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  !خداحافظ روژاوا؟
   و اسداردوخانفصل مشترک 

  

» ناب «ۀ، يک پروژii»آنارشيستی«، iسوسياليستیای  پروژه:  روژاوا را چه بدانيمۀکه پروژ صرفنظر از اين

 توانسته است حداقل واقعی، وجود آن در سطح iv باز توليد روابط و مناسبات عشيرتی به شکل ديگریiii،ناسيوناليستی

ای در سطح منطقه بکند که  لهأحل مسکمکی به تواند   و تحت شرايط معينی میباشد  کردھا در سوريهلۀأ مس»حل«مبين 

 در سطوح مختلف در گذشته حل نشده است و در ء تناسب قواۀکردند، اما به واسط ھای تاريخ ديروز حل می بايد سوژه

ای  اش را سوژه  اصلی تاريخیۀ در غياب سوژمسألهحل اين . استھای سياسی، فرھنگی و ايدئولوژيک باقيمانده  ساخت

در پی برآمد يک جنبش دفاعی در يک جنگ نيابتی، و  ) pydمنبعد پيد( اتحاد دموکراتيک کردستانديگر، اين بار 

يک  ۀھستکه  ينبا توجه به ابه معنای اخص ی ئ  تودهۀ خودانگيختۀاز اين جنبش دفاعی اولي. ی بر عھده گرفته استئ توده

گرفته است و عمليات نظامی خارج از کردستان سوريه شکل  در روژاوا ) و غيرهليس، سازمان اداریوپارتش، (دولت 

خودمختار کرد به » دولت«به اين اعتبار بھتر است از اقليمی حرف زد که در آن . توان حرف زد اين ارتش، ديگر نمی

   .دستاورد جنبش پرداخت شکل گرفته است و فقط به اين پيدرھبری 

 کردھای سوريه در vپريل سال گذشته آن را اعالم کرد،ا در ترمپ  از سوريه کهامريکاخروج اجرای تصميم به با 

  .ال رفته استؤزير سو اين دولت  وجود روژاوا به عنوان يک پروژه ۀاند و امکان ادام ی قرار گرفتهمطلوبوضعيت نا

برای آنان ھمان سرنوشتی را پيش  جنبش کردھا در مناطق ديگر ارزيابی کرد و ۀبايد ادام را  آيا جنبش کردھای سوريه

ويل بکنيم و أرا چگونه ت» ادامه« جواب بسته آن است که !بينی کرد که در ساير کشورھا پيش آمده است؟ بله و خير

  .ھای آتی رھبران کرد سوريه چه باشند سياست

  

  : و انفراد پيدامريکاخروج 

 اين متناقضعلل ! شود پيد در سطح سوريه منفرد و روژاوا در محاصره می: توان گفت  میامريکاان حضور با پاي 

در بخش آخر به اين شعار پرداخته (» نه اسد، نه اپوزيسيون«شعار ) ٢محلی بودن پيد در سطح سوريه ) ١: انفراد

 امکان vi بازگشت ارتش سوريه به کردستانعالوه بر شعار فوق، مواضع رھبران پيد در مورد قبول) ٣.) خواھد شد
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ژی يستراتوفاداری به ) ۴. توافق و اتحاد بين اين جريان و ساير جريانات سوری را در گذشته و امروز گرفته است

 و تحقق راه حل امريکاکه مانع تعميق روابط با  (عليه دولت ترکيه) پککمنبعد (حزب کارگران کردستان ترکيه ديرين 

آلترناتيوی در مقابل راه بدل شدن پيد به ) ۵. توان در آن ديد  امروز را میۀو يکی از دالئل محاصر.) شد می ئیامريکا

 . عراقی و بيشتر شدن رقابت بين جريانات مختلف کردستان يعنی بارزانی و جريانات بورژوازی کردۀمسألحل غربی 

بودن توليد نرايج  به گردد  که بر میاستر وضعيت فعلی در سطح منطقه دعدم امکان اتحادی کردی : اين امر ۀنتيج

در سطح فرھنگی که در عين حال عدم امکان حل مبارزه بر سر رھبری در دموکراتيک اجماع بر سر مسائل مشترک 

اين امر به . دھد ی معنا می يک حزب و فرد بر فراز منافع ملۀسلط-نطقه و قرار دادن خواست قدرتسطح کردھای م

ھای   درگيریvii. متفاوتنظامی-ھای اجتماعی و سياسی ستراتيژی و  گرايشات طبقاتیگردد به ود در نھايت برمی خۀنوب

يا درگيری پيد و نيروھای وابسته به حزب دمکرات عراق  ٩٠ھای   ميھنی در عراق در سالۀدو حزب دموکرات و جبھ

 .توان نام برد  نمونه میدر جريان جنگ نيابتی سوريه را به عنوان) و ھمکاری با ترکيه(

اش از دست برود، اگر چنين بشود، داليل اصلی آن را ھمين  در روند آتی امکان آن وجود دارد که روژاوا به شکل فعلی

  .ند اھای متناقض پيد ايزوالسيون بايد دانست که محصول سياست

  

  : از سوريهامريکاخروج 

 و viiiای بر سر سوريه صورت گرفته است  پوتين معامله وترمپشود، در ھلسينکی بين  که گفته می رغم اين علی 

 از سوريه بر مبنای اين معامله صورت گرفته باشد، و به اين اعتبار ممکن است امريکااحتمال دارد خروج نيروھای 

 ۀت حاکمأھای ديگر ھي اروپا و بخش( و سوريه توسط غرب ستاتا زمانی که بحران سوريه حل نشده قطعی باشد، 

 احتمال ، به طور قطعی پذيرفته نشوددر اين دوره نفوذ روسيه ۀبه عنوان حوز) کند  نمايندگی نمیترمپ که امريکا

 از بازی مستقيم در امريکاھای موجود گفت که حداقل در اين دوره  توان بر اساس گزارش  ھست، میامريکابازگشت 

