ﺧﺪاﺣﺎﻓﻆ روژاوا؟!
ﻓﺼﻞ ﻣﺸﺘﺮک اردوﻏﺎن و اﺳﺪ
ﻣﻬﺮان زﻧﮕﻨﻪ
ﺻــﺮﻓﻨﻈﺮ از اﯾﻨﮑــﻪ ﭘــﺮوژهی روژاوا را ﭼــﻪ ﺑــﺪاﻧﯿﻢ :ﭘــﺮوژهای
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴـــﺘﯽ]» ،[1آﻧﺎرﺷﯿﺴـــﺘﯽ«] ،[2ﯾـــﮏ ﭘـــﺮوژهی »ﻧـــﺎب«
ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ [3]،ﺑﺎز ﺗﻮﻟﯿﺪ رواﺑﻂ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻋﺸﯿﺮﺗﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
دﯾﮕﺮی] ،[4وﺟﻮد آن در ﺳﻄﺢ واقعی ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺒﯿﻦ »ﺣﻞ«
ﻣﺴﺌﻠﻪی ﮐﺮدﻫﺎ در ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻤﮑﯽ ﺑﻪ
ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪای در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻮژهﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦ دﯾﺮوز ﺣﻞ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ واﺳﻄﻪی ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻗﻮا در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﻞ
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و در ﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه
اﺳﺖ .ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﻏﯿﺎب ﺳﻮژه اﺻﻠﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽاش را ﺳﻮژهای دﯾﮕﺮ،
اﯾﻦ ﺑﺎر اﺗﺤﺎد دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﮐﺮدﺳﺘﺎن )ﻣﻨﺒﻌﺪ ﭘﯿﺪ ( pydدر ﯾﮏ ﺟﻨﮓ
ﻧﯿﺎﺑﺘﯽ ،و در ﭘﯽ ﺑﺮآﻣﺪ ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ دﻓﺎﻋﯽ ﺗﻮدهای ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
از اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ دﻓﺎﻋﯽ اوﻟﯿﻪی ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﻪی ﺗﻮدهای ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﺧﺺ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺴﺘﻪی ﯾﮏ دوﻟﺖ )ارﺗﺶ ،ﭘﻠﯿﺲ ،ﺳﺎزﻣﺎن اداری و ﻏﯿﺮه(
در روژاوا ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺧﺎرج از ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺳﻮرﯾﻪ
اﯾﻦ ارﺗﺶ ،دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺣﺮف زد .ﺑﻪ اﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از
اﻗﻠﯿﻤﯽ ﺣﺮف زد ﮐﻪ در آن »دوﻟﺖ« ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر ﮐﺮد ﺑﻪ رﻫﺒﺮی ﭘﯿﺪ ﺷﮑﻞ
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﺎورد ﺟﻨﺒﺶ ﭘﺮداﺧﺖ.
ﺑﺎ اﺟﺮای
ﮔﺬﺷﺘﻪ آن
ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ
دوﻟﺖ زﯾﺮ

ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺧﺮوج آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﺳﻮرﯾﻪ ﮐﻪ ﺗﺮاﻣﭗ در آﭘﺮﯾﻞ ﺳﺎل
را اﻋﻼم ﮐﺮد [5]،ﮐﺮدﻫﺎی ﺳﻮرﯾﻪ در وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﻗﺮار
و اﻣﮑﺎن اداﻣﻪی وﺟﻮد روژاوا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﭘﺮوژه و اﯾﻦ
ﺳﺌﻮال رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

آﯾﺎ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺮدﻫﺎی ﺳﻮرﯾﻪ را ﺑﺎﯾﺪ اداﻣﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺮدﻫﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ دﯾﮕﺮ
ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮد و ﺑﺮای آﻧﺎن ﻫﻤﺎن ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﯽ را ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ در
ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه اﺳﺖ؟ ﺑﻠﻪ و ﺧﯿﺮ! ﺟﻮاب ﺑﺴﺘﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ
»اداﻣﻪ« را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺎوﯾﻞ ﺑﮑﻨﯿﻢ و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی آﺗﯽ رﻫﺒﺮان ﮐﺮد ﺳﻮرﯾﻪ
ﭼﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺧﺮوج آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﻧﻔﺮاد ﭘﯿﺪ :ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺣﻀﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺪ
در ﺳﻄﺢ ﺳﻮرﯾﻪ ﻣﻨﻔﺮد و روژاوا در ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻣﯽﺷﻮد! ﻋﻠﻞ متناقض اﯾﻦ
اﻧﻔﺮاد (۱ :ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻮدن ﭘﯿﺪ در ﺳﻄﺢ ﺳﻮرﯾﻪ  (۲ﺷﻌﺎر »ﻧﻪ اﺳﺪ ،ﻧﻪ

اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن« )در ﺑﺨﺶ آﺧﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻌﺎر ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ (۳ (.ﻋﻼوه
ﺑﺮ ﺷﻌﺎر ﻓﻮق ،ﻣﻮاﺿﻊ رﻫﺒﺮان ﭘﯿﺪ در ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارﺗﺶ ﺳﻮرﯾﻪ
ﺑﻪ ﮐﺮدﺳﺘﺎن] [6اﻣﮑﺎن ﺗﻮاﻓﻖ و اﺗﺤﺎد ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن و ﺳﺎﯾﺮ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت
ﺳﻮری را در ﮔﺬﺷﺘﻪ و اﻣﺮوز ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ (۴ .وﻓﺎداری ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋی
دﯾﺮﯾﻦ ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺗﺮﮐﯿﻪ )ﻣﻨﺒﻌﺪ ﭘﮑﮏ( ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ دوﻟﺖ ﺗﺮﮐﯿﻪ
)ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﺗﻌﻤﯿﻖ رواﺑﻂ ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺗﺤﻘﻖ راه ﺣﻞ آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ ﻣﯽﺷﺪ (.و
ﯾﮑﯽ از دﻻﺋﻞ ﻣﺤﺎﺻﺮهی اﻣﺮوز را ﻣﯽﺗﻮان در آن دﯾﺪ (۵ .ﺑﺪل ﺷﺪن ﭘﯿﺪ
ﺑﻪ آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮی در ﻣﻘﺎﺑﻞ راه ﺣﻞ ﻏﺮﺑﯽ ﻣﺴﺌﻠﻪی ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎرزاﻧﯽ
و ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﺑﻮرژوازی ﮐﺮد ﻋﺮاﻗﯽ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪن رﻗﺎﺑﺖ ﺑﯿﻦ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت
ﻣﺨﺘﻠﻒ .ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ :ﻋﺪم اﻣﮑﺎن اﺗﺤﺎدی ﮐﺮدی در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ در
وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد به رایج نبودن تولید دموکراتیک
اجماع بر سر مسائل مشترک در سطح فرهنگی که در عین حال عدم امکان
حل مبارزه بر سر رهبری در سطح کردهای منطقه و قرار دادن خواست
قدرت-سلطه یک حزب و فرد بر فراز منافع ملی معنا میدهد .این امر
به نوبهی خود در نهایت برمیگردد به گرایشات طبقاتی و استراتژیهای
اجتماعی و سیاسی-نظامی متفاوت [7].درﮔﯿﺮیﻫﺎی دو ﺣﺰب دﻣﻮﮐﺮات و
ﺟﺒﻬﻪی ﻣﯿﻬﻨﯽ در ﻋﺮاق در ﺳﺎلﻫﺎی  ۹۰ﯾﺎ درﮔﯿﺮی ﭘﯿﺪ و ﻧﯿﺮوﻫﺎی
واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﺰب دﻣﮑﺮات ﻋﺮاق )و ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﻪ( در ﺟﺮﯾﺎن ﺟﻨﮓ
ﻧﯿﺎﺑﺘﯽ ﺳﻮرﯾﻪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺎم ﺑﺮد.
در روﻧﺪ آﺗﯽ اﻣﮑﺎن آن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ روژاوا ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻓﻌﻠﯽاش از دﺳﺖ
ﺑﺮود ،اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺸﻮد ،دﻻﯾﻞ اﺻﻠﯽ آن را ﻫﻤﯿﻦ اﯾﺰوﻻﺳﯿﻮن ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ
ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﭘﯿﺪﻧﺪ.
ﺧﺮوج آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﺳﻮرﯾﻪ :ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،در ﻫﻠﺴﯿﻨﮑﯽ ﺑﯿﻦ
ﺗﺮاﻣﭗ و ﭘﻮﺗﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪای ﺑﺮ ﺳﺮ ﺳﻮرﯾﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ] [8و اﺣﺘﻤﺎل
دارد ﺧﺮوج ﻧﯿﺮوﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﻪ اﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻗﻄﻌﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺑﺤﺮان ﺳﻮرﯾﻪ ﺣﻞ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﻮرﯾﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻏﺮب )اروﭘﺎ و ﺑﺨﺶﻫﺎی دﯾﮕﺮ
ﻫﯿﺌﺖ ﺣﺎﮐﻤﻪی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻪ ﺗﺮاﻣﭗ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻮزهی
ﻧﻔﻮذ روﺳﯿﻪ در این دوره ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻌﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﻮد ،اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺎزﮔﺸﺖ
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﺴﺖ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ در اﯾﻦ
دوره آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﺑﺎزی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﺳﻮرﯾﻪ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻧﺘﺎﯾﺞ و دﻻﺋﻞ ﺣﺮﮐﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﺎﻣﻼ روﺷﻨﻨﺪ (۱ :ﻋﺪم وﺟﻮد ﭼﺸﻢاﻧﺪاز
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺮای اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻧﺌﻮﮐﻠﻮﻧﯿﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ رژﯾﻢ ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ اﺳﺪ ﺣﺪاﻗﻞ
در اﯾﻦ دوره (۲ [9].ﺧﺮوج ﻧﺴﺒﯽ اﯾﺮان از ﺳﻮرﯾﻪ  (۳ﺿﺮورت ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ
اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻧﺌﻮﮐﻠﻮﻧﯿﺎل »ﺗﻐﯿﯿﺮ رژﯾﻢ« در اﯾﺮان و اﺻﻠﯽ ﮐﺮدن آن )ﮐﻪ

