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کُردها ،چهار گرگ اطرافشان
و قدرت های بزرگ
برندن اولری
ترجمه :1سیدامید حسینی ،هاشم کرمی

برای قرن ها از جانب سفرنامه نویسان غربی و مسلامن عنوان ملتی راهزن به کُردها اطالق شده بود .تحت
عنوان مردمی همیشه عشیره ای ،آنها را به ندرت متمدن توصیف کرده بودند که اسالم را با تساهل پذیرفته و
صوفی گری و مشایخ را بر تندروی و بنیاد گرایی ترجیح می دادند .قبایلی کوچ رو و شکارچی که در دامنه
های زاگرس و دشــت های مجاور پراکنده بودند .گفته شــده آنها دارای زبانی مشرتک یا ادبیات کالسیک
نبوده و یقینا همبســتگی ملی نیز نداشتند جنگاوران شان بیشرت یاغی بودند تا مبارز و برای مزدوری آماده،
نه برای رسوری ملی خودشــان بجنگند .نوری سعید نخست وزیر عراق هاشمی یکبار با لحنی توهین آمیز
از این مســاله یاد کرده بود که چگونــه تالش کرده خیزش کُردها را با پرداخت طال بخواباند .او به عشــیره
ای پول پرداخت کرد تا با قیام عشــیره دیگر یعنی بارزانی ها مقابله کند .شــورش های ناسیونالیستی کُردها
علیه حکومت های فارس ،ترک و عرب بعنوان لشکرکشــی هــای غارتگرانه به تصویر درآمده اند .نه فقط
حکومت های ایران ،سوریه و ترکیه در قرن بیستم بلکه قوم شناسان و تاریخدانان همگی انکار کرده اند که
کُرد ها یک ملت بوده یا حتی دارای هر گونه خودآگاهی ملی بوده باشند.
اما امروزه در ســفرنامه های غربی و وبالگ هایشــان نوع دیگری از کلیشه در مورد کُردها در حال شکل
گیری اســت .کُردها دیگر در نشــنال جئوگرافی به صورت گاه و بیگاه بعنوان مردمی رسکش و پیشامدرن به
تصویر کشــیده منی شــوند .مایکل گانرت از ایاالت متحده ،که سال ها سابقه بررسی سیاست کُردی را دارد

می گوید هم «نیویورک تایمز» و هم «نشنال جئوگرافی» ،اقلیم کُردستان عراق را در صدر لیست مکان هایی
که باید دید قرار داده بودند .اخیرا کُردها را به عنوان گونه ای در حال انقراض ارتقا داده اند ،آنها را به عنوان
 .1ترجمه اولیه منت توسط مرتجم اول و ویرایش تخصصی و بازخوانی توسط مرتجم دوم انجام شده است.
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دموکرات هایی در خاورمیانه به تصویر کشــیده اند که رسبازان زن و مردشــان چونان جنگاورانی دلیر برای
ارزش های غربی می جنگند .راهزنان یاغی قدیم امروزه در مقایسه با همسایگان تندروشان تبدیل به کرثت
گرایانی مرتقی ،ســکوالرهایی امروزی و جهان وطنانی فمینیست شــده اند که در کوهپایه ها بسان ساکنان
قدیمی ترین شهرهای جهان مورد ستایش نیز قرار گرفته اند .زنان شان در مقایسه با همتایان عرب ،به عنوان
زنانی تحصیلکرده تر و امروزی تر شناخته شده اند که با لباس هایی روشن و رسهایی بدون پوشش ،تضاد
آشکاری با مدل اسالمگرایان تندرو دارند.
هرگز نباید روی کلیشــه ها تکیه کرد ،به این دلیل که اغلب انعکاس تعصب بکارگیرنده شــان هســتند.
اما کلیشــه های گروهی بندرت بی پایه و اســاس هستند .حتی نویســنده کتاب «ماهیت تعصب» می پذیرد
که ممکن اســت کلیشــه ها دارای هسته ای از واقعیت باشند .در  ١٩٠٦یک مرد کُرد ،نسبت به کلدان های
مســیحی ،احتامال مهارت نظامی بیشــر و آموزش ابتدایی و متوســطه کمرتی داشــت اما در  ٢٠١٦کُردها
خوشــبختانه گرایش بسیار بیشــری به ارزش های غربی دارند و از نظر سیاسی نیز در مقایسه با همسایگان
عرب ،ترک و فارس شــان ،بیشــر غرب و غربگرایی را ترجیح می دهند .تغییرات اساســی در کلیشــه ها
نویدبخش تحوالت مهمی در مناسبات درون گروهی است که تحول در کلیشه های یک ملت را نشان می
دهد و چرخشــی کامل در کلیشــه ها را طی یک قرن و در بســر زمان برجسته منوده و نیاز به بررسی دقیق
تر و عمیق دارد.
هفت کتابی که در اینجا مورد بررســی قرار گرفته بجز کتاب هچر ،بر کُردهای امروز متمرکز هســتند .سه
کتاب -کتاب های (السوپ ،عزیز و اورهان) -تزهای بازبینی شده ی دکرتی ،و سه کتاب دیگر از محققان
ارشــد و برجســته (عباس ولی و مایکل گانرت) هســتند؛ آنها تاییــد می کنند که تغییــرات رخ داده ،بیانگر
تحوالت عمده در زندگی کُردها هســتند نه اینکه فقط تغییراتی در تفسیر بیگانگان ،چه برای مقاصد مثبت
و چه سوءاســتفاده ،بوده باشند .کتاب هایی را نیز خود کُردها مانند ماهر عزیز و عباس ولی نوشته اند و یا
اورهان که برخالف اســم ترکی اش نویســنده ای کُرد و متولد روستایی کُردنشین است .دو نویسنده دیگر،
یعنی السوپ و گانرت ،انگلیسی زبان و غیرکُرد هستند .هچر نیز جامعه شناس برجسته بین املللی اهل ایاالت
متحده ،بیشــر بدلیل روش برجسته و متنوعش در تفسیر ناسیونالیســم شناخته شده است .وی پیشگام هر
دو خوانش نومارکسیســتی و انتخاب عقالیی ،و بسیج و جنبش های ناسیونالیستی است .این کتاب ها چه
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جداگانه و چه بصورت مشــرک برای خواننده ،تفاوت ها و اشــراکات نگرشی نسبت به کُردها را در چهار
سیســتم سیاسی دربرگیرنده شــان فراهم کرده اند .همچنین ،این کتاب ها فرصتی برای ارزیابی ناسیونالیسم
کُردها بدست می دهند که اکنون در آستانه رفراندومی هستند که چه بسا به ایجاد دولتی مستقل بیانجامد و
ممکن است جمهوری کُردستان یا کُردستان جنوبی نامیده شود.
گانرت حاصل سه دهه تحقیقات علمی خود را در مجموعه نوشته هایی آورده است که می تواند برای
دانش پژوهان و دیپلامت ها قابل اتکا و معترب باشد .وی تایید می کند که وزارت خارجه امریکا ،در تغییر
نگاه کلیشــه ای اش به نســبت کُرد و کُردســتان تحت اداره بوش و اوباما خیلی کند و آهسته پیش رفته ،و
درک و فهمش را تغییر داده اســت .وقتی که ایاالت متحده به آنچه که فرانسوی های «ابرقدرت» می نامند
تبدیل شــد ،وزارت خارجه دکرتین حفظ متامیت ارضی دولت های موجود در سال  ١٩٤٨را تئوریزه کرد
که می بایســت جانشــینان پسااستعامری شان همراه با سهم کامل شان از جانب دیپلامسی ایاالت متحده
و قدرت ســخت افزاری اش محفوظ مباند .دستاورد و نتیجه این دکرتین به این عقیده جزمی منجر گردید
که دولت های ورشکسته ،متالشی و ویران باید بدون در نظر گرفنت هزینه بازبرپامنودن شان حفظ شوند.
حتی اگر خود پنتاگون دولت مورد نظر را ویران کند می بایست دیپلامت های آمریکایی-پیامنکاران -همه
تکه های این دولت ها را بهم چســپانده و رویکردی علمی را برای بازســازی درپیش گیرند .در این جهان
بینی ،که کلیشــه ای رایج اســت ،کُردها چالشگران یاغی این نظم جهانی بشــار می آیند اگرچه یاغیانی
عشــیره ای نیز نباشند .تأثیر طوالنی مدت داعش بر سیاست های ایاالت متحده هر چه که باشد به رسمیت
شــناخنت ضعیف این دیدگاه را تحمیل کرد که در میان همســایگان کُردها چالشگران به مراتب بدتر ثبات
جهانی وجود دارند و شکست آنها مستلزم اتحاد با کُردهای خوب و حتی کُردهای بد است.
رویکرد رایج وزارت خارجه در مورد کُردها به آسانی تغییر نخواهد کرد .بعد از سقوط شاه ،سیاستگذاران
تصمیــم گرفتند به حامیت از ایجاد حکومتی قوی در بغداد بپردازند چرا که بر این باور بودند این رویکرد
بــرای ایجــاد موازنه در مقابــل حکومت دینی تهاجمی شــکل گرفته در تهران ،رضوری بود .این مســاله
زیربنای سیاســت «مهار دوگانه» در مقابل عراق و ایران بود .این باور که حکومت قدرمتند در بغداد برای
ایاالت متحده – و در عین حال برای عراقی ها -مفید است ،در پی تصمیامت دو رئیس جمهور بوش برای
از بین بردن نیروی نظامی متعارف بغداد طی جنگ های  ١٩٩١و  ٢٠٠٣رسسختانه جان سامل بدر برد .این
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باور جزمی حتی بعد از سقوط رژیم صدام حسین نیز خیلی کم اصالح شد .اصالح اعالم شده تنها این بود
که یک حکومت مرکزی قدرمتند الزم اســت که در آن همه فقط «عراقی» باشــند .این باور به هامن اندازه
متوهامنه بود که عراق دموکراتیک و متمرکز شــده ،ضدایرانی خواهد بود .کامال وضح است که چرا چنین
اتفاقی هرگز بطور قانع کننده ای قابل توضیح نیســت حتی اگر بدیهی باشــد که شیعیان اکرثیت جمعیت را
تشکیل داده و احزاب مذهبی شان اکرثیت آرای انتخابات را کسب کنند .بنظر می رسد اینطور فرض شده
که هویت پان عراقی آنها بر هویت شیعی شان ارجحیت خواهد یافت .به این افکار ساده لوحانه این را نیز
اضافه کنید که کُردها به ادغام مجدد راضی باشند .امروزه سیاست " عراق واحد» بنظر می رسد روی ستون
آخرش بوده و در حال ساقط شدن از درجه اعتبار است.
حزب دموکرات کردستان (پ.د.ک) و اتحادیه میهنی کردستان (ی.ن.ک) در مذاکرات بازنویسی قانون
اساسی عراق تالش کردند دولت عراق اتحادیه ای چند ملیتی با حداکرث عدم مترکز باشد .آنها معتقدند به
کمک میانجیگری زملای خلیل زاد سفیر وقت ایاالت متحده ،در رابطه با این موضوع موفق عمل کرده اند.