  .صرفنظر کرده است سوريه

ر رژيم ييتغ نئوکلونيال ستراتيژیموفقيت برای انداز  عدم وجود چشم) ١:  روشنندً کامالامريکا نتايج و دالئل حرکت 

 نئوکلونيال ستراتيژیضرورت تمرکز بر ) ٣خروج نسبی ايران از سوريه ) ٢ ix.پيرامونی اسد حداقل در اين دوره

به »  قرنۀمعامل«ق توان امکان تحق که در پرتو عمده تلقی شدن آن می(در ايران و اصلی کردن آن » ر رژيمييتغ«

 ۀرفع خطر درگيری روزمر) xi ۵. داردامريکا گزافی که اين حضور برای ۀھزين) ۴ای   دالئل حاشيهx).حداکثر رساند

امکان ) ١:  ممکن بالفصل داردۀاين حرکت دو نتيج. بينی رو در رو با روسيه يا بروز سوءتفاھم با نتايج غير قابل پيش

ر نقش اين کشور در يير وزن ترکيه در سوريه و به اين اعتبار تغييتغ) ٢ امريکاترکيه و ک ستراتيژياتحاد » ترميم«

  xii.آستانه

ھای جنبش کرد در  تکرار تجربه معينی ۀاز زاويتوان  در اينجا میپيشين » متحد« و رھا کردن امريکابا توجه به خروج 

 ۀتوان تجرب را ديد و از اين زاويه می) بارزانی پدريران از  اۀمثل استفاد( ابزاری از کردھا ۀکشورھای ديگر و استفاد

روزمره   به فھمء کرد با اتکاۀگويا تود.  تلقی کردکشورھاکردھای سوريه را نيز ادامه و تکرار جنبش کردھا در ساير 

که  د، بدون اينخواھند از آن عبور کنن مثل ساير موارد می) امريکااين بار (ديگر » خيانت«با گفتن يک ) گرامشی(

 يا سھم او در فراھم  را فراھم نياورده است؟»خيانت«شود، خودش امکان   می»خيانت«آيا کسی که به او : xiiiبپرسند

يک نيرو از »  ابزاریۀاستفاد«و » اتحاد«جمله در گرو فھم تفاوت بين   منمسألهآوردن اين امکان چيست؟ فھم اين 

  .ديگری نھفته است
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  :رايط فعلی در شپيدھای  انتخاب

 دست ترکيه را در حمله به امريکارسد  به نظر می.  دور جديدی در جنگ نيابتی سوريه ايجاد کرده استامريکاخروج  

  . آن قرار گرفتن پيد در مقابل دو رژيم ترکيه و اسد استۀگذاشته است که نتيج» باز «ًکردستان نسبتا

تجديد نظر ) ٣جنگ در دو جبھه ) ٢، ر گرفتن در کنار رژيم اسدقرا) ١: ھای زيادی ندارد  در شرايط فعلی انتخابپيد

سراسری شدن در سوريه و بدل اش،  ستراتيژیر بنيادی در يي، گرفتن زمان برای تغ»نه اسد، نه اپوزيسيون«در شعار 

    .شدن به يک حزب سوری

 امر منوط به ھمکاری کامل اسد اين. توان گفت ممکن است به پيد تحميل بشود  کمتر يک انتخاب است، بيشتر میدومی

 بايد اضافه xiv . در سوريه ممکن استامريکاھای رابرت فورد سفير سابق   است که امکان آن با توجه به گفتهاردوخانو 

  .توان ديد نمود، ھمانطور که در زير نشان داده خواھد شد در انتخاب اول نيز امکان و رد پای دومی را می

جمله  ھای کرد من  که چند سال است بين رژيم اسد و سازمانئیھاذاکره مھای موجود،  شبر اساس گزار: انتخاب اول

 توسط روسيه و ٢٠١٧ نوریجپيد به اشکال مختلف جريان داشتند، باالخره با نوشتن يک قانون اساسی برای سوريه در 

 گذشته و توقف حمايت مالی  سالچ در مارامريکا اعالم تصميم خروج xv.دعوت کردھا به مذاکره کم و بيش علنی شدند

 زياد بين ۀ فاصلۀواسطه گری روسيه در دمشق شروع بکند، که ب  با رژيم با ميانجیذاکراتیماز کردھا موجب شد پيد 

  . پذيرفت، ناموفق بود ھای پيد و آنچه اسد می خواست

 )با حفظ رژيم اسد( روژاوا ۀر اداۀنقش پيد در پی جنگ و نحو: در اين راستا موضوع اصلی مورد بحث عبارت بود از

xvi ملیۀمسأل يا به عبارت ديگر حل .xvii در اين مذاکرات پيد خواھان تجديد نظر در قانون اساسی و پذيرفتن 

  xviii.که رژيم اسد فقط حاضر به پذيرش برخی از حقوق جزئی کردھا بوده است خودمختاری است، حال آن

اگر ديروز پيد از موضع قدرت در اين مذاکرات : ان چنين جمعبندی کردتو  را برای پيد میامريکا خروج ۀاولين نتيج

اين امر موجب شد تا در پی انتقادات و اعتراضات، به . بايد از موضع ضعف مذاکره بکند شرکت داشته است، امروز می

تدريج از ئی به امريکانيروھای :  اعالم کندترمپ xixخصوص در مورد ضعيف شدن موضع کردھا در مذاکره با رژيم

  . ابزاری مجدد از آنان را نبنددۀسوريه خارج خواھند شد تا موضع کردھا در مذاکرات با اسد ضعيف نشود و راه استفاد

وجود آوردن آن در مرزھای سوريه خواست ترکيه به طور ه در اين ميان پيشنھاد يک فضای امن مطرح شد که با ب

است، در اين راه حل ديده ) که خواست اصلی ترکيه(مختار کرد شود، چرا که حذف دولت خود  کامل برآورده نمی

 اين نواحی صورت ۀ ادارۀکه توافقی بين نيروھای درگير بر سر نحو امکان اجرای اين راه حل بسته به اين. شود نمی