در ﭘﺮﺗﻮ ﻋﻤﺪه ﺗﻠﻘﯽ ﺷﺪن آن ﻣﯽﺗﻮان اﻣﮑﺎن ﺗﺤﻘﻖ »ﻣﻌﺎﻣﻠﻪی ﻗﺮن« ﺑﻪ
ﺣﺪاﮐﺜﺮ رﺳﺎﻧﺪ( [10].دﻻﺋﻞ ﺣﺎﺷﯿﻪای  (۴ﻫﺰﯾﻨﻪی ﮔﺰاﻓﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﻀﻮر
ﺑﺮای آﻣﺮﯾﮑﺎ دارد (۵ [11].رﻓﻊ ﺧﻄﺮ درﮔﯿﺮی روزﻣﺮه رو در رو ﺑﺎ
روﺳﯿﻪ ﯾﺎ ﺑﺮوز ﺳﻮءﺗﻔﺎﻫﻢ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ .اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ دو
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻼﻓﺼﻞ دارد (۱ :اﻣﮑﺎن »ﺗﺮﻣﯿﻢ« اﺗﺤﺎد اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺗﺮﮐﯿﻪ
و آﻣﺮﯾﮑﺎ  (۲ﺗﻐﯿﯿﺮ وزن ﺗﺮﮐﯿﻪ در ﺳﻮرﯾﻪ و ﺑﻪ اﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻘﺶ
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در آﺳﺘﺎﻧﻪ[12].
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺮوج آﻣﺮﯾﮑﺎ و رﻫﺎ ﮐﺮدن »ﻣﺘﺤﺪ« ﭘﯿﺸﯿﻦ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽﺗﻮان
از زاوﯾﻪی ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺗﮑﺮار ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺮد در ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ و
اﺳﺘﻔﺎدهی اﺑﺰاری از ﮐﺮدﻫﺎ )ﻣﺜﻞ اﺳﺘﻔﺎدهی اﯾﺮان از ﺑﺎرزاﻧﯽ ﭘﺪر(
را دﯾﺪ و از اﯾﻦ زاوﯾﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺠﺮﺑﻪی ﮐﺮدﻫﺎی ﺳﻮرﯾﻪ را ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ
و ﺗﮑﺮار ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺮدﻫﺎ در ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮد .ﮔﻮﯾﺎ ﺗﻮدهی ﮐﺮد ﺑﺎ
اﺗﮑﺎ ﺑﻪ ﻓﻬﻢروزﻣﺮه )ﮔﺮاﻣﺸﯽ( ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻦ ﯾﮏ »ﺧﯿﺎﻧﺖ« دﯾﮕﺮ )اﯾﻦ ﺑﺎر
آﻣﺮﯾﮑﺎ( ﻣﺜﻞ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ از آن ﻋﺒﻮر ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ
ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ] :[13آﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ او »ﺧﯿﺎﻧﺖ« ﻣﯽﺷﻮد ،ﺧﻮدش اﻣﮑﺎن »ﺧﯿﺎﻧﺖ«
را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﯿﺎورده اﺳﺖ؟ ﯾﺎ ﺳﻬﻢ او در ﻓﺮاﻫﻢ آوردن اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻓﻬﻢ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ در ﮔﺮو ﻓﻬﻢ ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ »اﺗﺤﺎد« و »اﺳﺘﻔﺎدهی
اﺑﺰاری« ﯾﮏ ﻧﯿﺮو از دﯾﮕﺮی ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎی ﭘﯿﺪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ :ﺧﺮوج آﻣﺮﯾﮑﺎ دور ﺟﺪﯾﺪی در ﺟﻨﮓ
ﻧﯿﺎﺑﺘﯽ ﺳﻮرﯾﻪ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ دﺳﺖ ﺗﺮﮐﯿﻪ را
در ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻧﺴﺒﺘﺎ »ﺑﺎز« ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪی آن ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﯿﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ دو رژﯾﻢ ﺗﺮﮐﯿﻪ و اﺳﺪ اﺳﺖ.
ﭘﯿﺪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎی زﯾﺎدی ﻧﺪارد (۱ :ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﮐﻨﺎر
رژﯾﻢ اﺳﺪ (۲ ،ﺟﻨﮓ در دو ﺟﺒﻬﻪ  (۳ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ در ﺷﻌﺎر »ﻧﻪ اﺳﺪ ،ﻧﻪ
اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن« ،ﮔﺮﻓﺘﻦ زﻣﺎن ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﻨﯿﺎدی در اﺳﺘﺮاﺗﮋیاش ،ﺳﺮاﺳﺮی
ﺷﺪن در ﺳﻮرﯾﻪ و ﺑﺪل ﺷﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ ﺣﺰب ﺳﻮری.
دوﻣﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﯾﮏ اﻧﺘﺨﺎب اﺳﺖ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺪ
ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺑﺸﻮد .اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺪ و اردوﻏﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ
اﻣﮑﺎن آن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی راﺑﺮت ﻓﻮرد ﺳﻔﯿﺮ ﺳﺎﺑﻖ آﻣﺮﯾﮑﺎ در
ﺳﻮرﯾﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ [14] .ﺑﺎﯾﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮد ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در زﯾﺮ ﻧﺸﺎن
داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ در اﻧﺘﺨﺎب اول ﻧﯿﺰ اﻣﮑﺎن و رد ﭘﺎی دوﻣﯽ را ﻣﯽﺗﻮان
دﯾﺪ.
اﻧﺘﺨﺎب اول :ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ،ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺳﺖ

ﺑﯿﻦ رژﯾﻢ اﺳﺪ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﮐﺮد ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ ﭘﯿﺪ ﺑﻪ اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺮﯾﺎن
داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﺳﻮرﯾﻪ در ژاﻧﻮﯾﻪ
 ۲۰۱۷ﺗﻮﺳﻂ روﺳﯿﻪ و دﻋﻮت ﮐﺮدﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﻋﻠﻨﯽ ﺷﺪﻧﺪ[15].
اﻋﻼم ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﺮوج آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻣﺎرس ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺗﻮﻗﻒ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ از
ﮐﺮدﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﭘﯿﺪ ﮔﻔﺘﮕﻮﺋﯽ ﺑﺎ رژﯾﻢ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽﮔﺮی روﺳﯿﻪ در دﻣﺸﻖ
ﺷﺮوع ﺑﮑﻨﺪ ،ﮐﻪ ﺑﻮاﺳﻄﻪی ﻓﺎﺻﻠﻪی زﯾﺎد ﺑﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ﭘﯿﺪ و آﻧﭽﻪ اﺳﺪ
ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ،ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮد.
در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﯽ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از :ﻧﻘﺶ ﭘﯿﺪ در ﭘﯽ
ﺟﻨﮓ و ﻧﺤﻮهی ادارهی روژاوا )ﺑﺎ ﺣﻔﻆ رژﯾﻢ اﺳﺪ( ] [16ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت
دﯾﮕﺮ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪی ﻣﻠﯽ [17].در اﯾﻦ ﻣﺬاﮐﺮات ﭘﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺎن ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ در
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری اﺳﺖ ،ﺣﺎل آﻧﮑﻪ رژﯾﻢ اﺳﺪ ﻓﻘﻂ
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺮﺧﯽ از ﺣﻘﻮق ﺟﺰﺋﯽ ﮐﺮدﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ[18].
اوﻟﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪی ﺧﺮوج آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺑﺮای ﭘﯿﺪ ﻣﯽﺗﻮان ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻤﻌﺒﻨﺪی ﮐﺮد:
اﮔﺮ دﯾﺮوز ﭘﯿﺪ از ﻣﻮﺿﻊ ﻗﺪرت در اﯾﻦ ﻣﺬاﮐﺮات ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ،
اﻣﺮوز ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ از ﻣﻮﺿﻊ ﺿﻌﻒ ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﮑﻨﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ در ﭘﯽ
اﻧﺘﻘﺎدات و اﻋﺘﺮاﺿﺎت ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻣﻮرد ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪن ﻣﻮﺿﻊ ﮐﺮدﻫﺎ در
ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ رژﯾﻢ] [19ﺗﺮاﻣﭗ اﻋﻼم ﮐﻨﺪ :ﻧﯿﺮوﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ
از ﺳﻮرﯾﻪ ﺧﺎرج ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﻮﺿﻊ ﮐﺮدﻫﺎ در ﻣﺬاﮐﺮات ﺑﺎ اﺳﺪ ﺿﻌﯿﻒ
ﻧﺸﻮد و راه اﺳﺘﻔﺎدهی اﺑﺰاری ﻣﺠﺪد از آﻧﺎن را ﻧﺒﻨﺪد.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﯾﮏ ﻓﻀﺎی اﻣﻦ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻮﺟﻮد آوردن آن
در ﻣﺮزﻫﺎی ﺳﻮرﯾﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮآورده ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ
ﺣﺬف دوﻟﺖ ﺧﻮد ﻣﺨﺘﺎر ﮐﺮد )ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺖ اﺻﻠﯽ ﺗﺮﮐﯿﻪ( اﺳﺖ ،در اﯾﻦ راه
ﺣﻞ دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد .اﻣﮑﺎن اﺟﺮای اﯾﻦ راه ﺣﻞ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮاﻓﻘﯽ
ﺑﯿﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎی درﮔﯿﺮ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻧﺤﻮهی ادارهی اﯾﻦ ﻧﻮاﺣﯽ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد،
ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ .ﺑﺮای اﺟﺮای آن ﻣﻮﺿﻊ اﺳﺪ )اﯾﻀﺎ روﺳﯿﻪ و اﯾﺮان(
اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﮐﺮدﻫﺎ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺮزﻫﺎ را در
اﺧﺘﯿﺎر دوﻟﺖ اﺳﺪ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﻼء ﻧﺎﺷﯽ از ﺧﺮوج ﻧﯿﺮوﻫﺎی
آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ ﭘﺮ ﺷﻮد ،ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻃﺮﺣﯽ ،اﮔﺮ ﭼﻪ ﻧﻪ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد آن ،ﺑﻪ ﻃﻮر
ﺿﻤﻨﯽ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ][20و ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل آن ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
ﮐﺮدهاﻧﺪ.
اﻣﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻ اﯾﻦ راه ﺣﻞ ﭼﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺟﺰ زﻣﺎن ﺑﺮای ﮐﺮدﻫﺎ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن
ﻧﻤﯽ آورد ،اﮔﺮ اﺗﻔﺎق وﯾﮋهای در اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﯿﺎﻓﺘﺪ .اﯾﻦ را اﺳﺪ ﻧﯿﺰ
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﯽداﻧﺪ.

ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از ﺟﺪی
ﻓﻮق ،آﯾﺎ ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎدن ﺣﻤﻠﻪی
اﮔﺮ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ وﺟﻮد
)ﺣﺰب ﺑﺮادر ﭘﮑﮏ( را ﺑﻪ ﻫﯿﭻ

ﺑﻮدن ﯾﺎ ﻧﺒﻮدن ﺗﻬﺪﯾﺪات و اﺟﺮای ﻃﺮح
ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻣﻮﺿﻊ اﺳﺪ را ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ ﺧﯿﺮ!
دوﻟﺘﯽ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر آن ﻫﻢ ﺗﺤﺖ رﻫﺒﺮی ﭘﯿﺪ
رو ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد.

ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻨﮑﻪ رژﯾﻢ اﺳﺪ )ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﯽ( ﺣﺘﯽ از ﺧﻮدش
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ دﻓﺎع ﺑﮑﻨﺪ و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت او ﯾﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی او ﺗﺎﺑﻊ وﺿﻌﯿﺖ
)ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻗﻮای ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻼواﺳﻄﻪ( و ﻧﻈﺮ دﯾﮕﺮان اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
ﻧﯿﺮوﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺧﺎرﺟﯽ دﺧﯿﻞ در ﺳﻮرﯾﻪ ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ.
ﻣﻨﻈﺮ ﺗﺮﮐﯿﻪ :ﮐﺮدﻫﺎ ﯾﺎ ﺗﺮﮐﯿﻪ؟ اﯾﻦ ﺳﺌﻮال در ﻃﻮل ﺟﻨﮓ ﻧﯿﺎﺑﺘﯽ در
ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﺎرﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﺮای آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺿﻤﻨﯽ و ﺻﺮﯾﺢ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه
اﺳﺖ و اﻣﺮوز ﺣﺪاﻗﻞ ﺟﻮاب »موقت« اﻣﺎ ﺻﺮﯾﺢ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ آن داده ﺷﺪ.
ﻣﺤﺎﺻـﺮهی اﻗﺘﺼـﺎدی ﻗﻄـﺮ ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﺘﺤـﺪﯾﻦ آﻣﺮﯾﮑـﺎ ،ﮐﻮدﺗـﺎ ﺑـﺮ ﻋﻠﯿـﻪ
اﺧﻮاناﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ در ﻣﺼﺮ ،اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻔﺎرت آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ،ﻃﺮح
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪی ﻗﺮن و ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺑﻮدن راه ﺣﻞ اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ﻣﺴﺌﻠﻪی ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ،و از
اﯾﻦﻫـﺎ مهمتر کودتای نافرجام در ترکیه ﮐـﻪ ﺣـﺪاﻗﻞ ﺟﻬـﺖ کودتاچیان
غربی ﺑﻮد )و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻪ روﺳﯿﻪ ﺷﺪ( ،مسلح کردن پید
توسط آمریکا ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﭘﮑﮏ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد و اﺻﻮﻻ ﺷﮑﻞ ﻓﻌﻠﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﺮﮐﯿﻪ
را زﯾﺮ ﺳﺌﻮال ﻣﯽﺑﺮد و ﻏﯿﺮه ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺮﮐﯿﻪ از ﻏﺮب یک قدم ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﺑﮕﯿﺮد و در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳﻮرﯾﻪای ﺧﻮد ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﮑﻨﺪ و در ﺻﺪد ﭘﺎﺳﺦ ﻗﻄﻌﯽ
ﺑﻪ ﺳﺌﻮال ﭘﯿﺪ ﯾﺎ اﺳﺪ ﺑﺮ ﺑﯿﺂﯾﺪ و ﻧﺎﺑﻮدی ﭘﯿﺪ را ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﺧﻮد ﻗﺮار
ﺑﺪﻫﺪ.
ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪی ﻗﻄﻌﯽ و اﯾﺪهآل ﮐﺮد از ﻧﻈﺮ ﺗﺮﮐﯿﻪ دو راه ﻣﻄﺮﺣﻨﺪ:
راه ﺣﻞ اول (۱ :ﮐﺮدﺳﺘﺎن در اﺧﺘﯿﺎر رژﯾﻢ اﺳﺪ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد  (۲ﮐﺮدﻫﺎ
ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ﺑﺸﻮﻧﺪ و  (۳ﺗﺮﮐﯿﻪ از ﻏﺮب ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻀﻤﯿﻦﻫﺎی ﮐﺎﻓﯽ
)از ﻣﺠﺮای ﻣﺬاﮐﺮات ﺻﻠﺢ( ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮ اﻫﺪاﻓﺶ ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد.
راه ﺣﻞ دوم (۱ :ﺗﺮﮐﯿﻪ ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از آن را اﺷﻐﺎل ﺑﮑﻨﺪ(۲ ،
ﮐﺮدﻫﺎ را ﺧﻠﻊ ﺳﻼح و ﺳﭙﺲ  (۳ﺑﺎ رژﯾﻢ اﺳﺪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺧﺮوج از ﺳﻮرﯾﻪ وارد
ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺸﻮد.
ﺑﻌﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دو ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺮﮐﯿﻪ ،اﺳﺪ و اﯾﺮان
در ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪی ﮐﺮدﻫﺎ اﯾﺪهآﻟﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺳﺎدهی ﺑﺎﻻ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺷﻮاﻫﺪ و روﻧﺪ وﻗﺎﯾﻊ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل اﻗﺪام ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﺮای ﻗﺘﻞ

ﻋﺎم ﮐﺮدﻫﺎ و اﺷﻐﺎل ﮐﺮدﺳﺘﺎن زﯾﺎد اﺳﺖ )راه ﺣﻞ دوم( ،و درﮔﯿﺮیای ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﯽﻓﺮﺟﺎم اﺳﺖ )ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﯿﻦ ﮐﺮدﻫﺎ و ﺗﺮﮐﯿﻪ و ﻋﻮاﻣﻠﺶ
ﻫﻤﭽﻮن در ﻋﻔﺮﯾﻦ( ﺷﺮوع ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ دو ﻃﺮف ،دوﻟﺖ ﺗﺮﮐﯿﻪ و ﮐﺮدﻫﺎ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﺎر ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .اﯾﻦ اﻗﺪام را اﺣﺘﻤﺎﻻ روﺳﯿﻪ ﺗﺎﺋﯿﺪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﮔﺮ ﮐﺮدﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺎ اﺳﺪ ﻧﺮﺳﻨﺪ )راه اول(.
ﺑﺎ اﯾﻦ اﻗﺪام ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی اﯾﻦ اﻗﺪام دوﺑﺎره ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﯿﻦ
ﮐﺮدﻫﺎ و اﺳﺪ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد ،ﻧﺘﯿﺠﻪی اﯾﻦ ﻣﺬاﮐﺮات ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دﻋﻮت ﮐﺮدﻫﺎ
از اﺳﺪ ،ﺑﺪون ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﮐﺮدﺳﺘﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻣﺘﯿﺎزات ﺟﺰﺋﯽ ﺑﺎﺷﺪ) .اﯾﻦ
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ،ﺷﺮوع راه ﺣﻞ اول ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد (.ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﺣﻤﻠﻪی
ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺠﯿﺐ )ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ در ﻣﻮرد آن ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ
ﮐﺮده اﺳﺖ] ([21ﻓﺸﺎر ﺑﻪ ﮐﺮدﻫﺎ ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮش ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺪ اﺳﺖ.
ﻏﺮﺑﯽﻫـﺎ و اﺳـﺘﺮاﺗﮋی ﻧﺌﻮﮐﻠﻮﻧﯿـﺎل »ﺗﻐﯿﯿـﺮ رژﯾـﻢ« در ﺳـﻮرﯾﻪ :ﻏـﺮب
ﻣﺪتﻫﺎﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋی »ﺗﻐﯿﯿﺮ رژﯾﻢ« ﺳﻮرﯾﻪ در
دورهی ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻗﻮا ﺑﺪون ﯾﮏ ﯾﻮرش ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ و دﺧﺎﻟﺖ
ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ )ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اوﻟﯿﻪی ﺗﺮﮐﯿﻪ( ﻣﯿﺴﺮ ﻧﯿﺴﺖ و ﺳﻮرﯾﻪ را از
دﺳﺖ رﻓﺘﻪ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻓﻘﻂ ﺳﻌﯽ دارد ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ دﺳﺘﺂورد
ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﺧﻄﺮ ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﺮای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺑﺎ وﯾﺮان ﮐﺮدن
)ﺷﺪن( ﺳﻮرﯾﻪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،را ﺑﺎ ﺧﺮوج ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ از ﺳﻮرﯾﻪ
ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻨﺪ )و ﻣﻮاﻧﻊ ﺳﻮری »ﻣﻌﺎﻣﻠﻪی ﻗﺮن« را از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدارد(.
ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﻏﺮب در راﺳﺘﺎی ﺧﺮوج اﯾﺮان ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﮐﺴﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ،
اﮔﺮ ﺣﺮف ﺗﺮاﻣﭗ را ﮐﻪ اﯾﺮان دارد از ﺳﻮرﯾﻪ ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد ،را ﺑﺎور
ﺑﮑﻨﯿﻢ [22]،ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻧﺘﺎن ﯾﺎﻫﻮ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎور
ﮐﺮد ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ او ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﯾﺮان ﺑﻪ
ﻋﺮاق دارد.
ﻣﺸﮑﻞ ﻓﺮاﻧﺴﻮیﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳﻮرﯾﻪای ﺗﺮاﻣﭗ و ﺧﺮوج از ﺳﻮرﯾﻪ ،ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ
ﺳﺨﻨﻮری ﻣﺎﮐﺮون در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ داﻋﺶ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺘﺤﺪﯾﻦ )در اﯾﻨﺠﺎ
ﮐﺮدﻫﺎ( ،ارزﯾﺎﺑﯽ از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﯾﺮان اﺳﺖ .ﺑﻪ زﻋﻢ ﻓﺮاﻧﺴﻮیﻫﺎ و »ﺳﺘﺎد
اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ« ﺗﺮاﻣﭗ ﻣﺎﻧﺪن در ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻪ ﻓﺸﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ اﯾﺮان در
ﭼﺎرﭼﻮب اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪای )ﺗﻐﯿﯿﺮ رژﯾﻢ( ﻏﺮب ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ
ﺧﺮوج از ﺳﻮرﯾﻪ[23].
ﮐﺮدﻫﺎی ﺳﻮرﯾﻪ در »ﭘﺎﯾﺎن« دﺧﺎﻟﺖﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﻈﺎﻣﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﺤﻠﯽ
در اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻏﺮب ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﺗﻔﺎق وﯾﮋهای ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ و آﻧﺎن
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰار ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻘﺸﯽ در آن اﯾﻔﺎء ﺑﮑﻨﻨﺪ ،و ﮐﺮدﻫﺎ ﻧﯿﺰ

اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﻨﺪ از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎدهی اﺑﺰاری ﺑﺸﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آﯾﻨﺪهی آﻧﺎن
ﻣﺴﺌﻠﻪی ﺑﻼواﺳﻄﻪی ﻏﺮب ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻣﮑﺎن دﺧﺎﻟﺖ ﻣﻮﺛﺮ ﻏﺮب در
راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪی ﮐﺮد ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰ اﺳﺖ.
اﯾﺮان و ﺳﻮرﯾﻪ :در واﻗﻊ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻫﺪﻓﺶ در ﺳﻮرﯾﻪ رﺳﯿﺪه
اﺳﺖ :رژﯾﻢ اﺳﺪ از ﻧﻈﺮ اﯾﺮان ﺑﻮاﺳﻄﻪی ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻗﻮای ﻓﻌﻠﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﯽ اﺳﺖ.
در اﯾﻨﮑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺟﻨﮓ ﺳﻮرﯾﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز اﺳﺖ،
اﮔﺮ ﭼﻪ ﮐﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻧﻤﯽدﻫﺪ ،اﻣﺎ ﻫﺴﺘﻪای از ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﻬﻔﺘﻪ
اﺳﺖ ،اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺘﯽ آن ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻼواﺳﻄﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و دوﻟﺖﻫﺎی ذﯾﻨﻔﻊ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﮐﺸﯿﺪن ﻟﻮﻟﻪی ﮔﺎز ﺧﻮد اﯾﺮان ﯾﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ روﺳﯿﻪ در ﻋﺪم رﺳﯿﺪن ﮔﺎز ﻗﻄﺮ
ﺑﻪ اروﭘﺎ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ در ﺻﻮرت وﺟﻮد اﯾﻦ
ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ از اﻫﻤﯿﺖ ﺗﻨﮕﻪی ﻫﺮﻣﺰ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻣﮑﺎن
ﺑﺎﻟﻘﻮهی ﺟﻨﮓ و ﺣﻤﻠﻪ ﮔﺴﺘﺮده و ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ
ﺷﻮد .ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺣﺪود  ٪۴۰از ﻧﻔﺖ از ﺗﻨﮕﻪی ﻫﺮﻣﺰ ﻋﺒﻮر
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺗﺴﻠﻂ اﯾﺮان ﺑﺮ ﺗﻨﮕﻪی ﻫﺮﻣﺰ در واﻗﻊ اﻣﮑﺎن ﺣﻤﻠﻪی آﻣﺮﯾﮑﺎ را،
اﮔﺮ ﻧﮕﻮﺋﯿﻢ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮده ،ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎﻫﺶ داده اﺳﺖ .اﺳﺪ ،ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از
ﻫﻤﺠﻮاری ﺑﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﮐﻢ اﻫﻤﯿﺖ ﺷﺪن آن در ﭘﯽ ﺟﻨﮓ ﻧﯿﺎﺑﺘﯽ و
ﻧﺎﺑﻮدی ﺑﺨﺸﯽ از ﻇﺮﻓﯿﺖ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ،در واﻗﻊ ﺑﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻋﺒﻮر
ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﻗﻄﺮ )و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ( از ﺳﻮرﯾﻪ ﻣﺎﻧﻊ از
آن ﻧﯿﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ از اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺗﻨﮕﻪی ﻫﺮﻣﺰ ﮐﻢ ﺑﺸﻮد و ﺑﻪ
اﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﯾﮏ ﻣﺎﻧﻊ ﺟﺪی در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﮑﯽ از اﺷﮑﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ رژﯾﻢ ﺳﺨﺖ
)ﺟﻨﮓ( رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺮدﻫﺎ ﻫﯿﭽﮕﺎه ﺑﻪ ﻃﻮر جدی در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺪ ﻗﺮار
ﻧﮕﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و آن را ،و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﻪ
ﺧﻄﺮ ﻧﯿﺎﻓﮑﻨﺪهاﻧﺪ ،اﺛﺮات ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ﮐﺮدﻫﺎ و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺖ ﻓﻘﻂ
ﺗﺎ آﻧﺠﺎ اﻫﻤﯿﺖ دارد ﮐﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﮐﺮدﻫﺎی ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺮدﻫﺎی اﯾﺮان ﺑﺸﻮد .در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ وزن و ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ
ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﺋﯽ آن ﺑﺮای ﺗﺮﮐﯿﻪ و
اﯾﺮان ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .اﮐﻨﻮن ﮐﻪ رژﯾﻢ اﺳﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻧﺪﻧﯽ ﻣﯽآﯾﺪ ،و ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻧﯿﺰ آن را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،دو رژﯾﻢ ﺗﺮﮐﯿﻪ و اﯾﺮان
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺳﺌﻮال ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻣﺘﺤﺪ ﻋﻤﻞ ﺑﮑﻨﻨﺪ .ﻣﺎ ﮔﻮﺷﻪﻫﺎﺋﯽ
از اﺗﺤﺎد ﻋﻤﻞ ﺗﺮﮐﯿﻪ و اﯾﺮان در ﻗﺒﺎل ﻣﺴﺌﻠﻪی ﮐﺮد و ﺳﺮﮐﻮب ﺧﻮاﺳﺖ
ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ را ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮﮔﺰاری رﻓﺮاﻧﺪوم ﻧﺎﺑﻬﻨﮕﺎم در ﮐﺮدﺳﺘﺎن
ﻋﺮاق ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎرزاﻧﯽ دﯾﺪهاﯾﻢ .روﺣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ در ﺳﻔﺮ اﺧﯿﺮش ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ
ﻣﻬﺮ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳﺮﮐﻮب ﭘﯿﺪ و ﭘﮑﮏ زده اﺳﺖ [24].ﻧﻪ ﻓﻘﻂ اﯾﻦ

ﻫﻤﺴﻮﺋﯽ ﯾﺎ ﻫﻤﭙﯿﻤﺎﻧﯽ در ﺳﺮﮐﻮب ﺑﻠﮑﻪ در ﻋﻤﻞ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ
ﻗﺎدر ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ جدی ﺑﮑﻨﺪ.
اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ و ﻧﯿﺎزش ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ
در ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی اﯾﺮان ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﭙﯿﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ و ﺟﻠﻮی دور زدن ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ
را ﻧﮕﯿﺮد ،ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻣﻮﺿﻌﯽ دوﺳﺘﺎﻧﻪ و ﻣﻼﯾﻢ اﺗﺨﺎذ
ﮐﻨﺪ.
اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﻫﻤﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ روﺳﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺪا
ﮐﺮده اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دور زدن ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ،ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﮕﺮ،
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ روﺳﯿﻪ دارد .ﺑﻪ اﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻃﺮح روﺳﯿﻪ
در ﺑﺎرهی ﮐﺮدﻫﺎ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ روﺳﯿﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪی ﮐﺮدﻫﺎ وارد
درﮔﯿﺮی ﺑﺸﻮد و ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮاﺳﺘﺶ را از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺮﮐﯿﻪ و اﺳﺪ ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮد.
اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻮاﺳﻄﻪی ﺧﺮوج ﻧﻈﺎﻣﯽ اﯾﺮان از ﺳﻮرﯾﻪ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ در ﻣﻮرد ﮐﺮدﻫﺎ اﯾﺮان ﻧﯿﺮوﺋﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
ﺗﺎﺛﯿﺮی ﺟﺪی ﺑﺮ روﻧﺪ وﻗﺎﯾﻊ ﺑﮕﺬارد ،و ﮐﺎری ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮑﻨﺪ ،ﺟﺰ
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﻮﺿﻊ اﺳﺪ.
رژﯾﻢ اﺳﺪ :ﻫﯿﭻ دﻟﯿﻠﯽ در دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺑﺘﻮان ﺗﻮﺿﯿﺢ داد
ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ رژﯾﻢ اﺳﺪ از ﮐﺮدﻫﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺮﮐﯿﻪ دﻓﺎع ﺑﮑﻨﺪ .ﺑﻪ ﺧﺼﻮص
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﻫﻤﻪی ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﺻﻠﯽ درﮔﯿﺮ ،ﺣﺘﯽ
ﭘﻮﻣﭙﺌﻮ] ،[25او را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺪاﻗﻞ ﺟﺰﺋﯽ از راه ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪی ﺳﻮرﯾﻪ
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ﺑﺮای ﻋﺪم دﻓﺎع از آﻧﺎن اﺳﺪ دﻻﺋﻞ ﺑﺴﯿﺎر دارد.
ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ اﺳﺪ اﻣﺮوز ﻫﻤﺎن ﮐﺎری را ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎل ۱۹۹۹
ﺑﺎ ﭘﮑﮏ و ﯾﺎ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﮐﺮد در  ۲۰۰۴ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻧﺎﺷﯽ از ﺿﻌﻒ ﻧﻈﺎﻣﯽ او
اﺳﺖ .اﮔﺮ اﻣﺮوز ﺑﻪ اﺗﺤﺎد ﺑﻪ ﮐﺮدﻫﺎ روی ﺧﻮش ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ و
ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻣﺴﺌﻠﻪاش ﮔﺴﺘﺮش ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ و اﺳﺘﻔﺎدهی اﺑﺰاری از ﮐﺮدﻫﺎ
ﺑﺮای ﺳﺮﮐﻮب ﻧﯿﺮوﻫﺎی دﯾﮕﺮ و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم در اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺎن در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺮﮐﯿﻪ اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻗﺼﺪ ﻣﺎﻧﺪن در ﺳﻮرﯾﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .از
ﮔﻔﺘﮕﻮی ﮐﺮدﻫﺎ ﺑﺎ روﺳﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﮐﺮد ﮐﻪ آﻧﺎن ﻧﯿﺰ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭼﻨﯿﻦ رﻟﯽ را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ[26] .
ﺳﻮرﯾﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ اوﻟﯿﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎر ﺗﺮﮐﯿﻪ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ دﻋﻮت ﮐﺮدﻫﺎ
از او ﺑﻪ ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪاﻓﻊ ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ارﺿﯽ ﺑﺸﻮد ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﯽ ﻧﺪارد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺪﯾﻪی ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻨﮕﺮد.
در اﺑﺘﺪا ﺑﺎزﮔﺸﺖ اﺳﺪ ﺑﻪ ﮐﺮدﺳﺘﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ از دﺳﺖ رﻓﺘﻪی
اﻗﺘﺼﺎدی )ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز( ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯽدﻫﺪ.

ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﯿﺮوﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽﻫﺎ-
ﭘﯿﺪ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮان ﺣﺪود اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﺮای اﺳﺪ دﯾﺪ .ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺗﺤﺖ ﻧﻔﻮذ آﻣﺮﯾﮑﺎ-ﭘﯿﺪ ﺣﺪود ﯾﮏ ﺳﻮم ﺧﺎک ﺳﻮرﯾﻪ را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﺳﻮرﯾﻪ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ  ٪۶۰زﻣﯿﻦﻫﺎی ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﺎورزی و ﭘﺮ
آبﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺳﻮرﯾﻪ اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ از ﺳﻪ ﺳﺪی ﮐﻪ در آن ﻗﺮار دارﻧﺪ ٪۷۰
ﺑﺮق ﺳﻮرﯾﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﻋﻼوه در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ )اﻟﺤﺴﮏ ،رﻗﻪ و
دﯾﺮاﻟﺰور(  ٪۹۵ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﺳﻮرﯾﻪ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ
ﻣﯿﺪان ﻧﻔﺘﯽ ﺳﻮرﯾﻪ اﻟﻌُﻤﺮ و ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﮔﺎز ﮐﻮﻧﻮﮐﻮ] [27ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ
ﺑﺨﺶ ﻗﺮار دارﻧﺪ .در ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﮐﻮﻧﻮﮐﻮ روزاﻧﻪ  ۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻓﻮت ﻣﮑﻌﺐ
ﮔﺎز )ﺳﺎﻻﻧﻪ  1825۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻓﻮت ﻣﮑﻌﺐ( ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮد.
اﮔﺮ در اﯾﻦ روﻧﺪ اﺳﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ دﺳﺖ ﺑﯿﺎﺑﺪ و ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎﻣﻞ آﻧﺎن
را در دﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮد ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدیاش ﺣﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
ﻣﯿﺰان ﮐﻨﺘﺮل از ﻣﯿﺰان ﻋﻼﻗﻪ روﺳﯿﻪ ﺑﻪ ﮐﺮدﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺎﯾﺪ در
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺮوج آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽﻫﺎ و ﺣﻤﻠﻪی اوﻟﯿﻪی ﺗﺮﮐﯿﻪ را
راﺳﺘﺎی ﺗﺜﺒﯿﺖ اﺳﺪ و ﺳﻠﻄﻪی ﻣﺠﺪد او ﺑﺮ ﺳﻮرﯾﻪ ﺗﺎوﯾﻞ ﮐﺮد .ﭼﺮا ﮐﻪ (۱
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ او ﺑﻪ ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺑﺪون ﺟﻨﮓ در اﺛﺮ »اﺗﺤﺎد« ﺑﺎ ﮐﺮدﻫﺎ ﺑﺎز
ﮔﺮدد  (۲ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻗﺘﺼﺎدی دوﺑﺎره دﺳﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ (۳ .از ﮐﺮدﻫﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺳﺮﮐﻮب ﺑﻘﯿﻪی ﻧﯿﺮوﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﮑﻨﺪ (۴ .از
ﮐﺮدﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺮﮔﯽ ﺑﺮای ﻓﺸﺎر ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﺮای ﺧﺮوج از ﺑﺨﺸﯽ از
ﺧﺎک ﺳﻮرﯾﻪ )در ﺻﻮرت ﻟﺰوم( ﻓﺸﺎر ﺑﯿﺂورد ﯾﺎ ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ﮐﺮدﻫﺎ را در
ﻧﻬﺎﯾﺖ وﺟﻪ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪی ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ارﺿﯽ ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﮑﻨﺪ.
اﮔﺮ ﺑﻪ ﻧﻘﺸﻪی ﺟﻨﮕﯽ ﺳﻮرﯾﻪ ﻧﮕﺎه ﺑﮑﻨﯿﻢ ،ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ] [28دو
ﻣﻨﻄﻘﻪی ﺑﺰرگ زﯾﺮ ﻧﻔﻮذ اﺳﺪ ﻧﯿﺴﺖ :ﮐﺮدﺳﺘﺎن و ﺑﺨﺸﯽ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ و
ﻋﻮاﻣﻠﺶ اﺷﻐﺎل ﮐﺮدهاﻧﺪ .در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﺳﺪ در اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﻧﯿﺮو و ﺗﻮان
ﻻزم را ﻧﺪارد ﺑﺎ ﮐﺮدﻫﺎ ﯾﺎ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ در ﮔﯿﺮ ﺑﺸﻮد ،ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ روﺳﯿﻪ ،ﺗﺮﮐﯿﻪ و اﯾﺮان ﺗﻦ ﺑﺪﻫﺪ و ﺑﮕﺬارد ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ
داﻋﺶ را ﻋﻤﺪﺗﺎ دﯾﮕﺮان از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدﻧﺪ ،اﯾﻦ ﺑﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﮕﺬارد ﺗﺮﮐﯿﻪ
ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﺮﮐﻮب ﮐﺮدﻫﺎ را ﺷﺮوع ﺑﮑﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﮐﺮﻧﺶ ﮐﺮدﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺮدﺳﺘﺎن
ﺑﺎز ﮔﺮدد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﻔﺮاد ﮐﺮدﻫﺎ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
»ﻫﯿﭻ« ﯾﮏ از ﺷﺮوط ﮐﺮدﻫﺎ را ﻧﭙﺬﯾﺮد و ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺻﻠﺤﯽ ﭘﺎ
ﻧﮕﺬارد.
در اﯾﻨﺠﺎ وﺟﻪ اﺷﺘﺮاک و اﻓﺘﺮاق رژﯾﻢ اﺳﺪ و اردوﻏﺎن ﺑﻪ روﺷﻨﯽ دﯾﺪه
ﻣﯽﺷﻮد .اﺳﺪ و ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ وارد ﯾﮏ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺸﻮﻧﺪ ،ﺳﺮﮐﻮب ﮐﺮدﻫﺎ
)و ﺧﻠﻊ ﺳﻼح آﻧﺎن( و ﭘﺎﯾﺎن ﭘﺮوژهی روژاوا در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻠﻔﯽﻫﺎی ﻣﺘﺤﺪ
اردوﻏﺎن .در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪای ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﺘﺮﯾﻦ و

ﺳﯿﺎﻫﺘﺮﯾﻦ آﯾﻨﺪه را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای ﮐﺮدﻫﺎ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮد.
روﺳﯿﻪ :ﺑﺮای روﺳﯿﻪ درﺳﺖ ﻣﺜﻞ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺧﻮد ﮐﺮدﻫﺎ و ﺣﻘﻮق آﻧﺎن ﻓﯽﻧﻔﺴﻪ
ﺑﯽاﻫﻤﯿﺖاﻧﺪ! ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪی ﻧﻔﻮذ ﺑﺮای ﻫﺮ دو ﻣﻄﺮح اﺳﺖ .ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﮔﺬاﺷﺖ .روﺳﯿﻪ و آﻣﺮﯾﮑﺎ و رﻗﺎﺑﺖ اﯾﻦ دو ﺑﺮ ﺳﺮ
ﻧﻔﻮذ در ﺑﯿﻦ ﮐﺮدﻫﺎ ،در واﻗﻊ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮ ﺳﺮ داﺷﺘﻦ ﯾﮏ اﻫﺮم ﻓﺸﺎر و
اﺳﺘﻔﺎدهی اﺑﺰاری از آﻧﺎن در ﭼﻬﺎر ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در
ﺳﯿﺎﺳﺖ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ دﺧﺎﻟﺖ ﺑﮑﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ روﺳﯿﻪ و
آﻣﺮﯾﮑﺎ را در ﻗﺒﺎل ﮐﺮدﻫﺎ را ﻧﯿﺰ ﻓﻬﻤﯿﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﮐﺮدﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻫﺮم ﻓﺸﺎر ﺑﺮ رژﯾﻢﻫﺎی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ
ﭼﻬﺎر ﮐﺸﻮر ،اﻣﺮوز ﮐﻪ روﺳﯿﻪ ﺑﺮای ﻓﺸﺎر ﺑﻪ رژﯾﻢ اﺳﺪ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯾﺶ ﻧﯿﺎزی ﻧﺪارد ،در اﺗﺤﺎد رژﯾﻢ اﺳﺪ ﺑﺎ ﮐﺮدﻫﺎ ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ راه
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدیاش را ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ .دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ
اﻗﺘﺼﺎدی ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از آﻧﺎن در ﻫﺮ راه ﺣﻞ دﯾﮕﺮی
)ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ ﺗﺠﺰﯾﻪی ﺳﻮرﯾﻪ( ﺑﺮای روﺳﯿﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﺷﻮد و
ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪی ﻧﻔﻮذ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ اﮐﺘﻔﺎ ﺑﮑﻨﺪ .در
اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪی ژاﻧﻮﯾﻪی  ۲۰۱۸روﺳﯿﻪ و اﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن
اﻧﺤﺼﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز را در اﺧﺘﯿﺎر روﺳﯿﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد] ،[29ﺑﯽ
ارزش ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
در ﺻﻮرت اﺗﺤﺎد ﺑﺎ ﭘﯿﺪ ﺑﺎ اﺳﺪ ،ﻧﻪ ﻓﻘﻂ رژﯾﻢ ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺣﻔﻆ ﻣﯽﺷﻮد،
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﻮق را ﻧﯿﺰ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد .راه اول ﺣﻞ
ﻣﺴﺌﻠﻪ از ﻣﻨﻈﺮ ﺗﺮﮐﯿﻪ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﺣﻞ ﺑﺮای روﺳﯿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد .رد ﭘﺎی اﯾﻦ راه ﺣﻞ را در ﻃﺮح ﭘﻮﺗﯿﻦ در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽاش در ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﻠﻞ  ۲۰۱۵ﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮان دﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﺗﺤﺎد رژﯾﻢ اﺳﺪ و ﮐﺮدﻫﺎ را
ﺑﺮای ﺳﺮﮐﻮب داﻋﺶ و ﻏﯿﺮه ﻣﯽﮐﻨﺪ[30].
اﻣﺎ اﮔﺮ ﭼﻪ روﺳﯿﻪ از ﺧﺮوج آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺑﺮاز ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ )ﭼﺮا
ﮐﻪ ﺧﺮوج آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺧﻮد در ﺳﻮرﯾﻪ ﻓﺮض ﻣﯽﮐﻨﺪ( اﻣﺎ
دﻏﺪﻏﻪی دﯾﮕﺮی ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺧﺮوج آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻗﻮا در
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺧﻮرده اﺳﺖ .روﺳﯿﻪ ﮐﻪ در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻧﯿﺮوی ﻣﺴﻠﻂ
اﺳﺖ ،در اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ از ﻣﻮﺿﻊ ﺧﻮﯾﺶ )ﺑﺮای
ﻣﺜﺎل ﻃﺮح ﺳﻮرﯾﻪی ﻓﺪرال دﻓﺎع ﮐﻨﺪ ،اﮔﺮ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺟﺪی
اﺳﺖ( .ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از اﺳﺪ و اﯾﺮان] [31ﻧﯿﺮوی درﮔﯿﺮ دﯾﮕﺮ ﺗﺮﮐﯿﻪ اﯾﻦ ﻃﺮح
را رد ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ اﯾﺮان اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ
دﻓﺎع از ﻣﻮﺿﻌﺶ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ روﺳﯿﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ واﮔﺬار ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻨﮑﻪ
روﺳﯿﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ وﺟﻮد روژاوا و دوﻟﺖ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر را ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺗﺤﻤﯿﻞ

ﺑﮑﻨﺪ ،ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ اﺳﺖ ،ﻣﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻘﻠﯿﻞ روژاوا ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ
رو ﺗﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ﮐﺮدﻫﺎ ﻧﺪارد .ﻣﯿﺰان آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﮐﺮدﻫﺎ در
ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ اﺳﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻋﻼﻗﻪای دارد ﮐﻪ
روﺳﯿﻪ ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﯾﮏ اﻫﺮم در ﺗﺮﮐﯿﻪ دارد.
در ﻫﺮ ﺣﺎل ،ﭼﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺷﻤﺎل ﺳﻮرﯾﻪ و ﮐﺮدﺳﺘﺎن را اﺷﻐﺎل
ﮐﺮدﻫﺎ:
ﺑﮑﻨﺪ ،و ﭼﻪ اﺳﺪ ،آﯾﻨﺪهی ﺗﯿﺮهای ﺑﺮای روژاوا ﻣﯽﺗﻮان ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮد.
اﯾﻦ آﯾﻨﺪهی ﺗﯿﺮه ﻣﻌﻨﺎﺋﯽ ﺟﺰ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﺑﺎ ﭘﺮوژهی روژاوا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر ﻧﺪارد .ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺷﮑﻞ ﻣﻮﺟﻮد آن ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ
ﮐﺮد و اﻧﺘﻈﺎر ﺗﻼش ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮای ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ﮐﺮدﻫﺎ را داﺷﺖ .در
اﯾﻦ دو ﺣﺎﻟﺖ روژاوا ،ﭼﻮن ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻗﻄﻌﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺸﺖ
ﺟﺒﻬﻪی ﭘﮑﮏ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮ ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﻖ
ﭘﯿﺪ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﺷﻐﺎل ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺑﺸﻮد ،ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری ،اﻣﺎن
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮش را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ و ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﭘﺸﺖ ﺟﺒﻬﻪی ﭘﮑﮏ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ »ﺧﻠﻊ« ﺳﻼح ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،در
ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ اﺳﺪ دﺳﺖ ﺑﺎﻻ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎز در ﻧﻬﺎﯾﺖ »ﺧﻠﻊ« ﺳﻼح ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ ،و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺸﺖ ﺟﺒﻬﻪی ﭘﮑﮏ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ ،در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ
ﻓﻘﻂ ﻧﻮﻋﯽ »ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری« ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ اﺑﻌﺎد آن
روﺷﻦ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻫﺮ اﺗﺤﺎدی ﺑﯿﻦ رژﯾﻢ اﺳﺪ و ﮐﺮدﻫﺎ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد ،ﺷﮑﺎف
ﻣﻮﺟﻮد ﺑﯿﻦ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺮوهﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺳﻮرﯾﻪ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر رژﯾﻢ
اﺳﺪ در ﻃﻮل ﺟﻨﮓ ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ ،ﭼﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﭼﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺳﯿﺎﺳﯽ-
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﮐﺮدﻫﺎ ﻗﻄﻌﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﭘﮑﮏ )ﭘﯿﺪ( ﻣﯽﺷﺪ
ﮐﻪ ﻣﺘﺤﺪ رژﯾﻢ اﺳﺪﻧﺪ ،ﺑﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﭘﯿﺪ ﺑﻪ رژﯾﻢ از ﺷﮑﻞ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺧﺎرج
ﻣﯽﺷﻮد و ﺻﻮرت واﻗﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﯿﺮد ،و اﻣﮑﺎن ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ
اﺗﺤﺎدی ﺑﯿﻦ ﮐﺮدﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺮوهﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ از دﺳﺖ ﻣﯽرود.
اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻪ ﺑﺮای اﻣﺮوز ،ﮐﻪ در روﻧﺪ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ دﺳﺖ
ﺑﺎﻻ را دارﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای دور ﺑﻌﺪ ﻣﺒﺎرزات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺳﻮرﯾﻪ اﻫﻤﯿﺖ
دارد.
ﭘﯿﺪ ،اﮔﺮ ﺳﺮﮐﻮب ﻧﺸﻮد و ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن )ﺗﻨﻬﺎ دوﺳﺖ
واﻗﻌﯽ ﮐﺮدﻫﺎ( ﻧﮕﺮدد ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﭘﯽ ﺗﺤﻮﻻت ﺟﺎری ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ
اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺑﮕﯿﺮد :ﻣﻮﻳﺪ رژﯾﻢ ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ اﺳﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن
ﻗﺮار ﮔﯿﺮد؟ ﻫﺮ دو ﻣﯿﺴﺮﻧﺪ .ﭘﯿﺪ اﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ،ﺑﺪون درﮔﯿﺮی دروﻧﯽ
)و ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﺷﮑﺎف در آن( ﺑﻪ راﺳﺖ ﯾﺎ ﭼﭗ ﺑﺮود .ﻣﯿﺰان ﺷﮑﺎف

ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪی ﮐﺮد ،آزادیﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺮدﻫﺎ ﺗﺤﺖ
رژﯾﻢ اﺳﺪ ،و ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی در اﯾﻦ روﻧﺪ و ﻣﻄﺮح ﺷﺪن ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی
ﻓﺮودﺳﺘﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺰب ﭘﯿﻮﺳﺘﻪاﻧﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ واﻗﻌﯿﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ رژﯾﻢ
ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮال اﺳﺪ] [32و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی آن در روﻧﺪ ﺑﺎزﺳﺎزی.

ﭘﺎﯾـﺎن ﭘـﺮوژهی روژاوا ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﯾـﮏ ﭘﺪﯾـﺪهی ﮐـﺮدی ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان
آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮ؟
ﺑﺎ ﺟﻨﮓ ﺳﻮرﯾﻪ ﻣﻔﻬﻮم »ﺳﻮری ﺷﺪن ﯾﺎ ﮐﺮدن« ﺑﻪ ادﺑﯿﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻓﺰوده
ﺷﺪ ﮐﻪ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ  (۱دﺧﺎﻟﺖ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰ در ﯾﮑﯽ از
ﺣﻠﻘﺎت ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻋﻤﺪﺗﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ
 (۲ﺗﻮﺣﺶ ﻟﺠﺎم ﮔﺴﯿﺨﺘﻪی ﯾﮏ رژﯾﻢ )ﻣﺜﻞ اﺳﺪ( (۳ ،ﻏﯿﺒﺖ ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﻪ و
مستقل ﻓﺮودﺳﺘﺎن ﯾﺎ ﯾﮏ ﺑﻠﻮک ﺗﺎرﯾﺨﯽ )ﮔﺮاﻣﺸﯽ( ،دارد.
رژﯾﻢﻫﺎی ﺣﺎﮐﻢ ﻫﻤﻮاره ﺗﺠﺴﻢ ﺑﺮﺑﺮﯾﺖ ﺑﻮده و ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎ
ﻫﻤﻮاره ﻧﯿﺮوﻫﺎﺋﯽ ﻣﺜﻞ ﺳﻠﻔﯽ و ﮐﻨﺘﺮا )در ﻧﯿﮑﺎراﮔﻮﺋﻪ( را ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﯾﻦ دو را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داده و اﻣﻮر واﻗﻊ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .ﻣﺸﮑﻞ
اﺻﻠﯽ ﻋﺪم وﺟﻮد مستقل و ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﻪ ﻓﺮودﺳﺘﺎن و در ﻏﯿﺎب اﯾﻦ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻞ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭘﺮاﮐﻨﺪهی اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ در ﻧﯿﺮوﻫﺎی ارﺗﺠﺎﺋﯽ ﯾﺎ
ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ آﻧﺎن اﺳﺖ )ﻣﺜﻞ ﻣﻮرد ﺳﻮرﯾﻪ(.
ﭘﯿﺪ ﻧﯿﺰ ،ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺎﯾﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻮرﯾﻪ ،ﺗﻼش ﺑﺮای ﺑﻮﺟﻮد
آوردن ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ و ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺳﻄﺢ ﺳﻮرﯾﻪ و ﺗﻼش ﺑﺮای
ﻣﻨﻔﺮد ﮐﺮدن ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺿﺪ اﻧﻘﻼب ﻏﺎﻟﺐ و ﻣﻐﻠﻮب ﻧﮑﺮد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ »اﺷﺘﺒﺎه« ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺨﺸﺶ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﻮری ﺑﻮد و ﻫﺴﺖ
)اﮔﺮ ﺑﺘﻮان اﺻﻮﻻ از اﺷﺘﺒﺎه ﺣﺮف زد( ﮐﻪ ﻓﺮودﺳﺘﺎن ،اﮔﺮ اﺻﻮﻻ ﺣﺮﻓﯽ
ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ داﺷﺘﻨﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ )ﺷﻌﺎرﻫﺎی اوﻟﯿﻪ در درﻋﺎ و ﻏﯿﺮه(
داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﭘﺲ راﻧﺪه و ﯾﺎ در ﭘﺮﺗﻮ
ﺳﺮﮐﻮب وﺣﺸﯿﺎﻧﻪی رژﯾﻢ ،اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﻠﯽ ،ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﻏﯿﺮه ﺑﺪل ﺑﻪ زاﺋﺪهی
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺑﻮرژااﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻏﺎﻟﺐ و ﻣﻐﻠﻮب در ﺳﻮرﯾﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﯽ ﮐﻪ
ﺣﺘﯽ اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ ﻧﻘﺸﯽ در آﺗﯿﻪی ﺳﻮرﯾﻪ ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﮐﻤﺪی ﻣﯽﺑﺮد
ﮐﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺮدم ﺳﻮرﯾﻪ ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ ﮐﺮدﻫﺎ )ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮا ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر
ﻣﺴﺘﻘﻠﻨﺪ( در ﻫﻠﺴﯿﻨﮑﯽ )ﺗﺮاﻣﭗ-ﭘﻮﺗﯿﻦ( ،آﺳﺘﺎﻧﻪ و ﯾﺎ در ژﻧﻮ رﻗﻢ
ﻣﯽﺧﻮرد .اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﯾﺎد ﺗﻮاﻓﻖ ﺗﺮاژﯾﮏ ﮐﻠﻮﻧﯿﺎل ﺳﺎﯾﮑﺲ-ﭘﯿﮑﻮ ﻣﯽاﻓﺘﺪ.
ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻌﺎر ﭘﯿﺪ »ﻧﻪ اﺳﺪ ،ﻧﻪ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن« :اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن در اﯾﻦ ﺷﻌﺎر

