهراد دوم   «هولوکاست کُردی خواندند؛ و از کوبانی به عنوان 

یاد شد. بدین ترتیب در این تحلیلِ فانتزی خطر داعش برای جهههان      

ای مشهابهه را       تراز خطر نازیسم قرار گرفت. تهدیدی که مهقهابلهه     هم

 طلبد. می

کار است. تنها در یهک سها            شکی نیست که داعش نیرویی جنایت

تن قهربهانهی خشهونهت         ۰۹۹۹۹گذشته به گواهی وزارت کشور عراق 

تر ذکر شهد خشهونهت         اند. با این همه همانگونه که پیش  داعش شده

و بیش از هر چیز بیانگر ضعف این گهروه     »خشونتی نمایشی«داعش 

چهه کهه      تر از آن تر و موحش است. داعش درصدد است تا خود را قوی 

هست نشان دهد و در این راه چیزی جز اعمالی قرون وسهطهایهی در      

گمان  افکن در اختیار داشت، بی اختیار ندارد. داعش اگر موشک و بمب 

گرفت. حتی اگهر جهان         اش به کار می روشی دیگر برای تبلیغ توانایی

ها را به تعدادی عدد تقلیل دهیم و بخواهیم میزان تهههدیهد و         انسان

توحش را بر آن اسا  بسنجیم، تهدید حقیقی علیه بشریت آن دولتی 

غیرنظامی را به کهام مهرگ      ۵۲۹۹۹۹۹است که در عراق و افغانستان 

 فرستاده است.

خواند، خواه  می »ترین تهدید علیه بشریت بزرگ«ادبیاتی که داعش را 

سو با جریانی است که برای دفع بالی داعش به ارتش ایاالت  ناخواه هم

جهویهد.   ی نظامی دیگر از جمله ایران( تمسک مهی   متحده )هر مداخله 

ههای مهردم در        توجه به این نکته ضروری است که تا زمانی که توده

بخش در معرض خشونتی تحمیلی قهرار   غیاب نگرش و سیاستی رهایی

های گونهاگهون    دارند و سرنوشت ایشان قربانی حل و فصل نزاع جریان

گردد و تا زمانی که این نهزاع در خهاورمهیهانهه           داری می نظام سرمایه

گیری و رشد نیهروههایهی چهون داعهش           یابد، شاهد شکل عینیت می

های  ی نزاع سابقه خواهیم بود. در شرایطی که در منطقه شاهد رشد بی 

تهوجهه بهه         قومی هستیم، دعوت به تالش برای نابودی داعش اگر بی

تهریهن    مبارزه با بزرگ«گیری این گروه و با سرمشق  عامل اصلی شکل

های  انجام شود، تنها به حلو  روح داعش در نزاع »تهدید علیه بشریت

 قومی منجر خواهد شد.

 

 ی داعش برخواسته از تقابلی قومی نیست. . پدیده5

انهد تها بها تهمهسهک بهه                 ی امروز در تالش تمام اقوام در خاورمیانه

ناسیونالیسم، خود را از آتش جنگ محافظت نمایند. در ایهن مهیهان         

اند تا با برانگیختنِ هر چه  گرا با درک این مسأله کوشیده نیروهای ملی

شان را برای  گرایانه، قدرت را به دست گرفته و جامعه بیشترِ عقاید ملی

ها  مقابله با سایر اقوام تهییج نمایند. عملکردی در راستای تضعیف توده 

عیار قومی پیش  در برابر خشونت که خاورمیانه را به سمت جنگ تمام

 خواهد برد.

در چنین شرایطی، در ایران و به ویژه در ُکردستهان شهاههدیهم کهه          

ای عربی درک شده است. برداشتی که   ی داعش به عنوان مسأله پدیده

داعش را تجسمی از دشمنی تاریخی اعراب با ایرانیان و در کُردستهان،  

کهنهد. داعهش بهرخهالف ادعهای               عربی شناسایی می-نبردی کردی

ها، برای پیشبرد اهدافش نه به قومیت که به دین متصهل   ناسیونالیست

است. اعضای داعش ملیتی ویژه ندارند و اتفاقاً تعداد قابل توجههی از     

 باشند. نیروهایش کُرد می

گرا،  جا است که فعالین سیاسی و به ویژه فعالین چپ ی اصلی آن مسأله

سو با جریان  ی تهوریک حداقل در میدان عمل هم اگر نگوییم در زمینه

ناسیونالیستی عمل کردند. این نقدی کامالً به جا است که: چرا بهرای      

حمایت از کوبانی در شهرهای کُردستان و تهران دست به تجمهع زده    

شد اما برای حمایت از غزه و مقاومت شرق اوکراین هیچ تالشی انجام 

اند، چرا تنهها در     نگرفت؟ اگر فعالین چپ خود را فراملی تعریف کرده

زبانانشان واکنش نشان دادند؟ آیا نهوعهی روح        برابر جنایات علیه هم

گرایی ایرانی در جوالن است؟ حقیقت آن  آریایی در پس مترسک چپ

گرای کُردی با قدرتی هرچه بیشتر، از وقهایهع    های ملی است که جریان

پیش آمده استفاده کردند و با تکیه بر هرا  نهاشهی از تهحهرکهات            

عربی )از جهملهه      -گرا، با تقلیل داعش به تقابلی کُردی نیروهای اسالم

خواندن وقایع سنجار با عنوان انفا  قرن بیست و یکهم( مهوفهق بهه          

برانگیختن احساسات قومی شدند و ضرورت تشکیل کشور کُردستان را 

ترین شهروندان کُردستان ایجاد کردند. در این مهیهان     تفاوت در د  بی

جریان چپ منفعالنه تنها کاری که کرد همراهی با ایهن جهریهان در        

 ی عمل بود. عرصه

ی داعش و برآمهدن آن در       ی اساسی در این است که به واسطه نکته

ای و   های مهنهطهقهه     ها و دولت منطقه، چه شرایطی برای دیگر جریان

 ای حاصل شده است؟ فرامنطقه

۰۲ 

 داری لباس اسالمی بر تن توحش سرمایه



های قومی و مذهبی میان مردم منطقهه بهه      ی تفاوت دمیدن در کوره

ی کشهورههای     های غهربهی، تهجهزیهه        مدت یک سده از جانب قدرت

خاورمیانه را به شکل ضرورتی تاریخی برساخته است؛ ضرورتی کهاذب  

و دروغین که نه تنها پتانسیل فرارفتن از وضع واقعاً موجود را مهههیها      

سازد بلکه تعمیق بیش از پیش ساختارها و ساز و کارهای سرکوب  نمی

ی ی خاورمیانه ههمهان پهروسهه         شود. تجزیه  و استثمار را موجب می

میالدی تداعی  4۹ی  ی بالکان را طی دهه ی شبه جزیره خونین تجزیه

ای از جهانهب       های منطهقهه   ای که به مدد تشدید نزاع کند. پروسه  می

کشورهای غربی، دستاوردی جز تثبیت و ادغام کشورهای از د  جنگ 

داری جهانی نداشت. امروز نهیهز       بیرون آمده را در نظم معاصر سرمایه

اند که دستاورد نهایی آن محقهق   های خاورمیانه در نزاعی غلطیده توده

 داری است. ی نهایی سرمایه شدن پروژه

ترین دستهاورد تهاریهخهی داعهش را بهرای                توان اصلی از این رو می

داری، مهیا ساختن شرایط تهحهقهق       های جهانی و تاریخ سرمایه قدرت

ای کهه    ی دو کشور سوریه و عهراق دانسهت. پهروژه           ی تجزیه پروژه

ی بخصو  ایاالت متحده–داری جهانی  کشورهای بلوک غرب سرمایه

تمایل باالیی به عینیت یافتن آن دارند. محقق شدن این پروژه  -آمریکا

ی درازمدت این کشورها را در منطقه به آنان  تواند به خوبی سیطره می

های  های تشدید شده و برخواسته از جنگ نوید دهد و از دیگر سو نزاع

ای را بها       بخش منطقه برد هرگونه راهبرد رهایی ای، پیش چندین دهه

ی عروج داعهش و     اکنون به واسطه های بسیاری مواجه کند. هم  چالش

ی مجزا از ههم   ای بر روی آن، کشور سوریه به چهار منطقه مانور رسانه

ی آن   ای که تصور یکپارچه شدن دوباره تقسیم گردیده است، به گونه

ی نماید. کشور همسایهه   در شرایط حاضر بسیار بعید و دور از ذهن می

سوریه، عراق نیز دچار چنین وضعیتی گردیده است. از یک سو مناطق  

اند. از دیگر سو بهه      ی داعش قرار گرفته نشین عراق تحت سیطره سنّی

ی داعش در عراق، اقلیم کُردستان بهیهش از      میانجی حضور یک ساله

پیش سیاستی مستقل از حکوت مرکزی عراق در پیهش گهرفهتهه و         

های جهانی هویتی مستقل  ها و قدرت چنین توانسته از جانب دولت هم

برای خود دست و پا کند و صهد الهبهتهه          -هر چند کاذب -و مشروع

اذن سوی استقال  از بغداد و عقد قراردادهای شیرین نهفهتهی بهی         به

 ها گام بردارد. حکومت مرکزی با چندملیتی

گرایهی   رفت خاورمیانه از جنگ کنونی نه کوبیدن بر طبل قوم راه برون

یا تمنای کمک خارجی که اتحاد و همبستگی میان طبقات فرودسهت  

ههایهی    منطقه است. روشن ساختن ماهیت طبقاتی این جنگ و پدیده 

چون داعش کمک خواهد کرد تا فرودستان خاورمیانه بها شهنهاخهت       

گرایی و    جای درافتادن به چاه ناسیونالیسم، قوم منافع طبقاتی خود، به

ی خود را متوجه تمام ساختارهایی سازند که عامل  گرایی مبارزه مذهب

 خشونت در منطقه هستند.

 

 

 یادداشت:

ی ارتش ایهن کشهور        وسیله ، دولت عراق به۵۲4۰. در دی ماه سا  ۵

اقدام به برچیدن چادرهای سنّیان متحصن در شهر رمهادی نهمهود.        

سرکوب این تحصن که از یک سا  پیش و در پی عدم پاسهخهگهویهی     

ای های سنّیان عراق آغاز شده بود، به بهههانهه    دولت مالکی به خواسته

برای ورود داعش به استان االنهبار تبدیل شد. ورود داعهش بهه ایهن         

های منطقه و سقوط استان االنهبار همهراه   استان عراق با شورش سنّی

 بود.

. چینیان عقیده دارند که به هنگام خورشید گهرفهتهگهی اژدههایهی          ۰

بلعد، به همین علت با کوبیدن بر طبل و ایجاد سهر و       خورشید را می

 کنند. صدا اژدهای خیالی را از خود دور می

ک   ک  . مناطق تحت کنتر  ارتش آزاد سوریه، داعش و نیروهای پ            ۲

در شما  سوریه همگی پس از حوادث چند سا  اخیر به درجات                 

 اند. ی نفوذ کشور ترکیه بد  گردیده متفاوتی به حوزه

۰9 

 ی رهایی یا غسل تعمید سوسیالیسم؟کوبانی؛ نقطه



 سوریه؛ آوردگاه یک نزاع جهانی 

ترین مسائل چند سا  اخیهر جهههان از         حوادث سوریه به عنوان مهم

الملهلهی    ای و بین های خاصی در تمام سطوح داخلی، منطقه پیچیدگی

سوریه را بسیار مهتهمهایهزتهر از        تحوالت برخوردار است. این وضعیت،  

تغییرات و تحوالت سیاسی اخیر خاورمیانه موسوم به بهار عربی نشهان  

دهد و در ابعاد مختلف، جنگ در این کشور را به مهیهدانهی بهرای        می

آفهریهنهی       ی شطرنجی بهرای نهقهش        کسب منافع و همچنین صفحه

 ای بد  کرده است. ای و فرامنطقه منطقه
توان دریافت که در کشورهای  های خاورمیانه می با بررسی روند خیزش

تونس و مصر تراکم تاریخی نارضایتی و واکنش مهردم بهه اقهدامهات         

هایی موسوم به بهار عربی شهود   های خود منجر به چنین جنبش دولت

ی آغهازیهن        اما در کشور سوریه شروع رخداد بسیار متمایز بود. نقطه 

 تحو  سوریه مختصاتی قابل تأمل داشت.

مهار     ۵۱در تهاریهخ          »درعا«ی بحران سوریه در شهر مرزی  جرقه

آموز علیه نظهام حهاکهم زده شهد.            با شعارنویسی چند دانش ۰۹۵۵

های امنیتی و پلیسی استان درعا اقدام به دستگیری و تنبهیهه    سازمان

الی این رخداد مهوجهی از حهمهالت            آموزان کردند. درالبه  این دانش

ای مبنی بر تجاوز نیروهای امنیتی به این نوجوانان در سهراسهر      رسانه

ی این ماجرا تجمع و تظاهرات اهل سنّهت   فضای مجازی پیچید. ادامه 

 بود که علیه نظام حاکم شعارهایی سر دادند. »درعا«در مسجدالعمری 

ی آغاز بحران سوریه بود چرا که پس از ایهن حهوادث      این واقعه نقطه

ها و شیوخ  های امنیتی عربستان و اردن با کمک برخی از گروه سرویس

ی هرچه بیشتر از احسهاسهات مهردم درعها          ها به سوءاستفاده عشیره

ای که بعد از چند هفته از  و به این مسأله دامن زدند. به گونه پرداختند

شیعه و علوی در تابوت بمیرد، مسیحی در «این واقعه شعارهایی نظیر 

نشین شهر درعا خود را نشهان       در میان برخی از قبایل عرب »بیروت

 داد.

ای و      ی رسهانهه   ها و اعتراضات پراکنده در درعا، هجمه بعد از شورش

رغهم   های خبری مخالف دولت سوریه آغاز شد. علی  جنگ روانی شبکه

ای از بهیهرون، سهوریهه شهاههد            ی این اقدامات و تبلیغات رسانه همه

واقهع ایهن        های مردمی نبود و بهه  اعتراضات فراگیر و یا حتی خیزش

ی شهرهای بزرگ و از جانب شیوخ اهل سنّت باقی  اعتراضات در حومه

 ماند که توسط ارتش سوریه سرکوب شد.

در خال  این وقایع و رخدادها کشورهای مخالف دولت اسد به کمهک  

ی سطوح  های غربی، سوریه را مورد بمباران مجازی در همه رسانه کالن

ی  ی جهانی و همچنین مداخله قرار دادند و خواستار پاسخگویی جامعه

ی غرب و آمریکا شدند. البته این مسأله بها تهجهههیهز            دوستانه انسان

های گرم و نمهایهش    نیروهای مخالف در داخل و خارج سوریه با سالح

ی دولت بشار اسد با ایهن افهراد        های مسلحانه دادن برخی از درگیری

های جنگ و خونریزی مقارن است. البتهه ایهن بهدان          مسلح و صحنه

ی اقدامات اعتراضی مردم تزریقی و بهه شهکهل         معنی نیست که همه

گیرد بلکه  دهی شده توسط کشورهای معارض سوری انجام می سازمان

ذکر این مسأله است که نقش کشورهای عربی و غربی در این تحوالت 

 باشد که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد. بسیار چشمگیر می

 

 

 چرا سوریه این چنین شد؟
الملل مورد تجزیه  به طور معمو  مسائل خاورمیانه با نگاه به روابط بین

و تحلیل قرار گرفته و از دیرباز ایفای نقش بازیگران خارجی در ایهن      

ی او  تجزیه و تحلیهل بهوده      ی حسا  و ژئوپولتیک در درجه منطقه

های سیاسهی،   ها، تنش ی جنگ توان گفت که عمده است. به جرأت می 

ی تأمین منافهع غهرب و        ها، کودتاها و ... در دامنه   جایی حکومت جابه

گرفت. جنگ خهلهیهج در        ی آمریکا صورت می بخصو  ایاالت متحده

های سیاسی و    با هدف برآورده کردن خواست ۵44۵-۵44۹های  سا 

اقتصادی و نمایش هژمونی و قدرت امپریالیسم، حمله به افغانسهتهان،   

ی مبارزه با تهروریسهم و صهدور دمهوکهراسهی              بهانه  عراق و لیبی به

اند. البته آنچه که متد و     ها در خاورمیانه بوده هایی از این دخالت نمونه

ههای     آموزد آن است که صرفهاً دخهالهت      روش مارکسیستی به ما می

-هایی شود و بستر اقتهصهادی   تواند منجر به چنین بحران خارجی نمی

هایی  ثباتی ها باعث بی ای در کنار این دخالت اجتماعیِ داخلی و منطقه

 گردد. از نوع سوریه می

کشور سوریه به سبب موقعیت استراتژیک خود در منطقه از دیهربهاز       

ی رویدادها و وقایع تاریخی خا  خود بوده است. سوریه بعد از   صحنه

ظهور و تثبیت امپراتوری اسالمی عثمانی خط مقدم و خهاکهریهز او       

های امپراتوری سهابهق روم        تالقی، برخورد و احیاناً تعامل با سرزمین

هها و       شرقی و اقوام و ادیان مطرح آن زمان یعنی یهود، نصارا و آییهن 

های دیگر بود. از نظر تاریخی اقوام سامی، عرب، یهودی، ارمهنهی،     فرقه

اند. لذا سهوریهه عهالوه بهر             کُرد و فینقی در آن کشور موطن گزییده

های قومی و مهذههبهی         اکثریت مسلمان سنّی و شیعی موطن اقلیت

گهیهری ایهن         دیگری هم هست که پیچیدگی خاصی را در نوع موضع

 بخشد. ها می ها به آن ها و اقلیت گروه

               

 
 

شد.  سوریه به مدت چهار قرن جزئی از امپراتوری عثمانی محسوب می

  قهیامجنبش و  اعهراب ۵4۵۶او  و در سا   جههانیهمزمان با جنگ 

۰۱ 

 سوریه؛ آوردگاه یک نزاع جهانی 



 ی العرب عهلهیهه    جزیره از شبه رهبهری حسهین الشهریفخویش را به 

هها شهرکهت       ها شروع کردند. بریتانیا که در اتحاد علیه عثمانی  عثمانی

کرده بود از جنبش عربی حمایت نمود. با پایان جنگ جهانهی او  و       

شکست عثمانی در این جنگ، سوریه از یوغ امپراتوری عثمانهی رهها     

 گردید.

ها با کمک ملک فیصل راه استهقهال  را در        بعد از این دوران، سوری

ی درازی کشورهای غربی طهبهق مهعهاههده          پیش گرفتند اما با دست

سوریه تحت نفوذ استعمار فرانسه و بریتانیا درآمهد.    »  پیکو-سایکس« 

ی استعمار شده بعد از این دوره با پافشاری بر استقال  خود در  سوریه

ی چندین جنبهش سهرکهوب       مقابل غرب و بخصو  فرانسه، با تجربه

استقال  کهامهل    ۵49۶شده توانست بعد از جنگ جهانی دوم در سا  

 خود را اعالم نماید.

هها و       با توجه به کثرت قومی و مذهبی، بعد از استقال  شاهد تهنهش  

ای که از استهقهال     گونه ایم. به  های زیادی در این کشور بوده کشمکش

 ۱۹کودتای مهوفهق و         4سوریه تا مرگ حافظ اسد، این کشور شاهد 

ها از مذهبی تا الئیهک بهوده      کودتای شکست خورده توسط این گروه

 است.

-یکی از کودتاهای موفق که تغییرات عمیقی بر نوع ساختار سیهاسهی  

مهه     8اقتصادی این کشور اعما  کرد، کودتای افسران بعث در تاریخ   

ها به اوج خود رسید و چندگانگی مهیهان    بود. تنش در این سا   ۵4۶۲

نخبگان حزب بعث به کودتای دیگری منجر شد. این کودتها کهه بهه         

در سوریه معروف گشت، توسط حافظ اسد  »جنبش اصالحات«عنوان 

حاکمیت خود و حهزب       ۵4۶۶پدر بشار اسد صورت گرفت و در سا  

 بعث را بر سوریه ثبات بخشید.

ی داخلی و خارجی زمهام   آمیخته حافظ اسد در شرایط پیچیده و درهم

امور را در دست گرفت. در سطح داخلی تسلط افسران متهمهایهل بهه        

ههای   سوسیالیسم و همگرا با بلوک شرق، نگرانی بورژوازی و کارشکنی

آنان را به همراه آورد. درسطح خارجی نیز این تمایل به سوسیالیهسهم    

 در حزب، منجر به هرا  اسرائیل، غرب و اعراب دیگر منطقه شد.

بین اسرائیل و اعراب امید و آرزوهای افسهران   ۵4۶۱جنگ ژوئن سا  

حزب بعث را به باد داد و مبارزه را به درون حزب و طرفداران آن که از 

نتایج جنگ شوکه شده بودند کشاند. در پی این تغییرات، حافظ اسهد   

از طریق سرکوب و استبداد سیاسی در درون حزب و کشور موقعهیهت   

خود را به عنوان شخص او  مملکت تثبیت نمود. از این به بعد سوریه  

ها و    هایی در فرقه شاهد خشونت حزب بعث بود که منجر به نارضایتی

 های مختلف قومی گشت. گروه

ها بود. به  ها در بین اعراب سنّی سوریه بیش از سایر گروه این نارضایتی

های مذهبهی کهه در        یکی از گروه  شکلی که اخوان المسلمین سوریه

تأسیس شده بود در مهقهابهل       »مصطفی السباعی«توسط  ۵49۱سا  

مجموعه ترورها  ۵4۱۶-8۲های  حافظ اسد قرار گرفتند و در بین سا 

ها از  هایی را در ضدیت با حافظ اسد سامان دادند. این حرکت  و شورش

ههای     پاسخ نماند و منجر به یکی از سرکوب جانب حکومت مرکزی بی

خونین قرن بیستم با سی هزار کشته گشت. البته باید اذعان داشت که 

ی اصلی منشعهب   در پی این اتفاقات، اخوان المسلمین نیز به دو شاخه

جویانهه   گشتند؛ یکی با عنوان سازمان جهاد اسالمی که موضعی ستیزه

طلبانه که بهه بهخهش       را در پیش گرفت و دیگری با خط مشی اصالح

های حا  حاضر سوریه بد  گشتند. در این بین نیروها   ی اخوانی عمده

های دیگری نیز پرچم مخالفت با حافظ اسد را برافراشته بودنهد   و گروه

گرای سوسیالیست )چه رفرمهیهسهت      که طیف وسیعی از نیروهای چپ

های خا  خودشهان را در       ها با احزاب و گروه چه رادیکا ( تا لیبرا  

 گرفت. برمی

ی چنین مسائلی و بازگشت به گذشته، آگاهی و اطالع از  هدف از ارائه

های مختهلهف    های گروه ها و جنبش ها و همچنین سرکوب گیری موضع

باشد تا نشان داده شود که چگونه بسهتهر      در تاریخ سیاسی سوریه می

چون زخمی چرکین در قرن بیست و  بحران کنونی فراهم گردیده و هم

 یکم دهن باز کرده است.

اما بخش دیگر مسأله، نقش نیروهای خارجی، خصوصاً غرب و متحدان 

ههای     های قطر، عربستان و ترکیه است که تنش ها دولت آن  ای منطقه

این چنینی را به منجآلبی برای دستیابی به اههداف خهود تهبهدیهل          

ی خاورمیانه به عنوان کانون انرژی جهان در سهراسهر    اند. منطقه  کرده

ی ظههور و     هایی مضاعف در آغاز قرن جدید نقطه قرن بیستم، به گونه

هها     های متعددی بوده است که تأثیهرات آن    خیزش تحوالت و بحران

رود. خاورمیانه بویژه از زمان پهایهان       ای فراتر می اغلب از سطح منطقه

جنگ جهانی دوم به این سو، به دلیل اهمیتی که در اقتصاد جهانی )با  

داری در کل جهان( پیدا کرد، بیش   ی سرمایه و سرمایه توجه به سلطه

ها را واداشت تها     های بزرگ قرار گرفت و آن از پیش مورد توجه قدرت

برای حضور و نفوذ در تحوالت این منطقه از ابزارهای مختلفی استفاده 

 کنند.

ای از    ی بخش عمده کننده سو تأمین در قرن بیستم، این منطقه از یک

است و از سوی دیگر کانهون بهرخهی از         رفته شمار می انرژی جهان به

هایی بوده است که عمدتاً ناشی از حضور امپریالیهسهم    ها و تنش بحران

ی خاورمیانه با توجه به شرایط  باشد. به همین دلیل تحوالت منطقه می

الملل گره خورده  سیاسی بین-خا  خود با جهان سرمایه و نیز اقتصاد

است و آنچه که باید به آن توجه وافری داشت وجود روابط دیالکتیکی 

ی    ای و جهانی است کهه عهرصهه        ای، فرامنطقه میان تحوالت منطقه

کشاند. با توجه به  تحلیل ما را به فضایی فراتر از سوریه و خاورمیانه می

های جهانی که با نقش  الملل موجود و تغییر مناسبات قدرت روابط بین

آفرینی صاحبان و سردمداران جهان سرمایه چون آمریکا، روسهیهه و     

کند، نقش نیهروههای    ای خودنمایی می دیگر کشورهای غربی و منطقه

 خارجی در جنگ سوریه را در ادامه مورد بررسی قرار خواهیم داد.
 

 افول هژمونی آمریکا

گهردد     ی جهانی به قرن نوزدهم برمی رفتار هژمونیک آمریکا در عرصه

ی اروپائیان، آمریکای التین را حیات  که در مقابل رفتارهای امپراتورانه

دانست. در این مقطع، آمریکها ههمهچهنهان در الک              خلوت خود می

انزواگری بود، نه آنقدر قدرتمند بود که رفتار امپراتورانهه در سهطهح        

جهان داشته باشد و نه آن قدر ضعیف که در مقابل اروپائیان تسهلهیهم    

ی پیرامونهی خهود بهود،         شود. تالش بعدی آمریکا که فراتر از منطقه 

های رئیس جهمهههور     تر از آن طرح شرکت در جنگ جهانی او  و مهم

 باشد.ای در کنفرانس ورسای( می ماده ۵9آمریکا، ویلسون )طرح 

۰۶ 

 ی رهایی یا غسل تعمید سوسیالیسم؟کوبانی؛ نقطه



الملل برای ورود به  ی بین ی ملل نخستین تالش آمریکا در حوزه جامعه

های ویلسهونهیهسهم در        ی ملل و ایده نوعی نظم جهانی بود، اما جامعه

هایی چون آلمان، ایتالیا، انگلیس، شوروی، فرانسه  ی رقابت قدرت سایه

 و البته عوامل داخلی در آمریکا راه به جایی نبرد.

در جنگ جهانی دوم نیز سناریوی جنگ او  تکرار و آمهریهکها وارد        

های ایهجهاد      ای در سطح جهانی شد اما این بار به دلیل تفاوت منازعه

داری در  های بزرگ و رشد روزافزون سرمایه شده در سطح توازن قدرت

ایهم.   سا  گذشته تا به االن بوده ۱۹آمریکا شاهد تداوم بازیگری آن از 

در این دوران آمریکا همزمان از سه عنصر اساسی ایجاد هژمونی یعنی 

 قدرت، ایده و نهاد استفاده کرده است.

ی آمریکا از قدرت برای اعما   پس از جنگ جهانی دوم، ایاالت متحده

ی هژمونی استفاده کرد، نظم لیبرا  دموکراسی جهانهی بهه      واسطه بی

ها در مقابل شوروی را تبلیغ کهرد و ههم        ای از ارزش عنوان مجموعه

اینکه به نهادسازی در سطح نظام جهانی برای اعما  قدرت ساختهاری  

روی آورد. در این راستا امنیت دست جمعی در چارچوب ملل متحهد،   

تشکیل ناتو در سطح نظامی، سازمان ملل و نهادهای تابعه در سهطهح     

هایی مسخ شده در چارچوب گفتمهان   حقوقی، تأکید بر ارزش-سیاسی

لیبرالیستی همچون آزادی مدنی، دموکراسی پارلمانتاریستی، حهقهوق   

ی اقتصاد،  داری بازار محور در حوزه گرایی و... نظام سرمایه    بشر، فردیت

های چند ملیتهی،   اندازی و حمایت از نظام پولی بین المللی شرکت راه

تثبیت و تقویت جایگاه دالر به عنوان ارز جهانی و... همهگهی عهمهده          

ی پس از جنگ جهانی دوم بهرای اعهمها          های آمریکا در دوره تالش

ترین مانع راه اعما  هژمونی تهام     هژمونی در سطح جهانی بودند. مهم 

 ۵44۵الملل، شوروی بود که این مانع نیز در سا   آمریکا در سطح بین

 از میان رفت.

هژمونی از دید گرامشی، یعنی تولید رضایت و اجماع فرههنهگهی؛ بهه       

عبارت دیگر هژمونی به معنای نوعی رضایت خودساخته و خودانگیخته 

است. گرامشی با طرح مفهوم هژمونی معتقد به ترکیبی از سهلهطهه و       

که به رضایت تهحهت    مقاومت است. قدرت هژمونیک دقیقاً به دلیل این

تواند کامالً مسلط باشد. به عبارتی هژمونهی    سلطه نیاز دارد، هرگز نمی

جهان شمو  نیست. هژمونی باید تأمین، بازتولید و حفظ شود. قهدرت    

ی اساسی اصو  هژمونی است، وقتی که رضایهت در     و رضایت دو پایه

شود. از این رو آنچه که در   کار نباشد شرایط براندازی قدرت فراهم می

ای برای جایگاه و حاکمیت آمریکا در حا  رخ  ی جهانی و منطقه عرصه

 دادن است، نمود عینی دیدگاه گرامشی است.

ای که بعد از فروپاشی شوروی باید به آن توجهه نهمهود، نهبهود           نکته

گفتمانی معارض با دموکراسی آمریکایی در سطح جهانی بود. به رغهم   

های غربی و قدرت الیزا  ایهاالت   هایی برای القای این که قدرت تالش

ی تسلیحاتی و ایجهاد   متحده، شوروی سابق را از طریق تشدید مسابقه

اند، در واقع بیشتر به دلیل  جنگی فرسایشی در افغانستان شکست داده

وجود نظامی ضعیف و همچنین رنگ باختن ایدئولوژی استالینیسم در 

 داخل خود شوروی فروپاشی آن محقق گشت.