  با گفتن اينکردھا پيشتر. ابدي یاھميت م)  روسيه و ايرانًايضا(برای اجرای آن موضع اسد . بگيرد، بسيار زياد است

ئی پر شود، با چنين امريکادھند تا خالء ناشی از خروج نيروھای  ل مرزھا را در اختيار دولت اسد قرار میوکه کنتر

  . اند  آن توسط ترکيه مخالفت کردهکنترولو با xxاند طرحی، اگر چه نه با ابعاد آن، به طور ضمنی تمايل نشان داده

. فتدای در اين فاصله ني ر اتفاق ويژه زمان برای کردھا به ارمغان نمی آورد، اگ اين راه حل چيز بيشتری جزًاما احتماال

 .داند  میًاين را اسد نيز احتماال

 ترکيه موضع اسد را ۀصرفنظر از جدی بودن يا نبودن تھديدات و اجرای طرح فوق، آيا عقب افتادن حملبدين ترتيب 

را به ) حزب برادر پکک(دولتی خودمختار آن ھم تحت رھبری پيد اگر بپذيريم که ترکيه وجود ! کند؟ خير ضعيف می

  .پذيرد ھيچ رو نمی
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ھای او تابع  تواند دفاع بکند و تصميمات او يا سياست حتی از خودش نمی) به تنھائی(که رژيم اسد  با در نظر گرفتن اين

 ديگر خارجی دخيل در سوريه و نظر ديگران است، بايد به نيروھای) المللی بالواسطه تناسب قوای بين(وضعيت 

  .نگريست

  

  کردھا يا ترکيه؟: منظر ترکيه

مطرح شده است و و صريح به طور ضمنی  کاامريبرای در سوريه بارھا توسط ترکيه  ال در طول جنگ نيابتیؤاين س 

  . به آن داده شدامريکااما صريح » موقت«امروز حداقل جواب 

،  به اورشليمامريکاالمسلمين در مصر، انتقال سفارت  عليه اخوان، کودتا امريکا توسط متحدين  اقتصادی قطرۀمحاصر

 که حداقل کودتای نافرجام در ترکيه مھمترھا  و از اين،  فلسطينۀمسأل قرن و بالفعل بودن راه حل اسرائيلی ۀطرح معامل

که ھمان پکک تلقی  امريکا توسط پيدمسلح کردن ، )و منجر به نزديکی ترکيه به روسيه شد ( بودغربیکودتاچيان جھت 

 فاصله يک قدماز غرب و غيره موجب شدند ترکيه  برد  میسؤال شکل فعلی حکومت ترکيه را زير ًشود و اصوال می

 و نابودی پيد را يدابي  يا اسد برپيد سؤالبه قطعی ی خود تجديد نظر بکند و در صدد پاسخ ئ در سياست سوريهبگيرد و 

  .ار بدھدھدف اصلی خود قر

  : ند اآل کرد از نظر ترکيه دو راه مطرح  قطعی و ايدهۀمسألبرای حل 

ترکيه از غرب کشور با ) ٣کردھا خلع سالح بشوند و ) ٢کردستان در اختيار رژيم اسد قرار بگيرد ) ١: راه حل اول

  .شود برای ساير اھدافش خارج می) از مجرای مذاکرات صلح(ھای کافی  گرفتن تضمين

با رژيم اسد بر سر ) ٣کردھا را خلع سالح و سپس ) ٢ترکيه کردستان يا بخشی از آن را اشغال بکند، ) ١:  دومراه حل

  .خروج از سوريه وارد مذاکره بشود

 باال قابل ۀآلند، به شکل ساد  کردھا ايدهۀمسألرسد که يکی از اين دو که برای ترکيه، اسد و ايران در حل  بعيد به نظر می

  .اشنداجرا ب

راه حل (ياد است دھند که احتمال اقدام ترکيه برای قتل عام کردھا و اشغال کردستان ز شواھد و روند وقايع نشان می

شروع )  بين کردھا و ترکيه و عواملش ھمچون در عفرينًعمدتا(فرجام است  ی که به لحاظ نظامی بیئ، و درگير)دوم

ئيد أ روسيه تًاين اقدام را احتماال.  نتايج فاجعه بار خواھد داشتشود که برای ھر دو طرف، دولت ترکيه و کردھا

  ).راه اول(کند، اگر کردھا به توافق با اسد نرسند  می

تواند   اين مذاکرات میۀشود، نتيج ھای اين اقدام دوباره مذاکره بين کردھا و اسد شروع می با اين اقدام يا شايد نشانه

اين بازگشت، شروع راه حل اول خواھد . ( کردستان در مقابل امتيازات جزئی باشددعوت کردھا از اسد، بدون جنگ به

)  xxi سال گذشته معامله کرده استامريکاکه ترکيه در مورد آن با ( ترکيه به منجيب ۀبنابراين معنای عملی حمل.) بود

  .فشار به کردھا برای پذيرش شرايط اسد است

  

  : در سوريه» ر رژيمييتغ« نئوکلونيال ستراتيژی و ھا غربی

 بدون ء فعلی با توجه به تناسب قواۀسوريه در دور»  رژيمتغيير «ستراتيژیھاست به اين نتيجه رسيده است  غرب مدت

. کنند ميسر نيست و سوريه را از دست رفته تلقی می)  ترکيهۀپيشنھاد اولي(يک يورش ھمه جانبه و دخالت نظامی مستقيم 

) شدن( مھمترين دستآورد خود يعنی تقليل خطر سوريه برای اسرائيل که به آن با ويران کردن با اين ھمه فقط سعی دارد
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را از ميان »  قرنۀمعامل«و موانع سوری (سوريه رسيده است، را با خروج نيروھای ايرانی از سوريه تکميل کند 

  ).بردارد

از سوريه خارج  را که ايران ترمپگر حرف بايد گفت غرب در راستای خروج ايران موفقيت نسبی کسب کرده است، ا