ســفرای بعدی ایاالت متحده کُردها را برحذر داشتند که با «خواسته های بیش از حدی» در راستای کسب
حقوق شــان بر اساس قانون اساســی مصوب  ٢٠٠٥عمل کنند .مهم ترین مواردی که به کردها در موردش
هشدار ویژه داده شد عبارت بودند از ارصار بر داشنت نیروی امنیتی خودشان ،صدور مجوز اکتشافات نفت
و گاز و صادرات آنها ،بازترســیم مرزهای جنوبی منطقه شان از طریق مراجعه به آرای عمومی ،و اقدامات
جربانی در راســتای اصالح سیاســت بعثی در تعریب منطقه و جایگزینی اعراب آورده از جاهای دیگر به
آن مناطــق .اما اگر رهربان (پ.د.ک) و (ی.ن.ک) به توصیه های مقامات آمریکایی در مورد موضوعات
امنیتی و پیرامون قانون اساســی گوش می دادند ،حکومت اقلیم کُردستان بعد از  ٢٠١٤بوسیله داعش اداره
می شد .کشورهای عضو اتحادیه اروپا دیدگاه شان را تقریبا به هامن کُندی وزارت خارجه ایاالت متحده به
روز کردند .بیشرتشان در مورد کُردها و کُردستان مانند دهه  ١٩٩٠و زمان جنگ اول خلیج فکر می کردند؛
قیام رسکوب شــده کُردها توسط صدام حسین؛ هجوم گسرتده آوارگان و پناهندگان به ترکیه و ایران ،ایجاد
منطقه امن و آنچه که به «شــال عراق» معروف شد؛ و متعاقب آن ظهور دو فاکتوی کُردستان خودمختار،
که با سیاســت عمدی صدام مبنی بر عقب کشــیدن نیروهای دولتی و قطع درآمدها بود تا کُردها در نتیجه
گرســنگی مجبور به تسلیم شــوند .دفاتر اتحادیه اروپا هنگامی که ترکیه به موقعیت کاندیداتوری عضویت

ساڵی سێهەم ،ژمارەی یەکەم

231

در اتحادیه در ســال  ١٩٩١ارتقا یافت ،تالش های جدی تری بعمل آوردند .نظارت بر حقوق اقلیت ها و
حقوق برش بعدا به رشطی تعیین کننده در پذیرش یا رد عضویت ترکیه تبدیل شد .اما امکان اینکه مرزهای
جنوب رشقی اتحادیه اروپا در آینده از میان کُردســتان تاریخی بگذرد به مســاله ای جدی تبدیل شد .اما
امروزه مساله کُرد ،بخشی از مساله پناهندگان است.

چهار گرگ اطراف و مساله کُرد
متامی نویســندگان با سیاســت کُردی در هامن چارچوب چهار دولت اطراف شــان تعامل می کنند که
ناسیونالیست های کُرد آنها را «چهار گرگ» می خوانند و شامل ایران ،عراق ،ترکیه و سوریه می شوند .دو
گرگ از این گرگ های رشور در این کلیشه ،یعنی عراق و سوریه در حال حارض عمیقا لنگ و ناتوان شده
اند .گرگ بعثی عراق اگر کم کم به داعش تبدیل نشود مرده قلمداد می شود چون آنچه که دولت اسالمی
عراق و شــام خوانده می شود شــامل ترکیبی از بعثیزم و اسالم سیاسی تندرو سنی است که عرب های سنی
ســوری نیز به آن ملحق شــده اند .در مقابل ،دو گرگ بزرگ تر یعنی ترکیه و ایران ،لنگ نیستند .کُردهای
ناسیونالیســت معموال ترکیه را قوی و خطرناک می دانند که ضمخت ،ناشی ،چقر و مستقرترین دولت ]از
بین این دولت های چهارگانه[ اســت .بهرحال حکومت ترکیه دهه ها کُردها را «ت ُرک کوهی» نامیده اما در
مورد اینکه چگونه زبان کُردی با ترکی متفاوت است توضیحی نداده است .تکمیل گونه شناسی گرگ های
موزی با شناخت مداخله گرترین و بی رشفرتین گرگ یعنی ایران تکمیل می شود .مدرک مستندی که دال
بر مهارت های ماکیاویلیســتی رژیم ایران اســت ،کنرتل فعلی اش بر کُردها در ایران است که مایکل گانرت
( )٢٠١٦وضعیت شــان را در فصلی تحت عنوان «خاموشان موقت؟» توصیف می کند و انتخاب عنوان ،به
صورت مخترص و مفید کنه اســتدالل وی را منتقل می کند .عباس ولی به همین صورت می نویســد مساله
کُرد در ایران دیگر بیان نارضایتی یک اقلیت فرهنگی در حاشیه سیاست ایران نیست ،بلکه بیشرت حاکی از
یک مرکز ساکت و خاموش است که مدام در حال تنش بوده و یکپارچگی سیاسی و هویت اتنیکی قدرت
حاکم را به چالش می کشد» .از نظر وی ،هویت اتنیکی و زبانی کُردها ،ثابت می کند که ادعای ایران مبنی
بر اینکه از نظر ملی یک دولت یکپارچه است ،ادعایی فریبکارانه است.
همه نویسندگان تقریبا به درستی مدعی اند که بجای یک مساله کُردستان بزرگ یکپارچه ،چهار مساله
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کُردســتان کوچکرت وجود دارد .ماهر عزیز در بررســی خود ،برای مثال از دانش آموزان کُردســتان عراق
گزارش می دهد در حالی که  ٩٠درصد طرفدار استقالل منطقه شان از عراق هستند ،کمرت از  ٢درصدشان
خواهان الحاق به ســه بخش دیگر کُردســتان هســتند»( .جدول  .)٨.٦اما اثبات این ادعا که دیگر مســاله
کُردســتان بزرگ مطرح نیست ،مستلزم داشــن صالحیت های قابل توجهی از جمله سازمانی ،احساسی و
سوگیری سیاسی است.
حزب گارگران کُردســتان (پ.ک.ک) حتی اگر ایده کُردســتان بزرگ مســتقل را کنار گذاشــته باشد،
بصورت حزبی پان-ناسیونالیســت سازماندهی شده است .در میان سازمان های وابسته به این حزب ،حزب
اتحاد دموکراتیک (پ.ی.د) ،شاخه (پ.ک.ک) است که در سوریه فعال است .در حالیکه حزب حیات
آزاد کُردســتان (پژاک) در ایران فعال اســت( .پ.ک.ک) شــاخه فعالی در عراق ندارد اما پایگاه و مرکز
فرماندهی اش در کوهســتان های قندیل مســتقر است که از آنجا گاه و بیگاه حمالتی به داخل ترکیه انجام
می دهد و ترکیه نیز بطور مداوم این مناطق را مورد حمله قرار می دهد .حکومت اقلیم کردســتان مخالف
کاربــرد خشــونت از جانب (پ.ک.ک) بر ضد ترکیــه و همچنین ترکیه علیه (پ.ک.ک) اســت .نه تنها
رسزمین ناهموار آنجا مانع از بکارگیری منابع می شــود ،ترکیه توانایی الزم برای متوقف کردن عبور شــبه
نظامیان از آنجا را نیز ندارد .نه تنها (پ.ک.ک) بصورت ُمدلی پان-کُرد سازماندهی شده است بلکه اغلب
بدنبال انحصار قدرت و کنرتل بر ســایر احزاب و ســازمان های کُردی به روش خشــونت حداکرثی است
مانند آنچه اورهان مســتند کرده اســت( .پ.ک.ک) با هردو حــزب (پ.د.ک) و (ی.ن.ک) بخصوص
(پ.د.ک) ،زمانیکه ضعیف بنظر رسیده اند ،وارد جنگ شده است( .پ.د.ک) خودش در حکومت اقلیم
کُردســتان بصورت حزبی پان-کُرد سازماندهی شده است .یک حزب دموکرات کُردستان در سوریه وجود
دارد که (السوپ) آنرا به طور جامع مورد بررسی قرار داده است .در ترکیه هم (پ.د.ک) وجود دارد که در
انتخابات ترکیه مشــارکت منی کند .در ایران هم اگر چه باقیامنده آن در اقلیم کُردستان عراق مستقر است،
با توافقنامه های ضمنی دیپلامتیک میان حکومت اقلیم کُردســتان و ایران ،مهار و محدود شــده است .در
هر چهار دولت دشمن کُرد ،احزاب کوچکی نیز وجود دارند که مدعی کُردستان بزرگ هستند به امید اینکه
روزی کُردها به سازمان آنها برای استقالل تکیه کنند.
در هر چهار بخش تاریخی کُردســتان و همچنین در دیاسپورای کُردی احساسات قوی برای کُردستان
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بزرگ وجود دارد .پرچم  ،برنها و شــعارها ،نقشه ها ،آهنگ ها ،شــعرها ،رمان ها ،رسانه ها و فیلم ها این
هویت را بازتولید و حفظ می کنند .نســبت این احساســات در میان کُردها یعنی میان کُردهای سنی ،شیعه،
علوی ،ایزدی ،مســیحی ،ســابئی و مندایی ،شبک ،کاکه یی و سکوالر متفاوت است .هر بخش کُردستان
برای خودش اسمی دارد :روژئاوای کردستان (جایی که خورشید غروب می کند) که غرب کردستان است
(شــال سوریه)؛ باشوری کردستان یا جنوب کردستان هامن کردســتان عراق است؛ روژهه التی کردستان
(جایی که خورشــید طلوع می کند) که رشق کردســتان است (منطقه مرزی ]غرب و[ شامل غربی ایران) و
باکوری کردســتان یا شامل که کردستان ترکیه اســت .میان چهار دولتی که می خواهند کُردها را رسکوب یا
ســعی در تحدیدشــان دارند ،کُردها چه بصورت قانونی و چه غیرقانونی ،رسانه های یکدیگر را دنبال می
کنند و ناظر تحوالت سیاسی دیگر بخش ها هستند .همچنانکه دیگر نویسندگان مستند کرده اند در مقاطع
حســاس و ویژه ،کُردها از رهربان ،جنبش ها و اســراتژی ها ویژه شان الهام گرفته اند .رهربی کلی جنبش
مورد مناقشه است اما از  ١٩٦١تا  ١٩٧٥یقینا بدست مال مصطفی بارزانی از (پ.د.ک) بود .در طول انقالب
ایران ،عبدالرحمن قاســملو از حزب دموکرات کُردستان ایران این رهربی را برای مدت کوتاهی داشت .از
ســال  1984تا  1996که عبدالله اوجاالن دستگیر شد ،وی توانست در بسیاری مناطق این اشتیاق کُردها را
جذب خود کند .اما پس از  ٢٠٠٣تا  ٢٠١٣این نقش پیشگامی به (پ.د.ک) تحت رهربی مسعود بارزانی
و برادرزاده اش نچیروان بارزانی ،پرسش مرسور بارزانی و مرحوم سامی عبدالرحمن رسید .اتحادیه میهنی
تحت رهربی جالل طالبانی ،کورست رسول ،فواد معصوم ،برهم صالح نیز این توجه را بخود جلب کردند-
تا اینکه اتحادیه میهنی کردستان در  ٢٠٠٩با تشکیل جنبش تغییر (گوران) دچار انشقاق شد .امروزه شاخه
ســوری (پ.ک.ک) یعنی حزب اتحاد دموکراتیک (پ.ی.د) با رهربی مشــرک صالح مسلم بویژه میان
دیاســپورای کُردی این توجه را جلب کرده است .گانرت می پرسد آیا کردهای سوریه مدل (پ.ک.ک) را
دنبال خواهند کرد یا مدل حکومت اقلیم کُردســتان را .این ســوالی وارد و مهم است که ما باید آنرا به مثابه
انتخابی بدانیم میان انقالب مداوم (پ.ک.ک) یا تجربه فدرالیســم و کنفدرالیسم حکومت اقلیم کُردستان
با حفظ حق جدایی به عنوان یک گزینه.