دانستند که چه کهنهنهد،     پس از این پیروزی، متفکران غربی دیگر نمی

ای بود که بتوانند با آن مبهارزه   ها در گرو حضور پدیده گویی حیات آن

کنند. در واقع تا زمانی که کشوری با بیرق سوسیالیسم وجود داشهت،   

توانستند ظاهر پویا و هدفمند خود را حفظ کنند. با وجود   ها می راست

مردان غربی جشن پیروزی به راه انداختنهد، مهتهفهکهران         اینکه دولت

موجود در دستگاه حکومت به سرعت متوجه شدند که دیگر چهیهزی     

وجود ندارد که بتوان خود را نسبت به آن تعریف کرد و این به نمایهان  

توان گفت که بعد از  ها انجامید. با این حا  می  شدن ضعف بنیادین آن

فروپاشی شوروی نظام جهانی به نظمی تک قطبی در اختیهار ایهاالت     

متحده بد  گشت که خود را به عنوان قدرت شکست ناپذیر جهههان     

گوید، هژمونهی نهیهازمهنهد         معرفی کند، اما همانگونه که گرامشی می

توان گفت که هژمونی آمریهکها بهعهد از          بازتولید است. به عبارتی می 

تواند تا ابد و برای  فروپاشی شوروی تثبیت گشت، اما این هژمونی نمی

مدتی طوالنی دوام داشته باشد و نبود گفتمانی برای بازتولید آن بسیار 

 خطرساز خواهد بود.

با تقویت بنیادگرایی اسالمی و گفتمان جدید آمریکا بهعهد از یهازده        

سپتامبر با عنوان مبارزه با تروریسم، این بار این کشهور تهوان نشهان        

دادن قدرت خود و توجیه حضور نیروهایش را در خاورمیانه دنبا  کرد 

ی    و با حمله به عراق آن را تا حدودی بازتولید نمود. ایاالت مهتهحهده    

ای خود، عراق را به عهنهوان قهدرت       های رسانه آمریکا این بار با سالح

عظیم نظامی خطرناک برای جهانیان تعریف کرد و قدرت و توان آن را 

ههای   داد. کارکرد این اغراق  در سطح نظامی، همتای شوروی نشان می

توان در جستجوی بهرسهاخهتهن        ای نسبت به ارتش عراق را می رسانه

گفتمانی معارض آمریکا برای در هم شکستن آن و دقیقاً بازتولید ایهن  

 هژمونی قلمداد کرد. 

الملل، قدرت هژمونیک آمریکا را    با این حا  مسائلی چند در نظام بین

الهمهلهل       رو ساخت. تهدیدهایی که ریشه در واقعیات بین  با تهدید روبه

هایی که از جنس ابرقدرتی موهومی چهون     داشت و سربرآوردن قدرت

ههای     نمهایهی کهانهون       ها نبود، بلکه این بار رخ صدام حسین در رسانه

 معارض با قدرت هژمونیک ایاالت متحده در نقاط جهان است.

ی گذشته توزیع قدرت در معادالت جهانی به شهکهل      در یکی دو دهه

های جهدیهد مهانهنهد           ای تغییر کرده است. ظهور قدرت قابل مالحظه

تر کشورهایی همهچهون    آفریقای جنوبی، هند، برزیل و در سطح پایین

هایی چون چین و روسهیهه      اندونزی، مالزی و آرژانتین در کنار قدرت

الملل شهده   های جدید قدرت در ساختار نظام بین منجر به ظهور بلوک

در    ۵44۹ههای       ای که شکاف قدرت را نسبت به سا  است. به گونه 

 اند. سلسله مراتب جهانی به حداقل رسانده

)بهرزیهل،     BRICSهای نوظهور، مجموعه کشورههای  ی قدرت در حوزه

ای جدی از افهو  قهدرت      روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی( نشانه 

هژمونیک آمریکا در سطح جهانی است. برای نمونه توافهقهاتهی بهرای        

تأسیس بانکی در مقابل بانک جهانی، افزایش تبادالت تجاری بین این 

کشورها، حذف دالر در مبادالت خویش و ... صورت گرفته است که در    

ههای     توان تقابل با هژمونی آمریکا در بهخهش   واقع این تحرکات را می

 مختلف اقتصادی و یا نهادی تفسیر کرد.

ای ضد هژمونیهک   عالوه بر این، پدیدار گشتن نوعی از ائتالفات منطقه

ها در سطح جهان،  ی قدرت ی جهانی با توجه به تغییر موازنه در عرصه

 خهواهی  عرصهه را برای نشان دادن قدرت کشهورها و همچهنین سهم

۰۱ 

 سوریه؛ آوردگاه یک نزاع جهانی 



هها  ی آن  ها از جهان سرمایه بازتر کرده اسهت. از جهملهه         بیشتر آن 

توان به محور موسوم به مقاومت در خاورمیانه اشاره کرد. این محور  می

به پیشگامیِ دولت ایران با توجه به منافع خا  بورژوازیِ خود سهعهی   

آفرینی در تحوالت منطقه به نفع خویش و مههیها سهاخهتهن         در نقش

بهرداری     شرایط صدور سرمایه به کشورهای دیگر منطقه برای بهههره    

 های خا  خود در منطقه است. هرچه بیشتر از پتانسیل

 

 مقاومت خاورمیانهموسوم به محور 
ی محور مقاومت اصطالحی است که نخستین بهار تهوسهط روزنهامهه         

که توسط  »محور شرارت«لیبیایی )الزخف االخضر( در مقابل اصطالح   

)در اشاره به کشورهای ایران، عراق و   ۰۹۹۰ژانویه  ۰4جورج بوش در 

کره شمالی( به کار برده شد، مطرح گشت؛ کوبا، لیبی و سوریهه نهیهز       

سوی محور شرارت نام گرفته بودند. اساساً کشورهایی که رئهیهس       آن

نامید مقاومتهی در مهقهابهل          ها را محور شرارت می جمهور آمریکا آن

 اند. گری ایاالت متحده داشته سلطه

بعد از خروج نیروهای آمریکا از عراق، حکومت مرکزی بغداد عمالً بهه  

های اخیر بهد  گشهت.        ی نفوذ جمهوری اسالمی ایران در سا  حوزه

ی جمهوری اسالمی، شامل نیروها  آفرینیِ عمده امروز این محور با نقش

شهود.     هایی در غزه، لبنان، سوریه، عراق، ایران و یهمهن مهی      و جریان

محوری که در خاورمیانه شکل گرفته است هر لحظه خطهر را بهرای       

ی امپریالهیهسهم     وقفه های بی کند و تالش رژیم صهیونیستی بیشتر می

های مهم آن سهوریهه اسهت       برای شکست این محور که یکی از بخش

باشد. در واقع براندازی حکومت بشهار اسهد در           بسیار قابل توجه می

سوریه از لحاظ تاکتیکی تضعیف حزب اهلل لبنان و حما  در فلسطین 

باشد. از سهوی        روی اسرائیل می و به حداقل رساندن تهدیدهای روبه

دیگر از لحاظ هژمونیک، شکست سوریه و محور موسوم به مقاومت در 

ی ایاالت متحده است  رفته خاورمیانه بازگشت بخشی از اقتدار از دست

که بار دیگر هژمونی خود را در اذهان عمومی تثبیت نماید؛ از طهرفهی   

دیگر شکست جمهوری اسالمی، روسیه و به طور کلی بهریهکهس در        

 ی خاورمیانه نیز هست. حوزه

 

 روسیه

ی جهانی دارای منافع و همچهنهیهن     داری در عرصه کشورهای سرمایه

های خا  اعما  فشار بر یکدیگر هستند. از این رو هر کهدام    پتانسیل

در تالشند تا تسلط خود را بر تحوالت جهان تحکیم بخشند و باتوجهه  

به شرایط اقتصادی و سیاسی، مواضع خود را در این عهرصهه مهطهرح       

سازند. رقابت این کشورها در بستر سرمایه و همچهنهیهن تضهادههای         

جای جهان را با تغهیهیهراتهی روبهه رو           برآمده از خود این بستر جای

 باشند. سازد که بسیار حائز اهمیت می می

دیگر کشوری که در تحوالت جهانی و خصوصاً وضعیت فعلی سهوریهه   

باشد که با توجه به منافع خا   کند، دولت روسیه می آفرینی می نقش

خویش در حمایت از دولت بشار اسد برآمده است. بدون درنظر گرفتن  

مناسبات جهانی و همچنین جایگاه کشوری چون روسیهه در نهظهام        

 توان دالیل حمایت آن را از دولت سوریه دانست. الملل نمی بین

ی منابهع   انرژی شامل همهبر سر انرژی نیاز مبرم جهان است و رقابت 

داری و کشورهایهی   شود. کشورهای سرمایه  هیدروکربنیِ نفت و گاز می

ای در پیش دارند، بر سر کسب منابع انهرژی و       که روند رشد فزاینده

 ی آن رقابتی مداوم با همدیگر دارند. تأمین امنیت عرضه

هدف روسیه در راستای دکترین سیاست خارجی خود تجدید جایگهاه  

اسهت.  خهود       قدرتی این کشور با استفاده از منابع گسترده انهرژی  اَبَر

های جدید روسیه در مقابل همسایگان نزدیک خود و استفاده  سیاست

سو بها مهنهافهع          های ناهم از سالح گازی یا جنگ گازی علیه حکومت

مسکو، بسیار قابل توجه بوده است. بستن شیرهای گاز بر روی اوکراین 

کنندگان اروپایی بود کهه بهه        در زمستان سرد هشداری برای مصرف

 شدت به گاز روسیه وابسته هستند.

درصد کل ذخایر گازی جهان را در اختیار دارد و اهمهیهت    ۲۵روسیه 

توان بسیار بیشتر از اهمیت عربستان سعهودی   وی را در بخش گاز می

ی مهههم      در تولید نفت قلمداد کرد. روسیه نه تنها به یک تولیدکننده 

بلکه به علت شرایط خا  جغرافیایی نسهبهت بهه اروپها بهه یهک                 

 بسیار کلیدی نیز بد  گشته است.ی  کننده عرضه

هایی را برای کاهش این وابستگی به  ی اروپا پروژه در این راستا اتحادیه

تهرنهس   «،   »نهابهاکهو   «ی گاز  روسیه در نظر گرفته که شامل خط لوله

چندیهن طهرح     و   »ترنس آناتولی«، »ترنس کاسپییسک«، »آدریاتیک

گهاز از       یلهولههه  ها خط    ترینِ این طرح دیگر بوده است. یکی از مهم 

ی روسیه نسبت  آذربایجان به اروپا با هدف کاهش بخشی از توان بالقوه

ی روسهیهه بهر         باشد. البته فشارهای شدیدی نیز از ناحیه  به اروپا می

تواند  آذربایجان اعما  شده است. با این وجود محور گاز آذربایجان نمی

 آلترناتیوی در مقابل گاز روسیه برای اروپا باشد.

در پیِ یافتن جایگزین قابل اعتمادتری بهرای تهأمهیهن       در نتیجه اروپا 

به منابع گازی خاورمیانه بخصو  خلیج فار  کهه یهک      انرژی خود،

طهور     ، چشم دوخته اسهت. بهه     را در خود جای دادهچهارم گاز جهان 

چون قطر اشهاره   گازی کشوریتوان به منابع  مشخص از این میان می

 کرد.

 
 قطر

جههان   -غیر همراه با نفت-ترین میدان مستقل گازی قطر دارای بزرگ

در جهههان        «LNG»ی گاز مایع شده    ترین صادرکننده بوده و بزرگ

ی    ( در او  ژانویه Oil & Gasdournalباشد. بر اسا  آمارهای ) می

تهریهلهیهون      84۹ی کشور قطر حدود  ، میزان ذخایر اثبات شده۰۹۵۲

باشد. این کشور بها    مجموع ذخایر جهانی می ۵۲۱فوت مکعب، معاد  

این ذخایر جایگاه سوم دارندگان گاز طبیعی جهان بعد از روسهیهه و       

 ایران را دارد.

ی اطالعات انرژی ایاالت متحده حاکی  برآوردهای اداره ۰۹۵۵در سا  

میلیارد فوت مکعب تولید کهرده   ۱۰۹۹از آن بود که کشور قطر حدود 

 ۰۹۹۹برابر میزان تولید گاز این کشور در سها          ۲است که بیش از 

 باشد. می

تواند پاسخگوی نیازهای اروپا در         با این اوصاف قطر به راحتی می         

صادرات گاز باشد تا بدین وسیله جایگاه روسیه در این زمینه با                   

ی   تهدیدی جدی مواجه شود. دراین راستا ایاالت متحده و اتحادیه            

 ی گاز به اروپا از خاورمیانه هستند. اروپا به دنبا  احداث خط لوله

۰8 

 ی رهایی یا غسل تعمید سوسیالیسم؟کوبانی؛ نقطه
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این خط لوله از قطر شروع شده و با عبور از عهربسهتهان و اردن و            

ی فعلی خواهد رسید و در    همچنین کنار زدن ایران و عراق به سوریه

شود. یهکهی از         ی اصلی تقسیم می حوالی حمص سوریه به سه شاخه

ها به الذقیه )یکی از بنادر سوریه(، دومی به ترکیه و سومی بهه       شاخه

ترین اهداف بالکهانهیهزه     طرابلس خواهد رفت. از این رو یکی از اساسی 

مخهتهار، بهرآورده      -ی خود ساختن سوریه و تقسیم آن به چند منطقه

 باشد. ساختن نیاز دستیابی غرب به گاز خاورمیانه می

 

 ترکیه

در بحران سوریه، ترکیه از جایگاه مهمی برخوردار است. بخش عظیمی 

تهوان در       از خواست دولت این کشور در سرنگونی بشار اسد را مهی     

ی انرژی دانست. این کشور بدنبا  تهبهدیهل      های حوزه چارچوب رقابت

ترین مراکز ترانزیت انرژی در جهههان بها           خود به عنوان یکی از مهم

 ی عظیم محورهای انتقا  گاز است. مشارکت در چندین پروژه

ی امنیت انرژی اروپا و لزوم کاهش وابستگهی   بحران اوکراین که مقوله

ترین بحهث روز اروپها        ی اروپا به گاز روسیه را به صورت مهم اتحادیه

درآورده است، برای ترکیه نیز این امکان را فراهم ساخته تا با بهه رخ    

ههای     کشیدن موقعیت استراتژیکی خود، اروپا را به حمایت از طهرح     

بزرگ انتقا  انرژی از قلمروی خود به غرب تشویق و ترغیب کنهد؛ از    

 .»یمترکیش استر«و  »ترنس آناتولی«هایی چون  جمله پروژه

بخش نفت و گاز ترکیه برای تبدیل شدن به یک مرکز ترانزیت گهازی  

گذاری یهک و نهیهم           های بلندی برداشته است: سرمایه  در جهان گام

میلیارد دالری در اکتشافات گازی غیرمتعارف در یکی دو سا  آینهده،  

گذاری در اکتشافهات دریهای      گرفتن تعهد از شرکت شِل برای سرمایه

ی  خط لوله«ی مشترک گازی با آذربایجان موسوم به  سیاه و آغاز پروژه

قرار است گاز را از یونان به ایتالیها   کهTANAP( )   »گاز ترانس آناتولی

 منتقل کند.

ای و جهانهی   رؤیای ترکیه برای تبدیل شدن به یک قطب گازی منطقه

ی گاز ترانس آناتولی که احتهمهاالً    . خط لولهدر حا  تحقق یافتن است

 ۱۹بیش از      ۰۹۰۱کند تا سا   روسیه و عراق را نیز به هم متصل می

سهازد. بهخهش        ی اروپا منتقل می میلیارد متر مکعب گاز را به اتحادیه

شهود،     میلیارد دالر برآورد می ۱ی این پروژه که حدود  ی هزینه عمده

قرار است از طریق شرکت سوکار، شرکت نفت و گاز آذربایجان تأمیهن  

 ۰۹۰۹تواند تها سها         می «LNG»ی جدید گاز  شود. همچنین پایانه 

ی اروپها       میالدی ترکیه را به یکی از نقاط کلیدی ورودی گاز به قهاره 

تبدیل کند. شرکت گازپروم روسیه نیز اعالم کرده در نظر دارد تا پس  

ی گاز طبیعهی بهه      عرضه  »ترکیش استریم«ی  از آماده شدن خط لوله

این کشور را دو میلیارد متر مکعب در سا  افزایش دهد. بنا بر اعهالم     

ی ترکیش استریم تا پایان سا   گازپروم، قرار است فاز نخست خط لوله

تر اعالم شده بود که فاز نخست ایهن   میالدی تکمیل شود. پیش ۰۹۵۶

 شود. تکمیل می ۰۹۵8پروژه در سا  

ی انتقا  گاز ترکیش استریم که از  رود خط لوله با این وجود انتظار می

شود که روسیه بهه  » جریان جنوبی«ی  گذرد، جایگزین پروژه ترکیه می

علت اختالفات با اروپا بر سر اوکراین آن را کنار گذاشت. ایهن خهط        

ی شهرکهت    با هدف انتقا  گاز روسیه به وسیلهترکیش استریم(  )   لولهه

روسی گازپروم از راه دریای سیاه به بلغارستان و از آنجا به صربستهان،  

نیز اتریش و یونان  که ازمجارستان، اسلوونی و ایتالیا ایجاد شده است 

 .کندعبور می

باشد،  ی گاز حائز اهمیت می ای دیگر که در محور انرژی و حوزه مسأله

تهریهن      کشف منابع گازی شرق مدیترانه به عنوان یهکهی از غهنهی          

تهریهن      های گازی جهان است که بنادر سوریه یکهی از مهههم        میدان

شوند. جای تعجب نهدارد      بسترهای کشف و استخراج آن محسوب می

که حتی با وجود بحران در سوریه، دولت مسکو با افزایش امنیت ایهن  

های روسی و چینی در حا  کشف  ترین ناوگان بنادر با حضور پیشرفته

و استخراج گاز دریا درحد فاصل میان بندر طرطو  و بانیا  اسهت.    

 ی انرژی بیش از پیش کند. تواند توان روسیه را در حوزه این مسأله می
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 میدان گازی کشف شده در شرق مدیترانه 

کاماًل واضح است که اساساً هدف از براندازی حکومت بشهار اسهد بها        

بر سر چیست و حهتهی       و تجهیز نیروهای مخالف توسط غرب  جنگ

سوریه با توجه بهه چهه       دولت فعلی ماهیت حمایت روسیه و چین از 

مسائلی شکل گرفته است. سوریه با توجه به جایگاه استراتژیک خهود     

ی گاز در سطحی جهانی و با توجهه   در منطقه، همچنین اهمیت مسأله

های اشاره شده به میدانی برای کسب امتیازات خا  تهوسهط      به نزاع

 کشورهای نامبرده بد  گشته است.

از سویی با توجه به کشف منابع غنی گازی در بنادر کشور سوریه و از   

که ذکر گردید، این کشور به نقطه   های متعدد گازی سویی دیگر پروژه

ی صدور گاز به اروپا بد  گشته اسهت.     اتصالی بسیار حیاتی در مسأله

های مطلوب خهود     برد پروژه نفع بدنبا  پیش هر یک از کشورهای ذی

برای صدور گاز منطقه هستند که در این میان نزدیکی دولت حهاکهم     

 هایزمینهترین پیش ها یکی از مهم اکنون و آینده بر سوریه با منافع آن
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باشد. این مسأله به صورتی همزمان و           هایی می   تحقق چنین پروژه  

ای است؛ از یک سو       تنیده حاوی رقابت و نزاعی جهانی و منطقه          درهم

پیمانان   چون و چرا از هم      کشورهای روسیه و چین درصدد حمایتی بی      

ای خود چون ایران و سوریه هستند تا به مدد آن عالوه بر                    منطقه

ی گاز و انرژی، همزمان با تثبیت             مدیریت دلخواه خود بر مسأله      

پیمان آمریکا و غرب را در           حکومت بشار اسد نفوذ کشورهای هم        

منطقه کاهش دهند. ایاالت متحده و کشورهای غربی نیز دولت کنونی      

ی گاز گرفته  سوریه را مانعی جدی بر سر کسب منافع خویش از مسأله

کنند. از سوی دیگر کشورهای         تا هژمونی جهانی خود قلمداد می        

ی نفوذ    منطقه نیز همگی در رقابتی روزافزون به دنبا  گسترش حوزه          

دنبا  حمایت از جریاناتی      ی سوریه به    طور مشخص در مسأله     خود و به  

ی سوریه، نفع     هستند که در صورت تثبیت خود در حاکمیت آینده          

بیشتری را برای آنان در پی داشته باشد. این گونه است که کشور                  

سوریه چنان چندپاره و از هم منفک گردیده که در هر گوشه از آن                 

 توان نشانی از حضور و نفوذ یکی از کشورهای مذکور یافت. می

در این میان آنچه که نباید از دیدگان ما پنهان بماند این است که در                

ی انرژی و گاز را تنها هدف           گرایی، صرفاً مسأله  سوریه با فروکاست  

که اهداف سیاسی دیگری نیز در این            امپریالیستی بدانیم، حا  آن    

چارچوب جای بحث دارد که با اشاره به سناریوهای غرب در مقابل               

سوریه و چگونگی برنامه و تاکتیک ایاالت متحده )همانگونه که اشاره            

شد( و کشورهایی چون ترکیه و عربستان سعودی ماهیت آن بیشتر              

 شود. مشخص می

ای امپریالیستی در سوریه است       چه که ما به آن اشاره کردیم پروژه       آن

گناه در این کشور      که منجر به آوارگی و کشته شدن هزاران انسان بی          

ها کشانده شویم.     فهمی از وقایع و پدیده       شده است اما نباید به کج      

ی   ی بازیگران کنونی در صحنه       های بارز رابطه    درواقع یکی از ویژگی   

ی تنظیم اهداف و      الملل، نسبی بودن روابط است. این ویژگی، پایه         بین

طرفانه با    منافع هر کشور در تعیین روابط دوستانه، خصمانه و یا بی             

ی چنین مباحثی نه      رود و هدف ما از ارائه        سایر کشورها به شمار می    

حمایت از بشار اسد و محور موسوم به مقاومت همچون ضد                     

های موهومی و یا چشم به راه دوختن برای صدور                   امپریالیست

دموکراسی آمریکایی به سوریه بلکه روشنگری هرچه بیشتر وضعیت           

 باشد. سوریه در خاورمیانه می
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 کوبانی در کجای این جهان ایستاده است؟
برگی از تهاریهخ       است تابرجسته شدن نام کوبانی، ما را بر آن داشته 

نهگهاههی بهه          بازخوانی کنیم. این بازخوانی با نیم معاصر خاورمیانه را

امپراتوری عثمانی آغاز، با محوریت منازعات کُردها در ترکهیهه ادامهه      

یابد و در پایان به تحوالت اخیر در ُکردسهتهان سهوریهه خهواههد            می

تحو  فکری و عملی حزب کارگران کُردستان پرداخت. در این مسیر، 

 شود. رهبرش عبداهلل اوجاالن پوشش داده میک( و به تبع آن، ک )پ

سه نیروی عمده و دارای توان نظامی و هژمونیک کُرد، امروزه سهایهر     

اند. از میهان ایهن       خُرده جریانات را در کُردستان مطیع خویش ساخته

سه نیرو به طور سنّتی اتحاد میهنی ُکردستان )بهه رههبهری جهال           

طالبانی( با ایران، پارت دموکرات کُردستان )به رهبری مسعود بارزانی(   

با ترکیه و حزب کارگران ُکردستان )به رهبری عبهداهلل اوجهاالن( بها         

آیند. ابهام در روشن بودن این مهتهحهدان و          شمار می سوریه متحد به

های کوتهاه   تعامالت استثناییِ خارج از چهارچوبِ این اتحادها در دوره

ههر  الملل است.     ی روابط سیاسی و بین مدت، از خوا  معمو  عرصه

های برادر و یا نزدیهک بهه     کدام از این احزاب دارای احزاب یا سازمان

خود در چهار کشور جهت تحت فشار قرار دادن دیگر نیهروهها و یها        

ی ایدئولوژیک تمامهی احهزاب      . سابقه گرفتن امتیازات سیاسی هستند

هایِ هژمون جهانی نیست. این نیروها در     کُرد، خارج از نوع ایدئولوژی

ی دوم قرن بیستم همگی به شکل خا ، سوسیالیست تهداعهی      نیمه

ی ایهن   نامند. در میانه  شدند و اکنون همگی خود را دموکراتیک می می

تغییرات اما همواره یک ادعا ثابت است، همگی رهایی ملت کُرد را در   

ی کُهرد       دانند. لیکن باید درک کرد که مسأله گرو همراهی با خود می

روکش ایدئولوژیکِ خواستِ قدرت هر یک از جریانات مذکور بهوده و      

 ی فرادست. هست؛ قدرتی در خدمت طبقه

ای میان احزاب کُهرد   ی گذشته، جنگ و ترور به شکل دوره در سه دهه

رایج بوده و هر یک، دیگری را به خیانتِ به ملت معرفی کهرده اسهت.     

قِسم اعظم این اتهامات به دلیل همکاری با ُدَو  مهتهحهدشهان و یها          

لهه و       کشورهای امپریالیستی به آنان وارد شده است. جنهگِ کهومهه      

های برادرکُشی پارت دموکرات عراق و    دموکراتِ ایران در ایران، جنگ

ک در مرز عراق و ترکیه از  ک اتحاد میهنی در عراق و جنگ اقلیم و پ

چنینی اسهت. اگهر       های مشهور در میان رویدادهای پُر تکرارِ این مثا 

ی بیرونی ملی و قومی این جریانات را کنار بزنیهم، ایهن احهزاب         الیه

بهرد اههداف        خواهی و پهیهش       ی مفید سهم نسبت به شرایط، وسیله

ها( که پس   اند؛ مانند قیاده موقت )بارزانی  ها قرار گرفته ای دولت منطقه

در همکاری با جمهوری اسالمی ایران همچون پیاده  ۱۱از انقالب سا  

نظام حکومت در ُکردستان ایران، بسیاری از مبارزان ملی و چهپ را        

ک که در ترکیه دست به سرکوب انهقهالبهیهون        ک قتل عام کرد؛ یا پ

بهس     ی آتهش  کمونیست در کُردستان زد. برخی از این ترورها در دوره 

ک با دولت ترکیه به منظور جلوگیری از مهبهارزات        ک ی پ طرفه یک

های موجود واقعیت  ی سایر جریانات صورت گرفته بود. جنگ  مسلحانه

ها و احزاب، در منطهقهه اسهت. ایهن           ای تضاد ژئوپلوتیک دولت ریشه

سرمایه استوار است و نیهاز  -تضادها بر مبنای تضاد اصیل و جهانی کار

به انکشاف تحلیل طبقاتی در سطح خاورمیانه دارد. هر پراتیک انقالبی  

 انقالبی خواهد بود. فهم چیستیِ -دیالکتیکی-نیازمند تحلیل انتقادی

 

کُردستان سوریه نیز تنها از رهگذر چنین تحلیلی، در پیوند اُرگانیک با 

 یابد. ای، معنی حقیقی خود رامی تاریخ و کلیت جهانی و منطقه

ک از اشغا  کامل شههر کهوبهانهی        ک نظامیان پ ۵۲4۲در پاییز سا  

های مهتهفهاوتهی از        گیری جلوگیری کردند. این جنگ منجر به موضع 

ها  راست تا چپ، در سطح جهانی شده است. قریب به اتفاق این موضع 

ههای     فهرض    خالی از شناخت واقعیات جنگ در مهنهطهقهه، پهیهش          

تهر از     سازش، تفکرات و مطالبات نیروهای موجود هستند و مهم زمینه

اند. تنها چنهد    امان سرمایه و کوبانی را درنیافته همه، میانجی منطق بی

گرایان پیرامون موضوع کوبانی در همان مقطع نوشته  نقد از جانب چپ

گرفت. چپ بیمار معاصهر،    ی مسائل را در بر نمی ها نیز همه شد که آن

با چشمان بسته بر وضعیت در رؤیای کنفدرالیسم دموکراتیک اوجاالن 

های پشت سر خود را همچون اسکندر به آتش  فرو رفت و تمام کشتی

 کشید.

داری، بزنگاه کوبهانهی    برای هر انسان و جریان مدعی ضدیت با سرمایه

اش اسهت و     روشنگرِ حقیقتِ توانایی و ماهیتِ تحلیل و موضع سیاسی

ترین سؤا  پاسخ دههد:     فارغ از ادعاهای مطرح شده باید به این اصیل

راستی در مسهیهر گسهسهت از وضهعهیهت                   آیا کُردستان سوریه به

 داری( قرار دارد؟ )سرمایه

 

 ی نوین از امپراتوری عثمانی تا ترکیه

ی    ای برشالهوده  عشیره-جوامع کُرد در دوران عثمانی دارای شکل ایلی

کهرد و       وجه تولید آسیایی بودند. عثمانی از آنان خراج دریافهت مهی     

ها را به امارات کُرد واگذار و اشراف کُرد را وارد سیستهم   مالکیت زمین

ی این اقدامات، کُردستان را  پلیسی خود کرده بود. به وسیله -حکومتی

ی امپهراتهوری، تهمهام        کرد. در دوره  چون سایر قلمروها کنتر  می هم

های مناطق شناخته شده به نام کُردستان، ماهیهت   ها و جنبش شورش

ی ملی از هرگونه موضوعیتی خهارج بهود. از         مذهبی داشتند و مسأله

ها با تبلیغات اسالمی، کُردهای مسلمان را به جهان   طرف دیگر، عثمانی

های  انداختند تا هر دو تضعیف گردند و از جنبش ی مسیحی می ارامنه

ضدامپراتوری این مناطق جلوگیری کنند. مفهوم اقلیت در امپراتهوری   

-ی مرکزی امپراتوری، سنّهی  هرگز برای کُردها معنا نداشت زیرا هسته

شد و اقلیت به  ها و کُردها می ها، عرب ی ترک اسالمی بود و شامل همه

 گردید. غیرمسلمانانِ مسیحی، ارمنی و یهودی اطالق می

اقتصادی و اجتماعی و  پراکندگیِ جغرافیایی، اداری و قانونی، دگرگونیِ

ههای مهداوم،        های نظامی در لشکرکشی و جهنهگ   همچنین شکست

مالی حاکمیتش روبرو کرد. امپهراتهوری    -امپراتوری را با بحران سیاسی

هرگز نتوانست مردمان مستعمراتش، چه مسیحیان چه مسلمانان را به 

مند کند و با تضعیف امپراتوری موج فشهارهها بهه سهوی            خود عالقه

رفت. دهقانهان از ظهلهم          ی اجتماع، یعنی دهقانان می ترین الیه پایین

اربابان و مستشاران عثمانی ناراضی بودند. در نتیجه امپراتوری همواره  

 کرد. های دهقانیِ داخلی دست و پنجه نرم می با شورش

در   ۵۱۱9-۵۱۶8هها در      نخستین بار، پس از شکست عثمانی از رو   

زبانی به نام تُرک خویشتهن  -جنگ کریمه، عثمانیان تحت هویت قومی

 را از سایر مسلمانان متمایز ساختند. با به ثمر نشستنِ اولین انقالبهاتِ      
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ی ناسیونالیسم بارور گشت و در      بورژوایی در فرانسه و آلمان، اندیشه

های زیردست نیز ناسیونالیسم را ایدئولوژی رههایهی      قرن نوزدهم ملت

پنداشتهنهد.    داری و فشارهای دینی می خویش از مناسبات پیشاسرمایه

ها هم امیدوار بودند در پناه ناسیونالیسم سیادت و برتری خویش  ترک

را بر مردم امپراتوری همچنان حفظ کنند. این دو ناسیونالهیهسهم در       

 تعارض با یکدیگر قرار گرفتند.