ﻓﻘﻂ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﯿﺮوﻫﺎﺋﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺟﻨﮓ ﻧﯿﺎﺑﺘﯽ را روی زﻣﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن
دادﻧﺪ )ﻣﺜﻞ ﺳﻠﻔﯽ و ﻏﯿﺮه( .ﮔﻮﯾﻨﺪهی ﺷﻌﺎر ﺣﺘﯽ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﺪ ،اﮔﺮ
اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮑﯽ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﯾﺎ دارد ،ﺑﺎ آن
ﮐﺎری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮ ﻓﺮض ﭘﺬﯾﺮش واﻗﻌﯽ ﺑﻮدن ﺑﺨﺶ اول ﺷﻌﺎر ﭘﯿﺪ ﮐﻪ
ﻣﻮرد ﻣﻨﺎزﻋﻪ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮاﺿﻊ ﭘﯿﺪ ﻣﺜﻞ
»آﻣﺎدهاﯾﻢ ﺑﻪ ارﺗﺶ ﻣﻨﻈﻢ ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﯾﻢ«] [33ﺷﮏ داﺷﺖ ،از اﯾﻦ
ﺷﻌﺎر ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﯿﺪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﻮرﯾﻪ ﻋﻠﯽاﻟﺴﻮﯾﻪ اﺳﺖ و ﯾﺎ
ﻓﺎﺟﻌﻪ در ﺳﻮرﯾﻪ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ آﻧﺎن ﻧﺪارد .اﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ
ﭘﯿﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی از اوﺟﻼن و ﭘﮑﮏ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺸﻮری ﻣﺴﺘﻘﻞ
اﯾﺠﺎد ﺑﮑﻨﺪ و ﺟﺰﺋﯽ از ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ [34]،ﻋﺪم اﻧﺴﺠﺎم
 consistenceاﺳﺘﺮاﺗﮋی ﭘﯿﺪ ﻧﯿﺰ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺨﺸﯽ از
ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎن ﯾﮏ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ،ﻋﻠﯽاﻟﺴﻮﯾﻪ اﺳﺖ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﻣﯽرود؟ ﻃﺒﻌﺎ
ﺧﯿﺮ .ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﮕﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﻤﯿﻦ ﯾﮏ ﺷﻌﺎر ﺳﻬﻢ ﭘﯿﺪ/ﭘﮑﮏ
)ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ( در ﺳﻮری ﺷﺪن/ﮐﺮدن )ﺟﻨﺎﯾﺖ( ،ﯾﺎ ﻋﺪم ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻧﯿﺮوی ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﺳﻮم ،ﯾﺎ ﺑﻠﻮک ﻓﺮودﺳﺘﺎن )ﺑﻠﻮک ﺗﺎرﯾﺨﯽ( ﺑﻪ روﺷﻨﯽ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد[35].
ﭘﯿﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺷﻌﺎری ﻧﻈﯿﺮ »ﻧﻪ اﺳﺪ ،ﻧﻪ ارﺗﺠﺎع« :ﻣﻄﺮح
ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮ ﻧﻔﯽای ﻣﺘﻀﻤﻦ اﺛﺒﺎت اﺳﺖ و ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ )ﻫﮕﻞ-
اﺳﭙﯿﻨﻮزا( ،در اﯾﻦ ﺷﻌﺎر ﻧﻔﯽ اول )اﺳﺪ( ﻣﺘﻀﻤﻦ اﺛﺒﺎت ﺗﻤﺎم ﻧﯿﺮوﻫﺎی
ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﺪ اﺳﺖ و ﻧﻔﯽ ارﺗﺠﺎع ﻣﺘﻀﻤﻦ اﺛﺒﺎت ﺳﺎﯾﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﯾﻌﻨﯽ اﺛﺒﺎت
ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺮدم ﺳﻮرﯾﻪ در ﻣﺠﻤﻮع )ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ ﮐﺮدﻫﺎ( اﺳﺖ .ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﻌﺎری
راه را ﺑﺮای اﺗﺤﺎد ﺑﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺎز ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﻘﻮق ﮐﺮدﻫﺎ را
ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺧﻮاﻫﺎن ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ اﺳﺪﻧﺪ و ﯾﺎ ﻫﺮ ﺗﺤﻮل
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮑﯽ ﺑﺪون اﺳﺪﻧﺪ .در واﻗﻊ اﮔﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ از راه ﺳﻮم ﺣﺮف زد
اﯾﻦ ﯾﮏ راه ﺳﻮم ﻣﻤﮑﻦ و واﻗﻌﯽ اﺳﺖ و ﻧﻪ راه ﺳﻮم ﭘﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﺿﻤﻨﯽ ﺟﻨﮓ ﻧﯿﺎﺑﺘﯽای را ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎز ﻟﻮﮔﺰاﻣﺒﻮرگ ،اﮔﺮ زﻧﺪه
ﺑﻮد ،ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽﮐﺮد» :اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ«.
ﻧﺘﯿﺠﻪی آﻧﭽﻪ ﭘﯿﺪ ﺳﻌﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راه ﺳﻮم ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ
رﺟﻮع ﺑﻪ آﻧﭽﻪ در ﺳﻮرﯾﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ در وﺿﻊ اﻣﺮوز،
ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﻧﯿﺰ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد :ﻧﻔﯽ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن .اﻣﺮوز دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﭘﯿﺪ
»ﻣﺠﺒﻮر« ﺷﺪه اﺳﺖ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ »ﻣﺎﻧﻊ« ﮐﺸﺘﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺮﮐﯿﻪ
ﺑﺸﻮد» ،ﺑﺎﯾﺪ« ﺑﺎ اﺳﺪ ﮐﻨﺎر ﺑﯿﺎﯾﺪ و اﮔﺮ ﺑﻪ اﺳﺪ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ
روژاوا )ﮐﻪ ادﻋﺎ ﻣﯽﺷﻮد ﭘﺮوژهی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد و ﻧﻮﯾﻦ
اﺳﺖ] ([36ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﺑﮑﻨﺪ و ﯾﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ دو رژﯾﻢ ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ ﻗﺮار
ﮔﯿﺮد.
اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﭘﯿﺪ ﺑﻪ »ﺣﻞ« ﻣﺴﺌﻠﻪی ﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﻨﺘﯽ و

ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧﯽ ﺳﻨﺘﯽ ﺗﻀﺎد اﺻﻠﯽ] [37ﺑﻪ زﻋﻢ ﭘﮑﮏ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﺷﺪ ،ﻧﯿﺰ
ﻧﺮﺳـﯿﺪه اﺳـﺖ .ﺣـﻞ اﯾـﻦ ﺗﻀـﺎد از ﻣﺠـﺮای حداقل ﺷﮑﻠﮕﯿـﺮی رژﯾﻤـﯽ
»دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ« ﻣﯿﺴﺮ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﯿﺮوی
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻣﺜﻞ آﻣﺮﯾﮑﺎ )ﻣﻮرد ﺑﺎرزاﻧﯽ( ﺑﺎ وﺟﻮد ﯾﮏ دوﻟﺖ ﺿﻌﯿﻒ
ﻣﺮﮐﺰی )ﻋﺮاق( ،اﻣﺎ ﻧﻪ ﭼﻮن ﭘﯿﺪ ﺑﺎ ﺑﯿﻨﺎﺑﯿﻦ اﯾﺴﺘﺎدن و ﯾﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺑﻮرژوااﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﺎ اﻧﺘﻈﺎر ﺗﺮﺟﯿﺢ داده ﺷﺪن ﺑﺮ دوﻟﺖ
ﺗﺮﮐﯿﻪ )ﯾﮏ دوﻟﺖ ﻋﻀﻮ ﻧﺎﺗﻮ( و ﺗﺎزه اﮔﺮ ﮔﺰارشﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ از روژاوا
ﻣﯽرﺳﻨﺪ ،ﺻﺤﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺨﺸﯽ از آﻧﺎن ﺻﺤﺖ دارﻧﺪ][38
ﺑﺎ اﺗﻮﭘﯽﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ )ﺻﻨﺪوق
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل( ﺧﻮاﻧﺎﺋﯽ کامل ﻧﺪارد.
اﮔﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ روژاوا )ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ ﻣﺤﻠﯽ از اﻋﺮاب دارد( و
»وﻓﺎداری ﺑﻪ رﺧﺪاد«] ،[39ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻣﯿﺎنﺗﻬﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺪ ﺑﻪ ﻃﺮف
ﻣﺮدم ﺳﻮرﯾﻪ ﻣﯽرﻓﺖ و ﺟﺰﺋﯽ از ﺑﻠﻮک آزادی-ﻋﺪاﻟﺖﺧﻮاﻫﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ در
ﺳﺮاﺳﺮ ﺳﻮرﯾﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ آن ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ .از ﭘﯿﺪ در ﺷﺮاﯾﻂ
ﻓﻌﻠﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر ﭼﺮﺧﺸﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﻮری ﺷﺪن داﺷﺖ ،از ﭘﯿﺪ در
آﯾﻨﺪه ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺨﺸﯽ از آن در ﭘﯽ دﺧﺎﻟﺖﻫﺎی رژﯾﻢ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﯾﺎ اﺳﺪ )و
ﯾﺎ ﻫﺮ دو( در روژاوا و از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﺷﮑﻞ ﻓﻌﻠﯽ آن ﺷﺎﯾﺪ .ﺗﺎ آن روز
راه درازی در ﭘﯿﺶ اﺳﺖ.
][1
https://socialistproject.ca/2018/01/afrin-and-rojava-revolutio
/n
] [2ﺳـﻌﯿﺪ ﺻـﺎﻟﺤﯽ ﻧﯿـﺎ“ ،ﮐﺎﻧﺘﻮﻧﮭـﺎی “ﮐﺮدﺳـﺘﺎن ﺳـﻮرﯾﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕـﺎه
آﻧﺎرﺷﯿﺰم ﮐﻮردی!
http://www.tipf.info/kantonaha,sori.htm
و ﯾﺎ ﺟﻮزف ﺗﺎد و ﺳﻬﻨﺪ ﺳﺘﺎری ،ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ دوﻟﺖ و اﻓﻖ ﭘﺲ از آن
https://meidaan.com/archive/11685
ﯾﺎ آرش اﺳﺪی در
https://pecritique.com/2015/10/03/%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A2%D9%
88%D8%A7%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8
C-%D9%82%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-

/%D8%AC%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%88
ﯾﺎ ﻧﺎزﻧﯿﻦ و ﯾﺎﻣﯿﻦ
http://militaant.com/?p=7501
] [3ﺣﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ آن را ﯾﮏ ﭘﺮوژه اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ
ﮐﺮدهاﻧﺪ .رﺟﻮع ﺷﻮد ﺑﻪ »ﺷﻮرش ﻫﺎی دی – ۹۶دوﻟﺖ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب و ﺟﻨﮓ
ﺳﻮرﯾﻪ« ﻣﺠﻠﻪی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اﮐﻨﻮن .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم .اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ
از ﺳﺨﻨﻮری ﻇﺎﻫﺮا رادﯾﮑﺎل ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﻧﺘﺨﺎب اﺳﺪ را در ﺟﻨﮓ ﻧﯿﺎﺑﺘﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ اﮔﺮ ﭼﻪ ﻗﺪری ﻣﺘﻔﺎوت ،در ردﯾﻒ اﺣﺰاب اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯿﺴﺖ
اروﭘﺎﺋﯽ ﻣﺜﻞ  DKPدر آﻟﻤﺎن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن اﺳﺪ را
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
][4

ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﺑﻪﺣﺎل و آﯾﻨﺪهی ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺳﻮری ،ﻋﺒﺎس ﻓﺮد

http://www.refaghat.org/index.php/political/middle-east/119-ku
rdistan-marxist-review
][5
https://canadafreepress.com/article/pros-and-cons-of-trumps-de
cision-to-pull-out-of-syria
] [6ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ در ﮔﯿﺮیﻫﺎی ﭘﺮاﮐﻨﺪه ،در ﺳﺎلﻫﺎی اول ﺟﻨﮓ رژﯾﻢ اﺳﺪ و
ﮐﺮدﻫﺎ از رودرروﺋﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺟﺘﻨﺎب ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺮﺟﻤﻪی
ﮔﻮﮔـﻞ از ﮔﻔﺘـﺎر ﺻﺎﻟـﺢ ﻣﺴـﻠﻢ )ﻋﺮﺑـﯽ( در ﺳـﺎﯾﺖ »اﺧﺒـﺎر روژاوا«:
»آﻣﺎدهاﯾﻢ ﺑﻪ ارﺗﺶ ﻣﻨﻈﻢ ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﯾﻢ« ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ
ﮔﻔﺘﻪﻫﺎﺋﯽ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ »ﻧﻪ اﺳﺪ ،ﻧﻪ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن« را ﻣﻮرد
ﺗﺎﻣﻞ ﻗﺮار داد.
https://rojavanews.com/arabic/index.php/ku/item/6229-rojavane
ws
] [7در اﺛﺮ زﯾﺮ اﮔﺮ ﭼﻪ در ﻣﻮرد ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﻮﯾﺪی ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻣﻮاﺿﻊ
ﭘﮑﮏ داده ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻏﺎﯾﺖ ﻣﺤﺘﺎط ﺑﻮد و ﺑﺎ ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﻪ آﻧﺎن
ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﻮاﺿﻊ ﺣﺰب دﻣﻮﮐﺮات ﮐﺮدﺳﺘﺎن )ﺑﺎرزاﻧﯽ( و ﻣﻮاﺿﻊ
رسمی ﭘﮑﮏ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻢ ﻗﺮار داده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
http://links.org.au/node/4112