نکته قابل توجه این اســت که احساســات پان-کُرد هم امکانات و هــم محدودیت هایی برای احزاب و
ســازمان های کُردی به وجود می آورد .متحدین ،رسمایه ،پناهگاه و ایده های اســراتژیک (علیه کُردها)
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دست به دست هم داده اند و محدودیت ها معموال دوچندان بوده و احساسات پان-کُردی باعث برانگیخنت
ضدیت و مخالفت بیشرتی از جانب همسایگان عرب ،ترک و ایرانی می شوند .بهرحال دنبال کردن منافع
جمعــی و حزبی داخل هر کدام از بخش های کُردســتان بعضی اوقات به رضر دیگر کُردها اتفاق می افتد
و محدودیت های هنجاری و انتخاب هایی ناخوشــایند را به آنها تحمیل می کند .طی جنگ ایران-عراق
هردوی (پ.د.ک) و (ی.ن.ک) برای حفظ پشــتیبانی و مراکزشــان در ایران در مقاطع مختلف به خمینی
برای شکست حزب دموکرات کُردستان ایران که حامیت فعال عراق بعثی را داشت ،کمک کردند و این کار
را بر اساس اصل دشمنِ دشمن من ،دوست من است انجام دادند .به همین صورت( ،پ.ک.ک) در زمان
رهربی اوجاالن از این ادعای دولت سوریه حامیت می کرد که گویا کُردها در سوریه مهاجر و پناهندگانی
از ترکیــه هســتند که باید به موطن خــود بازگردند .در مقابل این خیانــت (پ.ک.ک) به کُردها که از حق
اساسی شهروندی محروم بودند ،رژیم بعث ،دست اوجاالن و (پ.ک.ک) را برای عضوگیری از کُردهای
ســوریه برای جنگ با ترکیه باز گذاشته بود .در از رسگیری جنگ با حکومت ترکیه( ،پ.ک.ک) خطوط
لوله انتقال نفت و گاز را قطع کرد که شامل لوله های جدیدی می شد که از اقلیم کُردستان و کرکوک ،نفت
و گاز را به پاالیشگاها و بنادر ترکیه منتقل می کردند( .پ.ک.ک) دست داشنت خود در این اقدامات را به
شدت رد و انکار می کرد چون از محدودیت های هنجاری آن آگاهی داشت .واقعیت این است که برای
رضبه زدن به ترکیه می خواســتند خطوط انتقال نفت حکومت اقلیم کُردســتان را که برای سیاست مستقل
انرژی اقلیم حیاتی بود مورد حمله قرار دهند .این اتفاقات بی رحامنه بازتاب دهنده ساختار عمیق مصیبت
جمعی کُرد است ،یعنی کُردها برای تامین منافع خود اغلب به دیگر کُردها رضبه می زنند .در سپتامرب ٢٠١٤
پرزیدنت مســعود بارزانی به مهمرتین روزنامه انگلیسی زبان اقلیم کُردستان گفت «دفاع از مردم و رسزمین
کُردســتان وظیفه اصلی همه ماست و بر ســایر وظایف ما اولویت دارد» .او در زمان اوج هجوم و پیرشوی
داعش این سخنان را مطرح می کرد و درصدد تشکیل یک جبهه پان-کُرد بود .هیچ رهرب کُردی منی تواند
زمانی که داعش دارد (پ.ی.د) را از بین می برد یا مردم کُرد را قتل عام کرده و به بردگی می برد بی تفاوت
کنار بایســتد .چنین سخنانی ،لحظات و رویدادهایی استثنایی هســتند اما نُرم و هنجار جاری ،رقابت میان
احزاب و سیاست متفاوت هر بخش از چهار بخش کُردستان است.
بهرحال هردو قدرت بزرگ همســایه ،از کُردســتان بزرگ  -چه واقعی و چه خیالی -وحشت دارند و بر

ساڵی سێهەم ،ژمارەی یەکەم

235

اســاس همین دیدگاه عمل می کنند .حکومت ترکیه به رسمیت شناخنت حکومت اقلیم کُردستان یا هرگونه
کمک و تعامل با سازمان های کُردی و به رسمیت شناخنت خودمختاری را رد می کرد تا اینکه حزب عدالت
و توسعه (آکپارتی) روی کار آمد و این حزب روابط رسمی با اقلیم را در سال  ٢٠٠٧رشوع کرده و در سال
 ٢٠١١کنســولگری ترکیه در اربیل آغاز به کار کرد .وزارت خارجه ایاالت متحده و همتایان اتحادیه اروپا
نیز اولویت را به رشیک شــان در ناتو یعنی ترکیه می دادند و به نوعی با ترکیه رودربایســی داشتند .اما این
مساله تحت نخســت وزیری رجب طیب اردوغان فروکش کرد .تحت حکومت سیاستمداران اسالمگرای
ترکیه بجای ناسیونالیست های کاملیست ،ترکیه با کُردها رشوع به تعامل کرد .حزب عدالت و توسعه از میان
کُردهای محافظه کار مخالف (پ.ک.ک) نیز کسب رای می کرد ،آنها به دلیل ریشه مارکسیستی-لنینیستی
و خشونت متداوم (پ.ک.ک) و ضدیت با نخبگان و فرهنگ سنتی کُردی ،با این حزب مخالفت داشتند.
حزب عدالت و توســعه شدیدترین فشــارها و ممنوعیت ها بر فرهنگ و زبان کُردی را برداشت و بنظر می
رســد میان کُردهای خوب و بد متایز قائل شده باشد .کُردهای خوب ،حکومت اقلیم کُردستان تحت اداره
(پ.د.ک) را دربرمی گیرد .اردوغان کنســولگری خود را مشــرکا با پرزیدنت بارزانی که لباس پیشمرگه بر
تن داشــت افتتاح منود .ترکیه از آنزمان منبع اصلی رسمایه گذاری خارجی در اقلیم کُردســتان است چون
بازرگانی مدت ها قبل از ورود وزارت خارجه به آنجا ،فعال شــده بود( .پ.ک.ک) و شــاخه هایش برای
ترکیه کُردهای بد محســوب می شــوند اگرچه حکومت عدالت و توسعه برای مذاکره با این حزب در حال
تالش بود .ســوال پیش روی ما این است که آیا تحوالت ســوریه باعث بازگشت اضطراب عصبی مضمن
حکومت ترکیه و بازگشت به سیاست های کینه توزانه قبلی و وضعیت ستیزه جویانه کامل آتاترک با کُردها
می شــود؟ و همچنین آیا ترکیه روابط با (پ.د.ک) در حکومت اقلیم کُردستان را فدای از رسگیری جنگ
با (پ.ک.ک) خواهد کرد؟ و ســوال دیگر اینکه آیا اتحادیه اروپا و ایاالت متحده آمریکا از اتحاد سنتی
و سیاست خود با آنکارا هر چه که باشد تبعیت خواهند کرد؟
خواندن این کتابها با هم ،نشــان می دهد چه اتفاقی مــی افتد وقتی که قدرت های بزرگ و چهار گرگ
اطراف ،می خواهند منازعات ملی ،اتنیکی و فرقه گرایانه را با سیاست های سنتی و بر اساس تعامل جداگانه
هر دولت مدیریت کنند ،چه اتفاقی می افتد .کُردها در مخمصه خود تنها نیستند .رسریز سیاست ها اغلب
به عقبگرد و ناســازگاری سیاســت کلی انجامیده اســت .آمریکا و ترکیه در ناتو متحد یکدیگرند؛ مشرتکا
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هر دو (پ.ک.ک) را ســازمانی تروریســت تعریف کرده اند و (پ.ک.ک) نیز آن گونه که اورهان مستند
کرده ،عمال کارهایی تروریســتی (قتل عمدی غیر نظامیان بدلیل اهداف سیاسی) انجام داده است .ایاالت
متحده به رسعت در مرزهای ترکیه و ســوریه ،عمال یگان های مدافع خلق(ی.پ.گ) را تسلیح کرده و در
کنارشان جنگیده است .ایاالت متحده در جنگ با داعش ،با (ی.پ.گ) بعنوان هم پیامن رفتار می کند.
دالوران زن و مرد مبارز (ی.پ.گ) راه شکســت داعش را در کوبانی که شــهری کُردنشین در مرز شاملی
سوریه با ترکیه است ،هموار کردند .اما (ی.پ.گ) شاخه نظامی (پ.ی.د) است که در این زمینه السوپ
و گانرت شکی برای ما باقی نگذاشته اند که عضوی از خانواده سازمان های ایجاد شده توسط (پ.ک.ک)
اســت( .پ.ی.د ) تحت شــعار «خودمختاری دموکراتیک» به وسیله شاخه نظامی اش (ی.پ.گ) تالش
داشته که نظام سیاسی انحصارگر و در کنرتل خود را در کُردستان سوریه مستقر کند( .پ.ی.د) تالش کرده
اســت که پتانسیل گسرتش نفوذ دیگر احزاب کُرد سوریه را از میدان به در کند ،احزابی که اکرثا برای خط
مشــی و پشتیبانی به حزب دموکرات کُردستان عراق چشــم دوخته اند .هر دوی ایاالت متحده و حکومت
اقلیم کُردستان در مبارزه برای آزادی کوبانی از (ی.پ.گ) حامیت کردند و ترکیه نیز با کراه اجازه داد که
کُردهــای خوب یعنی نیروهای (پ.د.ک) از کُردهای بد (ی.پ.گ) برای شکســت داعش حامیت کنند
به این دلیل که ایاالت متحده اینچنین خواســته بود و البته بدون شــک این اقدام برای آمریکا هزینه هایی
داشت.
تناقضات اینجا به پایان منی رســند .ایاالت متحده رقیب ایران است نباید توافق اداره اوباما بر رس مساله
هســته ای ایران را بعنوان تنش زدایی جدی گرفت .اما این دو کشــور در عراق بصورت عملی علیه داعش
متحد هم هســتند و هر دو زمانی که بیم افتادن اربیل بدســت داعش وجود داشت به کمک حکومت اقلیم
کُردســتان شــتافتند .بالعکس ،به نظر می رسد در ســوریه ،ایاالت متحده و ایران روابط خصامنه ای با هم
دارند .ایران از رژیم فعلی حامیت می کند در حالی که ایاالت متحده تحت اداره اوباما از مخالفان (عمدتا
ســنی که متحد جبهه النرصه و داعش نیســتند) حامیت می کرد .اما بر اساس آنچه السوپ و گانرت گزارش
داده اند در تابســتان  ٢٠١٢رژیم سوریه عمدا از «کانتون»های عمدتا کُردنشین شامل رشق ،شامل و شامل
غربی عقب نشــینی کرد .سیاســت رژیم اســد این بود که بگذارند (پ.ی.د) تحت رهربی مشرتک صالح
مسلم و (ی.پ.گ) قدرمتند شود تا به این وسیله اپوزیسیون مورد حامیت ایاالت متحده را تضعیف کند.