که او نيز اشاره به  توان باور کرد، با توجه به اين ھای اخير نتان ياھو می  که با توجه به گفتهxxiiشود، را باور بکنيم، می

  .انتقال نيروھای ايران به عراق دارد

سخنوری ماکرون در رابطه با داعش و رغم   و خروج از سوريه، علیترمپی ئ ھا با سياست سوريه مشکل فرانسوی

 ترمپ» ستاد امنيت ملی«ھا و  به زعم فرانسوی. ، ارزيابی از موقعيت ايران است)در اينجا کردھا(حمايت از متحدين 

شود تا  غرب منجر می)  رژيمتغيير(ی ئ  خاورميانهستراتيژیماندن در سوريه به فشار بيشتر بر ايران در چارچوب 

   xxiii.خروج از سوريه

که اتفاق   غرب ندارند، مگر اينستراتيژی ديگر محلی در امريکاھای مستقيم نظامی  دخالت» پايان«کردھای سوريه در 

 ابزاری ۀفتد و آنان به عنوان ابزار بتوانند نقشی در آن ايفاء بکنند، و کردھا نيز اجازه بدھند از آنھا استفادای بي ويژه

 کرد بسيار ۀمسألثر غرب در رابطه با ؤ غرب نيست و بنابراين امکان دخالت مۀ بالواسطۀمسأل آنان ۀبنابراين آيند. بشود

  . ناچيز است

  

  :سوريهايران و 

 تناسب قوای فعلی ماندنی ۀواسطه رژيم اسد از نظر ايران ب:  در واقع ايران به مھمترين ھدفش در سوريه رسيده است

 را توضيح مسألهھای نفت و گاز است، اگر چه کل   بر سر لولهشود جنگ سوريه جنگ که گفته می در اين. است

ای از حقيقت نھفته است، البته نه معنای اکونوميستی آن يا به عبارت ديگر نه به خاطر منافع اقتصادی  دھد، اما ھسته نمی

 در عدم رسيدن گاز قطر  گاز خود ايران يا منافع روسيهۀھای ذينفع و يا به خاطر کشيدن لول ھا و دولت بالواسطه شرکت

شود و بدين   ھرمز کاسته میۀھا از اھميت تنگ به اروپا از اين طريق، بلکه به اين دليل که در صورت وجود اين لوله

 ٪۴٠بايد توجه داشت که حدود . توانست بالفعل شود  گسترده و ھمه جانبه به ايران میۀ جنگ و حملۀترتيب امکان بالقو

 را، اگر نگوئيم از بين برده، امريکا ۀ ھرمز در واقع امکان حملۀتسلط ايران بر تنگ. کند ھرمز عبور می ۀاز نفت از تنگ

رغم کم اھميت شدن آن در پی جنگ نيابتی و  اسد، صرفنظر از ھمجواری با اسرائيل، علی. بسيار کاھش داده است

) و ساير کشورھای عربی(ھای نفت و گاز قطر  لولهنابودی بخشی از ظرفيت اين کشور، در واقع با جلوگيری از عبور 

 ھرمز کم بشود و به اين اعتبار يک مانع جدی در ۀک تنگستراتيژياز سوريه مانع از آن نيز شده است که از اھميت 

  .رژيم جمھوری اسالمی شده است) جنگ( رژيم سخت تغييرمقابل يکی از اشکال 

رژيم  ستراتيژیاند و آن را، و بنابراين   در مقابل اسد قرار نگرفتهدیجگاه به طور  که کردھا ھيچ با توجه به اين

ھای کردھا و رسيدن به اين خواست فقط تا آنجا اھميت دارد که  اند، اثرات خواست فکندهجمھوری اسالمی را به خطر ني

و حساسيت کردستان در اين رابطه وزن . دستاوردھای کردھای سوريه بتواند موجب تقويت جنبش کردھای ايران بشود

آيد، و  اکنون که رژيم اسد به نظر ماندنی می. سوريه با توجه به موقعيت جغرافيائی آن برای ترکيه و ايران متفاوت است

 مربوط به کردستان متحد عمل سؤالتوانند در  رسد ترکيه نيز آن را پذيرفته است، دو رژيم ترکيه و ايران می به نظر می

 را به ھنگام  خواست کردستان مستقل کرد و سرکوبۀمسأل از اتحاد عمل ترکيه و ايران در قبال ھائی ما گوشه. بکنند

ئيد أنيز در سفر اخيرش به ترکيه مھر ت روحانی .ايم برگزاری رفراندوم نابھنگام در کردستان عراق توسط بارزانی ديده
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مانی در سرکوب بلکه در عمل ايران به خاطر  نه فقط اين ھمسوئی يا ھمپيxxiv.بر سياست سرکوب پيد و پکک زده است

  .  بکندجدیھای ترکيه مخالفت  ھا قادر ھم نيست، با سياست تحريم

 دور  نپيوسته است و جلوامريکاھای ايران به  ھا و نيازش به ترکيه، تا زمانی که ترکيه در تحريم ايران با توجه به تحريم

  . ترکيه موضعی دوستانه و ماليم اتخاذ کندھا را نگيرد، مجبور است در مقابل  زدن تحريم

ھا،  يعنی به خاطر دور زدن تحريم. ھا ھمين وضعيت را در مقابل روسيه نيز پيدا کرده است ايران با توجه به تحريم

 کردھا، ۀرغم مخالفت با طرح روسيه در بار به اين اعتبار علی. صرفنظر از مسائل ديگر، نياز به روسيه دارد

اين . بايد خواستش را از طريق ترکيه و اسد پيش ببرد  کردھا وارد درگيری بشود و میۀمسألبا روسيه بر سر تواند   نمی

ا ايران نيروئی نيست توان گفت در مورد کردھ بنابراين می. شود  خروج نظامی ايران از سوريه تشديد میۀواسطه امر ب

  .تواند بکند، جز حمايت از موضع اسد نمیثيری جدی بر روند وقايع بگذارد، و کاری أکه بتواند ت

  