در اواخر عمر امپراتوری، دو اندیشه، امپراتوری را تحت تأثیر خود قرار 

ای تاریخی برخوردار بود و قصهد   اسالمیسم که از ریشه داد. نخست پان 

ی مسلمانان را دور خویش جمع  داشت با خلیفه خواندن امپراتور، همه

ترکیهسهم    کند و بدین شکل اعراب را نیز مطیع خویش سازد. دوم، پان 

ی یگانگی  ی اندیشه پایه ی یگانگی تُرکان که تا حدودی هم بود؛ اندیشه

خواستنهد بهه      مسلمانان، هواخواهان بسیار داشت. آنان از امپراتور می 

تهرکهیهسهم ههرگهز            سرنوشت تُرکانِ روسیه توجه نشان دهد، اما پان

نتوانست در امپراتوری جنبش سیاسی نیرومندی پدید آورد. هیچ یک  

ی امپراتوری  ی مذکور نتوانستند به مشکالت بسیارِجامعه از دو اندیشه

ی پایانی به حدی بود که در اکتبر  پاسخ گویند. فشار اقتصادی در دوره 

های اروپا و  سلطان اعالم ورشکستگی کرد و از پرداخت وام ۵8۱۱سا  

 روسیه ناتوان گشت.

ی تاریخی، در مقام یهک   امپراتوری عثمانی به عنوان متأخرترین نمونه

ها حاکمیت  امپراتوری اسالمی قدرتمند در معرض دید جهان بود. قرن 

امپراتوری بر وجه تولید آسیایی استوار گشته بود. با توجه به سیستهم   

ی ساخت و مهدیهریهت         آبرسانی در چنین جوامعی، حاکمیت وظیفه

زیربنای انتقا  و تقسیم آب و انحصار در مالکیت زمهیهن را داشهت.        

دخالت و تأثیرگذاری در این جوامع از رهگذر دستگاه بهوروکهراتهیهک     

گشت.  دربار و عاملی برای پیشگیریِ گسست از وجه تولید آسیایی می

ی    دارانه به دلیل عدم تحمل و رقابت این وجه با گسترش وجه سرمایه

ی گذار، کاالهای ارزان، دیهوار     تولید در جهان، پس از طی کردن دوره

چیِن امپراتوری عثمانی را فرو ریخت و این امپهراتهوری را وادار بهه          

 تسلیم کرد.

نظامیِ -گروهی از دانشجویان آموزشگاه پزشکی ۵884در ماه مه سا  

سلطنتی، با هدف برانداختن سلطان انجمنی تأسیس کردند. نام رسمی 

بود. اعضای انجمهن خهویشهتهن را           »ی اتحاد و ترقی کمیته«انجمن 

خواندند. این انجمن پس از مدتی در سایر مهراکهز       می »تُرکان جوان«

سلطان عبدالحمید با  ۵84۰آموزشی هواخواهان بسیار یافت و در سا  

آگاه گشتن از وجود انجمن دستور به سرکوبش داد. بسیاری از آنان به  

خارج گریختند و جمعی در پاریس گرد هم آمدند. کمیته در آنجا بهه     

گهری و عهدم دخهالهت            انتشار روزنامه پرداخت و در ابتدا از عثمانی

بیگانگان در امور داخلی حمایت کرد و سلطان را به تخطی از اصو  و   

 منافع امپراتوری عثمانی متهم کرد.

نیز از سوی چهنهد تهن از         »کُردستان«ای با نام  نخستین بار روزنامه

ی اتحاد و تهرقهی بها رویهکهرد             فرزندان اُمرای کُرد با حمایت کمیته

اسالمی، در چارچوب و دلبستگی به عثمانهی و در مهخهالهفهت بها               

عبدالحمید انتشار یافت. این اولین بار بود که نام کُردستان به صهورت   

گهرفهت. در         مکتوب به عنوان نام این سرزمین مورد استفاده قرار می

جا کُردستان به اسالم، امپراتوری عثمانی و اُمرای بدرخانی داللهت   این

ی دخالت روسیه و انگلستان، با  انقالبی به بهانه ۵4۹8کرد. در سا   می

شورش نظامیان وابسته به ُترکان جوان آغاز گردیهد. ُتهرکهان جهوان          

ی کوتاه در دست داشتند اما  جز یک دوره به ۵4۵8حکومت را تا سا  

ی امور را در    تر از آن بود که بتواند اداره ی اتحاد و ترقی ضعیف کمیته

عرب سخن به میان آوردند و   -ها از امپراتوری تُرک دست بگیرد. عرب 

ها جهت به رسمیهت شهنهاخهتهه شهدن            ارامنه، کُردها و سایر اقلیت

 حقوقشان به انتظار نشستند.

ی مردم و جناح  خواه که از برابری همه تُرکان جوان به دو جناح آزادی

ی برتری و سیادت تُرکان بر امپراتوری عثمانهی   دیگر که خواهان ادامه

هها و       گیری، انهجهمهن      بود، تقسیم شدند. تُرکان جوان پس از قدرت 

گرایی، از سهیهاسهت     ها را برچیدند. آنان به نفع ترک  های اقلیت باشگاه

گرایی چشم پوشیدند. این انقالبِ بورژوازیِ نوین تُرک بود کهه    عثمانی

ی تقویت بورژوازی داخلی، به اصالحِ سازمان والیتی، پهلهیهس،     بر پایه

سیستم حمل و نقل و ارتباطات دست زد. نظام مالکیت دگرگون شد و  

های تولیدی  کرد. زنان در دستگاه  سرمایه گسترش خویش را نظاره می

و اقتصادی که تا آن روز در انحصار مردان بود، به فعالیت پرداخهتهنهد.    

 سازی سیستم کهن بود. این انقالب تا جنگ جهانی او  مشغو  ویران

قبل از جنگ جهانی او  امپراتوری عثمانی رو به زوا  نهاده بهود. از       

همان قرن نوزدهم یکی پس از دیگری مستعمرات آن اعالم استهقهال    

ی نهو سهر        کردند. از زیر آوار امپراتوری چند کشور جوان و ترکیه  می

ههای آخهرش را          برآوردند. عثمانی با شکست متحدش آلمان نفهس  

کشید. در نهایت انگلیس و فرانسه با توافقی دوجانبه و با اعهطهای       می

السکوت به تهزار روسهیهه،       شرقی به عنوان حق قسمتی از خاک شما 

ی امپراتوری را مابین خود تقسیم کردند. ایهن تهوافهق در          مانده باقی

پیکو برقهرار گشهت. یهک         -قراردادی غیررسمی تحت عنوان سایکس

ی تهزاری نهیهز       ی روسیه نسخه از این قرارداد در میان اسناد محرمانه

جهت آگهاههی     «ها  ، بلشویک۵4۵۱موجود بود. پس از پیروزی اکتبر  

دست به افشاگهری از     »ها ی شومِ امپریالیست ملل تحت ستم از نقشه

المللی بهه رسهمهیهت          ی بین پیکو زدند. اولین جلوه -قرارداد سایکس

 ۶9و      ۶۲،   ۶۰های    ( در ماده ۵4۰۹شناختن کُردها در پیمان سِوِر ) 

نمایانگر گشت. این قرارداد حق تغییرات در مرزها و استقال  به کُردها  

 داد. را وعده می

این چاره را مصطفی کما    .»سرنوشت تُرکان بازگشت به آناتولی بود» 

نشینی  پس از عقب . کرد ی نو تأیید می پاشا )آتا تورک( بنیانگذارِ ترکیه  

ها، تأسیس کشوری یکپارچه و قدرتمند و همچنهیهن    از سایر سرزمین

حفظ سرزمین مادری تُرکان ضرورت یافته بود. وی ناسیونالیسم تُهرک   

پوشی از دعاوی ارضی تُرکان  را همراه با جدایی دین از سیاست و چشم

در آنکارا، مصطفی کهمها  بهه         »مجمع کبیر ملی«بنا نهاد. با برپایی  

ههای داخهلهی         ها و کشمکهش  ریاست آن انتخاب شد و پس از جنگ

سلطان را از سلطنت برانداخت و به عمر حکومت سلطنتی در ترکهیهه   

تاسیس جمهوری ترکیه اعالم شد.  ۵4۰۲اکتبر  ۰4پایان بخشید. روز  

هایی ادامه داشت ولهی در      پس از این در گوشه و کنار کشور مخالفت

 »جمهوری خلق«قانون اساسی، حکومت را به حزب  ۵4۰9آوریل  ۰۹

 که پیروان مصطفی کما  بودند، سپرد.
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ی پس از عثمانی، در راستای همراههی و الهگهوبهرداری از            در ترکیه

ی ناسیونالیسم ُترک، الئهیهسهیهتهه و           پیشرفت اروپا، کشوری بر پایه

خواهی بهر     ی سکوالریسم و جمهوری بردِ پروژه جمهوری بنا شد. پیش 

ی اسالمی پساعثمانی نمهودِ مشهخهص       اسا  هویت تُرکی در جامعه

داری بود. مصطفی کما    تمایالت برای پذیرش از جانب جهان سرمایه

های هدف و روش خویش را عهیهان    گونه سر خط در یک سخنرانی این

 سازد: می

توانسته  اسالمیسم می ای که گواهی دهد پان در تاریخِ جهان به قرینه» 
خهوریهم.      در جهان توفیق یابد یا بنیانی برای تحقق خود بیابد، برنمی

ی جهانیان را بدون توجه به نهژاد و       ی جهانی که همه تأسیس جامعه
جهههان بهه       ملیتِ آنان در خود گرد آورد، آرزویی نیست که در تاریخِ

 حقیقت پیوسته باشد.
کهه   »دوستی انسان »ی ایجاد کشوری بر اسا   از سوی دیگر، اندیشه

ی    جهانیان با برابری و برادری کامل در آن گرد هم آیهنهد و ههمهه        
جوی خویش را به فراموشی سپارند، بهرای   احساسات و تمایالت تجزیه

 تحقق خویش محتاج شرایط خاصی است.
از نظر ما، یگانه نظام سیاسی روشن و کامالً عملی، سیاست ملی است. 
ما بر آنیم که استقال  کامل و یکپارچگی سرزمین خویش را در حدود 
مرزهای ملی آن تأمین کنیم. ما با هر دولتی که بخواههد در راه مها          

جنگیم و آن    مانعی بگستراند و ما را از وصو  به این هدف بازدارد، می
 »آوریم. ما در عزم و ایمان خویش استواریم. را از پای درمی

کند، حهتهی      ی آتا تُرک بر سر ترکیه سنگینی می تا به امروز نیز سایه

اسطوره و روش وی برای کشورهای همسایه نیز به الگوی مهعهتهبهری     

ی گرایی، نشان از ادامهه      گری و ملی تبدیل شد. اتحاد با غرب، نظامی 

ههای     همان استراتژیِ سیاسیِ نخستینِ دولت ترکیه با ابزار و شهیهوه    

اش دارد. نگاهی به نقش انگلیس و فرانسه در دوران عثمانی و     امروزی

هها و       ی نوین، سهرنهخ   پیمانی و اتحادی نزدیک با آمریکا در ترکیه هم

های بسیاری از عملکردهای امروز جمهوری را برای مها روشهن        ریشه

ی ترکیه در قهرن     گرداند. کنکاش این روابط و مواضعِ مُستشارگونه  می

اخیر حامل کلید پاسِخ بسیاری از سؤاالت خواهد بود. با ایهن وجهود        

ای    ها و تغییرات قابل مالحظهه  میالدی به این سو جنبش ۶۹ی  ازدهه

های مهلهی    وجود آمد. ما با نگاه به جنبش  در معادالت داخلی ترکیه به

تری از مهوضهوع    توانیم درک کامل کُرد و بخصو  منازعات متأخر می

 اصلی خود بیابیم.

 

 سیاست، بین کودتاها

ی    در اینجا ابتدا الزم است مروری اجمالی بر تاریخ و فضای تهرکهیهه     

 ۵4۶۹-۵4۱۵-۵48۹-۵44۱معاصر داشته باشیم. زنجیره کودتاهای    

ی دوم      نشان از عدم ثبات و بحران سیاسی مداومِ جمهوری در نیمهه 

قرن بیستم دارد. قانون اساسی با اعطای قدرت الزم به ارتهش اجهازه      

های جمهوری تهخهطهی کهرد،        دهد در هر زمان که دولت از آرمان می

 دولت را ملغی سازد.

ای و      های عشهیهره   داری، قیام با گذرِ تاریخی از مناسبات پیشاسرمایه

داری در ترکیه بیشتر تحکیهم   رنگ شدند. مناسبات سرمایه  ای کم قبیله

داری روبنای شکل مبارزات سیاسی در ترکیه را  ی سرمایه شد و توسعه

نیز دستخوش دگرگونی کرد. در مورد کُردها مبارزات سیاسی مهدرن     

در ادبیات سیاسی تهرکهیهه     »ی شرق مسأله«در قالب احزاب به عنوان 

ی خهود     ها و ارتش، وظیفه گرایان، بالعکسِ کمالیست رواج یافت. چپ 

دانستند که از مظلومان شرق ترکیه دفاع کنند. شرق ترکیه از نظهر   می

ترین بهخهش    ی درآمد ناخالص داخلی همواره ضعیف اقتصادی و سرانه

ها از کُردها در ترکهیهه،    ترکیه بوده است. با توجه به حمایت کمونیست 

-کُردها از هواداران یک جنبش مذهبی به سوی جنبش مارکسیهسهت  

ههای     لنینیست، مبارزات سیاسی خویش را ترقی دادند. کمونهیهسهت    

های کُرد و تُرک را برای مبارزه بها بهورژوازی      ای طبقه ترکیه اتحاد هم

دانستند. طبیعتاً پایگاه مانور قسمت   نظامیِ ترکیه الزم می-الیگارشیک

ها به شکل قانونی  ها، در شرق ترکیه بود. نخستین تالش  بزرگی از چپ

-میالدی را حزب کارگران سوسیالیست و مراکز فرهنگی ۶۹ی  در دهه

انقالبی انجام دادند، اما دیری نپایید که تعطیلی احهزاب و مهراکهز،          

های طوالنی گریبان آنان را تها کهودتهای       دستگیری، شکنجه و حبس

بها عهفهو         ۵4۱9( گرفت. الزم به ذکر است که در سا  ۵4۱۹بعدی )

 ها موقتاً خاتمه یافت. عمومی دوران این سرکوب

ی کار احزاب قانونی، گروهی د  به پارلمان و انتخابهات   با شروع دوباره

شهرداری خوش کردند، قسمتی از مبارزان به سازمانهدههی مهخهفهیِ        

انقالبی پرداختند و جوانان بسیاری هم دست به اسلحه بردند. در ایهن   

ههای چهپ        دوره، ترکیه شاهد جنگ مابین جریان راست ملی و گروه

برای برتری و تسلط بود. این جنگ بانِی مرگ هزاران مبهارز بهود. از         

هها و       گرایان نیز وجود داشت. گهروه     طرفی، درگیری میان خود چپ

ی ههفهتهاد،     احزاب گوناگون کُرد نیز در حا  فعالیت بودند. اواخر دهه 

ترکیه در شرایط انقالبی و حساسی قرار داشت ولی باز با دخالت ارتش 

بودیم. این کودتا تهوسهط افسهران        ۵48۹سپتامبر  ۵۰شاهد کودتای 

نظامی سکوالر ناسیونالیستِ تُرک، همراه با سرکوب و خفقان سیاسهی  

و اجتماعی صورت گرفت. برخالف دو کودتای قبلی که بهازگشهت بهه       

های آتا تورک و ترکیه را هدف خود قرار داده بود، این بار ههدف   ارزش

های  جلوگیری ازکمونیسم بود. رهبران کودتا بر این باور بودند که گروه 

اند. در نتیجه رو به سهوی نهوعهی        ترین تهدید اقتدار ارتش چپ بزرگ

ها آوردند وکودتها   اسالمی در مقابل مارکسیست-جایگزینی بدیل ترکی

ی تعدیل ساختاری صندوق بین الهمهلهلهی      را در راستای هدایت برنامه

داری    (، شدیدتر از قبل، قرار دادند. نقش ترکیه در سرمایهه IMFپو  )

های بهورژوازی تهرکهیهه        جهانی، ساختار سرمایه و رقابت درونی بلوک

ی گهذشهتهه         )بورژوازی آناتولی و بورژوازی استامبو ( در چند دههه   

 های قدرت در ترکیه است. روشنگر بسیاری از جابجایی

المللهی   ، وی به صندوق بین۵48۲با آغاز نخست وزیری اوزا  در سا  

هها و اصهالحهات           پو  و بانک جهانی اطمینان داد که تمامی برنامهه 

بازار آزاد جهههانهی     ۵44۹و  ۵48۹ی  اقتصادی انجام خواهد شد. دهه 

گسترش یافت و اصالحات لیبرالی اوزا  شروع به گسترش کرد. حزب  

رفاه به رهبری اُربکان یک سا  پس از به قدرت رسیدن در آخهریهن       

ی دوری از قوانین الئیسیتهه از     ، به بهانه۵44۱کودتای موفق در سا  

های کهودتهای سهفهیهد،           قدرت کنار گذاشته شد. کودتایی که به نام 

حهزب   ۰۹۹۰مدرن شهرت یافت. در سا    کودتای نرم یا کودتای پست

 عدالت و توسعه در انتخابات پیهروز گردید و رههبران این حزب که از 

۲۲ 
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چون حزب رفاه با گفتمهان اسهالمهی و         اعضای حزب رفاه بودند، هم 

ی متوازن در شرق، پیروز شدنهد.   ی اقتصادی و توسعه همچنین توسعه

ادعای حزب عدالت و توسعه در مورد حمایت از مناطق شرقی تهأثهیهر    

زیادی بر کُردها داشته و آرای بسیاری از کُردها در انتخابات، با وجهود  

حضور احزاب کُرد به نفع حزب عدالت و توسعه به صندوق ریخته شده 

 است.

به طور کلی سیاسِت اردوغان و مشاورانش بهازگشهت بهه عهظهمهت           

امپراتوری عثمانی است. حزب عدالت و توسعه چند سا  بعد کودتایی  

بینی کرده بود و با دست بردن به ساختار ارتش و نفوذ در آن و  را پیش

های اقتصادی و سیاسی پیدا کهرده   ای که در جامعه با موفقیت پشتوانه

ی کودتای جدید را خنثی کرد. دولت اردوغان با دستگیهری    بود، نقشه

از آخرین تالش ارتش بهرای   -۰۹۵۹ویژه در سا   به-ها افسران و ژنرا 

سرنگونی دولت جلوگیری کرد. همچنین حزب عدالت و تهوسهعهه بها        

دستکاری قانون اساسی، بخشی از قدرت نخست وزیری را به ریهاسهت   

جمهوری انتقا  داد و به تشریفاتی بودن این پست پایان داد. اردوغان  

با کسب این پست و دادن نخست وزیری به داووداغلو حضور خود در   

ی سیاست ترکیه را تمدید کرد. حزب عدالت و توسعه با تثبیهت    عرصه

ای با رویکهرد   گفتمان خود در داخل و تالش برای کسب منافع منطقه

ی گذشته در قدرت مانده است. بها ایهن         تعامل با همسایگان، در دهه

وجود پس از وقایعی مانند پارک گزی استانبو  و دستگیری جمهعهیِ   

خبرنگاران در داخل و بهار عربی با تغییر معادالت در منطقه، وادار بهه  

این  ۰۹۵۱ها شده است و در انتخابات پارلمانی سا   نشینی برخی عقب

سها  اکهثهریهت          ۵۰کاهش محبوبیت به اوج خود رسید تا پس از     

پارلمانی را از دست بدهد. پس از شروع اعتراضات منطهقهه از سها          

رسید که متحدان این حزب در مصر، لیبی و سوریهه   به نظر می ۰۹۵۵

با کمک قطر در حا  به دست گیری و تثبیت قدرتشان هسهتهنهد و        

توانند محور خود را در منطقه قدرتمندتر از گذشته بهه نهمهایهش        می

های ارتش آزاد در سهوریهه و          بگذارند. پس از کودتای مصر، شکست 

ی ترکیه در منطهقهه را      نشینی سیاستِ خارجه ثباتی در لیبی، عقب بی

و تا -نیز در پی داشت. شکستی که از د  آن داعش در عراق و سوریه  

 به دنیا آمد. -حدودی در مصر و لیبی

ای تهرکهیهه تهأثهیهر              ی آمریکا در کودتاهای زنجهیهره   ایاالت متحده

انکارناپذیری داشته است و دولت حاکم ترکیه اهمیت بسیهاری بهرای     

گرای حاکم با سهیهسهتهم جهههانهی             آمریکا دارد. سازش دولت اسالم 

های اصلی ارائه شده  داری و حرکت تاکنونی در راستای سرخط سرمایه

 از سوی برادر بزرگ، آمریکا را راضی نگه داشته است.

از زمان جلوگیری از ورود اولین کشتی بادبانی ایاالت متحده در سها   

های عثمانی، سیاست ایاالت متحده کنتر  و مهطهیهع         به آب ۵8۲۱

ساختن ترکیه برای حفظ منافعش در خاورمیانه بوده است. اروپها از       

انداز رابهطهه بهوده       همان روزهای او  به چنین اتحادی بدبین و سنگ

توان در    ی اروپا را نیز می است. قسمتی از اختالف در ورود به اتحادیه 

بستر چنین رقابتی تاریخی درک کرد. پس از جنگ جهانی دوم، ترکیه 

روی خود را آمریکا قرار داد. اختالفات شوروی   الگوی پیشرفت و دنباله

با ترکیه یکی از دالیل نزدیکی ترکیه به آمریکا و کمک آمریکها بهرای     

ی کشاورزی در ترکیه بود. در تمام دوران جنگ   تجهیز ارتش و توسعه

ی آمریکها و     جز درگیری بر سر قبر ، ترکیه خود را در جبهه سرد به

ی جنگ سرد طرفدار شوروی و متنفر  دید. کُردها که در دوره  غرب می

شان فراهم شد.  ی سرکوب سیاسی مضاعفی علیه از آمریکا بودند، بهانه

ی آمریکا وارد سهیهاسهت     های حقوق بشری که از سوی کنگره سیاست

اش شده بود، در مورد دموکراتیک کردن کشورها، مبتنهی بهر      خارجه

های قدرت و رئا  پولتیک بود. اهرم فشاری که برای کنهتهر ِ     سیاست

گاِه اختالفاِت صورِی ترکیه با آمریکا، حقوق ُکهردهها را پهیهش          به گاه

کشید. در حالی که آمریکا نخستین منبع کمک نظامی و سالح بهه    می

 ترکیه برای جنگ با کُردها بود.

ههای اروپها، در          های ترکیه برخالفِ سیاسهت  از سوی دیگر سرکشی

ی انتقا  گازِ تُرکیش استریهم و     امضای توافق با روسیه برای خطِ لوله

ی    سایر قراردادها برای نزدیکی اقتصادی به روسیه و آمریکا، اتحهادیهه  

ی  اندازد و پارلمان اتحادیه اروپا را ناگاه به یاد قربانیان کشتار ارامنه می

 »کشهی    نسل«ها به عنوان  اروپا این کشتارِ دولت ترکیه را پس از سا 

اسهم     »کشتار وحشهتهنهاک   «بخشد. در حالی که اوباما از   رسمیت می

ی اروپا در    برد و هنوز روی ترکیه حساب باز کرده است. این حربه  می

 مورد حقوق کُردها نیز کارکرد الزم را دارد.

های خارجی و داخلیِ تاریخِ ترکیه در پیوند با یکدیگر بهر   تداوم شکاف

ک    ک ک تاثیر فراوانی داشتند. ترکیه و پ  ک گیری پ مبارزات و شکل

ی گذشته مقابل  های متفاوتی در سه دهه در سطوح گوناگون و با شیوه

اند. نزاعی که از رویارویی نظامی تا رقابت پهارلهمهانهی       یکدیگر ایستاده

های مادی و ایدئولوژیک بسیار گشته اما ههنهوز      خوش دگرگونی دست

 پایان نیافته است.

 

 استالینیسم کُردی
ک است. با فهههمهیهدن         ک موتور حرکت اصلی در کُردستان سوریه پ

خواهد به پاسخ بسهیهاری از      ک چه حزبی است و چه می ک که پ این

ی    گیریِ اولیهه  رسیم. چند عامل به جذب نیرو درشکل  مان می سؤاالت

که  ۵48۹ی پساکودتاییِ سا   ک کمک رساندند. از جمله: زمینه   ک پ

داد؛ فضای جهههانهیِ       ی مسلحانه سوق می ناراضیان را به سوی مبارزه

ی    ها در راستای سوسیالیسم بهه پشهتهوانهه         چریکی و مبارزات خلق

گریِ جریان، در مرکزیت  داری؛ صراحت و افراطی کشورهای ضدسرمایه

ک بهه ههوّیهت           ک   قرار دادن خواست استقال  ملی؛ دست بردن پ

ی ُکردی در فضای شوونیستی ُترک که از شهوق مهبهارزات           ممنوعه

کُردهای سایر کشورها الهام گرفت؛ موفقیت در حذف فیزیکی سهایهر     

ی مستقیم بها   ی مسلحانه جریانات رقیب حاضر در شرق ترکیه؛ مبارزه

 های نظامی ارتش در مناطق شرقی. پایگاه

ک، آب اسهت.         ک   گیری پ   عامل ماتریالیستی مهم دیگر در قدرت

جلوگیری ترکیه از ورود آب دجله و فرات به سوریه، نزاع را بهر سهر       

خواهی آب شدت بخشید. سوریه با شوروی متحهد بهه حسهاب          سهم

آمد و با دادن پناهندگی به اوجاالن و اعطای اردوگاه آموزشهی در     می

ک در آن  ک ک پرداخت. پ  ک ی بقاع، به حمایت و پشتیبانی از پ درّه

های چپ در ترکیه از نظر ایدئولوژیک و    زمان قدرتش از بسیاری گروه

هها،     ایِ دولت نظامی کمتر بود اما به دلیل اختالفات ژئوپلوتیکِ منطقه

 ی بیشتر  سرعت به پو  بیشتر و در نتیجه نیروی انسانی و اسلحه به
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 ی رهایی یا غسل تعمید سوسیالیسم؟کوبانی؛ نقطه



های یونانی و ارمنی در آمریکا و اروپها از عهوامهل             دست یافت. البی 

ی ترکیه بودند. یونان به دلیل مناقشات   برانگیز در روابط خارجه چالش

ناشی از اختالفات قدیمی بر سر جزایر دریای اژه با ترکیه، مهایهل بهه      

ضربه وارد ساختن به ارتش این کشور بود. ارمنستان هم که با ترکهیهه    

عام ارامنه سر سازگاری نداشت و قسمتی از شرق ترکهیهه    به دلیل قتل

دانست. از سوی دیگر شوروی و   نشین است را خاک خود می که ارمنی

در ادامه روسیه به دلیل تحریک آذربایجان توسط ترکیه نسهبهت بهه      

ی    و حمایت از جنگجویان چچهن در دوره      -متحدِ روسیه-ارمنستان

جنگ داخلی چچن، با ترکیه اختالف بسیار داشت. روسیه به طرفداران 

 ک آزادی عمل کافی را داده بود. ک پ

ترین رقیب خود بهرای سهروری خهاورمهیهانهه              ایران، ترکیه را جدی

ک کی اخیر حمایت و هماهنگی ایهران بها پ       دانست. در دو دهه  می

ترکیهه بهوده     -همراه با ترانزیت مواد مخدر به اروپا از طریق مرز ایران

ک بیشتر به یک کارتل مافیایی شبیه است تا  ک است. با این حساب پ 

بخش. دریافت گمرک از قاچاقچیان مهرزی، قهاچهاق        یک حزب رهایی

ههای     انسان به اروپا و واردات مشروبات و اسلحه بهه ایهران از روش        

پردرآمد دیگر این حزب است. با این حا  بهتر است مهوضهوع را در        

سیاسی ادامه دهیم. ایران با وجود سرکوب سایر احزاب  -ی نظری حوزه

ک پایگاه و بیمارستان نهظهامهی     ک به پ -ارومیه -کُرد، در غرب کشور

فعالیت داشت، پس از آن اعضایهش   ۰۹۹9داده بود. این پایگاه تا سا   

کِ ایران، یعنی پژاک، علیه جمهوری اسالمهی   ک گیری پ ی شکل پایه

ای در ایران شکل نهگهرفهتهه        ی توده شدند. پژاک در بستر یک مبارزه 

ههای     است. برای مثا  حزب دموکرات ایران در تشکیل جهمهههوری      

لهه در انهقهالب           گذاری شد و کومه پایه ۵49۶آذربایجان و کُردستان 

ها هویت یافت اما پژاک یک  و همزمان با مبارزه و ارتباط باتوده ۵4۱4

ک برای گرفتن امتیاز از ایران اسهتهفهاده       ک ی فشار است که پ مهره

ی نهیهروی        کند. حتی در زمان شروع به فعالیتش اکثریت بهدنهه      می

ی داد. در دوره        اش را کُردهای ترکیه و سوریه تشکهیهل مهی      نظامی

های جسته و گریخته  نشینیِ سایر احزاب کُردستان ایران، حمله اُردوگاه

های چهنهد سها  اخهیهر از             سازی به چند پاسگاه مرزی و با اسطوره

های صورت گرفته از جنگجویان پژاک و همچنین جنگ کوبانی،  اعدام

موجی تبلیغاتی در ایران به راه انداخته است. پژاک استقال  عهمهل و      

مهرکهز   -عقیده ندارد و هرزمان با ایران به مشکل بر خورد از قندیهل    

آید که برای مثا  به چند سهربهاز در        دستور می -ککفرماندهی پ

 شهرهای مرزی شلیک کنید.

