سازی کُردها
قرن بیستویکم در آستان ٔه پاک
ِ
روژئاواِ :
نویسنده :دیوید گریبر
ترجمهی جاللالدین رحیمی ـ مبین رحیمی
ت داعش دلیرانه دفاع کردند بهخاطر دارید؟ اکنون
شهر کوبانی در برابر تهاجما ِ
آیا نیروهای ُکرد را وقتی از ِ
توسط نیروهای ناتو هستند.
خطر پاکسازی[]۱
آنها در
ِ
ِ

تهاجم
شرقی سوریه که کوبانی را هم دربرمیگیرد با یک
خودمختار ُکردهای روژئاوا در شما ِل
منطقهٔ
ِ
ِ
ِ
تمامی
نظامی ناتو بر روی مرزها [ی سوریه و ترکیه] مستقر شدهاند و با
تاریخی مواجه شده است .نیروهای
ِ
ِ
شلیک نابودکنندهای دارند و تنها پیشرفتهترین نیروهای
ت
ت پیشرفتهای صفآرایی کردهاند که قدر ِ
تجهیزا ِ
ِ
فرمانده ارش ِد یکی از آن نیروها میگوید که آنهامیخواهند
نظامی میتوانند چنین تجهیزاتی را بهکار گیرند.
ٔ
صاحبان حقیقیاش»[- ]۲که بهعقید ٔه او عربها هستند نه ُکردها -بازگردانند.
روژئاوا را به «
ِ

ردستان سوریه یعنی عفرین منتشر
بهار گذشته همین فرمانده اعالمیهٔ مشابهی را در مورد غربیترین منطقهٔ ُک
ِ
ِ
آتشبار بریتانیایی
نظامی ناتو بود که از تانکهای آلمانی و هلیکوپترهای
کرد .سپس ،درست همین نیروی
ِ
ِ
کمکی اسالمی قرار گرفت و این منطقه را به تصرف
نیروی
استفاده کرد و همزمان مورد حمایت هزاران
ِ
ِ
شدن بیش از صد هزار شهرون ِد
براساس اخبار آژانسهای
درآورد.
ِ
ِ
خبری ُکردی این تصرف منجر به رانده ِ
عنوان
نظامی ترکیه تجاوز ،شکنجه و قتلعام را به
اساس گزارشها ،نیروهای
ُکرد از شهر عفرین شد .بر
ِ
ِ
ِ
ت ترور تا بهامروز ادامه دارد .سردست ٔه همین نیروهای
ابزارهای
سیستماتیک «ترور» بهکار گرفتهاند .حاکمی ِ
ِ
س ِر بقی ٔه شما ِل سوریه نیز
س ِر عفرین آورد بر َ
نظامی ناتو اظهار کردهاست که او قصد دارد آنچه را که بر َ
ِ
بیاورد.

جمهور ترکیه ،رجب طیّب اردوغان است؛ کسی که بهطور فزایندهای
ت من در مورد رئیس
صدالبته صحب ِ
ِ
مقتدر ترکیه تبدیل شدهاست .اما باید تاکید کنیم که ترکیه جزء نیروهای ناتو است .این مسئله صرفا ً
دیکتاتور
به
ِ
ِ
بدین معنا نیست که آنها فقط مقدار زیادی تسلیحات نظامی دارند که مطابق با آخرین پیشرفتهای علمی
توسط دیگر اعضای ناتو حفظ و نگهداری میشود .جتهای
هستند ،بلکه بدین معنا نیز هست که تسلیحاتشان
ِ
شرایط
توسط آلمان تدارک یافتهاند همگی در
پوش ترکیه که
ِ
ِ
جنگنده ،هلیکوپترهای آتشبار ،حتی نیروهای زره ِ
جنگی بهشدت و به سرعت تجزیه میشوند و از بین میروند .افرادی که پیوسته از این تجهیزات مراقبت
ت یدکیشان را مهیا ،تعمیر و تعویض کردهاند ،در حقیقت پیمانکارانی هستند که برای
کرده و قطعا ِ