  :رژيم اسد

به .  ھيچ دليلی در دست نيست که بر اساس آن بتوان توضيح داد چرا بايد رژيم اسد از کردھا در مقابل ترکيه دفاع بکند

اه ، او را به عنوان حداقل جزئی از رxxv نيروھای اصلی درگير، حتی پومپئوۀکه کم و بيش ھم خصوص با توجه به اين

اگر اسد امروز : می توان گفت.  عکس برای عدم دفاع از آنان اسد دالئل بسيار داردهب. اند  سوريه پذيرفتهۀمسألحل 

 کرده است، ناشی از ضعف نظامی او ٢٠٠۴ با پکک و يا با مردم کرد در ١٩٩٩کند که در سال  ھمان کاری را نمی

 ۀھای حکومت و استفاد اش گسترش پايه مسألهدھد،  داده است و میاگر امروز به اتحاد به کردھا روی خوش نشان . است

ابزاری از کردھا برای سرکوب نيروھای ديگر و در صورت لزوم در استفاده از آنان در مقابل ترکيه است، اگر ترکيه 

توانند  ن نيز میتوان چنين استنباط کرد که آنا  کردھا با روسيه نيز میذاکراتماز . قصد ماندن در سوريه داشته باشد

   xxvi.چنين رلی را بپذيرند

 خشونت بار ترکيه که منجر به دعوت کردھا از او به کردستان به عنوان مدافع تماميت ۀسوريه حتی با حرکت اولي

 بازگشت اسد به کردستان ءدر ابتدا.  ترکيه بنگردۀتواند به آن به عنوان ھدي ارضی بشود، نه تنھا مخالفتی ندارد، بلکه می

 .دھد معنی می) به خصوص نفت و گاز( اقتصادی ۀترسی به منابع از دست رفتدس

 را مسألهتوان حدود اھميت  پيد قرار دارند می- ھا ئیامريکا نيروھای کنتروله تحت با بررسی نقش اقتصادی مناطقی ک

ن بخش از سوريه نه فقط اي. گيرند پيد حدود يک سوم خاک سوريه را در بر می-امريکامناطق تحت نفوذ . برای اسد ديد

 ٪٧٠ر آن قرار دارند ترين بخش سوريه است بلکه از سه سدی که د ھای حاصلخيزترين کشاورزی و پر آب  زمين٪۶٠

 منابع نفت و گاز سوريه يافت ٪٩۵) الحسک، رقه و ديرالزور(به عالوه در اين بخش . شود مين میأبرق سوريه ت

سيسات أدر ت. نيز در اين بخش قرار دارند xxviiسيسات گاز کونوکوأُلعمر و تبزرگترين ميدان نفتی سوريه ا. شوند می

  .توان توليد کرد می)  ميليون فوت مکعب١٨٢۵٠ساالنه ( ميليون فوت مکعب گاز ۵٠کونوکو روزانه 

حل اش   کامل آنان را در دست بگيرد بخشی از مشکالت اقتصادیکنترولاگر در اين روند اسد به اين منابع دست بيابد و 

ھا و  ئیامريکابنابراين خروج . شود  روسيه به کردھا نيز کاسته میۀ از ميزان عالقکنترولشوند، و بسته به ميزان  می

ممکن است او به ) ١چرا که . ويل کردأ مجدد او بر سوريه تۀ ترکيه را  بايد در راستای تثبيت اسد و سلطۀ اوليۀحمل

از کردھا ) ٣. ابدي یبه منابع اقتصادی دوباره دست م) ٢ کردھا باز گردد با» اتحاد«کردستان بدون جنگ در اثر 

از کردھا به عنوان برگی برای فشار به ترکيه برای خروج ) ۴.  نظامی بکندۀ نيروھا استفادۀتواند برای سرکوب بقي می
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 تماميت ۀمصالحالجه فشار بيآورد يا خلع سالح کردھا را در نھايت و) در صورت لزوم(از بخشی از خاک سوريه 

  .ارضی سوريه بکند

کردستان و بخشی که :  بزرگ زير نفوذ اسد نيستۀ دو منطقxxviiiکنيم  جنگی سوريه نگاه بکنيم، مشاھده میۀاگر به نقش

 در ًکه اسد در اين لحظه نيرو و توان الزم را ندارد با کردھا يا ترکيه مستقيما در حالی. اند ترکيه و عواملش اشغال کرده

 ديگران از ًر بشود، مجبور است که به سياست روسيه، ترکيه و ايران تن بدھد و بگذارد ھمانطور که داعش را عمدتاگي

بين بردند، اين بار نيز بگذارد ترکيه حداقل سرکوب کردھا را شروع بکند و در صورت کرنش کردھا به کردستان باز 

يک از شروط کردھا را نپذيرد و به ھيچ کنفرانس » ھيچ«ت که با توجه به انفراد کردھا در اين رابطه کافی اس. گردد

  .صلحی پا نگذارد

توانند وارد يک معامله  اسد و ترکيه می. شود  به روشنی ديده میاردوخاندر اينجا وجه اشتراک و افتراق رژيم اسد و 

که  در صورتی. اردوخانمتحد ھای   روژاوا در مقابل سلفیۀو پايان پروژ) و خلع سالح آنان(بشوند، سرکوب کردھا 

  .بينی کرد توان برای کردھا پيش ای صورت گرفته باشد خطرناکترين و سياھترين آينده را می معامله

  

  :روسيه

 نفوذ برای ھر دو مطرح ۀ منطقۀمسأل! اند اھميت نفسه بی  خود کردھا و حقوق آنان فیامريکا برای روسيه درست مثل 

 و رقابت اين دو بر سر نفوذ در بين کردھا، در واقع رقابت بر امريکاروسيه و .  گذاشتنبايد تفاوتی بين اين دو. است

توانند در سياست اين کشورھا   ابزاری از آنان در چھار کشور است که با آن میۀسر داشتن يک اھرم فشار و استفاد