های پژاک،  ک در ایران، عراق و سوریه با نام ک الزم به ذکر است که پ

ها تشکیهالت   ک دارای ده ک کند. پ  د خود را معرفی می ی دک وپ چ پ

رغم آگاهی از عهدم     های مختلف است، ولی ما در این نوشته علی با نام

هها، بهرای        استقال  تشکیالتی در تصمیم و عمل این احزاب و گهروه   

 کنیم. ی فعالیتشان این تمیز را رعایت می تشخیص حوزه

ک بازگهردیهم. نهخهسهتهیهن            ک های آغازین موجودی به نام پ به گام

و    »سهرت «با حمله بهه     ۵489اوت  ۵۱ک با ترکیه از  ک درگیری پ

 ۰۱و      ۰۶با مرگ یک سرباز آغاز گردید. چند ماه بعد در     »حکاری«

ی حزب  اولین کنگره دیاربکر نوامبر همان سا  در روستای فَیسِ شهرِ

ک یک حزب استالینیستی دسهتهه    ک کارگران کُردستان برگزارشد. پ 

 ها حزبِ برادرِ مشابه در جهان بود. چندمی مانند ده

ی ناموزون سرمایه در مهراکهز        حرکت مکانیِ سرمایه با رشد و توسعه

اقتصادِی مرکزی و غربِی ترکیه متمرکز بود. تمرکز سرمایهه در ایهن        

ی تاریهخهی    مناطق به نزدیکیِ اروپا و بنادر ساحلی و همچنین پیشینه

ی شهکهل گسهتهرش        گردد. در نتیجه  داری از غرب برمی ورود سرمایه

داری در شرق به شکلی کندتر  داری در ترکیه، نظم پیشاسرمایه سرمایه

اجتماعیِ کُردستان ترکیه تا آن   -دچار دگرگونی شد. ساختار اقتصادی

دامهداری  -ی تولیدات کشهاورزی  ای و بیشتر بر پایه عشیره-زمان قومی

ههای   ک از میان روستاییان و عشیره ک بود. در نتیجه بیشتر اعضای پ 

ک گسسهت از     ک اند. هر چند در ابتدا ادعای پ  متحد با آن برخواسته

بینیم کهه     ای مسلط بر جنبش ملی بود، اما می عشیره-خط مشی ایلی

ی کنفدرالیسم دموکراتیک به شکلی ارجاع به ههمهان      اکنون نیز ایده

حکومت اِماراتِ حاکمان ایالت و قبایل در دوران عثمانی بها رنهگ و       

لعابِ قرن بیست و یکمی است. پسماندهای ذهنیت دوران وجه تولیهد   

 ی اوجاالن هنوز نمایان است. آسیاییِ نوع عثمانی در اندیشه

ی اوجاالن مانند هر نویسنده و رهبر دیگر از بستر تاریهخهی و      اندیشه

چهون     تهوان ههم     هژمونیک سیاست جهانی، خارج نیست و هرگز نمی

هایش توجه کرد. کمونیستهی    مباحثی مستقل از زمان و مکان به گفته

بودن یک حزب بیش از هر چیز بستگی به خهط مشهی و مهواضهع           

ایدئولوژیک و سیاسی آن حزب دارد نه به آرزوها و کارگری بودن اعضا 

ترین جریانات جهان هم خود  و رهبری آن. در آن دوران، ناسیونالیستی 

نمودند. حتی پارت دموکرات کُردستان )بارزانی( هم     را چپ معرفی می

 لنینیسم داشت.-در اساسنامه ادعای الهام گرفتن از مارکسیسم

های ملی، مدعی رفع ستم ملی در مبارزه با استعمارگهران یها      جنبش

اند اما برای رفع استثمار طبقاتی و سهتهم      های امپریالیستی بوده رژیم

اند اقدامی انجام دهند، اگر چه برای جذب و اتهحهاد    جنسیتی نتوانسته

چنینی اسهتهفهاده کهرده        های گوناگون از شعارهای این حداکثری الیه

گرایی، رفع ستم دیگری بر ملت و نه رفع سهتهم      باشند. درنهایتِ ملی 

میهنان بر خودشان است. رفع ستم ملی یا جنسیتی تنها در گهرو        هم

های ملی دست به انهکهار      یابد. جنبش  رفع استثمار طبقاتی تحقق می

ههای   زنند. جنبش  های درونی خود می وجود تضادهای درونی و جنبش

ای    قبیلهه -خوانند و رهبران مذهبی دهقانی، کارگری و زنان را ملی می

دانهنهد.      چون شیخ عبداهلل، شیخ سعید و شیخ محمود را ملی مهی    هم

ای و      قبیلهه -ای ک نخست به نقد روابط طبقاتی و ارتجاع عشیره ک پ

دین در ُکردستان روی آورد، هرچند بعدها نقهدههای خهود را پهس           

ترین  ها محوری آید. در تمامی دوره  گیرد و با این نوع روابط کنار می می

-مسأله برای اوجاالن هویت کُردی بوده است و سایر توجیهاتِ شهبهه    

تهوریک، برای توجیه ناسیونالیسم موجود در مرکزیت ایهن انهدیشهه        

ک تا قبل از فروپاشی اتهحهاد    ک ی حرف اوجاالن و پ باشد. جوهره  می

نهوعهی      -به عنوان پشتیبان اصلی این نوع جریانات-جماهیر شوروی 

ی اوجهاالن در کهتهاب             ی نخست اندیشه دیکتاتوری خلقی دردوره

گونه خهالهصهه       توان این را می(  ۵4۱8مانیفست راه انقالب کُردستان ) 

 کرد:

ههای     لنینیسم راه رهایی دنیا از ایهن تهههوری         -تهوری مارکسیسم» 
 ها  باشد...تا به امروز مقاومت بر ضد امپریالیسم، ارزش امپریالیستی می
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 کوبانی در کجای این جهان ایستاده است؟



 های جهان  لنینیسم متوجه خلق-و فواید بسیاری از تهوری مارکسیسم
حقایق  ک ک پها خواهد رسید...    نموده و فردا نیز فوایدش به این خلق

و تهوری انقالب و انترناسیونالیسم را مبدأ و زیربنای خود گرفته و این 
ها و پندارها و حتی اعما  و پراتیک خود  ویژگیِ خود را هم در اندیشه

گذاریِ تفکر سوسیالیسم  ارتقا داد...با پیشرفت جنبش کارگری و بنیان   
علمی توسط کار  مارکس و فردریک انگلس، این تهوری به تهههوریِ     
جهانی تبدیل شد. این تهوری در فرهنگِ انسانیت از آغاز تا به امهروز     

ترین سنتز با کیفیتی بسیار باال بود، مبداء و منشهاء   بهترین و پیشرفته
ی ابعاد جوامع کاپیتالهیهسهتهی      های استثمارکننده و همه تمام سیستم

ی این تهوری بیان گردیهد...تهروتسهکهی نهقهش جهاسهو                  وسیله به
ها نیز چنین نقشی داشتند. دولهت    نمود. بوخارین  امپریالیسم را ایفا می

رو  به سرعت آنان را تصفیه نمود و تبدیل به کشور سوسیالهیهسهت    
خواهی، دموکراسی و سوسیالیسم  گردید...بدون وجود مبارزات استقال 

برند و بدون تهأمهیهن     های دنیا بر ضد امپریالیسم به پیش می که خلق
بخش کُردسهتهان بهه       حمایت و پشتیبانی این مبارزات، جنبش رهایی

ی مناسبات با تمامی کشهورههای    موفقیت دست نخواهد یافت...توسعه   
بهاشهد و      سوسیالیست که شامل چین و اتحاد جماهیر شوروی نیز می

ای    چون وظیهفهه   خوان با مبادی انترناسیونالیسم پرولتر است را هم هم
های مرتجعی که دعوی برحق کُردستهان را     دانیم...سازمان    انقالبی می

فهودالی خویهش آن را بهه         -ای خاطر منافع عشیره استثمار کرده و به
های دنیا نسبهت بهه      های مثبت خلق فروشند، نگرش هامی امپریالیست

ی ما را با شک و گمان مواجه ساخته...انقالب کُردستان، جزیهی      مبارزه
ی    از انقالب پرولتاریایی جهان است که با انقالب اکتبر آغاز و در سایه

بخش ملی نیرومند گهردیهد...در نهظهر مها                های رهایی ظهور جنبش
بخش ملی و اجهتهمهاعهی        انترناسیونالیسم پرولتری، با مبارزات رهایی
 »کشورهای مختلف در تباین و تضاد نیست.

ای از جمالت اوجاالن نه به دلیهل نشهان دادن        آوردن چنین خالصه

ی یک فرد و جریان بلکه آشنایی بها کهلهیهِت فضهای             کاملِ گذشته

ی مانیفست بنیادین آن است.  ایدئولوژیک ابتدایی مالیخولیایی و آشفته

های دسته چندم استالینی در ایهن   در این روزگار اوجاالن مانند نسخه

ک با حمایت کشورههای   ک گیری پ سر و آن سر جهان، به امید قدرت

بلوک شرق برای تشکیل ُکردستان است. در ادامه خواهیم دیهد کهه        

چگونه این تجلیل از سوسیالیسم به تجلیل از دمهوکهراسهی صهوری         

داری،    چنین انتقهاد بهه سهرمهایهه          دارانه بد  خواهد شد. هم  سرمایه

ک پس از دستگیری و عهلهنهی     ک ضدامپریالیسمِ خام و چپ خلقی پ

شدن چرخش اوجاالن و به تبع هواداران وی، جدا از تاریخ این حهزب  

بیشتر ریشه در پروغرب بودن دولت ترکیه دارد تا دلهبهسهتهگهی بهه         

سوسیالیسم. این مسأله در تغییر رویکرد اوجاالن به سهادگهی دیهده         

 ( نهوشهت:   ۰۹۵۹ها بعد در مانیفست تمدن دموکراتیک )  شود. سا   می
گونه که هر کودک به هنگام تولد یافتن بدون مواخذه ناچار از    همان» 

ی خویش است، ما نیز ناچار بودیم سوسیالیسم علمی و    پذیرش قبیله
 »ی جهان سوسیالیستی رئا  را بدون مؤاخذه بپذیریم. قبیله

ی خروارها تمجدید از اوجاالن، کوبانی و کهنهفهدرالهیهسهم            در میانه

دموکراتیک، حقیقتی پنهان ماند و آن چیزی نیست مگر ماهیت رهبر 

و طراح این امید نوین بشریت. اوجاالن دچار خودشیفتگهی افهراطهی       

اورفا، سمبل قهداسهت و     یا  رهبریت و سیاست آپوئیستیاست. کتاب  
و یا هر کتاب مشابه دیگر او نشانی از این خودشیفتگهی رههبهر       لعنت

رهبریت و سیهاسهت   ک را در خود دارد. با نگاه به فهرست کتاب   ک پ
 شویم: با عناوین عجیبی در فهرست آن مواجه می آپوئیستی

 ک ک خصوصیات ظهور رهبریت در پ«

 های اجتماعی است ظهور من، واکنشی در برابر تمامی توسعه نیافتگی

 ویژگی دموکراتیک رهبری خلق

 ی وقفِ تمامیِ نیروی خویش در راه انقالب رهبری انقالبی، پیشه

 ی زندگی رهبری، حیات پیکارجویانه شیوه

 من بازتاب یک خلق هستم

 »گنجید در زندگی خویش گنجاندیم. موردی را که در هزار سا  نمی

ها تنها با خواندنشان قابل درک است.  نارسیسیسم موجود در این کتاب

 خوانیم: میاورفا، سمبل قداست و لعنتدر پیشگفتار کتاب 

های من در موضوع کاهنان سومری و الئهیهسهم راههگهشهای          تحلیل» 
بایست ههزار   نوشتن هزار کتاب است. جهت دستیابی به این مورد، می 

مهم است، اثری بسهیهار دقهیهق        »کاپیتا »جلد کتاب بخوانید. البته  
تر از کهاپهیهتها         هایم برای خاورمیانه مهم است، قبو  دارم اما نوشته

 »هستند.
تواند نشان دهد اوجاالن تا کنون چشمش به  به راستی که این ادعا می

کتاب کاپیتا  نیُفتاده است که آن را با کتاب داستان و خاطرات خهود  

شهود و     کند. غرور اوجاالن تنها به این یک مورد ختم نمی  مقایسه می

شد که توانی  شود و چه خوب می هایش مشاهده می جای کتاب در جای

 در حد ادعایش داشت.

کتاب اورفا قسمتی از دفاعیات اوجاالن است که به اثباتِ وجود اولیهن  

هها و دوران بهاسهتهان              تمدن در مناطق کُردنشین و تاریخ اسطهوره 

پردازد. وی اورفا، که محل تولدش نیز هست، را مرکز و گاه آغازگهر    می

ی  داند. همچنین به تاریخچه  های تاریخی می ترین تحوالت تمدن بزرگ

پهردازد.     کوتاهی از پیامبران توحیدی و ارتبهاطشهان بها اورفها مهی           

های پیامهبهری    ی اوجاالن شاید نسبتی با هذیان های پیامبرگونه نوشته

مدرن و رهبری خودشیفته داشته باشند ولی مطمهناً هیچ نسبتی  پست

 با سوسیالیسم ندارند.

 سوسیالیسم؛ یگانه راه انسهانهیهت        کتاب  ۵۰ی  برای مثا  در صفحه

های تاریخی تهوری مارکسیستی  اوجاالن عدم آشنایی خود را با حداقل

های لنین است.  تهوری دیکتاتوری پرولتاریا از تهوری» سازد:  نمایان می
 آیها    »ریزی نمود و به آن شکل و برنامه داد.    لنین این تهوری را طرح

ی مهارکهس   که هیچ چیز درباره اوجاالن راه بهتری برای اعتراف به این

 توانست پیدا کند؟ داند می نمی

ای عمیق پیهدا   ک ریشه ک رفتار و روش استالینیستی با رهبر، درون پ

ی استهعهفها و       های سازمانی مخوف و عدم اجازه کرده است. از تصفیه 

خروج از حزب گرفته تا نقش االهیاتی که رهبریت دارد. رههبهر در          

ک بیش از یک تهوریسین و استراتژیست است. رهبر، جهایهگهاه        ک پ

شود. آزادی     ها به وی ختم می ی امور و برنامه قدّیسی را دارد که همه

رهبر، آزادی ملت خواهد بود. رهبر، حزب است و حزب، رههبهر و او        

 ی بشریت. ملت است و حقیقت آینده
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 ی رهایی یا غسل تعمید سوسیالیسم؟کوبانی؛ نقطه



 ک ک های جدید پ سیاست

ههایهی و        های خارجی، فضای رکودِ چنین جنهبهش   با کاهش حمایت

ک سعی در تغییر مواضع و رویهکهردش بهرای         ک کاهشِ هواداران، پ

ی حیات خهلهوتهی بهرای        استقال  کُردستان کرد. تنها سوریه به مثابه 

ک مانده بود. همچنین کُردهای شما  سوریه به دلیل نهزدیهکهیِ      ک پ

ک داشتنهد.   ک ای با کُردهای ترکیه سمپاتی زیادی به پ قومی و لهجه

خالء حزب کُردی دیگری در سوریه باعث شد، برخالف ایران و عهراق،  

ک کههای پ      ک بپیوندند و پایگهاه  ک برخی جوانان این مناطق به پ

در سوریه نیز وجود  -در مرز مشترک ایران، عراق و ترکیه-جز قندیل به

های مقطعهیِ   ک درگیریکهای آغازین فعالیت پ داشته باشد. از سا  

ک در شما  عراق به کینه و رقابهتهی    ک پارت دموکرات کُردستان و پ

بر سر قدرت در کُردستان تبدیل شد. حزب اتحاد میهنی با توجه بهه     

ای که با پارت دموکرات داشت و از سوی دیگر مهنهافهع       جنگ سنتی

مشترک در اقلیم کُردستان، موضع بینابینی اتخاذ کرده و گاهی ناجهی  

صلح شده است. این نزاع تا کنون پایان نیافته و در ادامه آن را بیشتهر   

 توضیح خواهیم داد.

طبق آمارهای همواره ضد و نقیضِ غیرقابل استناد اما با ضرایب مشابه 

در اوج خهود     ۵44۲ک تا سا   ک های یکسان، عضویت در پ در سا 

بود و جوانان زیادی به این جریان سمپاتی داشتند. تا قبهل از سها         

ک حمالت این حهزب بهه        ک بس یک طرفه از سوی پ و آتش ۵44۲

نیروهای دولتی از خشونت و تلفات باالیی برخوردار بود. پس از آن و با  

ک رو به کهاههش    ک شروع رکود جنبش چپ در جهان، عضویت در پ

دا  و چکش را از آرمش خارج کرده و  ۵44۱نهاد. این حزب از سا   

 گردید. روند چرخش آشکار به راست به تدریج آغاز می

ک، بهه       ک   ها نسبت به پ   با وجود تغییرات در دولت ترکیه، واکنش

عنوان یک مشکل داخلی یکسان و با سرکوب همراه بهود. خشهونهتِ         

ک را در بستر خشونت و تبعیض دولت ترکیه نسبت بهه شهرق        ک پ

توان درک کرد. برای حذف این مشکل، ترکیه با پشتیبانی اسرائیل   می

و آمریکا فشارش را بر دولت حافظ اسد افزایش داد. ترکیهه بها دادن        

ک در آن قهرار داشهت و          ک امتیازات به کشوری که دفتر مرکزی پ

پشتیبانی اصلی از نیروهای جنگجوی این حزب از درون خهاک آن        

گرفت، سوریه را مجبور به خواستن عذر اوجاالن کهرد. در        صورت می

ی    وسیله نهایت با رد پیشنهاد پناهندگی اوجاالن به آفریقای جنوبی به

ماندال و قبو  نکردنش از سوی هیچ کشور دیگری، در یک مجمهوعهه   

تعقیب و گریز با همکاری موساد و سازمان سیا، اوجاالن توسط مهیهت   

)سازمان اطالعات ملی( ترکیه دستگیر شد. پس از محکومیت به اعدام    

ی امرالی تبهعهیهد شهد. او در             و سپس حبس ابد، اوجاالن به جزیره

چهرخهش      »ک ک تحو  در درون پ«اش تحت عنوان  دفاعیات دادگاه

اصلی خود را پس از اعالم برائت از سوسیالیسم به سوی دمهوکهراسهی    

 عیان ساخت.

هها     که درگهیهری     ۰۹۹9تا سا   ۵444با دستگیری اوجاالن در سا  

زد.    دوباره شروع شد، مبارزان کمتری هوای شاخ )کوه( به سرشان می  

دانست این مبهارزه اسهت کهه         ک به پارلمان هم نرفت، زیرا می ک پ

سازد و در صورت رفتن به پارلمان محبوبیتش کهاههش      هویتش را می

ک حتی با شروع درگیری با دولهت   ک خواهد یافت. با تغییر شرایط، پ 

ی نخست تجربه کهرد انهجهام       هرگز نتوانست نیروگیری را که در دوره

های مذهبی و مدنی متمایل شدند. مشاهدات   دهد و جوانان به جنبش

های دور جهدیهد        و آمار، حاکی از تلفات و خشونت کمتر در درگیری

هها     طوری که منازعات اوجاالن با این جنبش ی مسلحانه بود. به  مبارزه

ی مسلحانه و    ها و هشدار به آنان که طرفدار پایانِ مبارزه در قالب نامه

ی سها     داد. قسمتی از نهامهه        تمایل به مبارزه مدنی بودند، خبر می

اوجاالن را در جواب به عثمان بایدمیر شهردار دیهاربهکهر و از         ۰۹۵۹

درگهیهری   «های سرشنا  ناسیونالیسم ُکرد که گهفهتهه بهود:           چهره
 ، بخوانیم:»مسلحانه کارایی خود را از دست داده است

بایدمیر باید استعفا دهد و به کسانی بپیوندد که نزدیک حزب عدالت » 
انتقهادیِ  -و توسعه هستند. درخواست دوم این است که او باید به خود 

که  هایش روی آورد. سومین مورد این  نسبت به خود و سیاست صادقانه 
او باید خود را بازنشسته کند و در خانه فکر کند که قدرتهش چهقهدر      

ترسنهد؟   بوده است. آیا کسانی که اطراف بایدمیر هستند از چیزی نمی 
ها دهانش را پاره خواهند کهرد و     شناسم، آن من جوانان دیاربکر را می

هها   ک( را نخواهند داد. اگر سالح   ک رانی پ ی این کار )به حاشیه  اجازه
توانید برای بهیهش از دو مهاه روی صهنهدلهی                  رها شوند، شما نمی
 »)شهرداری( بنشینید.

حواشی این مجادله برای ما ضرورتی ندارد و اهمیت این مشاجره برای 

بحث ما در آن است که واقعیتِ قدرت گرفتن جنبش ملیِ بهورژوایهیِ     

ی مدنهی بهرای حهل         کُرد تحت عنوانِ یافتن راه حل از طریق جامعه

دهد. سه سا  بعد یعنی در نهوروز    ی کُرد را به روشنی نشان می مسأله

ی صلح با شهعهار      با قرائت پیام اوجاالن در دیاربکر پروسه ۰۹۵۲سا  

کلیهد   »ی سیاست مدنی است. ها را زمین بگذارید؛ اکنون دوره اسلحه«

 خورد و موقتاً جنبش مدنی در رویارویی با آنکارا دست باال را گرفت.

بسی دیگهر از سهوی        ، آتش۵444پس از دستگیری اوجاالن در سا  

ادامه یافت. هرچنهد در مهیهان          ۰۹۹9ک آغاز گردید و تا سا   ک پ

ی ی مسلحانه همیهشهه بهر مهبهارزه          احزاب ناسیونالیست کُرد مبارزه

تهوریک و ایدئولوژیک اولویت داشته است. با توجه به کاهش محبوبیت 

ی وسهیلهه     بورژوازی و بورژوازی کُهرد بهه     گیری خرده ک و قدرت ک پ

های مختلف در شرق ترکیه، با شهعهار    های مردم نهاد و انجمن سازمان

ها را با شهدت   ک دور جدیدِ درگیری ک ی کُرد، پ آمیز مسأله حل صلح

ک در مهیهان          ک کمتر آغاز کرد. با توجه به ایدئولوژی غیرمذهبی پ 

ک شاهد پیوستن جوانان  ک ی عمدتاً مذهبی کُردستان ترکیه، پ توده

هها بهود. در           های سیاسی دیگر و حمایت از آن کُرد به احزاب و گروه

ک با پرهیز از تقابل با اسالم و   کهمین راستا اوجاالن و به تبع آن پ

با تمجیدات فراوان از پیامبر اسالم و برخی پیروانش مجبور به همراهی 

قومی سعی در حهفهظ   -با گفتمان مذهبی شد و با پیوند هویت مذهبی

ی قبل تغیهیهر    های مسلمان طرفدارش کرد، اما زمین بازی با دهه توده

کرده و با این شرایط حزب عدالت و توسعه نیز د  بسهیهاری را بها          

 آورد.هایش، در شرق به دست می رویکرد اسالمی و وعده

ک در اتحاد با بورژوازیِ ناسیونالیست کُرد احهزابهی را        ک هواداران پ

تأسیس کردند. این احزاب با همان ترکیب اعضا و ساختار، چند بار بهه   

ی دمهوکهراتهیهک           خاطر موانع قانونی و عملی تغییر کرد. حزب جامعه 

(DTP( و حزب صلح و دموکراسی )BDPو در آخرین نسخه )  ی آن 
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( که با کوچ اعضای حهزب صهلهح و         HDPها )  حزب دموکراتیک خلق

به این حزب، در کنار چند چپِ تُرک به این  ۰۹۵۲دموکراسی در سا  

حزب هویت جدیدی بخشیدند. این کار با هماهنگی اوجاالن و نمایش  

ی    های کُردها و شرکت در پروسهه  فراملیتی و سراسری بودن خواست

 دموکراتیک ترکیه بود.

گردد که کُردها بیشتر  های شرقی ترکیه مشاهده می در انتخابات استان

ریختنهد و در       رأی خود را برای حزب عدالت و توسعه به صندوق می

ی دموکراتیک و پس از آن حزب صلهح و     ها حزب جامعه برخی استان

شان اختالف آرای بسهیهار        ایی ک ک دموکراسی با گرایش مشخص پ

زیادی با مجموعِ آرای دو حزب ناسیونالیست تُرک جمهههوری خهواه      

 ( نداشتند.MHP( و حزب حرکت ملی )CHPخلق )

ک در داخل ترکیه نسبتِ نزدیکی  ک اکنون میزان حمایت مردمی از پ

 ۰۹۵۱ها دارد. انتخابات پارلمانی     با حمایت از حزب دموکراتیک خلق

دهد، از سویی حزب عدالت و  شروع دور جدیدی از منازعات را نوید می

ک وارد گفتگهو و     ک توسعه توانست برخالف جریانات کمالیستی، با پ

ک و حزب عدالت و توسعهه   ک نرمش شود ولی از سوی دیگر روابط پ

 رو به تیرگی بیشتری نهاده است.

( در اوج تالش و اتهحهادش بها سهایهر           HDPدپ )  در انتخابات اخیر ه

گهرایهان و بهرخهی          های قومیِ علوی، آشوری، ارمنی، همجنس اقلیت

گرا حدود دوازده درصد از آرا را به سوی خود جذب کرد  های چپ تُرک

ههای     و توانست به عنوان یک حزب وارد پارلمان ترکیه شود. جهلهوه     

ظاهری در مانیفست انتخاباتی این حزب، از حهزبهی بها رویهکهرد و            

ها، پیگیری حق زبان  محور، حامی زنان، کودکان، اقلیت مطالباتِ قانون

شهروندی، سبز محیط -گری برای تعمیق حقوق لیبرالی مادری، تالش

 دهد. زیستی و سندیکالیستی خبر می

دپ با نیت شرکت در قدرت حاکم بر ترکیه از طریق پهارلهمهان، بها        ه

مذهب -مدرنیستیِ هویت استفاده از سیاست رفرمیستی، سیاستِ پست

ها با ههم     ی جنبش ها و همه ی اقلیت قومیت، حمایت از همه-و هویت

در یک سطح، باالخره موفق شد به حدنصاب بیهش از ده درصهدی         

دپ در راستهای آن قهرار        ی اساسیِ هدفی که رفرمیسم ه برسد. نکته 

خواهی از قدرت اقتصادی و سیاسی ترکیه است. موفهقهیهت     دارد، سهم

دپ نه تنها متکی بر تبلیغات انتخاباتی، بلکه متکی بر فشار و تهدیهد   ه

ک    ک گری برای پ بس از قندیل بود. نظامی  مداوم پایان دادن به آتش

در جهت انقالب، تسخیر کُردستان ترکیه، گرفتن قدرت سیاسی و یها    

نابودی دولت حاکم نیست، بلکه همزیستی و اصالح سیستهم حهاکهم      

طهرفِ مهرزههای         ک درآن   ک کنونی است. پشتوانه و پایگاه جدید پ 

های متفاوتی خواهد  جنوب ترکیه، آنکارا را وادار به تحرکات و سیاست

 کرد.

تغییر عمده و مهم دیگر منطقه که بر روی جنبش ناسیونالیستهی در    

آمریکا بهه عهراق و نهقهش            ۰۹۹۲ی سا   ترکیه تأثیر داشت، حمله

کُردهای عراق به عنوان بازیگر جدید خاورمیانه و متحد جدیهد بهرای     

آمریکا بود. تالش برای استقال  و خودمختاری پس از جهنهگ او           

ای کُهردسهتهان         جهانی و فروپاشی عثمانی، با عنوان حکومت منطقه

نمایان شد. اکنون نیز نه مثل ایالتی از یک کشور فدرا  بلهکهه چهون       

شود. این نیز به الگویی بهرای روی        یک کشور نیمه مستقل ظاهر می

مدنی در چارچوب قوانین -وارد کردن کُردهای ترکیه به مبارزه سیاسی

مداران اقلیم کُردستان عراق، خود در پهی       ترکیه تبدیل شد. سیاست 

ی  الگوبرداری از دبُی و تبدیل شدن به مرکز تجاریِ امنی برای سرمایه

های خارجی بسیاری به سوی این منطقه روانه  خارجی هستند. شرکت 

ای را دولت ترکیه و ایران با توجه به حد  شدند. در این میان سهم ویژه 

شان با احزاب به خود اختصا  دادنهد.   توانایی اقتصادی و روابط خا 

هر چند ظهور داعش این پروژه را با چالشی مقطعی روبرو کرده است. 

اقدام به صادرات نفهت   ۰۹۵9می  ۰۰ی داعش، اقلیم در  پس از حمله

مستقل از دولت عراق، به سوی ترکیه و گرفتن مستهقهیهم سهالح از         

کشورهای غربی برای جنگ با داعش کرد. حکومت اقلیم از طهریهق        

درصدیِ کلِ درآمدِ نفتی عراق و همچنین تهجهارت    ۵۱ی  سهم بودجه

مرزی با ترکیه، ایران و سوریه و ترانزیتِ سوخت درآمدش را کسهب      

ی اقتصادی اقهلهیهم     ی عراقِ پساداعش و وضعیت آینده کرد. درباره  می

 توان اظهار نظری قطعی کرد. فعالً نمی

گونه که توضیح داده شد تغییر ظاههرِی فهکهرِی اوجهاالن در            همان

داری اسهت.       ی دیالکتیکی با مادیت تاریخی در جهان سرمهایهه   رابطه

ی اوجاالن را با بوکچین و لیپسین یها گسهسهت       مرسوم است مواجهه

کهه     دانند، حا  آن تهوریک و مطالعاتی اوجاالن را عامل این تغییر می

داری  ی سرمایه جانبه نشینی چپ و گسترش سرمایه با هجومِ همه عقب

مدرنیسم توجیهات جدید ایدئولوژیک را  متأخر و برادر دوقلویش پست

تهر از ههمهه           ای از فمینیسم، آنارشیسم، اکولوژیسم و مهم در ملغمه

مهدرنهی    هویتِ کُردی فراهم آورد. چپ پست -دموکراسی برای سیاست

هها را       ی این برچسهب  زمان همه ها هم ترین سیاست که برای ارتجاعی

کند. اوجاالن نقد   کشد و برایشان تز صادر می کند و یدک می ادغام می

گیرد تا با نقهد   سرمایه را نادیده می-مارکسیستی از سرمایه و تضاد کار

دولت تقلیل یهابهد. وی        -دولت، تضاد اصلی به تضاد خلق دموکراتیک

سوسیالیستی بها دولهت       -اصرار زیادی بر عدم اختالف دولت کارگری

کاپیتالیستی دارد. عدم شناخت نقد مارکس بر دولت به وضهوح   -بورژوا

ی مارکسیستی دولت مشخص اسهت. او      در نقدهای اوجاالن به نظریه

گهرایهی صهورت       وضع موجود را به صورت سودپرستی، طمع و صنعت

داری را یهک فهرم            کند، در حالی که مارکسیسم سرمایهه  بندی می

چون اعما  قدرت  تواند دولت را هم داند. او نمی  اجتماعی می-اقتصادی

طبقه نگاه کند. در حالی که شکل دیکتاتوری و دموکراتهیهک دولهت       

ی حاکهم اسهت. بهدون درک            ی قدرت طبقه بورژوایی دو روی سکه

 ی دولت و طبقه هر تالشی برای تغییر و نابودی آن عبث است. رابطه

که اوجاالن در دفاعیاتش، از ارتهش حهمهایهت        ی جالب دیگر این نکته

ی    کننهده  کند و ارتش را نه تهدیدی برای دموکراسی بلکه تضمین می

داند. در حهالهی     ی بعد می آن و عامل پیشرفت دموکراسی برای مرحله

که این سخن با تاریخ ارتش در ترکیه به شدت متناقض اسهت. ایهن        

 کند. بحث، نوع درک اوجاالن از دولت و ارتش را بسیار روشن می

ک    ک   ک تغییر نکند، تها پ      ک اوجاالن تغییر کرد تا چیزی برای پ

روکش فکری جدیدی برای ناسیونالیسم بنیادینش بیابد. با نگاهی بهه   

 ک نسهبت آن را با سرمایه بهتر خواهیهم  ک ی پ اسناد و اساسهنامه
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گهروه جهوامهع      فهمید. کنفدرالیسم دموکراتیکِ اوجاالن قرار است در  
دههد کهه        ی آن نشهان مهی       ( اجرا شود و اساسنامه KCK)   کُردستان

 ی آرمانی اوجاالن و قوانین آن چیست. جامعه

ی هفتم حقوق فردی، سهیهاسهی و         ( ماده ۰۹۹۱) KCKی  دراساسنامه

هر کس با مقید بهودن بهه سهر        » گوید:  چنین می“ م”ها بخش  آزادی
های غیرحقوقی، استثمار، نابرابری موقعیتی و اجازه نهدادن   نزدن به راه

دسهت آوردن       تعادلی، از حق سازماندهی زندگی اقتصادی و بهه  به بی
های اجتماعی،  ی هشتم حقوق و آزادی و ماده »مالکیت برخوردار است.