حضور آنان بسیار ضروری است چرا که
شرکتهای آمریکایی ،بریتانیایی ،آلمانی و ایتالیایی کار میکنند.
ِ
مدافع خلق
ارتش ترکیه بر «یگانهای
برتری
مدافع زنان )» (YPG
کسانیکه از» (YPJ) -و «یگانهای
ِ
ِ
ِ
ِ
.کوبانی دفاع کردند در حالی که ترکیه اعالم بهنابودی آنان کرد -تماما ً به-این افراد وابسته است
ارتش نابسامان است .کثیری
ارتش ترکیه صرفنظر از مزیتهای تکنولوژیکی ،یک
به همین دلیل است که
ِ
ِ
نافرجام  ۲۰۱۶زندانی شدهاند و اکنون این بخشها
از بهترین افسران و حتی خلبانهایش از زمان کودتای
ِ
وفاداری سیاسی و نه شایستگی و لیاقتشان گزینش شدهاند.
توسط فرماندههایی کنترل میشوند که بر اساس
ِ
ِ

سربازان مجرب و ورزیدهای هستند .آنها در یک نبر ِد منصفانه برای
مدافعان روژئاوا
اما از سویی دیگر
ِ
ِ
ت
مقابله با
هجوم ترکیه مشکلی نخواهند داشت .آنها در گذشته حتی توانستهاند نیروهای جهادی مور ِد حمای ِ
ِ
ترکیه را وادار به عقبنشینی کنند.

معنی دسترسی به سالحهای ضدهوایی و ضدتانک است .اما این
در این مورد یک «نبر ِد منصفانه»[ ]۳به
ِ
ب چنین
دقیقا ً همان چیزی است که دول ِ
ت ترامپ را بهترکیه متعهد میکند و به ُکردها اجازه نخواهد داد صاح ِ
طور مستقیم با نیروهای آمریکایی و بریتانیایی برای شکست
سالحی شوند .حتی آن دسته از نیروهایی که به ِ
ت هوایی و
ت
دفاعی مورد نیاز برای مقابله با حمال ِ
دادن داعش همکاری کردهاند ،هرگز نتوانستند از تسلیحا ِ
ِ
ِ
زرهی ترکیه استفاده کنند که بهشک ِل گریزناپذیری تداوم دارند .حتی اگر در عفرین جایی برای پیشروی وجود
ِ
توسط بمبهای آتشزا و خوشهای ترکیه به عقب راندهشود.
داشتهباشد ،ممکن است
ِ

پیمانان سابقشان نشستهای بامزهای را برگذار کرده و
لحظهای که نیروهای ُکرد بهعقب رانده میشوند هم
ِ
ت پیشرفتهای دفاع کنند که خو ِد بریتانیا و آمریکا برای ترکیه فراهم
قادر نخواهند بود از آنان در برابر تجهیزا ِ
نمودهاند.

ت سرکشی یاد میکنند که
برای نمونه هنگامیکه رسانههای غربی بهترکیه میپردازند از آن به
عنوان دول ِ
ِ
سازی
شرقی خودش در سال  ،۲۰۱۵پاک
ب شهرهای جنوب
فوران
خشم دورهایاش -همانن ِد بمبارانها و تخری ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
شهروندان ُکرد است .از اینرو باید از این مأله چشم
قومی در عفرین و حمالتی بهروستاهای عراق -متوج ِه
ِ
نظیر ایران و روسیه کنار بیاید.
دشمنان غرب
پوشید ،صرفا به این دلیل که مبادا ترکیه با
ِ
ِ

در وضعیتی مشابه ،وقتی اردوغان دهها هزار نفر از شهروندانش – از جمله معلمان ،روزنامهنگاران،
اظهار بیاناتی که مور ِد پسن ِد او نیست بازداشت یا زندانی میکند؛ یا حتی
نمایندگان منتخب مردم -را بهخاطر
ِ
ِ
برابر اروپاییان قرار بگیرد هیچ شهرون ِد اروپایی در هیچ
طور عمومی اعالم میکند« :اگر ترکیه در
ِ
وقتی به ِ

نقطه از جهان قادر نخواهد بود که با امنیت در خیابانها قدم بردارد ».به نظر میرسد کارشناسان و
سیاستمداران غربی در کما ِل بیتفاوتی در حا ِل سوتزدن و نگاهکردن بهجای دیگری هستند.