  .نيز فھميد را در قبال کردھا امريکادر اين راستا بايد سياست روسيه و . دخالت بکنند

ھای حاکم بر اين چھار کشور، امروز که روسيه برای فشار به رژيم  عالوه بر نقش کردھا به عنوان اھرم فشار بر رژيم

ترين راه دسترسی عملی به منافع  ھايش نيازی ندارد، در اتحاد رژيم اسد با کردھا ساده اسد برای پيشبرد سياست

جمله  من(برداری از آنان در ھر راه حل ديگری  الذکر و بھره بع اقتصادی فوقدسترسی به منا. بيند اش را می اقتصادی

 ءھای نظامی اکتفا  نفوذ سياسی و پايگاهۀبايد به منطق شود و می برای روسيه مشکل يا حتی غير ممکن می)  سوريهۀتجزي

صار توليد نفت و گاز را در اختيار  روسيه و اسد که بر اساس آن انح٢٠١٨ نوریج ۀنام در اين حالت موافقت. بکند

 .، بی ارزش خواھد بودxxixگيرد روسيه قرار می

نيز تضمين برداری از منابع فوق  شود، بلکه بھره پيد با اسد، نه فقط رژيم سوريه بھتر حفظ میدر صورت اتحاد 

رد پای اين راه حل را در .  بھترين راه حل برای روسيه خواھد بودً احتماال از منظر ترکيه، مسألهراه اول حل . شود می

توان ديد که پيشنھاد اتحاد رژيم اسد و کردھا را برای   حتی می٢٠١۵اش در سازمان ملل  طرح پوتين در سخنرانی

  xxx.کند سرکوب داعش و غيره می

 را به معنای تثبيت خود در امريکاا که خروج چر( ابراز خوشحالی نموده است امريکااما اگر چه روسيه از خروج 

 در کنفرانس آستانه به ھم خورده ء تناسب قواامريکابا خروج .  ديگری پيدا کرده استۀاما دغدغ) کند سوريه فرض می

برای مثال (سادگی از موضع خويش ت، در اين وضعيت نخواھد توانست ب نيروی مسلط اسهروسيه که در آستان. است

 نيروی درگير xxxiصرفنظر از اسد و ايران).  فدرال دفاع کند، اگر فرض کنيم در اين مورد جدی استۀطرح سوري

ھا دفاع از موضعش را در مقابل   به خاطر تحريمًدر اين رابطه ايران احتماال. ديگر ترکيه اين طرح را رد خواھد کرد

 و دولت خودمختار را به ترکيه تحميل بکند، نزديک که روسيه بتواند وجود روژاوا اين. کند روسيه به ترکيه واگذار می
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ميزان آنچه که کردھا . ھای کردھا ندارد به صفر است، مگر با تقليل روژاوا به چيزی که به ھيچ رو تناسبی با خواست

  .ردای دارد که روسيه به داشتن يک اھرم در ترکيه دا توانند کسب کنند، بستگی به ميزان عالقه در مذاکره با اسد می

  

  :کردھا

توان  ای برای روژاوا می  تيرهۀدر ھر حال، چه ترکيه شمال سوريه و کردستان را اشغال بکند، و چه اسد، آيند  

حداقل بايد .  روژاوا به عنوان يک حکومت خودمختار نداردۀ تيره معنائی جز خداحافظی با پروژۀاين آيند. بينی کرد پيش

در اين دو حالت . و انتظار تالش نيروھای حاکم برای خلع سالح کردھا را داشتبا شکل موجود آن خداحافظی کرد 

ثير بسياری بر عدم أکک مورد استفاده قرار بگيرد که ت پۀتواند به عنوان پشت جبھ  نمیًروژاوا، چون گذشته، قطعا

  .توافق پيد با ترکيه داشته است

تاری، امان سازماندھی دولت به شکل مورد نظرش را از اگر ترکيه موفق به اشغال کردستان بشود، نه فقط خودمخ

که اسد دست  سالح خواھد شد، در صورتی» خلع« پکک عمل کند، بلکه ۀدھد و نمی تواند به عنوان پشت جبھ دست می

  پکک عمل کند، در بھترينۀتواند به عنوان پشت جبھ سالح خواھد شد، و نمی» خلع«باال را پيدا کند، باز در نھايت 

  . فرھنگی دريافت خواھد که ابعاد آن روشن نخواھند بودًعمدتا» خودمختاری«حالت فقط نوعی 

 در  اجتماعی-ھای سياسی شکاف موجود بين ساير گروهدر عين حال ھر اتحادی بين رژيم اسد و کردھا صورت بگيرد، 

اجتماعی و کردھا قطعی - لحاظ سياسیاند، چه به لحاظ نظامی و چه به سوريه که در کنار رژيم اسد در طول جنگ نبوده

شود و  ، با پيوستن پيد به رژيم از شکل تبليغ خارج میند ا رژيم اسدمتحدشد که  می) پيد(عليه پکک تبليغاتی که . شود می

ھا برای مدتی  وجود آمدن ھر گونه اتحادی بين کردھا و ساير گروهه و امکان بگيرد،  صورت واقعيت به خود می

اين نتيجه نه برای امروز، که در روند اتفاقات نيروھای خارجی دست باال را دارند، بلکه . رود  میطوالنی از دست

  .برای دور بعد مبارزات اجتماعی در سوريه اھميت دارد

نگردد، به خصوص در پی ) تنھا دوست واقعی کردھا(پيد، اگر سرکوب نشود و مجبور به بازگشت به کوھستان 

يد رژيم سرکوبگر اسد باشد يا در مقابل آن قرار گيرد؟ ھر دو ؤم: ک بگيردستراتيژيم تحوالت جاری بايد تصمي

ميزان شکاف . به راست يا چپ برود) و به احتمال زياد شکاف در آن(تواند، بدون درگيری درونی  پيد اما نمی. نداميسر

 و شرايط اقتصادی در اين روند و ھای اجتماعی کردھا تحت رژيم اسد،  کرد، آزادیۀمسألگردد به ميزان حل  برمی