ی    هر کس با توجه به استعداد و پایه» “:  و” اقتصادی و فرهنگی بخش 
ی    مسهولیت خود، در تولید اجتماعی مشارکت کرده و از حهق افهاده    

خود در زندگی اجتماعی برخوردار است. بهدون اتهکها بهه سهود و               
کردن، با متکی بودن به ارزش کاربردی و توزیع دموکراتیهک،   گونه متاع

رنجبران بهدون  »“: ز”و در بخش  »باشد. دارای حق تولید و مالکیت می
تبعیض بخش عمومی و خصوصی از حق ایجاد سندیکا، اعتصاب کردن 

ی سی و پنج سیستهم   ماده »و تعیین قرارداد گروهی برخوردار هستند. 

سیستم اقتصادی، بدون اتکا بر سهود و    » “:  ب” اقتصادی و مالی بخش 
شدگی، سیستم را با اتکا بر ارزش کاربردی و توزیع دموکراتهیهک    متاع

ی آزاد، وابسهتهه    کند. در مناطق متکی بر مجالس جامعه  نمایندگی می
پسنهدد. در      های سکونت می بودن تولید و مالکیت را به مجالس مکان

ای که تولیهد   دهی چارچوب عموم در روستا، بخش و شهرها با محصو 
احتیاجات را برآورد کرده، همراه با رژیم صنعت و تجارت، سهیهسهتهم     

کند. همهچهنهیهن در شهرایهط             زراعی و پرورش حیوانات را ایجاد می
دههد و بهرای رشهد             سازیِ متوسط اهمیهت مهی     کُردستان به فعا 

سازی و به گهردش درآوردن     کوپراتیزاسیون وسیع در منطقه، کارخانه
اوج آرمان کنفدرالیسم دموکراتیک، مها   در »کند.  سرمایه نیز تالش می

شاهد به رسمیت شناختن کاِر مزدی، مالکیت، سهرمهایهه و گهردش         

ک در نهایهت   ک سرمایه و وجود رنجبران و بخش خصوصی هستیم. پ 

ها و مقوالت متناقض، آرزومهنهد    گویی خواست خویش و در چنین کلی

داری انسانی و خوب است که حهتهی در صهورت         یک اقتصاد سرمایه

داری دولتی نخواهد بود. حتی  عملی شدن چیزی بیش از نوعی سرمایه

اقتصاد کمونی و محلی هم امروز به یهک تهرفهنهد بهازارگهرایهی در              

 داری تبدیل شده است. سرمایه

( شاهد تصهریهح شهدن       ۰۹۹4ک )  ک ی دهم پ ی کنگره در اساسنامه

طور خالصه به دالیل زیر  لنینیسم به-اشتباهات و خطاهای مارکسیسم

گرفتار شدن به ماتریالیسم خشن؛ سوق به سوی اقهتهصهاد      »   هستیم: 
های تاریخی را محصهو  ابهزار تهولهیهد و             دترمینیستی که پیشرفت

ارتباطات مربوط به آن داده و به جنگ ذهنیت چون امهری جهانهبهی       
-دار   نگرد؛ تمدن را در ابعاد کلی تحلیل نموده است؛ تضاد سرمایهه  می

کارگر را چون معضالتی الینحل و مبارزات طبقاتی را به عنوان موتهور  
ترقی تاریخ تبیین نموده و بدین ترتیب از دیدگاه تهنهگ طهبهقهاتهی         

-ی کهمهونها         برخوردار بود. در حالی که در میان ایستهار جهامهعهه      
ی مستمر در جریهان   گرا مبارزه دولت-دموکراتیک و ایستار هیرارشیک

ی اخالقی را مبنا قرار  داری، در حد الزم مبارزه است؛ در مقابل سرمایه
داری گذار  های سرمایه نداد؛ شخصیت در مارکسیسم قادر نشد از ارزش

داری پیوند زده شد. بها ایهن         نماید. با هزار قید و بند به نظام سرمایه 

شهود،     ای نظری و عملی نتیجه حهاصهل مهی        تصور که تنها با مبارزه
ی مارکسیسم در تزهای انقالب سیاسهی و     محدود و تنگ ماند؛ نظریه

گرایی و هیرارشیک را به خود گرفت؛  موارد مرتبط با آن کاراکتر دولت
گرترین  گمان، سوسیالیسمِ رئا  با به کارگیری این ابزارها به چپاو  بی

داری مبدّ  شد؛ در مواردی چون  ترین شکل سرمایه دموکراتیک و آنتی
ی رهایی ملی، سیاست و دیگر  های جبهه حزب، سندیکا، صلح، حرکت

 »داری گذار نکرد. های جامعه از سرمایه پدیده

منشاء تمامهی ایهن نهواقهص در           » رسد:   و در پایان به این نتیجه می
شود. تهوری ارزش مارکس، یکی از     مارکس یافت می“  ارزش”ی  نظریه

ی مارکسیستی است. در این   ی اسا  نظریه دهنده اصطالحات تشکیل
باشد. تهههوری ارزش مهارکهس           مسأله سطح اشتباه بسیار فاحش می

داری را مورد هدف قرار داده بهود، امها        رغم اینکه گذار از سرمایه علی
نتوانست در مقابل آن جهش و ظهوری رادیکا  داشته باشد. به همین  

یهابهی      داری طوالنی گشت. در این تهوری چهاره   دلیل نیز عمر سرمایه
جامعه، دین و سیاست وجود ندارد. تنها به تعریف اقتصاد بسنده شهده   
است. به علت این که این تهوری بر مرکزیت و محهوریهت اروپهاسهت،        

 »های خارج از اروپا را بدون دفاع گذاشته است. خلق
برائت از هرگونه پیوند و نزدیکی به مارکسیسم و لنهیهنهیهسهم بهرای         

های قرن بیستم و گناه نابخشودنیِ دفاع از    تسکین عذاب وجدان چپ

کمونیسم، ضروری است. مقبولیت در قرن جدید و جههان نهو بهرای         

ک عاقل و از خر شیطان پهیهاده    ک تر است. پ  ک از همه چیزمهم ک پ

ی شد. کشور سوسیالیستی ُکردستان را رؤیایی دانست، لهذا تهرکهیهه       

دموکراتیک را در دستور کارش قرار داد که با خطر کمتر، مقبهولهیهت    

بیشتر جهانی و احتما  آزادی اوجاالن از زندان نیز همراه بود. با ایهن     

ک را بپذیرد و قانون اسهاسهی      ک وجود حتی اگر دولت ترکیه رفُرم پ

دموکراتیزه شود و بنیادهای کنفدرالیسم دموکراتیک برپا شوند، ترکیه 

شود و این روابط تحکیهم   داری دور نمی حتی یک قدم از روابط سرمایه

ههای     داری در ترکیه پیشرفته است و برنهامهه   شوند. روابط سرمایه  می

ک راه را برای گسترش آن هموار خواهد کرد. ُفهرم شهورایهی و          ک پ

ک است و د  از چهپِ     ک های مختلف پ مشورتی که محبوب سازمان

المللی برده است، به خودِی خود توانایی دگهرگهونهی در         خبر بین بی

های خالی از محتوای طبقاتی فقط  ماهیت طبقاتی را ندارند. این شکل 

رسانند. ذات مسألهه    دارانه یاری می به مقبولیت و تثبیت روابط سرمایه

 داری است. ترمیم نظام سرمایه

نیهروههای   »    کند:  اوجاالن سیاست را از دو راه و تضاد این دو درک می
. از اینجا به نهقهد    »گرا ملت-مد  رهیافت دموکراتیک و نیروهای دولت

-زند که دولهت  بخش ملی و سوسیالیستی دست می های رهایی جنبش

-تر از کشهورههای لهیهبهرا             گرا هستند و در نهایت دیکتاتوری ملت

ی اوجهاالن بهه شهوروی           دموکرات و مستعد فاشیسم هستند. حمله 

چندان جای تعجب ندارد، کنار یکدیگر قرار دادن سوسهیهالهیهسهم و        

فاشیسم از شگردهای این شیفتگان دموکهراسهی اسهت، امها مهگهر             

شود سراغ گرفهت؟   های سوسیالیستی می تر از جنبش انترناسیونالیست

وطنی بهودن آن       قسمت اعظم تمجیدات از انقالب اکتبر همین جهان

شود در سوسیالیسهمهی کهه       گرایانه را تنها می است. این برداشت ملی 

 سوسهیالیسهم «خود اوجاالن قبو  کهرده بود، دید. این چرخهش از 
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همان چرخش آبرومندانه از گذشته و انداخهتهن بهار       »گرا ملت-دولت

 گناهان بر دوش جنبش کمونیستی است.

 KCKچیستی کنفدرالیسم دموکراتیک اوجاالن را خود وی در قهالهب    

 کند که: گونه در جلد پنجم مانیفست تمدن دموکراتیک خالصه می این
«KCKی کُرد است و با  یابی دموکراتیک در مسأله نمود ملمو  چاره

یابی را در سهم بهردن از دولهت        رویکردهای سنتی تفاوت دارد. چاره 
بیند. حتی در چارچوب اتونومی )خودگردانی( نیز در پی ایهجهاد         نمی

گونه که در پی یک دولهت فهدرا  و        دولتی برای کُردها نیست. همان 
کنفدرا  نیست و چنین هدفی ندارد، آن را ههمهانهنهد رههیهافهت و            

اش از دولت این  بیند. طلب اساسی  یابی مورد نظر خویش نیز نمی چاره
ی  مدیریتیِ کُردها از طریق اراده-خود» است: به رسمیت شناختن حق  

ی    شان به جهامهعهه    شدن و عدم مانع تراشی در مقابل مبد  » آزادشان
های حاکم نه در گفتار که در کهردار     ملت-ملی دموکراتیک. اگر دولت 

ی دموکراتیک را ههر   نیز به اصل دموکراتیک پایبند باشند، پس جامعه
چند مورد پشتیبانی قرار ندهند اما نباید مانع آن شهونهد و بهرایهش         

یابی دموکراتیهک   ها چاره ها و یا حکومت ممنوعیت ایجاد نمایند. دولت 
دهند؛ این خودِ نیروهای اجتماعی هستند که مسهههو       را توسعه نمی

باشند. نیروهای اجتماعی در چهارچوب قانهون اسهاسهی        یابی می چاره
گردند. تسهیم و   ها می ها یا حکومت دموکراتیک، در پی سازش با دولت

تقسیم مدیریت بین نیروهای دموکراتیک اجتهمهاعهی و نهیهروههای           
گردند. هم طلب   حکومتی یا دولتی، از طریق قوانین اساسی تعیین می

مدیریت مطلق دولتی و به همان میزان نیز طلب دموکراسی مهطهلهق،    
یابی در مغهایهرت    گرایانه نیستند و به همان نحو با روح چاره امری واقع
 »هستند.

های شهنهاخهتهه      تأکید بر جنبش و تغییر بدون تصرف قدرت از تهوری

آنهارشهیهسهت     -ی تجدیدنظرطلبان و روشنفکران و جریانات شبهه  شده

است. قضیه روشن است، در این میان هر اتفاقی بیاُفتد، فُهرمهاسهیهون      

خورد. نه از انقالب اجتماعی بنیادیهن    داری تکان نمی )ساختار( سرمایه  

امان طبقات فرودست و تالش بهرای     ی بی خبری هست و نه از مبارزه

جها     ی حاکهم. در ایهن        عدالت اجتماعی در دگرگونی ساختار ظالمانه

توانیم از ترکیه جدا شویم، حداقل از  ما نمی«گوید:   پرده میاوجاالن بی
ی صهلهح و          که در پهروژه  و این  »شرایط حاضر سهم خود را برداریم. 

ای است، مشخص است. بهورژوازی و      سازش با ترکیه به نفع چه طبقه

بورژوازی ُکرد برای پیشبرد و بازتولید سرمایه بهه امهنهیهت و            خُرده

همکاری آنکارا نیاز دارد. بخش مذهبی این طبقه با حزب عهدالهت و        

توسعه و جریانات و احزاب اسالمی متحدش همراه است، ولی بهخهش   

ی خود قرار  ک را در راستای پروژه ک گرای آن با فشارهای خود، پ ملی

ک با این طبقه کنار آمده و برایش از میان فرودستان پیهاده   ک داد. پ 

 نظام تشکیل داده است. 

مبحثِ مطرح مشهور دیگر اوجاالن ملتِ دموکراتیک است کهه دارای    

 نویسهد:  جا اوجاالن می شهری آماده و حاضری است: اروپا. همان   آرمان
های سهیهصهد       ی اروپا پس از آزمون ای که کشورهای اتحادیه مرحله» 

ملت بدان رسیدند عبارت است از: پذیرش خودگهردانهی    -ی دولت ساله
یابهی جهههت حهل مسهائهل              عنوان بهترین مد  چاره دموکراتیک به

و در دفاعیات دادگاه هم اشاره  »ها ملت-ای، ملی و اقلیتی دولت منطقه

طلبی نیست بلهکهه شهایهد        ک تجزیه ک کرد تاریخی پ عمل» کند:   می
ها، حهرکهت بهه       ترین وحدت با ترکیه و تُرک حرکتی است برای بزرگ

 »سوی مقتدر شدن و بار دیگر رهبر شدن بر خاورمیانه، قفقاز و بالکان.
دهد که آمریکا و انگلیس با پیروزی در جنهگ سهرد،      ادامه می سپس

توانایی دست گذاشتن بر اوضاع و تغییرات جهان را دارند، به ههمهیهن    

مها )تهرکهیهه( چهرا            » هایی دموکراتیک هستند؛    دلیل ساده که ملت
آیا اوجاالن پیشاپیش ظهور گفتمان و نیروی نهوعهثهمهانهی       »نتوانیم؟

 داد؟ عدالت و توسعه را نوید می

بهازی،     یِ جعلی است که بها شهعهبهده      “ ما” یِ ناسیونالیستی یک “ ما” 

ای    احسا  تعلق به موطن و تعهد به سکنی گزینی راکهه مهقهوهلهه         

ای    های طایفهه  ای و وابستگی های قبیله دار در عالقه پیشامدرن و ریشه

زنهد. در ایهن سهنهاریهوی              است، به ملتِ دموکراتیکِ جدید گره می

های ناپیدایی که تنها اوجاالن قادر  ناسیونالیستی، با فرو رفتن در ریشه

ها است، نوعی ساز و کار سلسله مراتبیِ نوآئین ترسهیهم    به انکشاف آن

شهود و در       شود که در آن آزادی، به آزادی ملت خا  موکو  می می

های چند ههزار   شود. داستان  نهایت، این آزادی عین عدالت وارسی می

شهود.     بودگیِ کُردها از میان تاریخ بیرون کشهیهده مهی      ساله و خا 

بهنهدد تها         ناسیونالیسم در این روایت تمام توان خود را به کهار مهی    

را حفظ کند و از طبقات اجتهمهاعهی،     »در خود«جمعیتی بزرگ، ولی 

های انتزاعهی   های انضمامی را فدای آرمان ی جمعیت بسازد. جان  توده

ی جمعیهتِ   کند که توده کند. منطق ناسیونالیسم چنین ایجاب می  می

ناآگاه با تجهیز به نوعی شعور ملی و مذهبی کاذب، عنان حرکت روی 

روان  زمین واقعیت را به دست حاکمان و رهبر بسپارند و خود به دنباله

 ها بد  شوند. الیعقل آن

هایی و تولید آن حجم از  ی داعش نبود، بی شک چنین بحث اگر حمله

ادبیات در ستایش ُکردستان سوریه را شاهد نبودیم؛ امها در سهطهح        

ها در  عملی چنین نوع سازماندهی برای کنفدرالیسم دموکراتیک، سا 

رفت. این شوراههایِ    های متفاوت پیش می ها و سازمان ترکیه با انجمن

ک با دستگاه دولتی و حکومت روبهرو شهدنهد و در             ک وابسته به پ

ها و پارلمان کاندیدا ارائه دادند، حتی اکهنهون بهه       انتخابات شهرداری

شکل تبلیغی و بدون شانس پیروزی برای ریاست جمهوری کهانهدیهدا    

از    »ها همان منطق سبزهای اروپا اسهت.      کنند. منطق آن  معرفی می
 »بهریهم.      رویم و دست به قدرت نهمهی     طریق نهاد و جنبش پیش می

ترین مطالباتش حو  حق آموزش به زبان مادری، دفاع در دادگاه  عمده

ههایهی      چنین خواست به زبان مادری و حفاظت از محیط زیست و این

 چرخیده است.

ملت نوشته است اما حهتهی   -اوجاالن بیش از هزار صفحه در نقد دولت

-ی منطق سرمایه با دولهت  یک تحلیل ماتریالیستی یا تشریح از رابطه

جاست که بدیل کنفهدرالهیهسهم      ملت ارائه نداده است. طنز روزگار این 

بهنهدی      های موجود صهورت  دموکراتیک را اوجاالن در چارچوب دولت

کند. بدین منظور که قصد براندازی هیچ دولتی را ندارد و معتهقهد     می

داریِ ترکیه، با راه    تواند در همین چارچوبِ دولتِ سرمایه است که می

ی پهذیهرش در          گرا و آماده حل دموکراتیک و رفُرم، کشوری وحدت

گوید جدایی کُهردستان، ساخههتهن    وجود آورد. او می  ی اروپا به اتحادیه

 شود با  ملهتی دیهگر و ارتهجاعی است و در همهین ترکیهه مهی-دولت
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حقوقی، کنفدرالیسم دموکراتیهک را اجهرا        -اصالحات در نظام سیاسی 

داند و از سهوی     کرد. از طرفی دولت و دموکراسی را متضاد یکدیگر می

کهوشهد. تضهاد ذههنهیِ           دیگر برای دموکراتیک کردن همین دولت می

ی اوجاالن از دولت و دموکراسی کاذب است، زیرا دموکهراسهی      ساخته

خود شکلی از دولت است. او بر تمرکز قدرت به عنوان عامل ظلهم بهه       

ها را در این ظلم  کُردها اصرار دارد و ماهیت ایدئولوژی و سیاسی دولت

شود قسمتی از مدیهریهت       بیند. در این میان مگر دولتی راضی می  نمی

کشور را در اختیار حاکمیت دیگری قرار دهد؟ نه تنها ترکیه، بلکه ههر  

آهنهگ اسهت ایهن        داری دیگری که با منطق سرمایه هم  دولت سرمایه

ی   سازد. منطق سرمایه هرگهز اجهازه     خاصیت و نمایشی می پروژه را بی

دهد. مهگهر      ها را برای فراروی از سرمایه نمی تحقق آرزوهای رفرمیست

به یک شرط: کنفدرالیسم دموکراتیک بازتولید سرمهایهه را تضهمهیهن         

 نماید.

 

 ی ناتو کُردستان سوریه؛ سوسیالیسم زیر سایه

ی اروپا، با   دخالتگریِ امپریالیستی ایاالت متحده و اتحادیه ۰۹۵۵سا  

ای ترکیه، قطر، عربستان و اسرائیهل فضهایهی بهرای            ی منطقه پشتوانه

شروع جنگ داخلیِ فرسایشی در سوریه را فراهم آورد. در این میان به   

ی کُردنشین در شما  سوریه و روابطش با نیروههای   تحلیلِ سه منطقه

پردازیم. با اعتمادی که دولت سوریه نسبهت    داخلی و سایر کشورها می

ک دارد، درچنین شرایط بحرانی و جنگی، در سایهر مهنهاطهق       ک به پ

رغم حضهور ُکهردهها در اپهوزیسهیهون داخهلهی و                 موافقت کرده که به

اش مدیریت منهطهقهه را بهه           هماهنگی با ارتش سوریه و حمایت مالی

 ک واگذار کند. ک پ

کهنهد،     ریل راه آهنی که مرز شمالی سوریه را از جنوب ترکیه جدا می   

های دو سوی مرز را قطع کهنهد و ههژمهونهی             نتوانست ارتباط کرمانج

ک هنوز در دو سوی ریل موجود است. ُکردهای سوریهه در سهه           ک پ

بخش مجزا و با فاصله از یکدیگر در شما  سوریه و مرز با ترکیه قهرار     

دارند. مردم کُرد در سوریه جمعیتی کمتر از دو میلیون نفر دارنهد کهه    

همواره در تاریخِ سوریه با انکار و فشار از سوی دولت مهرکهزی روبهرو         

های  اند. کُردها پس از خروج فرانسه و روی کار آمدن ناسیونالیست بوده

عرب، به عنوان هویتی مستقل، کنش سیاسِی مستقهل و مشهخهصهی          

نشین  شدند و یا با اپوزیسیون خارج نداشتند. یا وارد حکومت سوریه می

گهرایهی کُهردی جهذب         کردند. اگر هم به سمهت ههویهت       همکاری می

پیوستند. فشار بر روی کُردها پس از یهافهتهن      ک می ک شدند، به پ می

نفت در این مناطق افزایهش یهافهت. دولهت در آمهار رسهمهی خهود،                  

چندصدهزار ُکرد را از سرشماری حذف کرد و بسیاری از آنان ههرگهز        

تهریهن حهقهوق        ترین و حیهاتهی     شناسنامه دریافت نکردند و از ابتدایی

 شهروندی مانند درمان و آموزش محروم ماندند.

اکثریت جمعیت این سه منطقه، در روستاها یا شهههرههای کهوچهک            

ای این مناطق بهه وضهوح      کنند. با توجه به مناسبات عشیره زندگی می

ی مهردم     ملی بر مردم منطقه حاکم است. درآمد عمده-فضایی مذهبی

ی   از طریق کشاورزی، خرده صنایع تولیدی و خدماتی، نفت و بودجهه    

که بهرای مهیهزان بهاالی        حکومت مرکزی است. این منطقه بیش از آن 

تولیدات کشاورزی نسبت به سایر مناطق و تولید نفتش اهمیت داشته   

باشد، به علت پتانسیل تبدیل شدنش به شاهراهی برای ترانهزیهت بهه       

 سوی اروپا مهم است.

اتحهاد و     ۰۹۵۲ثباتی، در سا    با توجه به فشارهای جنگ داخلی و بی

اتفاق نظر بین احزاب بیشتر شد و اعالم خودگردانی پس از مدتی برای 

ک بسیاری از نیروهای خهود را راههی       ک هر سه منطقه حاصل شد. پ 

سوریه کرد و با تمام توان، سعی در اجرای مد  مورد نهظهر اوجهاالن          

های ملیِ تا کنهونهیِ      های ظاهری این مد  با سایر جنبش نمود. تفاوت 

خاورمیانه مانند کانتون، خودگردانهی و حضهور زنهان در شهوراهها در             

کُردستان سوریه چیزی است که این مد  را برای بسیاری از ناظریهن     

ها به  بیرونی جذاب کرده است. با این حا  در مقاطعی از برخی جنبش

طور مثا  دوران حکومت خلقی یمن جنوبی، مبارزات فهلهسهطهیهن و       

ههای    ایران در کُردستان و ترکمن صحرا با پدیده    ۵4۱4دوران انقالب 

ی زنان یا شوراهای خودگردان محلی ممهکهن اسهت       مشابهی در حوزه

روبرو بوده باشیم، اما هرگز در این سطح در رسانه و به عنهوان بهدیهل      

 مطرح نگردیده است.

ک در ُکردستان سوریه، رادیکالیسهم الزم بهرای          ک های پ اما سیاست

ی   مطرح شدن در سطح یک بهدیهل را نهداشهتهه اسهت. دو مهؤلهفهه                

فرض هرگونه دگرگونهی     اقتصادسیاسی در این میان بسیار مهم و پیش

انقالبی است. نخست اصالحات ارضی در مناطق تحت کنهتهر  اسهت.       

ی خود  داران بزرگ ناحیه د با بزرگان طوایف منطقه که اکثراً زمین ی پ

ای را حهتهی در        هستند، متحد گشته است. بدین دلیل چنین برنهامهه  

تهوری مطرح نکرده است، هرگز دست به چنین اصهالحهاتهی نهزده و           

د دارا بود و تهفهکهر رههایهیِ              ی زند. اگر چنین رادیکالیسمی را پ  نمی

ناسیونالیستی خا  خویش را در پیشبرد اهدافش نداشت، بسیاری از    

ها نه بهرای فهرار بهه           ها و اطراف کانتون روستاهای عربِ مابین کانتون

د این نوع از حهاکهمهیهت را، بهه انهواع                 ی ترکیه بلکه برای اتحاد با پ

 دادند. های سلفی ترجیح می حاکمیت

دومین قضیه بر سر مالکیت خصوصهی اسهت، سهاخهتهار اقهتهصهادی              

داری دولتی با اصالحات نهولیهبهرالهی     پیشاجنگ داخلی سوریه سرمایه

ی کوچک نیز دولتی بهودنهد و بها        متأخر بود. چند چاه نفت و کارخانه 

شهود.    ها تغییری محسوسی در اوضاع مشاهده نمی   اعالم ملی بودن آن

در واقع جایگاه ژئوپلوتیک سوریه مناسبات و ساختهارش را تهعهیهیهن        

کند. هر کشوری وظایفش با منطق سرمایه در جهههان مهنهطهبهق           می

تر حو  مبادالت تجهاری، شهاههراه انهرژی،        شود. نقش سوریه بیش می

صادرات نفت، گاز و فلزات است. کنش اقتصادی اصلی دیگر سوریه در    

حد تولید برخی کاالهای مصرفی داخلی و کشاورزی است. در نتیجه با  

ای روبرو نیستیم. لغهو مهالهکهیهت          سازوکار تولیدی و صنعتی پیشرفته

داری نیست اما بدون لغو مالکیت خصوصی هرگز  خصوصی، لغو سرمایه

د هرگز مباحثی در  ی داری گسست کرد. هر چند پ توان از سرمایه نمی

 این راستا را مطرح نکرده است.

ی مهد        های اقتصادی کُردستان سوریه به شکلی در نطهفهه   سیاست

ی کنفدرالیسم دموکراتیک بسته شده کهه بهه        دارانه اقتصادی سرمایه

شود. ادبیهاِت تهولهیهد         راحتی در ساختارهای جهانی سرمایه ادغام می

گرایان جهان در تجلیل از کُردستان سوریه به دور از وضهع   ی چپ شده

 طلب( به نام تحقق  واقعاً موجود در آن است. چپ اپورتونیست )فرصت
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گهرا     گرا و محهلهی   سوسیالیسم، حاضر به ادغام در هر نوع بدیل جزیی

ی خارجی بهه کُهردسهتهان        های مکرر از ورود سرمایه است. درخواست 

د تبدیهل شهده      ی ی سخنگویانِ پ های روزانه سوریه به یکی از کلیشه

است. نمایندگان کُردستان سوریه سوار بر هواپیمای تور اروپهاگهردی      

های اروپا با رئهیهس    جمهوری و پارلمان های ریاست یک به یک در کاخ

کنند. ههمهان       ها نشست برگزار می جمهور، وزیر یا نمایندگان پارلمان

های مختلف برای تبلیغ و فروش اجنا   ها در مغازهشغلی که بازاریاب

اقتصادی یک منهطهقهه    -دهند، این بار در سطح سیاسی خود انجام می

ها همراه است با تشریهح مهخهالهفهت و           گیرد. این نشست  صورت می

جنگشان با داعش و اسد و طرفداری از دموکراسی. در نهههایهت ههم        

المللی به کُردسهتهان سهوریهه        های بین درخواست اصلی، ورود سرمایه

 است.

ک است و تصمیمات  ک کنتر  و مدیریت منطقه به دست کادرهای پ

کنهد.   ک تعیین می ک کلیدی مانند روابط خارجه و جنگ و صلح را پ

از طرفی هم با تشکیل شوراهایی محلی، مدیریت مسائل جزیی و خُرد 

اند. ُفرم ایهن شهوراهها بهر حسهب              های مختلف مردم داده را به گروه

ای، مذهبی و جنسیهتهی    ی قبلیِ نژادی، قبیله بندیِ تعیین شده تقسیم

است. هویت یک فرد به عنوان شهروند بر حسب نسهبهت خهونهی و          

اکتسابی، حق برخورداری یا سهیم شدن در مدیریت را دارد. برای ههر   

قبیله و گروه، پُستی در نظر دارند و برای زنان همواره چهل درصهد از    

هایی در شوراهای قضایی  بندی هر شورا رزرو است، مشابه چنین تقسیم

 گذاری وجود دارد. و قانون

هامردم بهه شهکهل       های بسیاری، در این کانتون برخالف توهم پراکنی

ک    ک خودجوش قدرت سیاسی و نظامی را در دست نگرفتند و این پ

است که در جایگاه اصلی قدرت، با سازماندهی تشهکهیهالتهی خهود،          

ک  ک هژمونی چنین فرمی را بر منطقه تحمیل کرده است. مقبولیت پ

ی کُردستان سوریه از دیرباز وجود داشته است. با مشهخهص     در منطقه

زده بهه       ک، برخی از جریانات که شهتهاب   ک شدن برخی گرایشات پ

حمایت کامل از آن برخواسته بودند، مدعی بحث خیانت رهبهری بهه     

مردم شدند. عدم درک از وضعیت با تحلیلِ صرف مبتنی بر پهدیهدار،      

ک رهبهری ایهن      ک شود. پ  ای می منجر به چنین مواضع کور سیاسی

مردم را بر عهده دارد و نیروهایش نیز از میان جوانان و ایهن مهردم         

ی بهرخهوردی کهه در             ها و شهیهوه   شکل گرفته است. قوانین، قاعده

کُردستان سوریه شاهد بودیم نه از د  مبارزات بلکه متأثر از تفهکهر و     

ی کنفدرالیسم دموکراتیک است. مجهالهس،     ک یعنی پروژه ک روش پ

بینی و خهط   الساعه درست نشدند بلکه همان جهان خودبخودی و خلق

گیریش را به  ی چندساله، رهبری شکل ک در یک پروسه ک سیاسی پ

دست گرفت و به آن جهت داد اما بحث اصلی ما بر سر مردمی بهودن    

شان نیست. بحث بر سر ماهیت طبقاتهی    ک و یا توانایی مبارزاتی ک پ

این جریان و جنبش است و اینکه آیا چنیهن رونهدی در درازمهدت          

کند؟ جواب ایهن سهؤا  در        منفعت فرودستان کُردستان را حفظ می

ههای عهمهلهی و          گیری شود بلکه در موضع د یافت نمی ی شعارهای پ

 یافتنی است. های چند سا  گذشته دست هایش در بزنگاه واکنش

های خیابانی در سوریه، ُکردها با خشونهتهی کهمهتهر         در آغار درگیری

نسبت به شهرهای حسا  سوریه راهپیمایی برگزار کردنهد. پهس از        

هها در حها           بهنهدی     چند ماه که دخالت خارجی شروع شد و صهف 

ها گروه و حهزب     ی خود بودند، فضا آماده گشت و ده گیری اولیه شکل

کُردی اعالم موجودیت کردند. این نوع از اتحاد فزاینده میان مهردم و     

باشد، به هیچ عنهوان درازمهدت      احزاب که خاصیت شرایط جنگی می

که اعالم خودگردانی رسمیهت   ۰۹۵۲نبوده و قابل اتکا نیست. در سا  

های بینابینی کُردستان سوریه نیز آغاز شد.  گیری یافت، روابط و موضع

گری ایران، در سفر صالح مسلم )رههبهر     ی نخست با میانجی در مرحله

ک با حضور رسمی خود در اپوزیسیون داخهلهی    ک د( به تهران، پ  ی پ

الپارتی سوریه موافقت کرد. در طرف مقابل، طرفداران بارزانی در حزب 
قصد حضور در اپوزیسیون خهارجهی را داشهتهنهد.             کُردستان سوریه

همکاری با شورای ملی سوریه که در ترکیه مستقر است و از نیروههای  

ی    ترین منازعه اخوانی و لیبرا  تشکیل شده است، برای کُردها به مهم

 داخلی تبدیل شد.