نگهبان
ت سرکشی نیست .ترکیه عضو ناتو است و نیروهای نظامیاش
اما حقیقت این است که ترکیه اتفاقا دول ِ
ِ
عبور پناهندگانی که از جنگهای
کردن
خاطر متوقف
شرقی اروپا هستند .پلیس و نیروهای امنیتیاش به
بخش
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
گشودن آتش بر روی آنها در مرزها هستند-
خاورمیانه بهاروپا پناه می برند -که بهشک ِل فزایندهای مشغو ِل
ِ

عنوان پاداش
تأمین مالی میشوند ،خدماتی که بهخاطر آنها میلیونها یورو به طور مستقیم از سوی اروپا به
ِ
نقدی تقدیماش میشود.

ت
ترکیه فقط به این دلیل که عض ِو ناتو است موفق شد در سا ِل - ۲۰۰۴دقیقا ً زمانیکه پ.ک.ک از نیاز به دول ِ
کارگران
ب
ت تهاجمآمیز صرفنظر کرد و وار ِد مذاکرا ِ
مستقل و عملیا ِ
ت صلحآمیز شد -گریالهای ُکر ِد حز ِ
ِ
ت تروریستهای بینالمللی
ب
شرقی ترکیه مبارزه میکنند در لیس ِ
ُکردستان را که برای خودمختاری در جنو ِ
ِ
عنوان «ترور» داللتی انحصاری
قرار دهد .باید متذکر شد که اغلب در میان کشورهای عضو ناتو ،همین
ِ
ت سازمانهای تروریستی قرار نگرفتهاست.
دارد .پ.ک.ک مسلما ً توسط آمریکا ،وین یا حتی سویس در فهرس ِ

ت خود
آمریکا و قدرتهای اروپایی فقط به این دلیل که ترکیه عض ِو ناتو و
نگهبان مرزهای اروپا است حمای ِ
ِ
قوانین
تمام
ارتش ترکیه آن هم زمانی اعالم کردند که
را از
ِ
آمیز عفرین را با تخطی از ِ
سرزمین صلح ِ
ِ
ِ
ت
بینالمللی مورد هجوم قرار داد .از آنجا که ارتش ترکیه این کار را انجام داد ،حتی پیشنهاد داد نهتنها جمعی ِ
دموکراسی فمینیستی پایان میدهد ،بلکه همچنین از این
سازی قومی میکند و بهتجربهشان از
ُکرد را پاک
ِ
ِ
شورشیان اسالمگرا استفاده میکند .در غیر اینصورت این امکان وجود
اسکان مجدد خانوادههای
منطقه برای
ِ
ِ
دارد که این خانوادهها بهاروپا پناهنده شوند.

ت غربی احساس میکنند موظفاند این مضحک ٔه تماشایی را
فقط بهاین دلیل که ترکیه عضو ناتو است مطبوعا ِ
دشمن داعش است ،علیرغم اینکه شواهد بیشماری از همکاری ترکیه با داعش
همراهی کنند که گویا ترکیه
ِ
ت ترکیه علی ِه داعش در سوریه ،بهشک ِل گستردهای
وجود دارد .این واقعیت بر کسی پوشیده نیست که تهاجما ِ
هان داعش داده شدهاست.
شام ِل حقالسکوتهایی بودهاست که برای
ِ
تغییر مسیر بهفرمانده ِ