 و نتايج xxxiiاند در مقابل واقعيت، يعنی رژيم نئوليبرال اسد ھای فرودستان که به اين حزب پيوسته مطرح شدن خواست

  .ھای آن در روند بازسازی سياست

  

  کردی به عنوان آلترناتيو؟ ۀروژاوا به عنوان يک پديد ۀپروژپايان 

دخالت امپرياليستی ) ١به ادبيات سياسی افزوده شد که داللت بر   »شدن يا کردنسوری «با جنگ سوريه مفھوم 

توحش لجام ) ٢ از طريق نيروھای محلی ًالمللی عمدتا داری بين کشورھای مرکز در يکی از حلقات پيرامونی سرمايه

  .، دارد)گرامشی (ی فرودستان يا يک بلوک تاريخمستقل  ويافته  سازمانتغيب) ٣ ،)مثل اسد ( يک رژيمۀگسيخت

در (ھا ھمواره نيروھائی مثل سلفی و کنترا   و امپرياليست و ھستند ای حاکم ھمواره تجسم بربريت بودهھ رژيم

و  مستقلمشکل اصلی عدم وجود . اين دو را بايد به عنوان داده و امور واقع پذيرفت. دھند را سازمان می) نيکاراگوئه

ی يا پيوستن به آنان عاين جنبش در نيروھای ارتجا ۀپراکندحل نيروھای  اين سازمان در غياب فرودستان و ۀيافت سازمان

  .)مثل مورد سوريه (است
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وجود آوردن يک جريان متمايز و مستقل اجتماعی در ه پيد نيز، ھمچون ساير نيروھای موجود در سوريه، تالش برای ب

  .ب و مغلوب نکردسطح سوريه و تالش برای منفرد کردن نيروھای ضد انقالب غال

که )  از اشتباه حرف زدًاگر بتوان اصوال(نيروھای سوری بود و ھست  غير قابل بخشش» اشتباه«با توجه به اين 

داشتند، به اشکال ) شعارھای اوليه در درعا و غيره( حرفی برای گفتن داشتند، که با توجه به ًفرودستان، اگر اصوال

 ۀ رژيم، اختالفات ملی، مذھبی و غيره بدل به زائدۀ در پرتو سرکوب وحشيانجمله مھاجرت به پس رانده و يا مختلف من

.  سوريه ندارندۀنيروھای بورژاامپرياليستی غالب و مغلوب در سوريه شدند به قسمی که حتی امروز نيز نقشی در آتي

در ھلسينکی ) ند اور مستقلن يک کشا ساکنًکه ظاھرا(جمله کردھا  برد که سرنوشت مردم سوريه من بيشتر به کمدی می

  . افتد پيکو می- انسان به ياد توافق تراژيک کلونيال سايکس. خورد و رقم میي، آستانه و يا در ژن)پوتين- ترمپ(

  

  :»نه اسد، نه اپوزيسيون«بررسی شعار پيد 

سلفی و مثل (شود که جنگ نيابتی را روی زمين سازمان دادند   اپوزيسيون در اين شعار فقط شامل نيروھائی نمی

خواھد، اگر اپوزيسيون مستقل و دموکراتيکی نيز وجود داشته است يا دارد، با آن کاری   شعار حتی نمیۀگويند). غيره

ست و بايد به آن با توجه به مواضع ابر فرض پذيرش واقعی بودن بخش اول شعار پيد که مورد منازعه نيز . داشته باشد

شود که برای پيد سرنوشت  شک داشت، از اين شعار نتيجه می xxxiii»يه بپيونديمايم به ارتش منظم سور آماده«مثل پيد 

اگر به خصوص توجه کنيم که پيد به پيروی از . السويه است و يا فاجعه در سوريه ربطی به آنان ندارد سوريه علی

دم انسجام   عxxxivماند، خواھد کشوری مستقل ايجاد بکند و جزئی از سوريه باقی می اوجالن و پکک گفته است نمی

consistence السويه است  توانند بخشی از سرنشينان يک کشتی بگويند، علی آيا می. شود  پيد نيز ديده میستراتيژی

در سوری ) قربانی(پکک /صرفنظر از مسائل ديگر بر اساس ھمين يک شعار سھم پيد.  خيرًرود؟ طبعا کشتی به کجا می

به روشنی ديده ) بلوک تاريخی(مستقل سوم، يا بلوک فرودستان گيری نيروی  ، يا عدم شکل)جنايت(کردن /شدن

   xxxv.شود می

ی متضمن اثبات که ھر نفي با توجه به اين. مطرح کند: »نه اسد، نه ارتجاع«شعاری نظير برای مثال توانست  پيد می

 اسد است و نفی متضمن اثبات تمام نيروھای مخالف) اسد(، در اين شعار نفی اول )اسپينوزا-ھگل(است و بالعکس 

با چنين . است) جمله کردھا من(ارتجاع متضمن اثبات ساير نيروھا يعنی اثبات خواست مردم سوريه در مجموع 

پذيرند و در عين حال خواھان سرنگونی  ماند که حقوق کردھا را می  باز مییبرای اتحاد با نيروھای ديگرشعاری راه 

در واقع اگر قرار است از راه سوم حرف زد اين يک راه سوم ممکن . ند او يا ھر تحول دموکراتيکی بدون اسد ند ااسد

کند که باز لوگزامبورگ، اگر زنده بود،  ئيد میأی را ت پيد که به طور ضمنی جنگ نيابتيو واقعی است و نه راه سوم

 ».اين جنگ ما نيست«: کرد فرياد می

ند، با رجوع به آنچه در سوريه اتفاق افتاده است، يعنی در  آنچه پيد سعی کرده است به عنوان راه سوم عرضه کۀنتيج

که  شده است در صورتی» مجبور«شود پيد  امروز ديده می. نفی اپوزيسيون: شود  نيز ديده میًوضع امروز، نھايتا

شود  ادعا میکه (با اسد کنار بيايد و اگر به اسد بپيوندد بايد با روژاوا » بايد«کشتار توسط ترکيه بشود، » مانع«بخواھد 