که ترکیه روابطش را با اقلیم کُردستان حسهنهه کهرد،       ۰۹۹4از سا  

های تاریخهی دوبهاره      ک به شدت نسبت به اقلیم برآشفت و زخم ک پ

ک، در   کی پارت دمهوکهرات و پ         ی منازعه سر باز کردند. در ادامه 

های این دو گرایش عمده باعثِ فراهم شدنِ فضای جنگ  شنگا  رقابت

ها و اظهههارات        دیگری شده است. این واقعیت را به سادگی در بیانیه 

توان مشاهده کهرد.   هایشان می ی این احزاب و رسانه مسهوالن بلندپایه

هایی در  در کُردستان سوریه این نزاع به پشتیبانی و برگزاری کنفرانس

اربیل از سوی پارت دموکرات برای حمایت از الپارتی، کارتِ بازیِ پارت 

ک به شکل نهیهابهتهی      ک دموکرات در سوریه، در مقابلِ کارتِ بازیِ پ

ک پیروز شد. الپارتی ههم    ک بار بالعکسِ شنگا ، پ ادامه یافت؛ اما این

به عنوان کارت بازی بارزانی در سوریه در روند چند سا ِ اخیر نقشهی  

بندیِ سنهتهیِ شهکهل        را نتوانست ایفا کند. این قضیه به همان تقسیم 

گردد. خرده جریانهات    ی این احزاب باز می ی مناطقِ زیر سیطره گرفته

ها در کُردستان سوریه شکل گرفتند که در مهیهان    دیگری در این سا 

ک و پارت دموکرات پشت یکهی را     ک د و الپارتی یا همان پ ی نزاع پ

 ۵۱۹هایشان ادغام شدند. ماجرای ارسا  سالح و   گرفتند و در سیاست

نیروی نمایشی پیاده نظام از سوی اقلیم به کوبانی نهیهز، بهه دلهیهل          

مخالفت ترکیه با آمریکا برای ارسا  مستقیم سالحی که ممکن بود در 

 ک سربازان تُرک را هدف قرار دهد، صورت گرفت. ک آینده در دست پ

ی نه جنگ، نه صلح گذاشت. در جنگ با   د سیاست خود را بر پایه ی پ

ها و ارتش آزاد از ارتش دولت سوریه دفاع نکرد. از سوی دیگر   اسالمی

های مقطعی گردیهد، بهرای      در مقاطعی با ارتش سوریه دچار درگیری

هایی در حَسَکه، شهری در جنوب جزیره  مثا  چند بار چنین رویارویی

که کنترلش بین کُردها و دولت تقسیم شده است، تعدادی کشته بهر    

د یها دولهت      ی ها بر سر کنتر  منطقه توسط پ جای گذاشت. اختالف 

که ساختار  اسد، به دلیل شرایط جنگی سربسته مانده است. جالب این 

بوروکراتیک تغییرات محسوسی ندارد و همان روش دولت سهوریهه را     

برد و سر ماه کارمندان کردستان سوریه حهقهوقشهان را از           پیش می

 کنند. دمشق دریافت می

د با ارتش آزاد سوریه از هر دو  ی از سوی دیگر، گاهی خبر همکاری پ

رسد. در عفرین به دلیل همسایگی با نیروهای ارتش   گروه به گوش می

 ای داد که  ها بیشتر است. ارتش آزاد سوریه نیز بیانیه آزاد این همکاری
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کِ سوریهه در     ک داند. بخصو  پ  خود را در آزادیِ کوبانی شریک می

ی صلح و سازش با ترکیهه و بهه        های اوجاالن و پروسه راستای فرمان

ی اردوغان، همکاری با ارتش آزاد را عهلهیهه       دست آوردن د  شکسته

های جنگی در آن منطهقهه،    پذیرد. تحلیل جزییِ تاکتیک  ها می اسالمی

بهاشهد.    تر از این نوع تحلیل کلی و استراتژیک نیروها می بسیار پیچیده

 شود. حتی گاه ارتش آزاد با النصره علیه کُردها متحد می

توجهی به سرنوشت سایر مردم سوریه در عمل با موضع بینابهیهنهی     بی

ای نیز نسبت به داعش  طرفانه د همراه شد. حتی در آغاز موضع بی  ی پ

وجود داشت، داعشی که در رقه و بیخ گوش کوبانی تهأسهیهس شهد.       

توان با داعش بعد از اعالم خالفهت   اش را نمی گیری داعش قبل ازقدرت

د فرصت رابرای تقویت داعش فراهم کهرد.   ی تفاوتی پ مقایسه کرد. بی 

ک تا توان داشت، جنگجو به کوبانی فرستاد. جز چند صد نهفهر       ک پ

ی مردم، شهر را تخلیه کردند. در همین شرایط بود کهه دسهت         همه

ی اروپا دراز شد. روزگاری نه چندان دور     کمک به سوی ناتو و اتحادیه

مردم علیه حضور ناتو در هر کشوری تظاهرات میلیونی در جهان به راه 

انداختند ولی در ماجرای کوبانی دنیا وارونه شد. همهه دسهت بهه          می

 دامن ناتو شدند که به خاورمیانه بازگردد؛ بلکه ناجیِ بشریت باشد.

ک از آمریکا بهرای تهقهویهت          ک با شروع درگیریِ کُردها با داعش، پ

کند. آمریکا نیز شرط چنین کهاری را      نیروهایش درخواست کمک می

دوری از دولت سوریه و پیوستن به ائتالف میهههنهِی سهوریهه بهرای           

د هرگونه ارتباط با دولت سوریهه را     ی کند. پ  سرنگونی اسد اعالم می

نشینی داعش روابطش را بها ارتهش آزاد        شود و پس از عقب منکر می

 گسترش داد.

با آن همه بمب که از سه طرف، غیر از گذرگاه مرزی شما  کوبانی بها  

ترکیه، داعش بر سر شهر ریخت و آن همه بمبِ هواپیمای ائتالف ضد 

داعش که بر سر شهر ریخته شد، به شکلی که بیشتریهن عهمهلهیهات        

هواییِ ائتالف ضد داعش در کوبانی انجام شده است، تنها یک ویرانه پر 

های کار نکرده به نام شهر کوبانی باقی ماند. بارزانی   ها و مین از موشک

تر از ههمهه      تنها کُردی نبود که از ائتالف تقدیر و تشکر کرد. مشخص 

بار دیگر نهیهروههای مها از         »   د برای آزادی کوبانی است: ی ی پ بیانیه
المللی به خاطر انجام حمالت هوایی علهیهه تهبهههکهاران،          ائتالف بین

الهفهرات و      سپاسگذارند. همچنین مراتب تشکر خود را از نیروی برکان 
های وابسته به ارتش آزاد که در کنار ما مبارزه کهردنهد، اعهالم         گروه
رسان مها   ی کُردستان که یاری داریم. همچنین از برادران پیشمرگه  می

راسهتهی      به » .های داعش بودند، سپاسگذاریم در جنگ علیه تروریست

ِک سوریه از ماهیت داعش خبر دارد؟ آیا هنوز داعهش را یهک          ک پ

دانهد؟  خودی و تفوق اسالم سلفی بر اسهالم نهو مهی          ی خودبه پدیده

ی خاورمیانه با ظهور  های وارداتی از ناتو به منطقه ها و خشونت سیاست

انگیزتر از همه زمانی که داعهش از سهه        ارتباط است؟ و غم داعش بی

کرد، این ترکیه بود که مرز خود را بهر روی     طرف به کوبانی حمله می

رسانی باعث مرگ و    ی کوبانی بسته بود و با جلوگیری از کمک منطقه

ک شد اما انور مسلهم   ک ویرانی کامل شهر و فشار بسیار بر نیروهای پ

ی شهرق در         کِ کوبانی در مصاحبه با روزنامهه  ک رئیس تشکیالت پ

 کند: گونه ترکیه را توصیف می ، این4۲اسفند  4تاریخ 

ها محاصره شده بود و تنههها    کوبانی از سه طرف توسط داعشیشرق:  « 

راه کمک به شما ترکیه بود. چه شد که آنکارا نهایتًا بهه نهیهروههای          
پیشمرگه اقلیم کُردستان عراق اجازه داد تا از طریق خاک ترکیه وارد   

 کوبانی شوند؟ هدف دولت ترکیه از این اقدام چه بود؟
ی خودگردان کوبانی، ههمهواره    عنوان مسووالن منطقه انور مسلم: ما به 

ایم ترکیه را مانند برادر و دوست در نظر بیاوریم و معتقدیم  تالش کرده
توانیم بر اسا  مبانی ارزشمندی همچون برادری، دموکراسی و  که می

حسن همجواری، با هم رابطه برقرار کنیم. اگر دولت ترکیه مجوز عبور  
ی    کرد، ههمهه   ی اقلیم کُردستان عراق را صادر نمی نیروهای پیشمرگه

رسید که رفتار ترکیه تفاوتی با اقدامات داعهش   جهان به این نتیجه می
ندارد. به همین دلیل، ترکیه به عنوان عضوی از پیمان ناتو، بهه ایهن        
شکل موضع گرفت و اجازه داد که نیروهای پیشمرگه اقلیم، از ترکیهه  
عبور کرده و وارد کوبانی شوند و معتقدیم که این اقدام ترکیه، بسهیهار   

توانیم در آینده هم به خوبهی   کنم ما می ارزشمند و مثبت بود. فکر می 
با ترکیه همکاری کنیم، با هم رابطه برقرار کنیم و شرایط مثبتهی بهر     

 »روابط ما حکمفرما شود.

های درست ترکیه، در راستای سیاسهت   تمجیدات انور مسلم از انتخاب

ی تخطی از این سیاست کلی را به  ک با ترکیه است و اجازه ک صلح پ

 دهد، حتی اگر به قیمت ویرانی و مرگ تمام شود. خود نمی

ی جنگ کوبانی با فشارهای افکار عمومهی   در همین شرایط و در میانه

باالخره پارلمان اقلیم کُردستان عراق پس از دو سا ، خوگهردانهی در     

ک و اقلیم به حهدی     ک ها میان پ پذیرد. تنش  کُردستان سوریه را می

د( و مسهعهود       ی ی دیدار صالح مسلم )رهبر پ  بود که زمانی که شایعه

 ۵۲4۰بارزانی )رهبر پارت دموکرات ُکردستان عهراق( در آذرسها             

د در اقلیم کُردستان عراق  ی پخش شد، دکتر جعفر عکاش، نماینده پ

چنین چیزی صحت ندارد و دیهدار بها       «در گفتگو با کُردپر  گفت:  

ی صالح مسلم نیست. اساساً صالح مسلهم کهاری بها          بارزانی در برنامه

صالح مسلم و بارزانی چندین سا  سطحی باال از تنش با   »اقلیم ندارد  

این وضعیت به حدی شدید بود که اقلیم برای یکدیگر را تجربه کردند.  

جلوگیری از عبور و مرور، در مرز میان کُردستان عراق و کُهردسهتهان      

ی حمایت و    مهر سا  بعد و به بهانه ۰۰سوریه خندق حفر کرد، امادر 

روند و نیروی نمایشی برای کوبهانهی    نجات کوبانی به دیدار یکدیگر می

 یابد. شود. این اتحاد و ائتالف در اینجا پایان نمی فرستاده می

دو  ک و پارت دموکرات کم شده است، اما به راستی این ک های پ تنش

چه نقشی در آینده دارند؟ پاسخ به این سؤا  در راستای منطق کهاخ    

ی صهلهح        شود که با طی کردن پروسهه  بینی می گونه پیش سفید این

ک و اقلیم روابطشان رو به بهبودی پیش رود و  ک ک و ترکیه، پ ک پ

از طریق مسعود بارزانی کُردهای سوریه به شکل کامل به اپوزیسهیهون   

ی رفت کهه جهامهه     می ۲سوریه بپیوندند که این امر در کنفرانس ژنو 

ک هیچ تعهد محکمهی بهرای      ک عمل به خود بپوشد. در این میان پ 

شود که به سادگی با ترکیه به  همراهی اسد ندارد، لیکن راضی هم نمی

 توافق برسد.

ی سوریه، ترکیه متحدان بارزانی در سوریه را به  در ابتدای شروع پروژه

آمریکا فرستاد و آمریکا نیز برای حضور در اپهوزیسهیهون ضهد اسهدِ          

های کُردها  تشویقشان کرد. آمریکا با این گروه  »انجمن میهنی سوریه«

 به توافق رسید که فعالً تا سقوط بشار اسد از حقوق کُردها دم نزنید
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ها نیز به  شان پس از تغییر رژیم را داده بود. آن ی احقاق حقوق و وعده

های اپوزیسیون  های عرب این انجمن پیوستند. لیکن همواره با سیاست 

هایهی   ها آموزش اند. آمریکا در ترکیه به این گروه  و ترکیه در تنش بوده

هها را بهرای        ، آن»ابتکار عمل، مشارکت خاورمیانه«داد و در طرح  می

کرد، اما پس از مدتی متوجه شد که این گروه  د آماده می ی مقابله با پ

د ضعیف است و حهتهی یهک         ی در مقابل سازماندهی و تشکیالت پ

د را در دستور کهار   ی شبکه و تریبون تبلیغاتی ندارد. پس مذاکره با پ 

 قرار داد.

ی خود را با وزارت  د گفتگوهای مخفی دو ساله ی در چنین شرایطی پ

ی مهحهرمهانهه بها وزارت             بخشد. رابطه  ی آمریکا رسمیت می خارجه

ی آمریکا از دو سا  قبل آغاز شده بود، اما آمهریهکها ههرگهز           خارجه

ک دور بزند  ک خاطر پ چون ترکیه را به تواند متحد قدرتمندی هم نمی

ی گفتگوهها   و قبل از شروع ارتباط مخفی، ترکیه را خبردار و از پروسه

کند. طبق گزارش فارین پالسی، رابرت فورد سفیر پیهشهیهن      مطلع می

نمایهد.   د اعالم می ی آمریکا در دمشق شروع ارتباط را به درخواست پ

ی گفتگو را بها   دهد که پروسه ترکیه پس از اطالع به آمریکا هشدار می

احتیاط انجام دهد تا طرف مقابل بر ضد دولهت ایهن کشهور از آن            

ک  ک توان از نفوذ پاستفاده نکند. ترکیه بر این امر آگاه است که نمی 

د و      ی   جلوگیری کرد، بنابراین در صددِ نهایت استفاده از نزدیکی پ  

 آمریکا است.

ترین مرد قندیل و    در همین زمان و در سوی مقابل، جمیل بایک مهم

ی صلح با ترکیه مشهکهوک    دوست نزدیک جمهوری اسالمی، به پروسه

درصد از    ۱۹«گوید:   ک می ک ی جایگاهش در پ است. اوجاالن درباره 
درصد از تهوان     ۰۱ک را من ایجاد کردم.   ک ی توان و امکانات پ همه

حزب، مرهون خون و تالش رفقای ماست ولی جمیل بهه تهنهههایهی        
امها     » درصد مابقی قدرت و امکانات ما شده اسهت.     ۰۱موجب ایجاد 

گیرد و    ک دوپهلو و مبهم موضع نمی ک بایک بالعکس سایر رهبران پ

ک    ک   ی دی تسایت، موضهع پ    رُک و راست در جوابِ سؤا  روزنامه

 کند: نسبت به امپریالیسم را روشن بیان می

تسایت: آیا آمریکا این را فهمیده است که بدون کُردها ]اوضهاع       دی« 
 رود؟ چراکه تاکنون اینطور پیش نرفته است.پیش نمی

هها در     ترین قدرت خاورمیانه هستند. آن  بایک: امروزه کُردها دینامیک 
اند. اگر  اندو بهتر از هر کس دیگری سازماندهی شدهترینجنگ مصمم
هها   تواند که آن خواهد که در منطقه به سیاست بپردازد، نمیآمریکا می

پیمانی را علیه داعش به وجود آورد و      را نادیده بگیرد. آمریکا یک هم 
شود. آیها ایهن         پیمانی تنها با کمک کُردها است که موفق می این هم

تواند به نتیجهه  ها با کُردها می پیمانی بدون داشتن ارتباط آمریکایی هم
تواند به حمایت ترکیه از داعش ک چگونه می ک برسد؟ آمریکا بدون پ

ک  ک خواهد بدون پ خاتمه دهد؟ این ناممکن است. آمریکا چگونه می 
شود. اروپا بدون ما اش در خاورمیانه برسد؟ بدون کُردها؟ نمیبه اهداف
خواهد که به وابستگی خود به گاز روسیه پایان دههد؟ راه       چگونه می

نفت خام و گاز به دریای مدیترانه از روژآوا )ُکهردسهتهان سهوریهه(             
گذرد. اگر توانایی حفظ امنیت این راه وجود داشته باشد، اروپا ههم    می
 »تواند که نفس راحتی بکشد.می

ک است. داشتن نقش بیشتر در منطقه و در       ک این همان خواست پ

این راه آمریکا و روسیه فرقی ندارد. حتی حاضر است بها دشهمهنهان          

ی    دیرین خود، مسعود بارزانی و اردوغان، دست دوستی دهد. پهروژه    

ک برای نزدیک کردن این  ک کوبانی فرصتی طالیی بود که آمریکا و پ

ک کدو خط بیشترین استفاده را از آن ُبردند. از سهوی دیهگهر پ            

تواند تروریست هم نباشد و در عوض یک حزب دمهوکهراتهیهک و        می

گهونهه    ی بزرگ باشد. همان  ی خاورمیانه متحد خوب آمریکا برای نقشه

که در عمل، با حمله به چند شهر و پایگاه داعش در اسهتهان رقهه و        

حمایت هوایی آمریکا نشان داد که آمریکا الزم نیست فعالً ارتش خهود  

ک و سایر نهیهروههای مشهابهه         ک ی خاورمیانه کند، پ را دوباره روانه

توانند، نقش پیاده نظام نیابتی آمریکا را بیابند. اما در جدا  قندیل   می

و آنکارا، جلب رضایت ترکیه برای آمریکا از اولویت باالتری بهرخهوردار   

است و در چنین شرایطی آمریکا اجرای سیاست متعارض با ترکیه را   

 تواند در دستور کار خود قرار دهد. نمی

تر از بسیاری، دیوید رومانو طی دیداری که از قنهدیهل    بینانه و چه واقع

ی کوبانی در گزارشش، آب پاکی بهر روی       داشت و در گرماگرم قضیه

راستا با نظر جمیل بایک به  ریزد و هم ها می ی سوسیالیست دست همه

 رسد: این نتیجه می

ی سالح و حمالت پشتیبانی هوایی از مدافعان کوبانی  آمریکا در ارائه» 
قدمی درست برداشت. واشنگتن باید این نکته را درک کند کهه ایهن      

پیمانی بسیار نزدیک برای آمریکا تبهدیهل    جنبش احتماالً بتواند به هم
پیمانانی که قبالً آمریهکها بها       تر از هم شود؛ بسیار نزدیک حتی نزدیک

 ».ها همکاری داشته است آن
سوسیالیسم ناتویی در کُردستان سوریه در هر سطحی که خود را بهه    

نمایش بگذارد به دلیل نسبتش با امپریالیسهم در عهمهل تهوانهایهی             

ی انباشت و نفی سرمایه را ندارد و در نهایت ناگزیر  جلوگیری از پروسه

 به ادغام در ساختار جهانی سرمایه خواهد بود.
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 ای تقابل کوبانی و داعش: از واقعیت تا مسخ رسانه

 رسانه: روشنگر حقایق یا پوششی ارتجاعی؟

کنیم، در واقع از چه چیزی صهحهبهت     وقتی از رسانه صحبت می

کنیم؟ این رسانه قرار است میانجی چه چیزی شود؟ تعریفهی   می

ای  نماید که رسانه مجموعه مقبو  و اولیه از رسانه این چنین می

هایی نوشتاری، صهوتهی و تصهویهری از            ی داده است که با ارائه

رسانی در مورد آن رویهداد بهه      رویدادی مشخص سعی در اطالع

رسانهی، رسهانهه       مخاطبان خود دارد؛ اما آیا در این فرآیند اطالع

صرفاً مجرایی است برای رسیدن واقعیت به دست مخاطب؟ بهه    

بیانی دیگر، آیا نوع دریافتی که مخاطب از رسانه دارد مستقل از   

تر شدن موضوع به دو تهیهتهر         عملکرد رسانه است؟ برای روشن

اند تهوجهه    ی واحد را پوشش داده خبری زیر که هر دو یک واقعه

 کنید:

 خشم هواداران روسیه از کشتار شهر اودسا. ۵
)http://www.bbc.com/persian/

world/2014/05/140503_u07_ukraine_odessa_death_an
ger( 

 !ی خون . حرکت اوکراین در مسیر دریاچه۰
)http://www.hafteh.de/?p=67156( 

مهه     ۰هر دوی این خبرها قرار است رویدادی را که در تهاریهخ     

 -واقع در جنوب غربی کشور اوکرایهن -در شهر بندری اودسا ۰۹۵۲

اتفاق افتاده است، به مخاطب خود اطالع دهنهد. حها  سهعهی          

بار و از طهریهق ایهن           عنوان مخاطبی که برای اولین کنیم به می

شود، این خبرها را تحلیل کرده و تأثیر  خبرها از واقعه با خبر می

 ی دریافت وقایع بررسی کنیم: رسانه را در نحوه

گونه که از سرتیتر آن نیز مشهخهص    . در این خبر همان ۵ 

ای از مردم نسبت به  است، تمرکز اصلی بر اعتراضات عده

باشد و    کشتاری که روز قبل در این شهر اتفاق افتاده می

نهفهر      9۰نه خود کشتار. هرچند که در ادامه با اشاره به    

که دولت اوکراین دو روز عزای عمومی اعهالم   کشته و این

کرده و دولت روسیه به بازماندگان تسلیت گفتهه اسهت،     

سعی در القای حس تأسف در مخاطب را دارد امها در          

نهایت با تقلیل دادن سوزانده شهدن و مهرگ فهجهیهع            

ههای خهونهیهن و            قربانیان به کشته شدن در درگیهری 

شهده در جهریهان           نفر قربانی کشته 8۹ی آن با  مقایسه

اعتراضات چند ماه گذشته که مهنهجهر بهه بهرکهنهاری            

ی جمهور قبلی شد، این واقعه را نه یهک فهاجهعهه       رئیس

بار اما طبیعی در ایهن روزههای        انسانی که اتفاقی تأسف

کننهده   داند؛ و اما دلیل این کشتار شوکه ناآرام اوکراین می

و    “ طهلهب طهرفهدار روسهیهه           جدایی” را تقابل دو گروه 
دانهد.     ها می و درگیری بین آن “ طرفداران اتحاد اوکراین” 

 طلبی و بار مثبت اتحهاد که بگذریهم،   از بار منفی جدایهی

 

ی  شدگان را نتیجه ی جالب این است که تعداد کشته نکته 

کهه     داند، بدون ایهن  درگیری خونین بین این دو گروه می

کدام را مقصر یا قربانی این درگیری معرفهی کهنهد.       هیچ

گویا آمار قربانیان دو طرف به هم نزدیک است و روشهن    

نیست که کدام طرف عامل ایجاد درگیری بوده است. در    

این میان مشخص نیست چرا فقط بازماندگهان طهرفهدار      

اند. گویا مهطهابهق     روسیه از این واقعه خشمگین و ناراحت

این روایت، بازماندگان طرف مقابل از مرگ عهزیهزانشهان    

ی راهپیمایی خیابانی ندارنهد    خوشحا  هستند یا حوصله

ی در انتها با اشاره به گفتگوهای تلفنی وزرای خهارجهه      

ی ایهن    حل رفع ههمهه     آمریکا و روسیه در این مورد، راه

های بهزرگ     ها و کشتارها را در گرو تفاهم قدرت خشونت

 داند. می

. از همان سرتیتر خبر تفاوت آشکار است. تمهرکهز بهر        ۰ 

بهه     “ ی خون دریاچه” شدت فاجعه با استفاده از اصطالح 

خوبی مشهود است. در ادامه با شرح کهامهل درگهیهری          

شود که گروه افراطی که در باال طهرفهداران      مشخص می

شدند، با محاصره کهردن گهروه      اتحاد اوکراین خطاب می

ی کوکتل مولهوتهوف    وسیله مقابل در ساختمان اصناف، به

ی  اقدام به آتش زدن ساختمان مذکور کرده که در نتیجه

آن افراد داخل در اثر سوختگی، خفگی و یا بعد از پهرت    

انهد.     کردن خود از طبقات باالی ساختمان جان سهپهرده  

نفر اعالم شد کهه     9۶ها در این خبر  همچنین آمار کشته

مدتی بعد مشخص گردید که آمار منتشر شده غلط بهوده  

نفر است. در ادامه نیز با نقل قولهی    ۵۵۶و تعداد قربانیان 

پهس از    " ی فنالند با این مضمون که  از وزیر امور خارجه

این واقعه مشخص شد که تعدادی از نیروهای مخالف نهه  

“ طرفدار روسیه هستند و نه طهرفهدار دولهت اوکهرایهن         

شناختی متفاوت با خبر قبلی نسبت به نیروهای مخالهف  

 دهد. دولت به مخاطب ارائه می

رسانی را    توان تفاوت آشکار این دو نوع اطالع به سادگی می

کهنهد،      در نوع دریافتی که مخاطب از هر خبر کسهب مهی    

ها فهقهط خهبهرههایهی            متوجه شد. در حالی که این نمونه 

ها رویکردی متقابل و  اند و مخاطب در مواجه با آن نوشتاری

تری در به چالهش کشهیهدن       دو طرفه داشته و قدرت بیش

روایت ذکر شده از این رویداد دارد. در مقابل، اخبار صوتهی   

و تصویری با ابزارهای قدرتمندتری همچون لحن گویهنهده،   

ی چینش تصاویر و مهواردی از ایهن          موسیقی متن، نحوه

دست به مراتب قدرت بیشتری در تأثیرگذاری و القای نهوع  

 خا  روایهت خود از واقعه را بر ذهن مخهاطب دارند. حها  
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که تأثیر عملکرد رسانه را با اشاراتی مختصر به یک مورد منفهرد بهر      

بینیم، سؤا  اینجاسهت   نوع دریافت مخاطب از هر رویداد مشخص می

که رسانه مخاطب خود را در مقابل چه برداشتی از واقهعهیهت قهرار           

ها در چینهش اخهبهار و         ی عملکرد رسانه دهد و چه عواملی نحوه می

دهی مشخص به مخاطب را  ی تفسیر این اخبار در راستای جهت نحوه

 کنند؟ تعیین می

توان در چارچوب قوانین بازار و    ها را می اولین پاسخ برای این پرسش

سازی جست. در سیستم حاکمِ حا  حهاضهر بهر دنهیها کهه                 کاالیی

تریهن   ها همچون عمده سازی یکی از ارکان مهم آن است، رسانه کاالیی

ی کاالهایی در اختیار مخاطبان  فروشندگان بازار خبر، اخبار را به مثابه

یا بهتر است بگوییم مشتریان خود قرار داده و طبعاً برای دیده شهدن    

توسط مخاطب یا فروش کاالی خود نیازمند توجه به نگاه مخاطهب و    

ی او در توجه به اخبار و رویدادها هسهتهنهد؛ بهنهابهرایهن             نوع سلیقه

ی های خصهوصهی در نهحهوه         ها به خصو  رسانه گردانندگان رسانه

های خود توجه خاصی به نگاه مخاطب نسبت به اخبهار   عملکرد رسانه

سازی خبر نهامهیهد، نهقهش         توان آن را کاالیی دارند. این عامل که می 

ها دارد؛ امها ایهن          گذاری رسانه مهمی در تعیین استراتژی و سیاست

سهازی بسهیهار       ی ماجرا نیست و تقلیل دادن این قضیه به کاالیی همه

انگارانه است. در واقع قدرت زیادی که رسانه در خلق تصاویهر و      ساده

مفاهیم از وقایع دنیا دارد، آن را تبدیل به ابزاری بسیار قدرتمندتهر از    

ها و به خصو   کند. رسانه  یک بازار خبری صرف برای کسب سود می

های مهههم ایهدئهولهوژیهک          های دولتی، یکی از ساز و برگ رسانه کالن

ها هستنهد.   های مهم آن برد اهداف و سیاست ها در راستای پیش دولت

های جریان اصلی نقش بسیار مهمهی در     رسانه در سطحی باالتر، کالن

حفظ نظم موجود و مشروعیت بخشیدن به آن در ذهن مخاطب دارند. 