مانع عجیبوغریب القاعده و جهادیهای سابق بهعنوان بخشی از صد هزار نیروی مزدوری
در نهایت ،ما با
ِ
مدافع خلق با اردوغان همکاری میکنند .عالوه بر این افرادی همانند
مواجه هستیم که در نبرد با یگانهای
ِ
فرمانده داعش بود اکنون یکی از فرماندهان
مشهور باشگا ِه شبانهٔ پاریس
کشتار
هنگام اجرای
سیف ابوبکر که
ِ
ِ
ِ
ٔ
ت فرانسه هشدار دادهاست که در
ت ترکیه است .سیف ابوبکر به نوبهٔ خود به دول ِ
ارتش آزا ِد سوریهٔ مور ِد حمای ِ
ِ

منظور نابود کردن دشمنان اصلی و قدیمی داعش یعنی
برنامههای ترکیه برای بهکارگیری نیروهای ناتو به
ِ
ُکردها دخالت نکند .ما تروریستها را بهصورت موثری با روش اجیرسازی کنترل کردهایم؛ روشی مشابه با
یا آمریکا با اسامه بنالدن اتخاذ کرد .و ما میدانیم که این روش چقدر خوب ) (Alaricآنچه که رم با االریک
.جواب داده است
تمامی این مطالب به این خاطر است که بیشتر ما حتی آنهایی که خود را ضدامپریالیست
دشواری درک
ِ
درون
تصور میکنیم فراموش کردهایم که دقیقا ً امپریالیسم چگونه عمل میکند .بریتانیا اغلب نیروهایش را به
ِ
پیمان رسمیشان – ترکیه – را برای بهپرواز
امنیتی هم
میدان جنگ نبرده است .قدرتهای ناتو ،نیروی
ِ
ِ
ِ
راندن تانکهایشان و شلیک بهپناهندگان مجهز و از آن مراقبت میکنند.
نظامی ناتو و
درآوردن هواپیماهای
ِ
ِ
ِ

ت
سازی
کثیف خود در پاک
ت
قومی ُکردها و حمال ِ
بر اساس گزارشها ترکیه برای بهانجام رساندن عملیا ِ
ِ
ِ
ِ
سپاهیان القاعده و داعش را بکار میگیرند.
ضدانسانیشان بهشیوههای یکسانی لشکر و
ِ

ت
اما بدیلهایی وجود دارند .قدرتهای بینالمللی توانستهاند تحریمهای ناتو را بردارند ،تحریمهایی که دس ِ
نیروهای ُکرد را (که توانستهاند داعش را شکست دهند) برای دفاع از خود بسته بود .ادعاهایی وجود دارد
المللی پرواز ممنوع که ترجیحا ً زیر نظر سازمانملل است و توسط قدرتهای دیگری غیر از
برای منطقهٔ بین
ِ
اجازه خواهد داد که در ypjو ypgآمریکا ،همانند فرانسه یا حتی روسیه حمایت میشود .این مسئله نیز به
مدافعان روژئاوا کامالً قادرند با
ارتش ترکیه خنثی گردد
ِ
ِ
شرایط برابری مبارزه کنند .اگر برتریهای پیشرفتهٔ
ِ
ارتش ترکیه مقابله کنند
ت
.حمال ِ
ِ
تصور متفاوتی از
ت ترکیه در درازمدت مجبور است دست از واکنش نسبت به کسانی بردارد که
دول ِ
ِ
کشتار آنان زنده بماند و نیز بیش از هر چیز نیازمند
چگونهزیستن دارند؛ ترکیه میتواند با تالش برای
ِ
میز مذاکره است .همین مسأله را میتوان دربار ٔه سوریه نیز گفت .جاییکه مد ِل
بازگشت به ِ
غیرمتمرکز روژئاوا کلی ِد ح ِل تضادهای آن است.
ِ

برابر خطری که ُکردهای سوریه با آن
اما هماکنون – در وضعیتی که هر روز هولناکتر هم میشود -ما در
ِ
مواجهاند نیازمن ِد پاسخی اضطراری هستیم .و هیچ بعید نیست که ناتو به زودی یکی از فجیعترین
قرن بیستویکم را به انجام برساند.
نسلکشیهای ِ

[۱] wiped out
[۲] rightful owners

[۳] Fair fight
:این یادداشت ترجمهای است از
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