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حامیت ایاالت متحده از (ی.پ.گ) ناخواســته به اســراتژی ای کمک می کرد که بقای رژیم اسد مورد
تایید تهران را در پی داشت و برای ترکیه دردرسهای بزرگی ایجاد کرد .بنظر می رسد که سوری ها ،ایرانی
ها ،آمریکایی ها و روس ها که بعدا وارد ســوریه شــدند ،از کُردهای مارکسیست بر ضداسالمگرایان سنی
داعش ،حامیت می کردند .از طرف دیگر ،ترک ها ،ســعودی ها و کشــورهای خلیج ،از متام عرب های
ســنی سوریه حامیت می کردند تا در مقابل کُردهای مارکسیست شامل سوریه ،این مسلامنان گمراه دشت
های ســوریه که شکســت دهنده اعراب سنی بودند بایســتند .ایاالت متحده با این تصور که (پ.ی.د) و
(ی.پ.گ) هامن (پ.ک.ک) نیستند ،این مشکل را برای خود حل کرده است .ممکن است این سیاست
در آینده به واقعیت تبدیل شــود اما در حال حارض واقعی نیســت و یک دروغ مصلحت آمیز به نظر می
رسد .تشویق (پ.ی.د) برای جدا کردن خودش از (پ.ک.ک) و پذیرفنت خودمختاری فدرال یا کنفدرال
داخل مرزهای سوریه بازسازی شده -اگر هنوز عملی باشد -تناقض در سیاست ایاالت متحده را حل خواهد
کرد و شاید ترکیه را نیز آرام کند.
یافنت عقالنیت در سیاســت خارجی کابینه ترامپ در قبال ســوریه و عراق به مثابه دنبال کردن یک شی
افســانه ای است اما ضدیت شدیدش با ایران بدیهی اســت .چندین ژنرال آمریکایی از جمله ارنی آودینو
( )٢٠١٧و جی گارنر ( )٢٠١٧بارها آشــکارا اســتدالل کرده اند که حامیت از کُردستان مستقل به نفع منافع
اســراتژیک ایاالت متحده اســت .آنها می فهمند که کُردها طرفدار آمریکا ،مــورد اعتامد ،و ضدداعش
هستند و بدون کمک کُردها ،ممکن نیست بتوان داعش و (جانشینان احتاملی اش) در منطقه را بطور دائم
شکســت داد .آنها ارصار دارند که سیاســت آمریکا در عراق شکست خورده است :ایران اکنون حکومت
اکرثیت شــیعه را در بغداد و شــبه نظامیان شیعه (حشد الشــعبی) را کنرتل می کند و خارج از اقتدار عراق
اقدام به انجام عملیات می کند .حامیت از «عراق واحد» مبعنای حامیت از دولت نیابتی ایران است .قلمرو
تحت کنرتل حکومت اقلیم کُردســتان ،آخرین منطقه ای اســت که هالل شــیعی تهران تا بغداد و دمشق و
بیروت را مسدود می کند .گارنر فضای کُردستان مستقل احتاملی را بطور شگفت انگیزی توصیف می کند:
«دشــمن ما ،ایران در رشق آن اســت؛ عراق دست نشانده شــان نیز در جنوب آن است؛ دشمن ما سوریه
در غرب آنهاســت؛ و ترکیه ،متحد ناتوی مان در شامل آنهاست که به ما خطوط عالی ارتباطی می دهد».
صدور موفق نفت و گاز کُردســتان مخصوصــا گاز از طریق ترکیه همزمان که تکیــه ترکیه را روی واردات
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انرژی از روســیه کم می کند قدرت باج خواهی روســیه از اتحادیه اروپا را کاهش می دهد .چنین تحلیل
هایــی طرفداران جدایی احتاملی کُردســتان از عراق را تقویت می کنند امــا بدون همکاری ترکیه حامیت
لجستیک برای پایگاه آمریکا در کُردستان پیچیده خواهد شد.

کُردهای سوریه :برآمده از ناکجا اباد
کُردهای ســوریه ،آخرین کُردهایی هستند که در غرب شناخته شده و مطالعاتی در موردشان انجام شده
اســت و همچنین آخرین کُردهایی هستند که به قیام مسلحانه دست زدند .گانرت و السوپ در مورد آنها کار
کــرده اند .پیش از آغاز جنگ داخلی ســوریه در  ،٢٠١١کُردها از  ٨تا  ١٥درصد جمعیت پیش از جنگ
( ١.٨تا  ٣.٥میلیون نفر) تخمین زده شــده اند .اعالم رقم  ٢میلیون نفر به دلیل رعایت احتیاط ،نادرســت به
نظر می رسد .آنها کُرمانجی حرف می زنند لهجه ای کُردی که بیشرتشان در ترکیه ،دهوک و بخش هایی از
استان اربیل در عراق با آن سخن می گویند .اکرثا مسلامن سنی بوده و در میانشان کُردهای ایزدی هم وجود
دارند ،هامن هایی که داعش دست به نسل کشی و قتل عام شان زد و زنان شان را به بردگی واداشت .از نظر
تاریخی ،آنها در سه منطقه جغرافیایی جدا در شامل سوریه متمرکز شده اند که عبارتند از:
 )1حســکه :گوشــه شامل رشقی ســوریه در امتداد اقلیم کُردســتان عراق و متصل به آن است .پیشمرگه
های (پ.د.ک) در حال بازپس گیری کنرتل غرب موصل هســتند .منطقه شنگال (سنجار) در عراق استان
مجاور گوشه شامل رشق سوریه است که حسکه (بطور رسمی جزیره) خوانده می شود .این باعث تشویش
خاطر ترک ها شده است .از زمانی که اولین آمارگیری های رسمی در ابتدای قرن بیستم ثبت شده ،اکرثیت
جمعیت منطقه حســکه ،کُرد بوده اند .پیش از جنگ داخلی  ١.٥میلیون جمعیت داشــته اســت .کُردها و
مسیحیان برای سال های متامدی در آنجا همزیستی مساملت آمیزی داشته اند.
 )٢کوبانی( :به عربی :عین العرب) در شــال رشقی اســتان حلب قرار دارد ،در مرکز شــال ســوریه و
جمعیتی حدود  ٢٠٠هزار نفر در سال  ٢٠٠٤داشته است .از اینکه قبل از جنگ متام عیار داعش ،در اثنای
آن و بعد از آن ،چند نفر به ترکیه یا کُردستان عراق گریخته اند ،آمارهای متفاوتی گزارش شده است و شاید
رقمی حدود  ١٠٠هزار نفر این منطقه را ترک کرده باشند.
 )٣عفرین :در منتها الیه شــال غرب ســوریه در امتداد فالت آناتولی ،منطقه ای کوهستانی وجود دارد
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که عفرین نامیده می شــود و در ســال  ٢٠٠٤جمعیتی حدود  ١٧٥هزار نفر داشــته اســت .از نظر جمعیت
شــناختی ،کُردهای عفرین با کُردهای آن ســوی مرز در ترکیه و بدون شک با دیگر کُردهای هموطن خود
در ســوریه هیچ تفاوتی ندارند .عفرین نزدیک ترین منطقه به ]ادلب[ نیز هســت که خطرناک ترین میدان
جنگ داخلی در سوریه بوده است.
خارج از این ســه منطقه ،مردمی با اصلیت کُردی وجود دارند که بیشرتشــان از نظر زبانی در عربی ادغام
و در متام شــهرهای بزرگ ســوریه به ویژه دمشق ساکن هســتند .آنها از زمان صالح الدین ایوبی در آنجا
هستند .مساله این اســت که آیا (پ.ی.د)(/ی.پ.گ) می خواهد و می تواند این مناطق ناپیوسته شاملی
را از لحاظ نظامی و سیاســی به هم متصل کند .ترکیه مخالف این چشــم انداز اســت .سوال این است که
ترکیه تا چه اندازه مایل به پذیرش استقرار دومین کُردستان خودمختار در مرزهای جنوبی اش است؟ ایاالت
متحده و روسیه تاکنون کُردها را از این خواست خود برحذر داشته و با مشوق های گوناگون مانع از مداخله
نظامی ترکیه شده اند( .پ.ی.د)(/ی.پ.گ) داشنت پروژه ای ناسیونالیستی را رد کرده و تاکید می کنند که
(ی.پ.گ) در برگیرنده متام اقلیت ها -و زنان -در مراتب و صفوف خود است .ادعای اخیر درست است
اما کمرت کسی در خارج به مدعای اولی شان را باور می کند.
الســوپ تایید می کند که کُردها از زمان عثامنی و قبل از آن در جایی که اکنون ســوریه نامید می شــود
ســاکن بوده اند .اینکه که چه درصدی از آنها در ســال های  ١٩٢٠و  ١٩٣٠از رسکوب رژیم کاملیســت
گریخته و به آنجا پناهنده شده اند ،یا چه تعداد پناهنده اقتصادی سال های قبل و بعد از جنگ دوم جهانی
هســتند ،مشخص نیست .تحت حاکمیت حزب بعث سوریه این پناهندگان از حق شهروندی محروم بودند
و این سیاســت انکار شهروندی به بســیاری از کُردهای بومی نیز گسرتش داده شد .زمانی که رژیم اسد در
ســال  ٢٠١١دچار مشــکل اساسی شد به کُردهای بی شناسنامه و فرزندان شــان ،حق شهروندی اعطا کرد.
بشــار اســد این کار را برای تقویت رژیم خود و اختالف افکنی میان اپوزسیون انجام داد ،اپوزسیونی که با
کارت کُردی خیلی ناشیانه بازی کرده است .اپوزسیون موضع گیری یا اقدام قابل مالحظه ای به نفع کُردها،
برای مثال به رسمیت شناخنت ایشان ،یا قبول خودمختاری منطقه ای شان ،یا حداقل در یکی از کانتون ها
و مناطق کُردی نداشته است .در عوض ،وعده یک فرمول پیش پاافتاده ی شهروندی برابر در دولتی مدنی
را داده اســت .این دقیقا هامن وعده ای اســت که ترکیه کاملیست به پیشینیان آنها داده بود .بنظر می رسد
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اپوزسیون عرب سوریه چیزی از منازعات کشورهای همسایه با کُردها یاد نگرفته یا آنرا فراموش کرده اند.
حزب دموکرات کُردســتان سوریه در سال  ١٩٥٧بر اســاس پالتفرم ادعای حقوق فرهنگی برای کُردها و
دموکراســی برای متامی کشور تاسیس شد و به شــدت با اتحاد پان عربی کوتاه با مرص و سوریه مخالفت
کــرد .کُردها بجای اتحاد با عرب های ناسیونالیســت تا آخرین روزهــای خالفت طرفدار عثامنی بودند هر
چند اســتثنائاتی نیز وجود داشــت .تحت حکومت جدید و قیمومیت فرانسه نیز کُردها در نیروهای امنیتی
بیش از نســبت خود حضور داشتند :پاریس عمدا از اقلیت ها برای درهم شکسنت عرب های ناسیونالیست
اســتفاده می کرد .به همین دلیل بود که بسیاری از رسبازان ارشد در میان اولین دیکتاتورهای پسااستعامری
ِ
دولت-ملت عرب-مسلامن بود .این واقعیت
کُرد بودند .ادیب شیشکلی یکی از همین افرسان بود که طرفدار
بــه توضیــح اینکه در زمان قدرت گیری حزب بعث ،چرا و چگونه کُردها به شــیوه تدریجی و پیش رونده
از ارتش ســوریه و سیاست حزبی حذف شدند کمک می کند .در واقع ،جایگاهی برای کُردها در سوریه
عربی و عرب گرا وجود نداشــت .این ایدئولوژی ،کُردها را یا خارجی یا خائن به شــار می آورد و از بین
بردن زبان کُردی به سیاســت رسمی تبدیل شــد .برنامه بعث در قالب طرح "کمربند عربی" اجرایی شد که
کُردها را از  ١٥کیلومرتی مرزهای ســوریه با عراق و ترکیه اخراج و عرب ها را جایگزین شــان می کرد .این
پروژه بعضا به این دلیل که عرب ها به اندازه کافی برای سکونت در آن مناطق ترغیب منی شدند ،هیچ گاه
تکمیل نشــد" .تعریب" سوریه ای هر چند به هامن اندازه دشمنکارانه و نژادپرستانه بود اما به اندازه همتای
عراقی اش تحت حکومت صدام حســین ،موثر نبود .در جاهای دیگر ســوریه ،کُردها اجازه یافتند در رده
های دون پایه ی ارتش بکار گرفته شوند .این کار باعث شد تعدادی وفادار رژیم در میان شان بوجود آید
و مهارت های نظامی کسب کنند هرچند که به سطوح باال ارتقا منی یافتند .برای مثال واحدهای کُرد ،برای
رسکوب خیزش حام ،در سال  ١٩٨٢بکار گرفته شدند.