ها با وارونه جلوه دادن وقایع و پوشاندن بسیاری از    در واقع این رسانه

ای و   موارد اصلی و رادیکاِ  هر واقعه و تمرکز بر مهواردی حهاشهیهه        

اهمیت، سعی در منحرف کردن ذهن مخاطب و جلب توجه او بهه       بی

هها  تصویری دروغین، ارتجاعی و وارونه از این وقایع دارند. این رسهانهه   

ی مهمی چون جهنهگ،      ایِ ساختاری و رادیکا  هر واقعه عوامل ریشه

درگیری، فالکت و هر نابسمانی دیگری را که همانا مالکیت سرمایه نه 

فقط بر ابزار تولید که بر جان و مها  و در یهک کهالم هسهتهی                    

چون بهنهیهادگهرایهی         هاست، نادیده گرفته و با طرح مسائلی هم انسان

چنینهی   سازی اختالفات قومی و مذهبی و موارد این اسالمی و برجسته

ها از مواجه با حقیقتی دارند که آشهکهار      داشتن توده سعی در دور نگه

های نظم موجود و گهردش   شدنش همانا موجب تردید و تأمل بر بنیان

 شود. ی چرخ سرمایه می خردکننده

آور خهود       گستر و رشد سهرسهام     ی جهان سرمایه برای تثبیت سلطه

ی سیاست، فرهنگ، هنر و در کهل       نیازمند تغییرات زیادی در عرصه

باشد. این نیاز به تهغهیهیهرات         ی دنیا می روبناهای ساختاری در عرصه

ناپذیهر   ی ابعاد را اجتناب قدر سریع است که خشونت در همه گاهی آن

تر این  برد هرچه سریع کند. برای پذیرش این حجم خشونت و پیش  می

تغییرات، باز هم دست به دامان رسانه شده و از این سالح نهیهرومهنهد     

کند. رسانه باز هم با قراردادن حهایهلهی        خود با تمام توان استفاده می

میان مخاطب و واقعیت، او را از حقیقت موجود دور کرده و به سمهت  

دهد که برای حرکت سرمایه در جهت تعهیهیهن     آن تصویری سوق می

جا، هم تصویری طبیعی و    شده، مورد نیاز است. در واقع رسانه در این 

عادی از واقعیتِ غیر عادیِ اتفاق افتاده برای مخاطبِ نهاظهر فهراههم       

ی واقعه را مجاب به حرکت در    کند و هم مخاطبِ حاضر در صحنه می

 کند. برد اهداف خود می جهت پیش

تحوالت اخیر خاورمیانه و به خصو  رویدادهای مربوط به جنگ در   

ی  ای تصادفی و نتیجه کوبانی و حمالت داعش به این شهر را چه واقعه

های نظم سرمایه بر زندگی مردم در این منطقه بدانیم و چه  نابسامانی

برد نیازههای   ای امپریالیستی و از پیش طراحی شده جهت پیش برنامه

جدید سرمایه، در هر صورت نیاز به حضور رسانه و ایفای نهقهش آن       

کند. در ادامه به صورت خا  به ایهن     ها را ایجاب می برای فریب توده

 پردازیم. موضوع می

*** 

ای آن نیاز نیست  های رسانه برای یادآوریِ رویدادهای کوبانی و پوشش

خود را به دردسر بیاندازیم، کافی است قدری به عقب برگردیم، یعنهی  

ی کوبانهی شهدت      که محاصره ۵۲4۲اواخر تابستان و اوایل پاییز سا  

ها  گرفت و خبرهای مربوط به کوبانی آرام آرام بیشتر فضای خبرگزاری

های تلویزیونی و رادیویی گهرفهتهه تها        های مختلف را از شبکه و رسانه

، بهه     Facebookهای اجتماعی مانهنهد   های اینترنتی و شبکه سایت

 :داد خود اختصا  می

شبحی در حال تسخیر خاورمیانه است: شبح کوبانی!...طرر        «

ی متحد میان کوبانی و فلسطین...تراژدی کوبانی و لرزوم      جبهه
های کمونیستی در منطقه...ما صردای غرر            استقرار دولت

های ستارخان و هزاران انقالبی دیگر را در کروبرانری         گلوله
 »شنویم... می

محافل دانشجویی و روشنفکری به شدت تحت تأثیر حهوادث اتهفهاق      

افتاده در کوبانی بودند و تعدادی از دانشجویان در قبا  ایهن حهوادث     

موضع گرفته، بیانیه منتشر کرده یا تجمع و همایشی برگزار کهردنهد.     

روشنفکران و فعاالن اجتماعی هم در رقابتی تنگاتنگ برای نشان دادن 

حمایت خود از این یگانه سمبل رهایی بشریت، در صدور بیانیه، انتشار 

گرفتند. این مهوج حهمهایهت و           مقاله و اعتصاب غذا از هم پیشی می

ی مردم، به خصو  مهردم مهنهاطهق          دلی آرام آرام به میان توده هم

کُردنشین نفوذ کرد و این شهرها از سنندج، مهاباد و کرمانشاه گرفتهه  

تا پایتخت ایران و مقابل ساختمان سازمان ملل متحد در تهران، یکهی  

هها و    ی زیادی از مردم در خهیهابهان      پس از دیگری شاهد حضور عده

ی جهالهب        میادین برای اعالم همبستگی با مردم کوبانی بودند. نکته 

اجتماعی و به خصو  نیروهای چپ  -حضور بسیاری ازفعالین سیاسی

گذراندند، بود که با بررسهی وضهعهیهت        منفعلی که در انزوا روزگار می

ی رهایی با شور و شهوقهی        موجود و تشخیص کوبانی به عنوان نقطه

ک پیوسته و با حضهور در       ک های پ مضاعف به صف حامیان سیاست

بهخهشهی       تجمع مردم و سر دادن شعار در جهت نشان دادن رههایهی  

مقاومت کوبانی، تصویری رادیکا  و انقالبی از وقایع کهوبهانهی ارائهه         

 دادند. می
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ها، نقش زنان در این جنگ و برجستهه   گیری ی این موضع در کنار همه

ای به آن  ها توجه ویژه کردن نقش آنان یکی از مواردی است که رسانه

نشان دادند. بیشتر مفسران از آن به عنوان یک انقالب فرههنهگهی در       

ههای  خصو  نقش زنان در جامعه یاد کرده و حضور زنان در جهبهههه   

های  ی عرصه جنگ علیه داعش را مصداقی بر حضور فعا  زنان در بقیه

زندگی در این جامعه دانسته و از آن به عنوان الگوی مناسبهی بهرای     

های تصویری بهر روی       ی رسانه کردند. توجه ویژه  سایر جوامع یاد می

ای بهود. در ایهن           جویان زن، قسمت دیگری از این مانور رسانه جنگ

تصاویر با نشان دادن دختری که پشت یک تیربار ایستهاده و ههر از         

کند، قهرمانی را در ذهن مهخهاطهب     گاهی به سمت دشمن شلیک می

ای که وقتی این دختران را مقابهل سهربهازان       کردند، به گونه ایجاد می

آور قهرار       های سهیهاه رعهب      اندام و ریشوی داعش با آن لبا  درشت

دراماتیک و سینمایی تقابل خهیهر و شهر            دادید به خوبی بر وجه می

ههای     سازی به خوبی در مد لهبها      ی قهرمان افزود. همین مسأله  می

کند. این   نمود پیدا می »هنس اند ماوریتس«ی کمپانی سوئدی  پاییزه

هایی با شکل و شمایل  کمپانی دراقدامی عجیب تصمیم به تولید لبا 

ی زیهادی   ی همین تصاویر عده گیرد. بر پایه  ی کوبانی می زنان رزمنده

ی نبرد مقابل نیروهای شر و ضد انسهانهی،    کوبانی را نه تنها یک جبهه

ای برای شروع یک زندگی نو همراه با آزادی برای بشریت در  بلکه نقطه

ی ابعاد آن از خود مدیریت دموکراتیک گرفته تا حضور فهعها  و      همه

 دانستند. ها در کنار مردان می مؤثر زنان در تمامی عرصه

پهردازی     صدایی و قههرمهان   حا  در کنار این حجم انبوه همدلی و هم

ی بشهر بهه          انگیز برای آینهده  هالیوودی و این همه امیدواری شگفت

ی متالطم خاورمیانه، جای چند سؤا  خالی به نظر  خصو  در منطقه

 رسد: می

آشام داعش چگونه و از کجا  صفت و خون نیروهای شیطان - 

چنین افسهار گسهیهخهتهه         سر بر آوردند و با چه هدفی این

 تازند؟ می

آوران رهایی بشر تا بهه     نیروهای امیدبخش کوبانی و پیام - 

حا  کجا بودند و در این روزگار که همه به دنبا  بهدیهلهی    

گردند چرا سکوت اخهتهیهار       انسانی برای جوامع بشری می

کرده بودند؟ آیا فقط منتظر نیرویی شیطانی مانند داعهش    

ی گشتند تا این بدیل رهایی بخش را در پیشگاه جامعهه  می

 بشری عرضه کنند؟

های جریان اصهلهی کهه ههمهواره حهامهی                 رسانه کالن - 

های لیبرالی و نههولهیهبهرالهی ایهن          داری و سیاست سرمایه

دار    چنین طهالیهه     سیستم بودند، چگونه و به چه دلیل این

 بخش کوبانی شدند؟ ی رهایی حمایت از جبهه

ی گرایی که کوبانی را مظهر اراده   گر چپ دوستان تحلیل - 

چهنهیهنهی        ی رهایی بشر و اصطالحات ایهن  انسانی و نقطه

چهنهیهن       کنند، چرا مصداقی واقعی بهرای ایهن     خطاب می

 دهند؟ ادعاهایی ارائه نمی

قبل از شروع جنگ در کوبانی وضعیت زنان چگونه بهود؟   - 

ها قبل زنان در این جامعه از جایگاهی ویهژه و       آیا از مدت

مترقی برخوردار بودند یا اینکه یک شبه و بعد از ههجهوم       

 چنین روند ترقی در جایگاه زنان اتفاق افتاد؟ داعش این

های به اصطالح آزاد توانستند به صورت مستقل  آیا رسانه - 

ههای  که غرق در سهیهاسهت        واقعیت را اشاعه دهند یا این

 های جریان اصلی شدند؟ رسانه کالن

 
در ادامه ضمن تالش جهت یافتن جوابی برای این سهؤاالت، نهقهش        

ی کوبانهی را     چنینی از مسأله ی تصاویر این های مختلف در ارائه رسانه

 دهیم. مورد بررسی قرار می

پهرداز   های قهرمان تصویر ارائه شده از نبرد کوبانی به خوبی یادآور فیلم

دهد. در تصاویر   هالیوودی است که تقابل مطلق خیر و شر را نشان می

ی مطلقاً شر ایهن   ارائه شده از این نبرد، نیروهای داعش همچون جبهه

ای ندارند و    ی انسانی ها به صورت موجوداتی که گویی هیچ نطفه فیلم

اند نشان داده شهده و         همگی به تازگی از زهدان شیطان بیرون آمده

همچون نیروهای تاریکی در فیلمی آخرالزمانهی، دسهتهه دسهتهه از            

های مهخهتهلهف        اند. هر روز از رسانه  های شیطانی به وجود آمده نطفه

بُهرّنهد،      کشنهد، سهر مهی        کنند، می شنویم که داعشیان حمله می می

گذارند  گیرند و خالصه به هر کجا که پا می سوزانند و به بردگی می می

شک و صد البته در    گذارند. بی  ای از آبادانی و انسانیت باقی نمی نشانه

گرا نهیهسهت،     های این گروه مرتجع اسالم جا مقصود دفاع از جنایت این

دار نشان دادن این جنایات توسط بسیاری از  ی جهت بلکه منظور نحوه

های کوچک و به اصطالح آزاد اسهت.     روی رسانه ها و دنباله رسانه کالن

توان به نوع نمایش سوزاندن خلبان اردنهی اشهاره      به عنوان نمونه می

دقیقه بود که عهالوه بهر      ۰۱کرد؛ فیلمی که داعش منتشر کرد حدود 

های بمباران نیروهای ائتالف  ی دردناک سوزاندن خلبان، صحنه صحنه

شهد،   توسط هواپیماهای اردنی و جنایات حاصل از آن را نیز شامل می

دقیقه بهود     ۰ی مربوط به سوزاندن که حدود  در حالی که فقط صحنه

چهنهیهن       های فیلم نشد. هم  ای به سایر قسمت پخش شد و هیچ اشاره

داعش عالوه بر تصاویر مربوط به اعدام و سر بُریدن، اقدام به انهتهشهار    

روزنامه کرده و کنتر  امور عادی زندگی مردمی را که در مناطق تحت 

هها     کنند، در دست دارد. در حالی که رسانه  ها زندگی می حاکمیت آن

اند و فقهط   ی امور در این مناطق نداشته هیچ توجهی به چگونگی اداره

کنند. به عهالوه تهکهرار        آمار مربوط به کشتار و سوزاندن را منتشر می

ها و اخبار مربوط به جنایات داعش به همراه ادبهیهات و نهوع           صحنه

ی ی هوشمندانه، ذهن مخاطب را به خوبی مسخ کهرده و آمهاده       ارائه

پذیرش داعش به عنوان نیرویی اهریمنی، بدون توجه به خواستگهاه و    

ای که هر نیرویی با هر ماهیت و ههدفهی    کند. به گونه  ها می اهداف آن

ها بپردازد قابل احترام و ستایش است. به این ترتیب   که به مقابله با آن

های ناتو در منطقه، نه تنها مذموم و مهحهکهوم       حضور نظامی جنگنده

گیهرنهد.    نیست بلکه با روی گشاده و آغوشی باز مورد استقبا  قرار می

 به عنوان نمونه به تعدادی از سر تیتر خبرها توجه کنید:

جنگ علیه داعش همانند جنگ علیه فاشیسمِ هریرترلرری      «
فعالریرت   شکست داعش به نفع بشریت متمدن است...   ... است

فرار صدها نرفرر از     داعش در پاکستان تاچه اندازه مهم است؟

ی نبرد با نیروهای  ساکنان رمادی از ترس حمالت داعش...ادامه   
 در نزدیرکی کوبرانی...پیرکارجویان داعش به کوبرانی “ داعش”
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از “  کروبرانری   ” تال  کُردها برای نجات   “... اند تر شده نزدیک” 

حرمرالت   هایی سنگین در کوبانری  درگیریی داعش...    محاصره
 »“...تأثیرگذار بوده است”هوایی علیه مواضع داعش در کوبانی 

های تصویری و مستندهایی که کوبانهی را از       به عالوه، پخش گزارش

داد تأثیرگذاری تیترهای خبرِی باال را بهه مهراتهب           نزدیک نشان می

ترین زمهان   کرد و لزوم مقابله با داعش به هر نحوی در کوتاه بیشتر می

های وابسته به امپریالیهسهم بهه       کرد. رسانه را در ذهن مخاطب القا می

آور و هیجانی از نیروهای داعش، عالوه  ی تصاویری رعب خوبی و با ارائه

بر آماده کردن مخاطب برای پذیرش حضهور نهیهروههای نهظهامهی              

پهیهمهانهانهش جهههت           امپریالیستی در منطقه و کمک به آمریکا و هم

ها را از توجه بهه مهاههیهت و            دستیابی به اهداف ذکر شده، ذهن آن

 کنند. ها منحرف می خواستگاه داعش و نیروهای حامی آن

های ی خیر این جنگ که باز هم همانند فیلم پردازیم به جبهه حا  می

ای انسان آزاده و دالور هستند که  آخرالزمانیِ هالیوودی، قهرمانان عده

ها در این جنگ گره  کنند و پیروزی آن نور و روشنایی را نمایندگی می

های آزاد است، در حهالهی کهه در             ی انسان خورده با سرنوشت همه

ها به دست نیهروههای اههریهمهنهی          ها گروه گروه انسان همسایگی آن

ها فقط بهر سهرنهوشهت ایهن            گونه فیلمشوند. تمرکز این  سالخی می

ی قهرمان معطوف شده است. مصداق همین مورد را در قبا   دارودسته

ی    ی مهحهاصهره      بینیم؛ در حالی که در همان بحبوحه کوبانی هم می

کوبانی، داعش با حمله به یکی از قبایل سنّی نشین استان االنبار فقط 

شدگان کوبانی تا آن روز انجهام   در سه روز قتل عامی معاد  کل کشته

ی جهانی، در  داده بود، این خبر و درخواست کمک این قبیله از جامعه

ها زیر حجم انبوه اخبار کوبانی دفن شد و گویی اصالً رویهدادی     رسانه

طور که در باال گفهتهه    جز تحوالت جنگ در کوبانی مهم نبودند. همان 

های تصویری و مستندهای جنگ کوبانی به خوبی فضها را     شد گزارش

کرد، حتی اگر این ادعاها به ظاههر   برای طرح هر نوع ادعایی آماده می

ههای بهه        ها هماهنگ نبود. در یکی از این فیهلهم   با رویکرد آن رسانه

پهخهش      BBCاز تلویزیون فارسی  »روژآوا«اصطالح مستند که با نام 

 شد، به موارد جالب توجهی اشاره گردید:

 BBCای   در این مستند، داریوش بازرگان که از مستندسازان حهرفهه    
الی گزارش خود، سیستم حاکم بهر مهنهاطهق        است سعی دارد در البه

ی چهپ       کُردنشین سوریه را یک حاکمیت جدید مبتنی بر انهدیشهه    

کهه از     گرا های چپ گروهمعرفی کند. حاکمیت مناطق کُردنشین را به  

آشفتگی سوریه استفاده کرده و کنتر  این مهنهاطهق را بهه دسهت            

سهخهنهگهوی        »الدر خلیل«دهد. در قسمت دیگر  اند، نسبت می گرفته

خطاب  انقالب رادیکا  اجتماعیسیاسی مناطق کُردنشین را رهبر یک 

 ایدئولوژی نو و رادیهکها     های اوجاالن را یک  کند و در ادامه، ایده می
کند. در پایان نیز با نشان دادن سربازان عرب، مسیهحهی و       معرفی می

ی یک تصویهر آکهنهده از         سربازان زنِ اسلحه به دست، سعی در ارائه

از    های قومی، مذهبی و جنسهیهتهی    توجه به تفاوت روابط انسانی و بی

ی ایهن    ی موجود در مناطق کُردنشین سوریه دارد. بعد از ارائهه   جامعه

تصاویر انسانی و انقالبی از وضعیت حاکم بر این منهاطهق، نهزدیهکهیِ        

ههای  بها سهیهاسهت       »روژآوا«ی به اصطالح  ایدئولوژی حاکم بر منطقه

شود که به خوبی در سهخهنهان       ها نشان داده می آمریکا و امپریالیست

گوی سیاسی گرفته تا  گوی ارتش و سخن مقامات این منطقه، از سخن

ی کهه فهرمهانهده       »شیخ نفس«یابد.   ی امنیت داخلی نمود می فرمانده

ی خهود از         جانبه امنیت داخلی است، درخواست کمک آشکار و همه

ی آمریکاست که از مردم مها   وظیفه«دهد:   گونه نشان می آمریکا را این

مهثهل      حقوق بشرمحافظت کند که هم در عراق و هم جاهای دیگر 

است و ههمهه از      بازار جدیدجا رعایت شود، روژآوا یک منطقه و  این

 »توانند در آن نقش داشته باشند. می ها آمریکاییجمله 

آور    اصالً تهعهجهب     BBCهایی همچون رسانه این رویکرد از طرف کالن

ها در مقاطهع   نیست و همواره و بنا به مقتضیات و نیازهای امپریالیست

مختلف تکرار شده است. به عنوان نمونه در جنگ خلیج، نخهسهتهیهن      

های غربی در مورد کُردها صورت گرفت و با نمایش وسیع  کاربرد رسانه

به افکار عمومی در غهرب، ایهن           CNNهای آوارگان کُرد توسط فیلم

موضوع به فشاری مضاعف برای خودگردانی شمها  عهراق در سها           

 تبدیل گردید. ۵44۰

های  راستایی بسیاری از رسانه آور است، هم ای که بسیار تعجب اما نکته

ها اما در قالب چپ  ها و تکرار مواضع آن رسانه چپ با رویکرد این کالن

و با استفاده از ادبیات مارکسیستی است. این چپ همزمان با سهکهوت    

ای خود در قبا  جنگ و کشتاری که نظهم   نظری و عملی چندین دهه

حاکم جهانی بر خاورمیانه مقدر ساخته است، با استفاده از اصطالحاتی 

مدیهریهتهی    -های اشتراکی، خود ی انسانی، کانتون مظهر ارادههمچون 
بخهش،   ی رهایی بشر، سنجشی برای مبارزات آزادی دموکراتیک، نقطه

خواهانه و حضور مترقی زنان، آلترناتیو مردمی در  تدوین قوانین برابری
ی بدون تحلیل دقیق و طبقاتی از وضهعهیهت و ارائهه           خاورمیانه و...   

های روشن برای بسیاری از این ادعاها، ضعف فاحش خود را در  مصداق

هها  تحلیلِ وضعیت و همراهیِ ناآگاهانه با مواضع راست و امپریالیهسهت  

ی طهلهبهانهه       های فهرصهت     نشان داد. وضعیت کوبانی حاصل سیاست 

ک در قبا  تحوالت سوریه است که به چیزی جهز   ک )اپورتونیستی( پ

انهدیشهد. در       دستیابی به منافع ارتجاعی و ناسیونالیستی خودش نمی

ک و هواپیماهای ائتالف بودند که در کوبانهی   ک واقع این گریالهای پ

ها پیش شهر را ترک کهرده   ی مردم، مدت جنگیدند و قسمت عمده می

توان جنگ  بودند و بر این اسا  مقاومت کوبانی را تا حدود زیادی می

های اشتراکی و خود ک دانست و این به اصطالح کانتون ک داعش با پ

شدن  مدیریتی چیزی جز یک وضعیت گذار برای به رسمیت شناخته-

 ی جهانی نیست. ناسیونالیسم کُرد در این منطقه از جانب جامعه

ی نبهرد بها      ی حضور رزمندگان زن کُرد در جبهه حا  بیایید به مسأله

های تصهویهری و        تر بنگریم. تصویری که در رسانه  داعش قدری دقیق

شود همانند سایر مسائل ذکر شده در    نوشتاری از این مسأله ارائه می

آمیزی مثبت است. این زنانِ اسلحه به دست بیشتر   باال، به شکل اغراق

های  از آن که از لحاظ نظامی تأثیر گذار باشند، خوراک تبلیغاتی رسانه

کردند. تصویری از یک دخهتهر جهوان در یهک             مختلف را فراهم می

ی ای در دست که هر از گاهی تیهری روانهه     یونیفورم نظامی با اسلحه

کند، در ذهن مخاطب تصویری فراتر از یک سربهاز   ی دشمن می جبهه

آفریند؛ همان حسی که از دیدن زنهی شهجهاع و         اسلحه به دست می

انگیز هالیوودی بیننده را به شدت مجذوب  های هیجان باک در فیلم بی

 کند، این بار در هیهت یک سرباز واقعی در یک جنهگ واقهعی  خود می
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ی ترین نقدی بر این جبهه توان کوچک یابد. حا  چگونه می  تجسّم می

چنین دلیرانه دوشهادوش   سراسر خیر و نیکی که زنان و دخترانش این

چنان مترقی که نهه تهنههها          جنگند، وارد کرد؟ مردمانی آن مردان می

دانند، بلکه به آنان آموزش نظامهی   تر از مردان نمی ارزش زنانشان را کم

دهند. این فهقهط،     های جنگ را می ی حضورشان در جبهه داده و اجازه

گهران  احساسات و هیجانات مردم عادی نیست و بسیاری از تهحهلهیهل    

ههای     ی نبرد را به سایر عرصهه  راست و چپ این حضور زنان در جبهه

ی    ی پیشرفت فرهنگهی جهامهعهه       اجتماعی تعمیم داده و آن را نشانه

اند و این جامعه  کُردستان سوریه در قبا  مسائل مربوط به زنان دانسته

های جنسیتی و حضور فعا  زنهان     را الگوی مناسبی برای رفع تبعیض

ویژه زمانی کهه ایهن        اند. به  ها در منطقه قلمداد کرده در تمامی عرصه

ی تحقیر و به بردگی کشانهدن زنهان از سهوی           زمینه تصاویر در پس

داعش، عربستان سعودی و بسیاری دیگر از بازیگران سیاسی تحهوالت  

 گیرد. خاورمیانه قرار می

شهدگهان      اما واقعیت چیز دیگری است. از آمار منتشر شده از کشهتهه   

توان دریافت که بار اصلی جنهگ مهقهابهل        جنگ کوبانی به خوبی می

داعش بر دوش سربازان مرد کوبانی بوده و سربازانِ زن بیشتر نهقهش     

تری نسهبهت بهه       ای داشته و تعداد بسیار کم ی رسانه حمایتی و سوژه

اند. با این حا  اگر بپذیریم که زنان نقش فعالی در   سربازان مرد داشته

توان در عهوامهل زیهادی         کردند، آن را می جنگ مقابل داعش ایفا می

کدام ارتباطی با نگاه مترقی مهردم مهنهطهقهه         وجو کرد که هیچ جست

های چریکی بسهیهار    نسبت به حقوق زنان ندارد. حضور زنان در جنگ 

متداو  بوده و بارها در طو  تاریخ تکرار شده است. به عنوان نهمهونهه     

های چریکی در کُردستان ایران به  های زن در میان گروه حضور چریک

ی خوبی برای این مسأله است. از طهرف        له نمونه خصو  گروه کومه

دهند که  دیگر تعدادی از نیروهای داعش را جنگجویان زن تشکیل می

توان داعش را نیز نیرویی مترقی در ارتباط با حهقهوق    بر این اسا  می

زنان بشمار آورد  به عالوه تعداد زیادی از این سربازان را گهریهالههای     

ها پیش در مهیهان        دهند که سربازان زن از مدت ک تشکیل میکپ

ها به سنتهی بهد  شهده         ها حضور داشته و این مسأله در میان آن آن

است و هیچ ارتباطی با مردم منطقه ندارد؛ اما اگر بپذیریم کهه ایهن       

توان آن را به  ی کوبانی باشند چگونه می نیروهای زن، برآمده از جامعه

ی ابعاد حقوق زنان در این جامعه ارتباط داد. در این وضعیت یها      همه

-ی کوبانی تحت تأثیر جنگ با داعش و حضور گریالهای زنِ پجامعه

ک در منطقه، یک شبه متحو  شده و نگرشی مترقی نسهبهت بهه      ک

اند، یا اینکه زنان این منطقه از گذشته جایهگهاه    حقوق زنان پیدا کرده

ی    ها در جبهههه   مناسبی در جامعه داشته و حضور زنان و دختران آن

خبرنگهار   »پخشان عزیزی«جنگ مربوط به همین سنت مترقی است.  

ای وضعیت زنان کوبانی را  ی کُردستان سوریه در مقاله حاضر در منطقه

بررسی کرده اسهت.     »قامیشلی«از زبان تعدادی از زنان و دختران در 

کوبانی از قبایلی همچهون:  «خوانیم که:   هایی از این متن می در قسمت

عشایر برازی، معرفی، علی دینی، زرواری، پیژان، مشکینه، کتهکهان و     
شکل گرفته است. تا زمانی نه چندان دور   ی دیگر ها عشیره و طایفه ده

سا  پیش( دختران در سنین کودکی و نوجوانی شوهر داده   ۵۱–۵۹) 

شدند و حتی برخی از عشایر حق تحصیل و تنها بیرون رفتن را از    می

ی اوایل انقالب و بهخهصهو  در مهیهانهه          دختران سلب کرده بودند.  
از زمانی که ترکیه مرزها را گشود و رفت و آمهد     ۰۹۵۵-۵۰های  سا 

در دو سوی مرز افزایش پیدا کرد، آمار ازدواج اجباری دختهران نهیهز      
شان داشتن زنی از   کُردهای شما  کُردستان تنها هدف.  افزایش یافت

ای بزرگ بود و طرز برخوردشان با این دختران بسیار نهادرسهت      قبیله
بودن مردم کوبانهی اسهت و         ایبود...آنچه مطرح شد تأکید به عشیره   

ظلم و ستمی که بر زنان این دیار رفته و تغییرات سریعی که در عرض 
های داعش ایهن   ی تروریست سا  در آن رخ داده و پس از حمله ۲–۰

تغییرات و تغییر جایگاه زنان، تمامی قدرت ایدئولوژی ئاپو را به معرض 
 »نمایش گذاشت و آنجا بود که تمام جهان به صدا درآمد.

در این مقاله با اشاره به وضعیت نامناسب زنان و دختران در مهیهان       

ای کُردستان سوریه و به خصو  کوبانی، گریهالههای    ی عشیره جامعه

سا  وضهعهیهت       ۲-۰داند که در عرض  ی نجاتی می ک را فرشته ک پ

بهاره     ای آنان دارد به یک های عشیره زنان کوبانی را که ریشه در سنت

تغییر داده است. این تغییر سریع در رویکرد جامعه نسبت به زنهان را     

ههای وارد    ناپذیر زنان آن در قبا  ستم به استحکام و مقاومت شکست

ی آزادی زنهان،       ای به مسأله گرایانه داند. چنین نگرش تقلیل  آمده می

ای قاطع از سرآغاز رهایی  حضور نمادین آنان در نبرد مسلحانه را نشانه

داند. گویی با حضور زنان در   های تاریخی می زنان کُرد از تمامی اسارت

ی زدهدیهده و جهنهگ        های نبرد علیه داعش، تمامی زنان ستم گردان

منطقه از بندهای استثمار جنسیتی و طبقاتی رهایی خواهند یهافهت.     

حا  آنکه در جلب توجه افکار عمومی جهانی به حضور زنان در نهبهرد   

ی گرایهانهه   و جنسیت  های همان دید ابزارگرایانه کوبانی به وضوح نشانه

تهوان  ی جهنهگ مهی          داری را به زنان، این بار در عرصه نطام سرمایه

 مشاهده کرد.

هها  های اجهتهمهاعهی و در رأ  آن             قدری به بحث مربوط به شبکه

Facebook  ی کوبهانهی    بپردازیم. در همان اوضاع آشفته که محاصره

دادند. با   ها به شدت بر روی آن مانور می رسانه شدت گرفته بود و کالن

بازتابی از ههمهان مهانهور          Facebookجستجویی کوتاه در صفحات 

هها و       گر بود. دست به دست شهدن عهکهس       ای به خوبی جلوه رسانه

ها و خبرهایی که بار هیهجهانهی و       تیترهای خبری، به خصو  عکس

تری داشتند مانند عکس دختران اسلحه به دسهت. بهه       احساسی بیش

هزاران تن در سراسرر  «عنوان نمونه به این تیتر خبری توجه کنید: 

هرای  را در شبکره “  ریحانه” یا “  ی کوبانی فرشته” جهان تصویر 
اند. دختر ُکردی که بره نرمراد          اجتماعی به اشتراک گذاشته

بردل شرده     “  دولت اسالمی” مقاومت در برابر گروه موسوم به 
 »است.