  .خداحافظی بکند و يا در مقابل دو رژيم سرکوبگر قرار گيرد) xxxvi انسانی منحصر به فرد و نوين استۀپروژ

 پکک به زعم xxxviiتضاد اصلیو به بيانی سنتی به طور سنتی  ملی که ۀمسأل» حل«دھد پيد به  اين وضعيت نشان می

ميسر است يا تحت » دموکراتيک« شکلگيری رژيمی  حداقلای حل اين تضاد از مجر. شد، نيز نرسيده است ارزيابی می

با وجود يک دولت ضعيف مرکزی ) مورد بارزانی (امريکاشرايطی با پيوستن به يک نيروی امپرياليستی مثل 
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 ، اما نه چون پيد با بينابين ايستادن و يا پيوستن به نيروھای بورژواامپرياليستی با انتظار ترجيح داده شدن بر)عراق(

ً رسند، صحت داشته باشند، که احتماال ھائی که از روژاوا می و تازه اگر گزارش) يک دولت عضو ناتو(دولت ترکيه 

) المللی پول صندوق بين(المللی  داری بين ھای سرمايه ھائی که با خواست  با اتوپیxxxviiiبخشی از آنان صحت دارند

  .  نداردکاملخوانائی 

 تھی  ميانمیو مفھ،xxxix»وفاداری به رخداد«و )  ھست محلی از اعراب داردبه شکلی که(اگر سازماندھی روژاوا 

 شد میسراسر سوريه مستقل در خواھان  عدالت-و جزئی از بلوک آزادی رفت سوريه میمردم طرف به پيد   بايدنيست،

در  پيداز ، شتبه سمت سوری شدن داانتظار چرخشی توان  نمیفعلی در شرايط از پيد  .پرداخت میيا به سازماندھی آن 

  آنشکل فعلیبين رفتن  در روژاوا و از )و يا ھر دو (اسدترکيه يا ھای رژيم  دخالتدر پی يا حداقل بخشی از آن آينده 

 . تا آن روز راه درازی در پيش است.شايد
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all-syrias-north-east  
xxiv http://www.bbc.com/persian/iran-46633872  
xxv  https://news.am/eng/news/490145.html  
xxvi https://uk.reuters.com/article/uk-mideast-crisis-syria-kurds/syrian-kurds-aim-to-secure-political-

deal-with-assad-government-regardless-of-u-s-pull-out-senior-kurdish-official-

idUKKCN1OY1E7?rpc=401&  
xxvii http://interfaxenergy.com/gasdaily/article/27836/is-loss-of-conoco-plant-reframes-syrian-gas-

options  
xxviii https://syria.liveuamap.com/  
xxix https://oilprice.com/Energy/Energy-General/Russia-Is-Taking-Over-Syrias-Oil-And-Gas.html  
xxx https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2015/09/28/read-putins-u-n-general-

assembly-speech/?utm_term=.7ca0441f48b6  

  ھمچنين

https://www.cidob.org/en/publications/publication_series/notes_internacionals/n1_196/russia_iran_an

d_turkey_a_common_strategy_in_syria  
xxxi http://www.eurasiareview.com/05012019-turkey-treads-a-fine-line-in-syria-analysis/  

 
xxxii جايگزينی واردات که به ۀدی و توسعه پس از به شکست انجاميدن سياست توسعھای اقتصا  رژيم اسد، پدر و پسر، در سياست 

 نئوليبرالی و امپرياليستی ۀکه نسخ(المللی پول   تعديل ساختاری صندوق بينۀگردد، به سياست توسع  برمی٨٠ھای   اول سالۀنيم

توان گفت، يکی از دالئل  ت میأبه جر. شدسرعت اجرای اين سياست در دوران بشار بيشتر .  روی آوردند) توسعه است

ھای اقتصادی  ی در سياستتغييرتوان انتظار  در پی جنگ نمی. ھا بودند اعتراضات مردمی و شروع بھار سوريه ھمين سياست

  .داشتی در الگوی مشخص استثمار در سوريه تغييرو  مردمی در خطوط کلی ضدنئوليبرال 
xxxiii اسد . ست ا بايد توجه داشت که پيوستن به اسد بدون قيد و شرط نبودهًاست، طبعا ٢٠١۵سال  يکی از رھبران پيد در ۀ اين گفت

  .پذيرفته است بايست در مقابل خودمختاری کردستان را می می
xxxiv برای مثال رجوع شود به :  

http://www.kurdwatch.org/html/en/interview5.html  
xxxv خيانت شده و خيانتکار را نيز ديد يا به عبارت ديگر در واقع پيد با عدم روی آوردن و تالش ۀبايد رابط  در ھمين راستا می 

  .برای ايجاد بلوک مستقل فرودستان امکان خيانت را فراھم آورده است
xxxvi  شماره يکبهرجهوەندار، رجوع شود .  

xxxvii نازنين و يامين در زير ۀ رجوع شود نوشت :  

http://militaant.com/?p=7501  
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xxxviii سطوح پائين  ھا و در ونیاتع توان پذيرفت که در می) مختلفديگر و  از يکمنابع مستقل (ھای موجود   بر اساس گزارش

 در که تمام مقامات را  و اين امردارند به روابط توتاليتاريستی در پيدھا اشاره  ھا مردم شرکت دارند، ھمين گزارش گيری تصميم

 .کند  میتعيينھای اجتماعی  و فعاليتسطوح ديگر بورکراسی 
xxxix  ،ھای انتقادی در مورد  در باال به نوشته. ح رو بی وضعيت يک  يک، روحۀبهرجهوەندار، شمار رجوع شود به آناھيتا حسينی

د ديگر يؤدر مورد نظرات م. يد و غير انتقادی رجوع کردؤ میثراتوان به عنوان  به اين مجموعه می. پيد و روژاوا اشاره شد

  .رجوع کرداند،  ذکر شدهھای مقاالت باال و اين مجموعه  توان به آثاری که در زيرنويس می