بنابراین عرب های سنی و کُردها با وجود اشرتاکات مذهبی و تجربه مشرتک ستم و رسکوب تحت رژیم
علوی اســد ،روابط خصامنه دیرپایی با هم دارند .بخش عمده اپوزســیون عرب هیچگاه اقدمی در جهت
ایجاد روابط با کُردها برنداشــته است .بیشرت آنهایی که اپوزسیون عرب سنی به شامر می آیند اسالمگرایی
افراطی را به نژادپرســتی سنتی عربی خود افزودند .خواسته حداقلی کُردها حامیت و پشتیبانی آشکار برای
حقوق فرهنگی خود است و خواسته حداکرثی شان دستیابی به موقعیت سیاسی رسزمینی فدرال یا کنفدرال
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در داخل مرزهای سوریه جدید است.
کُردهای ناسیونالیســتی که در (پ.ک.ک) سازماندهی نشده بودند ،یا از طرف سازمان های اطالعاتی-
امنیتی سوریه پراکنده شدند یا در نبود توافق و اتحاد بین خودشان .عبارت صحیح تر این است که بزرگرتین
دشمن کُردها ،کُردهای دیگر یا خودشان هستند .اکرث احزاب کُرد سوریه بوسیله نخبگانی رسشناس تاسیس
شــدند و آنها با حزب شــان بعنوان دارایی شــخصی رفتار می کردند .آنها به ندرت حامیت متامی مناطق
کُردی و یا هر ســه منطقه را بدســت می آوردند .آنها اغلب روی وابستگی های خویشاوندی و عشیره ای
تکیه داشــته و عمیقا فرقه گرا بودند .در ســال های  ١٩٩٠دیوید مک داول حدود  ١٥حزب سیاسی را نام
برد که مدعی منایندگی منافع کُردها در ســوریه بودند و در مارس  ٢٠١٤السوپ  ٢١حزب را برمی شامرد.
طبقه بندی این احزاب و اقدامات شــان قبل از بهار  ٢٠١١در مرکز تحقیق میدانی السوپ قرار گرفته است.
او تالشهای این احزاب را برای تشکیل هم پیامنی و ائتالف قبل و بعد از  ٢٠١١مستند کرده است.
ســوریه بعثی و ترکیه دارای منازعات مرزی بوده و بر رس میزان آب فرات اختالف داشــتند .یکی از
آنها مخالفت رسســخت ارسائیل و دیگری متحد این کشــور و همچنین دو کشور در دو طرف قطب بندی
هــای بعد از جنــگ جهانی دوم بودند .حافظ اســد بعضا به این دالیل ،هنگامی کــه در دهه  ١٩٨٠رهرب
(پ.ک.ک) از ترکیه گریخت ،در ســوریه میزبان او و دیگر احزاب چپ گرا و ناسیونالیست کُرد خارج از
ســوریه شد .همکاری میان سوریه بعثی و (پ.ک.ک) در اواخر دهه  ١٩٩٠پایان یافت و آن هنگامی بود
که ترکیه ارتش خود را در مرز با سوریه مستقر و خواستار اسرتداد اوجاالن شد .سوریه حامیت عملی خود
از (پ.ک.ک) را متوقف کرد و اوجاالن ناچار شــد از سوریه خارج شود .رسانجام وی (با کمک آمریکا
و ارسائیل) در کنیا دستگیر شد و او را تحویل مقامات ترکیه دادند .وقتی بشار اسد به دردرس افتاد به روش
پدرش بازگشــت .او به نیت مقابلــه ،تنبیه و یا پرت کردن حواس ترکیه ،بویژه بــا ایجاد یک جبهه تازه در
پشــت اپوزسیون سوریه تحت عنوان (پ.ی.د) به (پ.ک.ک) اجازه ظهور دوباره داد .این اهداف محقق
شــدند .به هرحال اسد خودمختاری اعالم شده از سوی (پ.ی.د) را به رسمیت منی شناسد اما به احتامل
زیاد کنرتل کسانی را که در پی کسب اطاعت شان بود را نیز از دست داد.
بنابراین اینطور نیســت که کُردهای سوریه از ناکجاآباد آمده باشند هرچندکه گذشته ای شکننده و مبهم
و آینده شان نامعلوم است .اگر اسد از جنگ داخلی بعنوان برنده خارج شود ممکن است با قبول حداقلی
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از حقوق فرهنگی و رسزمینی با کُردها کنار بیاید چون نیازمند بازســازی اساســی قدرتش اســت و این کار
از طریق ائتالفی از اقلیت های علوی ،دروزی ،مســیحی و کُرد برایش امکان پذیر اســت .در مقابل ،اگر
اپوزســیون اســامگرای سنی در نهایت پیروز شــود ،عرب های سنی چه نقاب اســامگرایی و چه نقاب
جمهوری مدنی یا هر دو را بزنند ،جنگ و تالش برای حذف کُردها محتمل ترین رسنوشــت آنها خواهد
بود .ادامه بن بســت و پایان جنگ داخلی ســوریه از طریق مذاکره و توافق مناسب ترین گزینه برای کُردها
خواهد بود و به آنها اجازه می دهد که دستاوردهای شان را نهادینه کنند .کُردها برای بقا به متحد نیاز دارند،
اما به چه کســی می توانند اعتامد کنند و چه کســی به آنها اعتامد خواهد کرد؟ (پ.ی.د) -بدون توجه به
لفاظی های روزانه و مواضع گذشــته اوجاالن -اکنون برای خودمختاری رسزمینی کُردســتان ســوریه و حق
شهروندی برابر برای کُردها ایستاده است.
گزارش های مســتقل ،نویدبخش بهشــت تکرثگرایی ذیل حاکمیت (پ.ی.د) نیســتند -کُردهای عضو
دیگر احزاب زندانی شــده اند -اما بر اســاس منابع معتمد این ها زیاد نیســتند و هیچ گزارشی درباره نقض
فاحش حقوق برش وجود ندارد .گانرت بحث مخترصی درباره "خودمختاری دموکراتیک" اجراشــده توسط
(پ.ی.د) و ملهم از افکار اوجاالن مطرح می کند .این رویداد برای هر مورخی ،ایده ســنت ایزوکراتیک
تکرار شــونده در کومونیســم را تداعی می کند -جامعه برابری طلب و سپس سلســله مراتبی -و بی دولتی
آزاد ،دموکراســی مشارکتی توافقی ،حاکمیت مردم بر نخبگان و جایگزینی بروکراسی به وسیله شهروندان،
که در خودحکومتی مشــارکت می کنند .به عبارت دیگر ،این بازگشت دوباره ،چشم اندازی آنارشیک از
برچیده شدن تقسیم کار در سیاست است .چنین جوامع خودسازمانگری (کومون ها یا شوراها) در بسیاری
ِ
دولت
از انقــاب هــا به ویژه در مناطــق جنگی ،ظهور کرده اند امــا بندرت ماندگار بوده انــد .جوامعِ بی
خودســازمانگر ممکن اســت با وضعیت کُرد منطبق شود بویژه اینکه دارای اســتقالل کامل نبوده و دولت
خودشــان را ندارند .مخصوصا کســانی که که در زندان های ترکیه ،زندانی هســتند منونه موید این مساله
هســتند .آنهایی که واقع بین تر هســتند دولت یا دولت های خود را خواهند خواســت (یا در میان مفاهیم
متعارف تر از کنفدرالیســم دنبال خواسته شان خواهند بود) .گانرت از مشاهداتش به این نتیجه رسیده است:
درحالی که دکرتین لنینیســتی ،درهم شکســن دولت را تبلیغ می کند احزاب مارکسیست-لنینیســت پیرشو
وقتی به قدرت می رسند به ندرت احزاب دیگر را تحمل کرده و به سوی دیکتاتوری پیش می روند .میان
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موضوعات مطرح در هر دستورکار شلوغی برای کنگره آینده صلح در مورد سوریه فقط حفاظت از کُردها،
ایزدی های کُردزبان یا دیگر اقلیت ها مطرح نخواهد بود بلکه دمکراتیزاســیون چندحزبی فضای سیاســی
کُردی و جدایی واقعی و قابل تایید ســازمانی (پ.ی.د) از (پ.ک.ک) نیز مطرح خواهد بود .فمینیســم،
سکوالریسم و دربرگیرندگی و فراگیری (پ.ی.د) در غرب تشویق و متجید درخوری بدست خواهد آورد
اما داستان خیالی حکومت بدون حزب از هیچ آزمونی منره قبولی نخواهد گرفت.
هرگونه توافق ممکن و عملی برای ســوریه یا به شــکل فدرال خواهد بود یا کنفدرال .از نظر رسزمینی،
قلمرو علوی ،دروزی ،مســیحی در رشق ،اعراب ســنی در جنوب و میانه ،و مناطق تحت سلطه کُردها در
شــال ،تشکیل خواهد شــد .حل و فصل منازعات اگر بر اساس حکومت اکرثیت و در داخل کشوری با
حکومت فدرال (مرکزی) مقتدر باشــد ماندگار نخواهد بود .رژیم اســد و متام اقلیت های قومی و مذهبی
چنین طرحی را رد خواهند کرد .برخی به شکســت سیاست ترکیه در قبال سوریه امیدوارند و فکر می کنند
که ممکن اســت تحولی در آن نهفته باشــد .سیاســت ترکیه نیاز به اصالح دارد بخصوص به این دلیل که
روســیه و ایران موفق شده اند طرح شکست رژیم بشــار اسد را با شکست مواجه کنند .ترکیه قبال با هدف
نابودی رژیم اسد به متام اسالمگرایان اجازه عبور از مرزهایش را داده بود ولی آنچه کاشت به ایجاد داعش
منجر شــد .با توجه به تبعات این سیاســت و درسی که ترکیه از اینکار گرفت رهربان ترکیه می توانند از این
سیاست نامدبرانه و کله شقی رصف دست برداشته و مجددا با تکیه بر اصول بهرتی وضعیت خود را بازبینی
کنند؟ در آینده نزدیک ،یکی از گزینه های آتش بس ،توقف خصومت و یا فروپاشی محتمل خواهد بود
اما فرایند بازسازی نظام بر اساس کنفدرالی نیاز به بررسی بیشرتی دارد .برترین امتیاز این گزینه برای وزارت
خارجه کشــورهای مختلف این خواهد بود که مرزهای خارجی پیشین سوریه را حفظ خواهد کرد ولی در
عین حال ســوریه کنفدرال حداقل سه ســوال پیچیده و حســاس را برخواهد انگیخت .آیا دیپلامت های
آمریکا ،روسیه ،ایران و ترکیه خواهند توانست با عرب ها و کُردهای سوریه همکاری کنند؟ چنین راه حلی
بدون در نظر گرفنت رشکای عرب ســنی عملی نخواهد بود -آنها اکرثیــت جمعیت را دارند -اما منایندگان
آنها چه کســانی خواهند بود ،چگونه سازماندهی خواهند شــد و حامی بین املللی آنها چه دولتی خواهد
بود؟ راه حلی مانند توافق در بوســنی ،که خانواده اسد را به غرب سوریه محدود کند ،روشن و مشخص و
احتامال ممکن خواهد بود اما مســئله این است که بدون وجود یک نیروی بین املللی حافظ صلح چگونه
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اجرا خواهد شد؟ حتی طرح چنین سواالتی خیالی بنظر می آید با این وجود سوال اینجاست که دیگر انواع
توافق ها و حل و فصل ها چگونه میرس خواهد بود؟ دو پاسخ احتاملی برای این سوال وجود دارد :فروپاشی
ســوریه یا از رسگیری جنگ برای پایان و کنرتل کردن جنگ .هر دوی این احتامالت در نتایج و پیامدها با
هم خیلی نزدیک خواهند بود و باعث افرایش آوارگان بیشرت خواهد شد.