تعداد زیادی از هواداران کوبانی با تغییر عکس خهود و قهرار دادن           

همبسهتهگهی     «save kubani»عکسی که روی آن نوشته شده بود:  

دادنهد. در واقهع           خود برای حمایت تمام قد از کوبانی را نشان مهی   

رغم حجم باالی خبرها و تصاویر مربوط بهه کهوبهانهی در ایهن               علی

ترین چالش و انحراف را نسبت بهه مهواضهع         های اجتماعی، کم شبکه

ها تبدیل به تریهبهونهی غهیهر         بینیم و این شبکه های رسمی می رسانه

 های اصلی شدند. رسمی برای مواضع رسانه
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ههای جهریهان       در واقع آن فضای هالیوودیِ تقابل خیر و شر که رسانه

اصلی سعی در تحمیل آن به ذهن مخاطب داشتند با همان شدت در   

ای به اصطالح آزاد جریان داشت و این تقارن گویهای   این فضای رسانه

ی خود را در الهقهای          ها وظیفه رسانه این مطلب بود که نه تنها کالن

اند، بلکهه   تصویری احساسی و هیجانی از واقعیت به درستی انجام داده

 ای بیش نیست. های فردی و آزاد یاوه اصطالح رسانه

های وابسته به امپریالیسم با استفهاده   رسانه کالن در انتها باید گفت که

چون زنانِ اسلحه بهه     هایی هم ای و تاکید بر سوژه های رسانه از تکنیک

ی مطلقاً خیر و شر در مقابل هم سعی در    دست و قرار دادن دو جبهه

ی تصاویر وارونه از واقهعهیهت کهه            مسخ کردن ذهن مخاطب و ارائه

ها بارها  های امپریالیستی باشد، داشتند. این رسانه  جهت با سیاست هم

در طو  تاریخ و بنا به مقتضیات، سعی در فریفتن مخاطب و منحهرف  

اند. این بار هم در قبا  حوادث کوبانهی    کردن ذهن او از واقعیت داشته

های  ی سالح ی زیاد و استفاده از همه پا پیش گذاشته و با صرف هزینه

هها و       آلود امپریالیسهت  ای خود، سعی در پوشاندن دستان خون رسانه

گناه سهوریهه    ها در جنایات وارد آمده بر مردم بی ای آن حامیان منطقه

های مرتجع، سرسپرده و ناسیونهالهیهسهتهی       داشته و با حمایت از گروه

ای خود دارند. البتهه   ک سعی در رسیدن به منافع منطقه ک چون پ هم

های چپ که به شکلی عجهیهب و بها         ی رسانه نباید از ضعف ناباوارانه

تحلیل نادرست از وضعیت در دام راست جهانی افتادند، چشم پوشید و 

های آزاد و مستقل بر ههمهگهان       چنین بار دیگر ادعای کذب رسانه هم

سواری بهر     های به اصطالح آزاد با موج آشکار شد و در واقع این رسانه

های جریان اصلی ماهیت مبتذ  و ناکارآمد خهود   روی تیترهای رسانه

 را نشان دادند.
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آیند، بهار او  بهه        های تاریخ جهان دو بار به صحنه می رویدادها و شخصیت»

 کار  مارکس              »دار. صورت تراژدی و بار دوم به صورت نمایش خنده

گرچه از لحاظ ظاهری بهه    که افتند  شک وقایعی در تاریخ اتفاق می بی

هم شبیه نیستند اما قوانینی کلی بر آنان حاکم است و پیامدها و آثهار  

تواند بهه     ی رویدادهای تاریخی می گذارند. مقایسه مشابهی بر جای می

ما در جهت فهم قوانین حاکم بر تاریخ کمک کند. موفقیتِ هیچ پروژه  

ی مستقیم فرد یها   داری تنها به خواسته ای در نظام سرمایه و ایدئولوژی

شان بستگی نهدارد، تهاریهخ را         گروهی کوچک فارغ از جایگاه طبقاتی

 ی فرد نیست. زنند که عملکردشان تنها در گرو اراده نیروهایی رقم می

های اقتصهادی    داری که ضعف و ناکارایی خود را در بحران نظام سرمایه

ها با  افتد. بحران  شود، پس از هر بحران اقتصادی به خطر می یادآور می

هها   داری را از کنتر  نیروهایی که خود آن وضوح بسیار ناتوانی سرمایه

ها تضادهایی را که بهیهن      دهند. بحران  وجود آورده است نشان می را به

بخشند. طی هر   داران وجود دارد وحدت و شدت می کارگران و سرمایه

ای از دسهتهاوردههای           بحران، اقشار زحمتکش بخش قابل مالحظهه 

ی طهبهقهاتهی کسهب         اقتصادی خویش را که قبالً در مبارزه-اجتماعی

 دهند. اند از دست می کرده

های شدیدی که هر بحران به همراه دارد، ضرورتِ  مصائب و محرومیت

سازد. تحولی کهه بهه         تحو  را برای تمامی اقشار زحمتکش عیان می

تضادهای موجود پایان بخشد و برای تکامل نیروهای مولد جهامهعهه،      

داری این پی  تری را بگشاید؛ اما بر اسا  تاریخ سرمایه انداز وسیع چشم

بردن به ضرورتِ تحو  لزوماً به معنای به ثمهر نشهسهتهن تهحهوالت           

داری به قیمت نابهودی   بینیم سرمایه که میبخش نیست و چنان رهایی

دستاوردهای طبقات فرودست و حتی گوشهمهالهی دادن بهرخهی از            

 های زیادی را پشت سر گذاشته است. های خویش بحران جناح

های اقتصادی، نیروهای چپ از لحاظ عملی و نهظهری        اگر در بحران

داری ارائه بدهند و آن  آنقدر قدرتمند نباشند که بدیلی فراتر از سرمایه

که بهه عهلهت        -بورژوازی  را در پراتیک خود بکار گیرند، نه تنها خرده

ی    از اتحاد با طبقهه  -اش در نوسان است ماهیت بینابینیِ منافع مادی

ی کارگر نیز نسبت به عملکرد احزاب  گیرد، بلکه طبقه کارگر فاصله می

کنشی در تهوری و عهمهل در      شود. این بی  های چپ بدبین می و گروه

شود و در      ی ایدئولوژی راست منجر می ورطه  نهایت به درغلطیدن به

گردد. اینک  ای می این هنگام است که این ایدئولوژی دارای قدرت توده

ای از    دیگر از تقابل طبقاتیِ پیشین خبری نیست و بجای آن با ملغمه

افراد با جایگاه طبقاتی گوناگون روبرو هستیم که زیر پرچم موههوم و    

شوند  اساسی که از اسطوره برخواسته است در اتحادی شوم یکی می بی

جز عمل کردن در راستای مهنهافهع بهورژوازی          و این اتحاد چیزی به

 ای که چون سرمایه و در نتیجه موجودیتش به خطر  نیست. بورژوازی

 

شهود.     های امپریالیستی متوسل مهی    افتاده به هر چیز از جمله جنگ

گیرند، از جنگ بهرای     های متفاوتی به خود می ها اسم البته این جنگ

دموکراسی و حقوق بشر گرفته تا مبارزه بها بهربهریهت یها جهنهگ                

 یافتن به سرزمین موعود. سازی نژادی و دست خالص

*** 

داری    ی سهرمهایهه    های اولیه ی صنعتی در دوره کشورهای پیشرفته

ههایهی      برای تصاحب بازارها و مواد خام مورد نیاز، دست به جنهگ 

ای    های بومی و منطقه ها معموالً علیه قدرت زدند، اما این جنگ می

ای    بود و تا قبل از قرن بیستم به ندرت جنگی مقیا  فرامنهطهقهه   

داری انحصاری به تدریج  یافت؛ اما در عصر امپریالیسم و سرمایه می

ای در جهان وجود داشت که قبالً توسط یکهی   کمتر کشور و منطقه

از انحصارات تصاحب نشده باشد، همین امر موجب بهروز تضهاد و       

کشمکش بین کشورهای امپریالیستی و دو جنگ جهههانهی بهرای       

تقسیم مجدد جهان شد. بعد از جنگ جهانی دوم از میان متفقین،  

این آمریکا و شوروی بودند که به عنوان کشورهای پیروز از جهنهگ   

بیرون آمدند، زیرا فرانسه و انگلستان در واقهع از لهحهاظ عهمهق            

های اقتصادی و نظامی دستِ کمی از کشورهای شکهسهت    خسارت

 ی جنگ نداشتند. خورده

جنگ جهانی دوم بود با سیهر  ی منطقی  تقسیم مجدد جهان که نتیجه

رفت. ههمهچهنهیهن در            های مختلف پیش می نامه رویدادها و موافقت

ی    های مختلف خاورمیانه که یکی از مناطق مهم مورد مناقشه قسمت

نیروهای مختلف بود، خالء قدرتی وجود داشت. فلسطین نیز یکهی از     

های صهیونیستی که خواهان  ها بود. در یک طرف سازمان  این سرزمین

تشکیل کشوری یهودی بودند و بعد از اوایل قرن بیستم توسط بریتانیا 

ههای  در طرف دیهگهر سهازمهان       ( ۵) شدند، حضور داشتند.  حمایت می

ی گذشته دست  مردمیِ مختلفی از اعراب وجود داشتند که در دو دهه

گران بریتانهیهایهی زده       به مبارزاتی پراکنده و گاه منظمی علیه اشغا 

های فلسطینی بر اسا  تجربه به نیروهای آمریکایی و    بودند. سازمان 

های ناسیونالیسهتهی    انگلیسی امیدوار نبودند و بیشتر به سمت جنبش

های صهیونیستی که از سهران     عربی در منطقه متمایل بودند. سازمان 

کهردنهد و در راسهتهای              کشورهای امپریالیستی کمک دریافت مهی 

اینجا بود که امپریالیسم آمریکا با توجه بهه    کردند.   منافعشان عمل می

های صهیونیستی برای بهه     دالیل زیر شروع به کمک کردن به سازمان

 وجود آوردن کشور اسرائیل کرد:

. بعد از جنگ جهههانهی دوم و گسهتهرش کشهورههای اردوگهاه                    ۵

سوسیالیستی، گرایش به بدیل رادیکا  در مقابل نظمی که جنهگ را    

 های جهان  خصو  خلق های جهان، به موجب شده بود در میان خلق
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سوم شدت گرفت. گسترش سوسیالیسم نه تنها اروپا بلکهه در حها         

داری و    دربرگرفتن آسیا نیز بود و این کابوسی برای کشورهای سرمایه

های جنگ بهه     خصو  امپریالیسم آمریکا بود که به تازگی از خرابه به

های نظامی در سراسر  داشتن پایگاه عنوان ابرقدرت ظهور کرده بود. نگه

های ارتجاعهی کهافهی نهبهود،           چون و چرا از رژیم جهان و حمایت بی

امپریالیسم آمریکا برای حفظ منافعش به یک میانجی قانهونهی و بهه        

ی آمهریهکها       ظاهر مستقل نیاز داشت، لیکن این نیاز به تنهایی، انگیزه

 وجود آمدن یک کشور نبود. برای به

بسهیهاری      گهازی های عظیم نفتی و    تازگی در خاورمیانه میدان . به ۰

شناسایی و کشف شده بودند و امنیت دسترسی مستقیم و ارزان بهه      

 گردید. این مواد خام باید تأمین می

بازار مصرفی کارآمدی را بهرای       غیر از نیروی کار ارزان،. خاورمیانه  ۲

 توانست ایفا کند. فروش کاالهای کشورهای صنعتی می

ها واکنشی عمومهی در     . همچنین بعد از جنگ، افشای جنایات نازی 9

سراسر جهان را به همراه داشت. اکنون هر فردی خود را در رقم زدن    

وجود آمهدن     دانست و با به این سرنوشت شوم برای یهودیان مقصر می

کشور اسرائیل به عنوان غرامت جنگی به یهودیان مشکلی نداشت. این  

شود که در    های چپ و مارکسیستی هم می قضیه شامل اغلب سازمان

ایدئولوژی راست غرق شدند و در عمل در این جبهه مبارزه کهردنهد.     

اتحاد شوروی که از زمان لنین با ارتجاع صهیونیستی آشنها بهود، در       

ی استالین اسرائیل را در سازمان ملل با رأی مثبت به رسهمهیهت     دوره

مباالتی سیاسی در میان چپ جهانی به ظاهر محکهوم   شناخت. این بی 

نمودن فاجعه اما در عمل بازتولید فاجعه است، این اقدامات در عمل و 

 نظریه نابخشودنی است.

ای مستعمراتهی بهود امها         ی اسرائیل هر چند از آغاز پروژه البته پروژه

گرایی و  ی خلق فلسطین به وسیله ملی یافته کشتار و مهاجرت سازمان

ها نیز با ایجهاد   شد. رسانه  های مختلف نژادی توجیه و تفسیر می نظریه

رعب و وحشت میان یهودیانِ اسرائیل و مردم جهان با گفتن ایهنهکهه:    

به انهحهراف اذههان عهمهومهی            » ایم.  ما توسط اعراب محاصره شده» 

 پرداختند. می

هها در       به اتحاد با تهوده    بورژوازیِ رو به رشدگرایی بیان اشتیاق  ملی

داری و دیهنهی بهود.           ی پیشاسرمایه اندیشی جامعه مخالفت با تاریک

گرایی ابزار ایدئولوژیک بازارهای ملی و سراسریِ ضد فههودالهی و      ملی

ای  که نیازمند فراتر رفتن از مرز اقتصاد منطقه-امکان برقراری صنعت 

ای و محلهی از     های قبیله و محدود پیشینی است که توسط ایدئولوژی

وجهود آمهدن و          ی بهه      . در دوره     باشدمی -شد ها محافظت می آن

گهری نهقهشهی        گرایی و نظامی داری، ملی ی سرمایه گیری جامعه شکل

ای بود بهرای   گری وسیله اساسی و ضروری یافتند. در این راستا نظامی 

 ی طبقاتی بورژوازی. دستیابی به سلطه

گهری در       گهرایهی و نهظهامهی            ی امپریالیسم همچنان ملی در دوره

های  های متفاوت سرشت گرایی در مکان و زمان اند، البته ملی تنیده هم

های متفهاوتهی    هایشان به صورت ها و خواست یابد و جنبش متفاوت می

ای در      گرایی به اسلهحهه   داری ملی کند. در کشورهای سرمایه  بروز می

 شود. دارِ رقیب بد  می های سرمایه ی جهانی میان گروه مبارزه

هدف از طرح سطور باال دامن زدن به ایهن عهقهیهده نهیهسهت کهه               

داران بهرای       گرایی احساسی است که به عمد به دست سرمایهه  ملی» 
، این حرف بهه  »شود رسیدن به مقاصد خودشان ساخته و پرداخته می

ای میان تهی و در تضاد بها اصهلهی       انجامد. این عقیده  توهم توطهه می

ی تهاریهخهی بهرای          است که در باال ذکر شد، یعنی این که هر پروژه

طهلهبهد و فهراتهر از             برد، شرایط مادی خاصی را می موفقیت و پیش

ی    گرایی دارای پهیهشهیهنهه        داران است. ملی  ی صرف سرمایه خواسته

ی    اش بهه دوره      داری است و ریشه ای در نظام سرمایه تاریخی قدیمی

های بهعهد از        ملت-داری و دولت ی سرمایه گیری جامعه ی شکل اولیه

گرایی در دوران امپریالیسم  گردد. با این وجود ملی  انقالب فرانسه برمی

های عظمت و افهتهخهار مهلهی،         یابد، زیرا بدون آرمان اهمیت ویژه می

انهد،     های مردم و فرودستان فاقد شور جانبازی و ازخودگذشتگهی  توده

ههای     شوری که برای کسب پیروزی در مبارزات امپریالیستی و بلهوک 

 مختلف سرمایه اهمیت عظیم دارد.

ی برتری نژادی در عصر امپریالیسم مهحهدود بهه         گرایی و نظریه ملی

ی    های خارجی نیست، تشدید بیهشهتهر مهبهارزه        توجیه کشورگشایی

خطر از نقهطهه    طبقاتی در ممالک مختلف چه بهتر که به مجراهای بی

داری بیافتد و طبقات حاکم هم بسیار به این احسهاسهات      نظر سرمایه

های نژادی واقعی یها     زنند. از این گذشته تبعیض علیه اقلیت  دامن می

خیالی از موافقت کامل اقتصاد انحصاری برخوردار است، زیرا بهه ایهن     

های گرفتار تبعیض نژادی را از شغل و از امکانهات   توان گروه ترتیب می

داران قهرار     زندگی محروم کرد و نیروی کاری ارزان در اختیار سرمایه

گرایی  دست آورند. ملی  دارد تا حداکثر ارزش اضافی ممکن را از آنان به

های تحهت   ی طبقاتی خلق در عصر امپریالیسم آسیبی شدید به مبارزه

بایسهت زیهر      هایی که جهت رفع راستین ستم می استثمار است. خلق 

 یک پرچم و دوشادوش هم برای هدف مشترک مبارزه کنند.

دار کشهورههای مهخهتهلهف            المللی بین طبقات سرمایه تضادهای بین

المللی منافع طبقات  ی بین تضادهای آشتی ناپذیری هستند. در عرصه 

ها ظهاههر    دار با سرعت و مستقیماً بر حسب خط مشی حکومت سرمایه

شود که این تعارضات به شکل کشمکش  ی کار این می شود. نتیجه  می

ها  ها و ناگزیر به صورت کشمکش، تضاد و جنگ بین ملت بین حکومت

در .  »این تضاد اگر چه واقعی است اما اصالهت نهدارد    «کند،  ظهور می

ها که خهود از     عصر امپریالیسم اساساً حرف زدن از منافع یکسان ملت

ها با منافع بقیهه   اند و منافع قسمتی از آن طبقات مختلف تشکیل شده

در تضاد است، توهمی ذهنی است و واقعیت خارجی ندارد، باید به این 

 های خام مشکوک بود. گونه عبارت پردازی

دای جهانهی بهروز      در نظام سرمایه ۰۹۹8بحران اقتصادی که در سا  

های اقتصادی کشورهای مهخهتهلهف        کرد، اثرات بسیار منفی بر بنیان

طوری که بعضهی از     ویژه کشورهای غربی بر جای گذاشت. به  جهان به

ی    ها، در آسهتهانهه    ی آن های متراکم و بهره علت داشتن بدهی ها به آن

ورشکستگی قرار گرفتند و در این مسیر صدها بانک و مرکز مالی نیهز  

ها برای  جا منجر شد که آن به نابودی کشیده شدند. این وضعیت به آن 

ای از جمله جنگ متوسل شوند، با حرکهت از     بقای خود به هر وسیله

 های موجود در بسیاری از مناطق جهان  توان درگیری این تحلیل نمی

۱۰ 

 ی رهایی یا غسل تعمید سوسیالیسم؟کوبانی؛ نقطه



 و از جمله خاورمیانه را خارج از این چارچوب دید.

تواند کسب و کار بسیار خهونهیهنهی      های اقتصادی می تحمیل ضرورت

ها و    های فرمانبردار در معرض آن ضرورت باشد اما هنگامی که قدرت

ها دیگر برای تحمیهل   قوانین بازار قرار گرفتند، حکومت مستقیم دولت

ی سرمایه الزم نیست. با این همه باز هم در اینجا با تناقض روبرو   اراده

های بازار ممکن است فراتر از قدرت هر  شویم، در حالی که ضرورت می

ها خودشان باید توسط قهدرت فهوقِ        دولت منفرد باشد، این ضرورت

های اقتصادی و نظم اجتماعهی   اقتصادی عملی شوند، تحمیل ضرورت

تواند بدون  ی مورد نیاز انباشت سرمایه و عملکردهای بازار نمی روزمره

کمک نیروهای اجرایی و قهر آمیز تحقق یابد که نسبت بهه مهیهدان        

تر و از لحاظ قلمرو محدودتر هستند. در نتیجه   اقتصادی سرمایه محلی

های محلی بهیهش از        های بازار، قدرت برای حفظ و گسترش ضرورت

های امپراتوری امپریالیستی بلهکهه    یابند. نه تنها قدرت  پیش تکثیر می

ی جهههانهی الزم       های فرمانبردار محلی نیز برای گردش سرمایه دولت

دههد ایهن یهک           های پیشین نشان مهی    هستند. چنانچه تاریخ دهه 

داری بوده است که به موقع از ایهجهاد      استراتژی امپریالیستی سرمایه

ها مانند مجراهایی برای  های محلی جدید دفاع کند تا این دولت دولت

 .و مورد استفاده امپریالیسم واقع شوندهای سرمایه عمل کنند  ضرورت

های محهلهی    های محلی نیاز دارد اما دولت ی جهانی به دولت سرمایه

کنند  ی جهانی عمل می در همان حا  که بر اسا  مقتضیات سرمایه

های استعماری قدیمی هستند که زمهانهی    و کارآمدتر از مهاجرنشین

کنهنهد    داری بسیار کارآمد بود، خطراتی را نیز مطرح می برای سرمایه

زیرا آنان دستخوش نیروهای درونی اپوزیسیون خود هسهتهنهد. در         

ها  ملت-بافان گمان دارند که دولت شده که برخی خیا  دنیای جهانی

در حا  از بین رفتن هستند طنز مهاجهرا ایهن اسهت کهه چهون               

های گوناگهون بهرای      داری بیش از گذشته به نظامی از دولت سرمایه

حفظ نظم جهانی وابسته است، بنابراین بیش از گذشته نیز اهمهیهت   

کنند.  ها حکومت می دارد که چه نیروهای محلی و چگونه بر آن دولت

داری را      های سرمایه توان دلمشغولیِ دولت از این طریق است که می

ههای نهوپهای       به کشورها و قدرت »های بشر دوستانه حمایت«جهت 

ی    در میهانهه  «ای مانند اسرائیل بعد از جنگ دوم و کُردستان  منطقه

 درک کرد. »جنگ

ی مهلهت      های خاورمیانه مسأله اکنون نیز در قضایای سوریه و ناآرامی

صهدایهِی دیهگهری در            ای پیدا کرده است. باز ههم   کُرد ابعاد پیچیده

ی کُرد اتفاق افتهاده اسهت.      رویدادهای خاورمیانه این بار بر سر مسأله

صداییِ کل جهان در یک موضوع نه تنها ممکن نیست بلکه اساساً  هم«

سهازد   دیگر ربطی به آن موضوع ندارد، بلکه صرفاً هویتی مجازی را می

کنون در خاورمیهانهه   ا  »شود.  که در بلند مدت به هویت واقعی بد  می

ههای     آن شرایطی که زندگی فلسطینیان را ویران کرد و بر روی خرابه

وجود آورد، شایهد بهه      آن اسرائیل را به عنوان پایگاه ارتجاع منطقه به

ههایهی را        توان ضرورت همان صورت وجود نداشته باشد، ولی آیا نمی

ههای     برای سرمایه مشاهده کرد که تیر خال  دیگری به جهنهبهش     

بخش منطقه وارد کند و بنای ارتجاعی دیگری بر افهرازد؟ آیها        رهایی

تواند مهورد     ی یهودیت بعد از جنگ دوم می ی کُرد مانند مسأله مسأله

تهوان     امروز مهی    ی در خاورمیانه  ی امپریالیستی واقع شود؟ استفاده

هایی را برای وجود کشورهای کوچک مستقل و غیر مستقل از  ضرورت

 جمله کُردستان برشمرد:

کرد نهتهوانسهت بهه        گونه که آمریکا فکر می . اشغا  نظامی عراق آن ۵

آفرینش متحد دیگری در این سرزمین ختم شود و خروج تهدریهجهی    

نیروهای نظامی از عراق، کشوری به جا گذاشت که گرایش و چرخشی 

به سمت کشورهای محور به اصطالح مقاومت خاورمیهانهه داشهت و        

منافع مشترکی با آنان احسا  کرد. اینجاست که بهرای آمهریهکها و          

اش این مسأله که کُردستان عراق و کُهردسهتهان       ای پیمانان منطقه هم

سوریه در آینده به عنوان قسمتی از خاک کشورههای بهه اصهطهالح         

مقاومت افزوده شوند یا در قالب کشور و ایاالتی ضعیف خودمخهتهاری   

 گردد. یافته که در راستای منافع امپریالیسم فعالیت کنند، مطرح می

تهرِ     ی بهزرگ      ی پهروژه      ی کُردستان خود زیر مجمهوعهه   البته پروژه

است که کشورهای کنونی را بهه کشهورههای           »ی بزرگ خاورمیانه«

کوچک و خودمختار در منطقه فروبکاهد که در این صورت حتی اگهر    

داری    یکی از این مجموعه کشورهای ضعیف بخواهد از مدار سرمهایهه  

امپریالیستی خارج شود اوالً کارش بسیار سخت و بعید خواهد بود ثانیاً 

در صورت موفقیت تغییر زیادی در توازن قوای پهیهشهیهن حهاصهل           

 شود. نمی

داری را به لهرزه درآورد و       دوباره دنیای سرمایه ۰۹۹8. بحران سا   ۰

های بحران به کشورهای پیرامونی موجی از ناآرامی  بعد از رسیدن موج

ها دوباره به سهمهت    توده  در خاورمیانه و کشورهای عربی پدید آورد. 

سیاسی پیش رفتند. باید امنیت منطقه از نقطه نظر   رادیکالیزه شدن

 های ارتجاعی فراهم شود. داری از طریق افزایش پایگاه سرمایه

و بازارهای کهاالی   نیروی کار ارزان. خاورمیانه هنوز هم دارای همان  ۲

 مصرفیِ پردرآمدی برای کشورهای صنعتی است.

ی ناسیونالیسم کُهرد   . کشتار مردم در شنگا  و کوبانی و سوءاستفاده 9

ها، این سؤا  قدیمی  ای رسانه های اسطوره سازی از این فجایع و قهرمان

راستی کُردها چرا نباید کشهوری     را در اذهان عمومی ایجاد کرد که به

مستقل داشته باشند؟ هر پاسخ به این سؤا  باید این مسأله را در نظر 

بگیرد که تشکیل کُردستانی با این مختصات و با ساخت و پاخت از باال 

های زحمتکهش   بخش و در راستای منافع مردم و توده چه اندازه رهایی

ُکرد و منطقه خواهد بود. همچنین در موقعیت ژئوپلتهیهک کهنهونهی         

منطقه، کُردستان مستقل چه اندازه در راستای تضعیهف کشهورههای      

محور به اصطالح مقاومت و قدرتمند شدن هر چه بیشتر اسرائهیهل و     

ی  شک کشته شدن مردم کوبانی و هر نقطه نفوذ آمریکا خواهد بود. بی 

دیگری محکوم است؛ اما بدیل کُردستان مستقل، بدیلی درون جناحی 

داری و      داری است و نظر مثبت داشتن به آن تأیید سرمایه در سرمایه

 ی این نواحی است. های دیگر در آینده فاجعه

ههای     گران و ایهدئهولهوگ      . بعد از جنگ جهانی دوم در میان تحلیل ۱

ای عجیب و غریب  بورژوازی مرسوم بود که فاشیسم را به عنوان پدیده

داری تحلیل کنند و یهودیان و دیگر قهربهانهیهان      ارتباط با سرمایه و بی

داری و      جنگ را قربانی این نوع سیستم معرفی و راهکار را سهرمهایهه   

دموکراسی بورژوایی معرفی کنند؛ اما این تحلیل کتهمهان تهعهمهدی        

گران بسیاری در سنت چپ بهه خهوبهی نشهان          واقعیت است. تحلیل 

 اند که فاشیسم در واقع ضرورتی برخواسته از منطق سرمایه است  داده

۱۲ 

 هایی از سرزمین موعود از اسرائیل تا کُردستان؛ نغمه



داری هسهتهنهد.         و قربانیان فاشیسم و جنگ در واقع قربانیان سرمایه

های بنیادگهرای دیهنهی تهوسهط ههمهیهن                اکنون نیز داعش و گروه

ای به صورت بربریتی خام و وحشیانه  رسانه ها و فضاهای کالن ایدئولوگ

شوند، در  داری ندارند به ما نمایانده می که هیچ ربطی به دنیای سرمایه

های بنیادگرای دینی بهرخهواسهتهه از د  شهرایهط                حالی که گروه

های مهخهتهلهف      داری جهانی موجود و تغذیه شده توسط قطب سرمایه

های مختلفی است کهه     داری دارای جناح داری هستند. سرمایه  سرمایه

هها   همواره منافعشان با هم در تضاد است و مقابله و مبارزه با این قطب

داری است به معنای مبهارزه بها      که به معنی تقابل با بخشی از سرمایه

 داری نیست. کلیت سرمایه

کنند و آنان کهه   ی آنان که به اسرائیل مهاجرت کردند و می قطعاً همه

این فاجعه را تأیید کردند، صهیونیست نبوده و نیستند، ولی بالفاصلهه  

ی استعهمهاری    ها با پذیرش موجودیتی به نام اسرائیل در یک پروژه آن

ی منطقی عملکردشان بود. اکنون نیز آن     قرار گرفتند، زیرا این نتیجه

های ضد امپریالیستِ دو آتشه که با جان و د  روژئاوا را    سوسیالیست

ی منطقی این عمل که  توانند از نتیجه بینند، نمی ی آما  خود می قبله

گونه که از    همان قرار گرفتن در یک پروژه امپریالیستی است، بگریزند.

جانب مبلغان صهیونیست رایج بود که برای تهحهمهیهق و کشهانهدن           

برابری طبقاتهی   و  »سوسیالیسم یهودی«یهودیان به اسرائیل در مورد 

کردند، هم اکنون نیز قسمت اعظم چپ  سرایی می ناب در اسرائیل یاوه

جای بدیهل رادیهکها  و         مدرن و پسامارکسیست به ایران و چپ پست

ی بار گناهان  آور برای تخیله طبقاتی بیشتر به دنبا  راهکارهای هیجان

 »ی آرمانی سوسیالیهسهم   نمونه«گردند. از کوبانی در تخیالت خود   می

نه در روژئاوا و اند ولی در عمل نه در اسرائیل آن موقع و اکنون  ساخته

خبری از روابط سوسیالیستی است و قرار هم نیست خبری باشد. ایهن   

ی نواحی کُردستهان   را حتی از عملکرد و سخنان رهبران روژئاوا و همه

ای به الغای طبقات و مالکیت اشهتهراکهی       توان فهمید که نه اشاره می

 داری خبری هست. و نه از مبارزه با سرمایهشود  می
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 ی رهایی یا غسل تعمید سوسیالیسم؟کوبانی؛ نقطه





 مشابه همچنین و خود گناهان از توبه و آمرزش جهت خداوند درگاه از شدگان رانده
:گیرند می قرار خطاب چنین این خویش، رستاخیز و مرگ در مسیح با شدن

".توبه کنید و هر یک از شما به اسم عیسی مسیح جهت آمرزش گناهان تعمید گیرید "

 را اش شدگان رانده ،وار منجی چنین این سوریه، جنگی وضعیت در داري سرمایه اکنون
تاریخ، خداوندگار درگاه از را سوسیالیسم ،کارانه فریب که او .دهد می قرار خطاب
 درازاي بر داري سرمایه شدن حک نداي با و نمایاند می کار گناه و مطرود ،شده رانده

 جنگ از جاري خونِ رود در را کوبانی وضعیت اکنون ،داد می بشارت را آن پایان تاریخ،
داري سرمایه ي بنده و کار توبه سوسیالیسمِ و دهد می تعمید غسل خاورمیانه

  تاریخ کراهت تمامیِ ،داري سرمایه جانب از یافته تعمید غسل سوسیالیسم .آفریند می
.دارد پیشانی بر را داري سرمایه

 از گذار به امید ي دهنده بشارت نه است موجود وضع از گسست نه کوبانی، سوسیالیسم
 کوبانی، در سوسیالیسم .است داري سرمایه ي چنبره در تمامی به کوبانی در وضعیت .آن

.است وضعیت پوشاندن براي داعش همچون پوشالی نامی