][8
https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/helsinki-summit-syri
a-180717132946181.html
و ﯾﺎ
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/syriasource/can-anything
-be-salvaged
] [9از ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﯽﺗﻮان ﭘﺬﯾﺮش رژﯾﻢ اﺳﺪ را ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﺮوﻫﺎی
ﻣﺮﺗﺠﻊ ﻋﺮب ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺗﻼش ﺑﺮای ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﺪن ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪی ﻋﺮب
داﻧﺴﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۲۰۱۱ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻋﻀﻮﯾﺖ آن را ﻣﻌﻠﻖ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﭘﻮﻣﭙﺌﻮ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺪ را ﺟﺰﺋﯽ از روﻧﺪ ﺻﻠﺢ ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﺳﺪ دﻋﻮت را ﺑﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪی ﻋﺮب را ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺻﻔﺤﻪی زﯾﺮ رد ﮐﺮده اﺳﺖ.
https://sputniknews.com/middleeast/201901171071565527-arab-lea
/gue-summit
ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس
ﺑﺎ ﺑﺮ ﺟﺴﺘﻪ ﮐﺮدن اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﺷﻤﻦ اﺻﻠﯽ
][10
درﯾﺎﻓﺖ راﯾﺞ ﻋﺎﻣﯿﺎﻧﻪ از اﺻﻠﯽ ،ﻋﻤﺪه و ﻓﺮﻋﯽ ،اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﻓﺮاﻫﻢ
ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ دﺷﻤﻦ دﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ دﺷﻤﻦ اﺻﻠﯽ ﻣﺘﺤﺪ ﺷﺪ و دﯾﮕﺮ ﮐﺎری
ﺑﻪ ﮐﺎر دﺷﻤﻦ ﻓﺮﻋﯽ )و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ »ﻣﻌﺎﻣﻠﻪی ﻗﺮن«( ﻧﺪاﺷﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ
اﻣﺮ اﺣﺘﻤﺎل اﺟﺮای »ﻣﻌﺎﻣﻠﻪی ﻗﺮن« ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﯽرﺳﺪ.
ﭘﻮﻣﭙﺌﻮ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﯿﺰ در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺳﻔﺮ

اﺧﯿﺮ

] [11اﮔﺮ ﭼﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺰاﻓﻨﺪ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺷﺨﺺ ﺗﺮاﻣﭗ ﻧﯿﺰ
ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ اﯾﻔﺎء ﺑﮑﻨﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺎرج ﻧﻈﺎﻣﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﻫﺰﯾﻨﻪ را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .درﻣﻮرد ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی
آﻣﺮﯾﮑﺎ رﺟﻮع ﺷﻮد ﺑﻪ:
https://docs.house.gov/meetings/FA/FA13/20180206/106832/HHRG-1
15-FA13-Wstate-FordR-20180206.pdf
]https://www.cidob.org/en/publications/publication_series/n[12
otes_internacionals/n1_196/russia_iran_and_turkey_a_common_str
ategy_in_syria
] [13ﮔﻔﺘﺎر زن در زﯾﺮ» :ﺑﻪ ﮐﺮدﻫﺎ ﻫﻤﻮاره ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﻮاره
ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻫﻤﮑﺎری را ﺗﻤﺎم ﮐﺮده اﺳﺖ
… ﻣﺎ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ) «.ﺗﺮﺟﻤﻪ آزاد(

https://www.youtube.com/watch?v=TC9bGAHM9ts
 ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﺳﻔﯿﺮ در، اﻟﺠﺰاﯾﺮ،ﺳﻔﯿﺮ ﺳﺎﺑﻖ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺳﻮرﯾﻪ
[14]
و ﻏﯿﺮه در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ و ﺑﺤﺚ زﯾﺮ اﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎری را ﭘﯿﺶ
ﻋﺮاق و ﺑﺤﺮﯾﻦ
. ﺑﻪ ﺑﻌﺪ۶۵  دﻗﯿﻘﻪی.ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ
https://www.youtube.com/watch?v=CkflpOgTHwg
http://www.rudaw.net/english/middleeast/syria/240220173 [15]
[16]
https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/eastern-m
editerranean/syria/b066-avoiding-free-all-syrias-north-east
Prospects for a Deal to Stabilise Syria’s North East, [17]
.Crisis Group Middle East Report N°190, 5 September 2018
. زﯾﺮﻧﻮﯾﺲ ﭘﯿﺸﯿﻦ:رﺟﻮع ﺷﻮد ﺑﻪ

[18]

.۱۶  زﯾﺮﻧﻮﯾﺲ:[ رﺟﻮع ﺷﻮد ﺑﻪ19]
[20]
https://uk.reuters.com/article/uk-mideast-crisis-syria-kurds/s
yrian-kurds-aim-to-secure-political-deal-with-assadgovernment-regardless-of-u-s-pull-out-senior-kurdish-official&idUKKCN1OY1E7?rpc=401
[21]
https://www.aljazeera.com/news/2019/01/manbij-attack-calls-tur
key-cooperation-syria-190117104601190.html
[22]
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-presid
/ent-trump-cabinet-meeting-12
 وﺟـﻮد،([ ﻣﺨـﺎﻟﻔﯿﻦ ﺧـﺮوج آﻣﺮﯾﮑـﺎ از ﺳـﻮرﯾﻪ )ﻣﻨﺠﻤﻠـﻪ ﻣـﺎﮐﺮون23]
ﻧﯿﺮوﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ را در آﻣﺮﯾﮑﺎ آن را ﺑﺮای ﻓﺸﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ اﯾﺮان
.ﺿﺮوری ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ
https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/eastern-m
editerranean/syria/b066-avoiding-free-all-syrias-north-east

http://www.bbc.com/persian/iran-46633872 [24]
https://news.am/eng/news/490145.html

[25]

[26]
https://uk.reuters.com/article/uk-mideast-crisis-syria-kurds/s
yrian-kurds-aim-to-secure-political-deal-with-assadgovernment-regardless-of-u-s-pull-out-senior-kurdish-official&idUKKCN1OY1E7?rpc=401
[27]
http://interfaxenergy.com/gasdaily/article/27836/is-loss-of-co
noco-plant-reframes-syrian-gas-options
/https://syria.liveuamap.com [28]
[29]
https://oilprice.com/Energy/Energy-General/Russia-Is-Taking-Ov
er-Syrias-Oil-And-Gas.html
[30]
https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2015/09/28/r
ead-putins-u-n-general-assembly-speech/?utm_term=.7ca0441f48b6
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
https://www.cidob.org/en/publications/publication_series/notes
_internacionals/n1_196/russia_iran_and_turkey_a_common_strateg
y_in_syria
[31]
http://www.eurasiareview.com/05012019-turkey-treads-a-fine-lin
/e-in-syria-analysis
 در ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺲ از، ﭘﺪر و ﭘﺴﺮ،[ رژﯾﻢ اﺳﺪ32]
ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪن ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ واردات ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﻤﻪی اول
 ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪی ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺻﻨﺪوق، ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد۸۰ ﺳﺎلﻫﺎی
(ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل )ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪی ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ و اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺖ
 ﺑﻪ. ﺳﺮﻋﺖ اﺟﺮای اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ در دوران ﺑﺸﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪ.روی آوردﻧﺪ
 ﯾﮑﯽ از دﻻﺋﻞ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﺮدﻣﯽ و ﺷﺮوع ﺑﻬﺎر ﺳﻮرﯾﻪ،ﺟﺮات ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ

ﻫﻤﯿـﻦ ﺳﯿﺎﺳـﺖﻫﺎ ﺑﻮدﻧـﺪ .در ﭘـﯽ ﺟﻨـﮓ ﻧﻤﯽﺗـﻮان اﻧﺘﻈـﺎر ﺗﻐﯿﯿـﺮی در
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮال ﺿﺪ ﻣﺮدﻣﯽ در ﺧﻄﻮط ﮐﻠﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮی در
اﻟﮕﻮی ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺘﺜﻤﺎر در ﺳﻮرﯾﻪ داﺷﺖ.
اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﯾﮑﯽ از رﻫﺒﺮان ﭘﯿﺪ در ﺳﺎل  ۲۰۱۵اﺳﺖ ،ﻃﺒﻌﺎ ﺑﺎﯾﺪ
][33
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ اﺳﺪ ﺑﺪون ﻗﯿﺪ و ﺷﺮط ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .اﺳﺪ
ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری ﮐﺮدﺳﺘﺎن را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
][34

ﺑﺮای ﻣﺜﺎل رﺟﻮع ﺷﻮد ﺑﻪ:

http://www.kurdwatch.org/html/en/interview5.html
] [35در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ راﺑﻄﻪی ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺷﺪه و ﺧﯿﺎﻧﺘﮑﺎر را ﻧﯿﺰ
دﯾﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ در واﻗﻊ ﭘﯿﺪ ﺑﺎ ﻋﺪم روی آوردن و ﺗﻼش ﺑﺮای
اﯾﺠﺎد ﺑﻠﻮک ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻓﺮودﺳﺘﺎن اﻣﮑﺎن ﺧﯿﺎﻧﺖ را ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﺳﺖ.
][36

رﺟﻮع ﺷﻮد ﺑەرﺟەوەﻧﺪار ،ﺷﻤﺎره ﯾﮏ.

][37

رﺟﻮع ﺷﻮد ﻧﻮﺷﺘﻪی ﻧﺎزﻧﯿﻦ و ﯾﺎﻣﯿﻦ در زﯾﺮ:

http://militaant.com/?p=7501
][38

ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد )ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﻣﺨﺘﻠﻒ(

ﻣﯽﺗﻮان ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﮐﻪ در ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎ و در ﺳﻄﻮح ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیﻫﺎ ﻣﺮدم
ﺷﺮﮐﺖ دارﻧﺪ ،ﻫﻤﯿﻦ ﮔﺰارشﻫﺎ اﺷﺎره دارﻧﺪ ﺑﻪ رواﺑﻂ ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺎرﯾﺴﺘﯽ در
ﭘﯿﺪ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻘﺎﻣﺎت را در ﺳﻄﻮح دﯾﮕﺮ ﺑﻮرﮐﺮاﺳﯽ و
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
رﺟﻮع ﺷﻮد ﺑﻪ آﻧﺎﻫﯿﺘﺎ ﺣﺴﯿﻨﯽ ،ﺑەرﺟەوەﻧﺪار ،ﺷﻤﺎرهی ﯾﮏ ،روح
][39
ﯾﮏ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﯽ رو ح .در ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎدی در ﻣﻮرد ﭘﯿﺪ و
روژاوا اﺷﺎره ﺷﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺛﺮی ﻣﻮﯾﺪ و ﻏﯿﺮ
اﻧﺘﻘﺎدی رﺟﻮع ﮐﺮد .در ﻣﻮرد ﻧﻈﺮات ﻣﻮﯾﺪ دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ آﺛﺎری ﮐﻪ
در زﯾﺮﻧﻮﯾﺲﻫﺎی ﻣﻘﺎﻻت ﺑﺎﻻ و اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ ،رﺟﻮع ﮐﺮد.