حکومت اقلیم کُردستان یا جمهوری کُردستان جنوبی؟
ماهــر عزیز در تحقیقش بــه وجود هویت کُردی دیرپــا و قدیمی پرداخته و نشــان داده که این هویت
پایگاهــی مردمی و رای دهنده به اســتقالل را در میــان بهرتین تحصیل کردگان کُرد اقلیم کُردســتان یعنی
کســانی که او در ســال  ٢٠٠٧از آنها بررســی و آمارگیری کرده ثابت می کند .امروزه خواست قلبی آنها به
وســیله پرزیدنت بارزانی ،و بویژه از وقتی که ارتش عراق در موصل در تابســتان  ٢٠١٤ســقوط کرد ،در
دســتور کار منطقه ای و بین املللی قرار گرفته است .اکنون  ٢٥سپتامرب  ٢٠١٧برای برگزاری رفراندوم تعیین
شده و از  ١٧حزب اقلیم کُردستان ١٥ ،حزب از آن پشتیبانی می کنند .منتقدان بارزانی را به در پیش گرفنت
سیاست انحرافی متهم می کنند چون حکومت اقلیم کُردستان مانند همه دولت های وابسته به نفت ،بحران
مالی عمیقی دارد ،بحران قانون اساســی داخلی دارد (هنوز پیش نویس قانون اساسی داخلی اقلیم به دلیل
منازعات بین حزبی بر رس اختیارات و قدرت ریاســت جمهوری و پارملان تصویب نشــده است) و روابط
بین بغداد و اربیل هرچند هنوز صلح آمیز است اما کش و قوس فراوانی داشته است .حکومت ائتالفی سه
حزبــی در اربیل به دو حزب کاهش یافت چون نخســت وزیر نچیروان بارزانــی ،حزب گوران را از کابینه
اخراج کرد چرا که برخی رهربان کلیدی و کادرهای گوران ،شورشــی را علیه (پ.د.ک) ســازماندهی کرده
بودند .دوره ریاســت مسعود بارزانی هم منقضی شــده بنابراین او نیز تا زمانیکه بحران قانون اساسی و بین
حزبی حل شود ریاست موقت را دارد( .او با اتکا به تفسیر قانون ،پشتیبانی ضعیفی از خود دارد نه حامیت
واضح قانونی از موقعیت اضطراری اش در مسند قدرت).
دیگران به مســائل سیاســی داخلی اقلیم کُردستان بی توجه اند و گامن می برند بارزانی آرزو دارد قبل از
کناره گیری ،اقلیم را در رسیدن به استقالل رهربی کند و بدین گونه هدف زندگی کاری اش را تکمیل کند.
وی متعهد اســت که مجددا به آن ســمت نرفته و کناره گیری کند .همه منتقدان مایلند نقش بغداد در نقض
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مداوم قانون اساسی عراق ،بعنوان توجیهی برای تصمیم راسخ برای اجرای رفراندوم ،نادیده بگیرند .قوانین
انتقالی کلیدی مخصوصا آنهایی که "مناطق مورد مناقشــه" را تحت تاثیر می گذارد هنوز اجرایی نشده اند؛
عراق هنوز نه مجلس دوم و نه دادگاه عالی قانون اساسی را مشخص و تعیین نکرده است؛ تالش هایی برای
تشکیل مناطق فدرال از چند استان آنچنان که قانون اساسی مجاز دانسته بطور غیرقانونی و اجباری مسدود
شــده اند؛ ارگان های عمومی مســتقل زیادی با انواع فریب کاری و بهانه یا خلع ید یا از بین برده شده اند.
طرفداران رفراندوم مرصند که قانون اساسی دامئی که مدام و بطور مکرر نقض شده است منی تواند کسی
را ملزم کند و اتحاد داوطلبانه تصویب شده با رفراندوم می تواند داوطلبانه با رفراندوم دیگری منحل شود.
تفاسیر بدبینانه ،علل حرکت به سمت رفراندوم و واکنش کُردها به تهدید داعش را نادیده می گیرند .پس
از فرار ارتش فدرال عراق از مواضعش در موصل و "مناطق مورد مناقشه" ،کُردها متام رسزمین هایی را که
متعلق به خود می دانســتند بدست آوردند اما بعد از آن ،خود حکومت اقلیم کُردستان به خطر افتاد .درس
بزرگ این بود که کُردها منی توانند برای امنیت خود به بغداد متکی باشند .آنها نه تنها در بالتکلیفی مقابله
با داعش تنها گذاشته شده بودند بلکه بغداد ارصار داشت متامی سالح های ارسالی برای نیروی پیشمرگه را
باید بازرســی کند و این در حالی بود که داعش زرادخانه ای را که توســط ایاالت متحده برای ارتش عراق
فراهم شــده بود به چنگ آورده بود و با استفاده از آن داشت قلمروش را لحظه به لحظه گسرتش می داد.
رهربی کُردی نیاز به تقویت نیروی پیشــمرگه را می دانســت و به آن مصمم بود .همچنین ،می دانست که
نیازمند انسجام نهادی درون خود و رهایی از سهم درآمدهای نفتی آمده از بغداد است چرا که بغداد به این
وســیله از آنها باج خواهی می کرد .همه کُردها متحیر بودند که چگونه کابینه عبادی حقوق عراقی ها را در
موصل تحت اشــغال داعش که مالیات هم می گرفت پرداخت می کند در حالی که از فرستادن سهم اربیل
از بودجه عراق و تسلیح پیشمرگه امنتاع می ورزید .در نتیجه نخست وزیر نچیروان بارزانی از (پ.د.ک) و
معاون اولش قباد طالبانی از (ی.ن.ک) ناچار شدند به کار ناخوشایند برنامه ریاضت و اصالحات اقتصادی
روی آورنــد .حاکمیت قریب الوقوع آنها انگیزه اصالحات را افزایش داد .انگیزه هرچه که باشــد کُردهای
عراق برای خروج از عراق ،مهلت تعیین کرده بودند .فرایند رفراندوم ،بخش های عمده ای از مناطق مورد
مناقشه از جمله بیشرت کرکوک بجز حویجه را دربرمی گرفت .این آینده "شناخته شده ای" است که وزارت
های خارجه باید مخاطب قرار دهند .معلوم نیســت آنها چه برنامه ای در پاســخ برای این رویداد خواهند
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داشــت .در اینجا نقش ترکیه و ایاالت متحده تعیین کننده خواهد بود .هیچ کس از کابینه ترامپ انتظاری
جز بی برنامگی و واکنشی فی البداهه ندارد.
حکومت اقلیم کُردســتان منافع زیادی در روابط حســنه با ترکیه دارد چــون رسمایه گذار اصلی خارجی
غیرنفتی در آنجا بوده و تاکنون تنها مســیر صادرات نفت و گاز کُردستان محسوب می شود .نه (پ.د.ک)
و نه (ی.ن.ک) هیچ گاه از (پ.ک.ک) پشــتیبانی نکرده اند هرچند (پ.ک.ک) و (ی.ن.ک) در مبانی
ایدئولوژیک به هم نزدیک هستند .میان رهربی هر سه حزب هم اشتیاق چندانی به یکدیگر وجود ندارد.
اگر اقلیم کُردســتان بخواهد راه را بسوی اســتقالل هموار کند می بایست روابطش با ترکیه را از هر مخاطره
ای به دور بگیرد و تالش مناید تا از طرف این کشــور به رســمیت شــناخته شود .تالش موفقیت آمیز برای
اســتقالل به معنی چشم پوشــی از ادعاهای ارضی نسبت به ترکیه ،ایران و سوریه خواهد بود ،نباید ادعایی
از دورمنای کُردستان بزرگ را مطرح کنند و اطمینان موثق بابت حکومت محلی کرکوک (جایی که اقلیت
قابل توجهی از ترکامن آنجا باقی مانده اند) بدهند و بر حامیت و حفاظت از متامی اقلیت های کُردســتان
تاکید شــود .ترکیه و اقلیم کُردســتان بجز لوله های نفت و گاز منافع مشــرک دیگری هم دارند .آنها برای
ایجاد توازن در مقابل اسالمگرایان شیعه در بغداد و تهران به یکدیگر احتیاج دارند .ترکیه تایید کرده است
که از همســایه کُرد باثبات ،غیرمداخله گر و غیرالحاق گرا ســود می برد .اربیل و آنکارا منافع مشــرکی در
تقویت کُردهای ناوابســته به (پ.ی.د) در ســوریه دارند .همچنین جداکردن (پ.ی.د) از (پ.ک.ک) و
مدیریت جریان عظیم پناهندگان ناشــی از جنگ داخلی ســوریه به نفع شان است .این منافع مشرتک می
تواند اجزای رویکری مشرتک برای دستیابی به راه حلی در سوریه باشند که در آن ،ترکیه حامی عرب های
ســنی و ترکامنان بوده و اقلیم کُردستان حامی کُردها ،ایزدی ها و مسیحیان شامل و غرب باشد .ترکیه زمان
تعیین شــده برای رفراندوم را عاقالنه منی داند ولی تاکنون از گفنت "هرگز" اجتناب کرده اســت .اردوغان
موضع ترکیه را تعیین خواهد کرد او هم بیش از یک سال است مشغول رسکوب کودتای گولنی ها بوده و با
رشایط اضطراری حکومت می کند که در آن بخش دولتی را پاکسازی فوق العاده کرده و اپوزسیون داخلی
از جمله کُردها را رسکوب کرده است.
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کُردهای ترکیه :دولت تا چه حد در صلح پیش می رود؟
اگر بنا بو اورهان تحقیقات میدانی خود" ،خشــونت سیاسی و کُردها در ترکیه" را امروز به انجام برساند،
این کار برایش میرس منی بود .شهرهای متعددی در مناطق کُردنشین جنوب رشق با خاک یکسان شده اند
و با وجود عدم اجازه دسرتســی رسانه ها ،مشکالت بیشرت هم شده اند .اکنون درست برعکس زمانی است
که تز دکرتای اورهان در پاریس نوشــته می شــد؛ زمانی که امید به بهبود رابطه کُرد-ترک وجود داشــت و
حکومت (آکپارتی) و (پ.ک.ک) در حال مذاکره درباره آغاز مذاکرات بودند .حداقل تا ژوئن  ٢٠١٥که
حزب دموکراتیک خلق ها (هدپ) توانســت در انتخابات ترکیه موفقیت چشــم گیری بدست آورد .حزبی
عمدتا کُردی که روابط گســرده ای با (پ.ک.ک) و حامیت رای دهندگان آن را داشــت ،برای اولین بار
توانســت حد نصاب  ١٠درصد را برای ورود به مجلس پشــت رس بگذراد .حــد نصابی که دیکتاتور قبلی
ترکیه برای خارج نگه داشنت احزاب کُرد از پارملان ترکیه تعیین کرده بود( .آکپارتی) نیز اکرثیت حکومتی
خود را از دست داد و بدین شکل مذاکرات بر رس تشکیل کابینه ائتالفی را آغاز کرد .در مقابل ،اپوزسیون
نامتحد ترکیه مصمم بودند که از جاه طلبی اردوغان برای تغییر قانون اساسی و برجسته کردن نقش ریاست
جمهوری برای خودش جلوگیری کنند.
در  ٢٠جوالی  ٢٠١٥یک انتحاری داعشــی ،با ملیت ترکیه که شــاید اصالتا کُرد بوده باشــد خود را در
گردهامیی سیاســی کُردها برای حامیت از کُردهای سوریه در شهر مرزی سوروج همسایه با کوبانی سوریه
منفجر کرد و بیش از  ٣٠نفر را کشت( .پ.ک.ک) مدعی شد که "دولت پنهان" در این مبب گذاری نقش
داشته است و با کشنت دو پلیس در شهر جیالن پینار آن را جواب داد (هرچند (پ.ک.ک) مسئولیت این
کار را نپذیرفت و آن را رد کرد) .هیچ دلیل قانع کننده ای برای دخالت حکومت (آکپارتی) متهم از طرف
(پ.ک.ک) در مبب گذاری وجود نداشــت؛ درواقع تصمیم (پ.ک.ک) بدتر از جنایت ،و یک ســهو
و خطــای فاحش بود (همچنان که خود کُردها به نیمه شــوخی می گفتند (پ.ک.ک) به وســیله رسویس
جاسوســی ترکیه اداره می شود) .در آگوست اردوغان مذاکرات تشــکیل کابینه ائتالفی را به طور ناگهانی
قطع کرد و اعالم کرد که انتخابات زودهنگام در  ١نوامرب برگزار خواهد شد آن هم بعد از تابستانی که در آن
بیش از  ١٠٠مقام امنیتی ترکیه و شــار بیشرتی از مبارزین (پ.ک.ک) و تعداد نامعلومی مردم غیرنظامی
کشــته شدند .در اکترب ،داعش دوباره در آنکارا به وســیله دو انتحاری یکی ترکیه ای و دیگری سوری ،به
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راهپیامیی حامیان صلح (اکرثا کُرد) حمله کرد و بیش از  ١٠٠نفر را کشت.
(پ.ک.ک) با گرفنت طعمه اردوغان ،آنچه را برای بازگرداندن ســلطه انتخاباتی حزبش نیاز داشت به او
تقدیم کرد .موج بی ثباتی و خشــونت رای دهندگان وحشــت زده ترکیه را به سوی بازگشت به کابینه تک
حزبی سوق داد( .آکپارتی) حکومت را تا سال  ٢٠١٩برنده شد و متعاقب آن می توانست شکست کودتای
گولنــی ها را برای تقویت قــدرت اجرایی رییس جمهور و دیگر تغییــرات و اصالحات مورد نظر آوریل
 ٢٠١٧قانون اساسی بکار گیرد .میزان رای (هدپ) در  ٢٠١٦افت کرد و به زحمت کمی بیش از  ١٠درصد
آرا و حد نصاب را بدســت آورد ( قبال توانســته بود  ١٤درصد را بدســت آورد)( .هدپ) همراه با دیگر
احزاب اپوزسیون ترکیه ضعیف تر از آن هستند که بتوانند برنامه های اردوغان را متوقف کنند.
خوانندگان کتاب اورهان می فهمند که (پ.ک.ک) اگر تصمیامتش را از نگاه منافع جمعی کُرد ارزیابی
کنیم ،گاها دچار ســاده لوحی و خطای اســراتژیک شده است .قیام مســلحانه اش از  ١٩٨٤تا اواخر دهه
 ١٩٩٠منجر به تخریب گســرده و تخلیه اجباری هزاران روســتای کُردنشین شد هرچند مقامات ترکیه برای
این نقض آشــکار حقوق برش مسئول اصلی هســتند .تصمیم (پ.ک.ک) در سال  ٢٠١٦برای بازگشت به
جنگ نیز به همین شــیوه بوده و کمرتین اهمیت را برای خســارت های ناشــی از آن به مردم کُرد – فارغ از
حال ترک ها -قائل شد .همچنین برنامه های سیاسی کُردهای سوریه ،عراق و ترکیه را به مخاطره انداخت.
اگر درک نویســنده این ســطور از کار اورهان درست باشد ،شاه کلید توضیح اقدامات (پ.ک.ک) ارصار
مداوم بر این مهم اســت که خودش بصورت انحصارگرایانه به ســازماندهی و تعییــن منافع کُردها بپردازد.
(پ.ک.ک) از جنگ خونین و فرسایشــی میان احزاب کوچک چپ گرای کُرد و ترک اواخر دهه ١٩٧٠
و اوایل  ١٩٨٠رس برآورد که در آن متامی شــکاف های محلی ،عشــیره ای ،فرقه ای ،نسلی و زبانی بدون
کمرتین احرتام برای اصول سیاســی بکار گرفته شــدند .بنظر می رسد (پ.ک.ک) از این وحشت دارد که
(هدپ) از دامنه نفوذش خارج شــده و بتواند با (آکپارتی) به توافق برســد و جوانان شهرنشین کُردی را که
اغلب فرزندان هامن کســانی اند که ارتش ترکیه از روستاها اخراج کرده ،از (پ.ک.ک) دور کند .خالصه
اینکــه احتامال (پ.ک.ک) برای جنگ موش و گربه بازی با دولت پنهان یا برای بازکردن جبهه ای دیگر
برای کمک به (پ.ی.د) باز نگشــته اســت بلکه برای بازیابی و حفظ انحصارگرایی خود و به امید اینکه
بعدا بعنوان تنها مناینده منافع کُردها به میز مزاکره دعوت شود تالش می کند .ارصار و تعصب (پ.ک.ک)
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برای ریشــه کن کردن دیگر احزاب گروه قومی خود ،نظامی گری فمینیستی ،بکارگیری مبب گذاری های
انتحــاری ،ویژگی های فرقه مانند و یا شــاید خودبزرگ بینی توانایی های نظامی اش ،شــباهت شــگفت
انگیزی با "بربهای آزادی بخش تامیل ئالم" (ل.ت.ت.ئ) دارد .گذشت زمان این را روشن خواهد کرد که
آیا مانند آن از بین خواهد رفت یا نه .این که آیا (پ.ک.ک) مجبور به تجدید آتش بس خواهد شد یا با
دیگر کُردها همراه شــده و با آنها مشــغول سیاست خواهد شد شاید سوالی باشد که بصورت باز باقی مباند
چرا که عملکرد گذشــته اش امیدبخش نیست .گزارش اورهان مدارک قابل اتکایی از اعامل خشونت دارد
اما کاســتی هایی نیز دارد که به دلیل ترس نیست بلکه ناشــی آشفتگی سبک نگارش اوست .وی شخصا
تز جامعه شناســی اش را که به فرانســوی نوشته بود ترجمه کرده است .انتشارات روتلج باید در بازخوانی و
ویرایش منت کمک بیشــری به او می کرد .خواننده منت وی ناچار اســت تعداد زیادی از عناوین مخفف
ســازمان های کُردی را بفهمد که واقعا ســخت و گیج کننده اســت .منت نویســنده در جاهایی که در مورد
فوکو ،بوردیو و راهنامیی های معمول است ،یا هنگامی که میان دو زبان -کُردی و فرانسوی -می نویسد که
هر دو نیز زبان مادری اش نیســتند ،به متنی واقعا طاقت فرســا تبدیل می شود .حتی عنوان کتاب نیز گمراه
کننده اســت -شاید کســی منتظر خشونت دولت ترکیه علیه کُردها ،یا خشونت علیه دولت و دیگران توسط
شورشیان کُرد باشد .درهرصورت حکومت بعنوان قاتل تعداد بیشرتی قضاوت خواهد شد .به هرحال نوشته
ی اورهان بیشــر مورد عالقه دانشــجویان آمریکایی جنگ های داخلی خواهد بود که عالقه بیشــری به
جنگ های داخلی سازمان های شورشی و استفاده و سوءاستفاده از مردم خود دارند تا به موضوع جنگ با
دولت و شورشیان .این مترکز بر خشونت درون گروهی و بین گروهی شورشیان گاهی اوقات از نظر اخالقی
مفید اســت اما اغلب دچار مشکالت روش شناسی می شــود .به ویژه تعصب و سوگیری در گزارش رسانه
ها و منابع رسمی که معموال متامیل به دولت است تا به شورشیان .این نوع مترکز گاها تصویر بزرگرت را تار
و مبهم می کند( .پ.ک.ک) ،هم دلیل اصلی درگیری همچنان که در جریان اســت ،و هم مانع بازســازی
دموکراتیک ترکیه و همســایگانش به شــار می رود اما وجود و ماهیت آن نتیجه ی دهه ها رسکوب کُردها
است.

درسهایی از مهاباد در ایران؟
در آنچه برای کُردها و کُردستان اتفاق خواهد افتاد ایران بازیگری تعیین کننده خواهد بود حتی اگر کُردها
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در ایران برای دهه های آتی ســاکت باشــند .در حالی که کابینه اردوغان گاهی اوقات نشانه هایی بروز می
دهد که حاکی از آن اســت که در صورت اســتقالل کُردســتان عراق با مرزهای حکومت اقلیم ،با آن کنار
خواهد آمد ،اما ایران هیچ گاه چنین اشــاره ای نکرده است .تهران طرف حکومت بغداد تحت سلطه شیعه
مطیع خودش را خواهد گرفت که از خودش می پرســد آیا باید کُردســتان مســتقل را به رسمیت بشناسد؟
ساخت سیاسی جدید کنفدرال را بپذیرد یا به رسمیت شناختنش را رد کند .کُردستان را از سهم بودجه اش
محروم و آنرا گرسنه نگهدارد یا باید با آن بجنگد تا کُردها را به زور در عراق نگهدارد .نخست وزیر عراق،
عبادی گزینه آخر را رد کرده اســت .اینکه شبه نظامیان شیعه به این فرمان پایبند خواهند بود یا نه ،خواهیم
دید .در گذشــته ایران صفوی مانند ترکان عثامنی از کُردها بعنوان حائل سوءاســتفاده می کردند .حال نیز
(پ.د.ک) در دهوک و اربیل قدرمتندتر است و در برابر (ی.ن.ک) و گوران در سلیامنیه و کرکوک قوی
تر هســتند .بر اساس تجارب دیپلامتیک مشخص اســت از یک ُمدل قدیمی هر حزب متحد ،نزدیکرتین
همسایه اش خواهد بود .بنابراین محور منازعه دولت ایران و (ی.ن.ک) و گوران ،در مقابل دولت ترکیه و
(پ.د.ک) ،و رسویــس های اطالعاتی رقیب از جهات مختلف از (پ.ک.ک)(/پژاک) حامیت خواهند
کرد .این ســناریوها قابل اجتناب هستند اما معامله بزرگ به این بستگی دارد که چگونه کُردها در جایی که
ممکن اســت به جمهوری کُردستان جنوبی تبدیل شــود اختالفات داخلی شان را حل خواهند کرد .تقسیم
موفقیــت آمیز قدرت میان دهوک ،اربیل ،ســلیامنیه و کرکوک برای تالش به منظور اســتقالل رضوری و
حیاتی است.
ایران از حذف صدام حسین استقبال کرد اما بعد از اینکه ابتکار عمل ایران به وسیله کابینه بوش رد شد،
رسویس های امنیتی ایران مصمم شــدند در زمان اشغال عراق از جانب آمریکا ،عراق را غیرقابل حکومت
کنند و قدرت شیعیان را در آن مستحکم کنند .اگرچه آنها با حمله داعش اذیت شدند اما این اهداف عمدتا
برآورده شــد .حال سوال این است آیا ایران می خواهد غرب عراق و رشق سوریه را در جنگ دامئی نگه
داشــته ،عشایر و شــبه نظامیان آنجا را با پول و ســاح تغذیه کند یا نه؟ سیاست اخیر از شکست کامل در
ســوریه جلوگیری خواهد کرد اما جناح غربی آنجا را بدون قدرت قابل توجه عرب ســنی رها خواهد کرد.
برای ایران ممکن است این بهایی باشد که ارزش پرداخنت داشته باشد.
ایران می تواند با حکومت اقلیم کُردستانی که کُردهایی از ایران هم آنجا ساکن هستند همزیستی مساملت
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آمیز داشته باشد .آنها روابط دیرینه و شخصی با رهربان آنجا دارند .اما حکومت های محلی کُردی تجربه
نابودی از جانب رژیم های مختلف ایران را در طول تاریخ از جمله از زمان صفوی دارند .تازه ترین منونه
آن در ســال  ١٩٤٦است .زمانی که کُردها جمهوری مستقل کُردستان را در شامل غربی ایران اعالن کردند.
جمهوری کُردســتان با مرکزیت مهاباد اولین تجربه خودحکومتی کُردها در دوران مدرن به شامر می رود.
هر چند کوتاه مدت اما جمهوری اثر قابل توجهی بر جنبش های ناسیونالیستی پس از خود گذاشت .اینجا
بود که مالمصطفی بارزانی بعنوان ژنرال تعیین شد .عباس ولی در کتابش به روشنی این دیدگاه را رد می کند
که جمهوری نتیجه توطئه شــوروی برای تجزیه ایران بود یا فقط عوارض جانبی مانورهای قدرت سه برنده
اصلی جنگ جهانی دوم ،بریتانیا ،آمریکا و شوروی بود .وی مدعی است که در نتیجه ی تحوالت داخلی
ایران ،کُردها و آذری ها به تشــکیل جمهوری رسیدند .او مدارک مستند قابل توجهی از اختالفات داخلی
کُردها مخصوصا شکاف های شهری و روستایی و عشیره ای و غیرعشیره ای فراهم کرده است .عباس ولی
اســتدالل می کند که تشکیل جمهوری اوج شکل گیری هویت کُردی در ایران بود که در پاسخ به سیاست
بیگانه سازی ایران مرکزگرا ظهور کرد و واکنشی به "فارس سازی" و شیعه دوازده امامی" گرایی دولت بود.
من شــاید در اینجا با عباس ولی هم عقیده نباشــم .هویت کُردی همچنان که ماهر عزیز مطرح کرد درحال
شکل گیری بود .آنچه جدید بود انتشار آن میان هر دو طبقه شهری و روستایی و دموکراتیزه شدنش بود.
عباس ولی بر هر دو زبان کُردی و فارسی مسلط بوده و منابع دست اول به این زبان ها را بکار گرفته و به
آنها دسرتسی دارد اما بنظر منی رسد منابع روسی و آذری را خوانده باشد و بنظر می رسد از طریق مقاله یک
ســمینار به منابع دست دوم آمریکایی دسرتسی داشته اســت .او وقتی که از اصطالحات پساساختارگرایانه
اســتفاده می کند ،کمرت شفاف است ،مانند بســیاری از تئوریسین های سیاسی او هم ظاهرا این باور ناتوان
کننده را دارد که واقعیت ها هم نســبی و راســت گرایانه هســتند .این باورهای معرفت شناختی مانع رسیدن
وی به نتایج قوی کشف حقیقت شده اند که در تاسیس و سقوط جمهوری کُردستان چه اتفاقاتی رخ داد.
جمهوری کُردســتان پس از عقب نشینی شوروی سقوط کرد و رهربانش به اتهام خیانت اعدام شدند .ولی
می نویسد"هویت کُردی ،زبان و فرهنگ با قدرت و شدت بی سابقه ای رسکوب شد .او استدالل می کند
که قانون اساســی گرایی لیربال دموکراتیک ،ساده لوحی است و باید نسل های آینده درس های مهمی از
مهاباد فراگیرند .درس دیگر این است که دولت های کوچک بویژه دول کوچکی که دارای شکاف داخلی
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بوده و نیروی امنیتی واحدی ندارند ،پس از خروج ابرقدرت ها از مناطق جهان به راحتی به وســیله دولت
های بزرگ تر همسایه از بین برده خواهند شد.

آیا تحول جهان بینی هچر می تواند یاری دهنده باشد؟
در کتاب "آینده کُردستان در عراق" من و خالد صالح به این بحث پرداخته ایم که یک راه برای توضیح
توســعه ناسیونالیســم کُردی در عراق ،از هامن طریقی که مایکل هچر بر آن تاکید کرده میرس اســت و آن
بررســی عواقب تغییر حکومت غیرمستقیم دولت ماقبل مدرن به حکومت مستقیم دولت مدرن است .این
دیــدگاه با رویکرد ارنســت گلرن در مورد تفاوت هــای میان دولت عرص کشــاورزی و دولت-ملت مدرن
ســازگار اســت .در کتاب "حکومت بیگانه" که ما در اینجا با دامنه و ظرافت های آن کاری نداریم ،هچر
فصلی را به عراق از زمان عثامنی تا به امروز اختصاص داده اســت .وی عمدتا بر کتاب چارلز تریپ تحت
عنوان تاریخ عراق تاکید دارد که در آن کُردســتان نقش حاشــیه ای داشــته اما به آسانی نشان می دهد که
افزایش نفوذ دولت طی قرن بیستم عمیقا روابط بین گروهی شیعه ها ،سنی ها و کُردها را مختل کرده است.
همچنین ،نشــان می دهدکه مخمصه و مصیبت جمعی آنها به تدریج بدتر شــده چراکه هیچ یک از رژیم
های پس از عثامنی ها ،اعم از بریتانیایی ،هاشــمی ،جمهوری ،بعثی ،آمریکایی و یا حکومت با اکرثیت
شــیعه ،نتوانسته بطور شایســته خدمات دولتی را بصورت بیطرف ،فراقومگرا و فرافرقه گرا برای عموم مردم
فراهم کند تا مرشوعیت و اثربخشــی را نشان دهد .معلوم نیست تابه حال هیچ رژیمی در عراق واقعا چنین
ایدهآلی را هرگز دنبال کرده باشد.
مانند گلرن ،هچر نیز بر این باور اســت که در دوران مدرن پذیرش "حکومت بیگانه" ذاتا دشــوار اســت
امــا برخالف گلرن ،هچر فکر می کند که این مهم از لحاظ جامعه شــناختی امکانپذیر اســت .هچر معتقد
اســت که هر دو اشــغال عراق ،اولی از طرف بریتانیایی ها در ســال های  ١٩٢٠تا  ١٩٤٠و دومی از جانب
آمریکا از  ٢٠٠٣تا  ٢٠١١نه برنامه ریزی شــده بود و نه بی طرفانه اجرا شــد .به نظر می رســد وی بقایای
باوری کهن که حکومت بیگانه بی طرف را امکانپذیر می داند ،حفظ کرده اســت .گفتنی است در دیدگاه
او ژئوپولیتیــک منطقه ای نقش کمی در بحثش حول تاریخ نــگاری دارد و باید گفت وی به هامن اندازه
نیز می پذیرد که یک قیمومیت جدید موفق ،به شــدت پرهزینه و می بایســت طوالنی تر باشد .او می داند
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کــه ایاالت متحده انگیزه کمــی برای دنبال کردن این پروژه دارد .در جایی هچر اســتدالل گالربایت را که
می گوید یک فدراســیون چندملیتی موفق می بایست از جانب دولت موقت ائتالف مورد تشویق قرار می
گرفت ،استداللی"اشــتباه" دانسته و آن را رد می کند .بهرحال این هچر است که اشتباه کرده است .او حتی
یک قیمومیت بین املللی موفق در جهان پســا اســتعامری که تاسیس یا بازتاســیس شده باشد را نام منی
بــرد ،دولت مترکزگرا با همــه گروه های اصلی ملیتی و اتنیکی عادالنه و منصفانه رفتار منی کند مگر اینکه
دولت چندملیتی فدرال یا دارای نهادهای مشــارکتی و تقسیم قدرت اجتامعی باشد (که او اشاره ای به آن
منی کند) .هچر تقابل میان حکومت غیرمســتقیم عرص کشاورزی و زمینداری ،و حکومت مستقیم دوران
صنعتی را اشــتباه بکار می برد .وی به درســتی اســتدالل می کند که جا برای داوری وجود دارد و به نقش
تصمیم گیری برای طرف ســوم ،اشــخاص و نهادها در قاعده مندی یا حل منازعات ملی و اتنیکی اشــاره
می کند .در گذشــته حکومت بیگانه ،فراگیری بیشرتی داشــت و اکنون نیز به یکباره ناپدید منی شود .اما
او در تصویر بزرگی که طراحی کرده ،شــکل های حکومت چندملیتی و جوامع مشارکتی را از شکل های
مدنظرش حذف می کند .وی در اینجا مرتکب اشــتباه می شود چرا که مفهومش از حکومت بیگانه بسیار
وســیع اســت .اگر ملت من عضوی از فدراســیون چندملیتی اســت که با حقوق کامل برابر و متناسبش در
نهادهای منایندگی حضور دارد آیا بیگانه بر من حکومت می کند یا من حکومت را با رشکایم به اشرتاک
گذاشــته ام؟ بعضی اوقات جواب آخری است .از این روســت که در جوامع اشرتاکی ،پیوند ،یک هنجار
کلیدی است.
ســاختار ســوریه و عراق جدید و آینده کُردهای متبوع شان یا عمیقا کنفدرال خواهد بود یا ایجاد ملت-
دولت های جدید اجتناب ناپذیر خواهد بود .عراق به آستانه بقا یا فروپاشی خیلی نزدیک است .سناریوی
ترســناک تخریب مدوام طرف های درگیر ممنوع نشــده است .اما با تالش برای بازگردانی حکومت بیگانه
در رسزمین های کُردی ســوریه و عراق یا باید اشــغالگرانه (با حمله ایران ،ترکیــه یا عرب ها) یا محدود و
بــرای هدف خاص و ویژه (با نظارت ارگان های میدانی ســازمان ملل) باشــد .این غیرممکن اســت که با
اســتانداردهای هچر ،قیمومیتی بین املللی در ســوریه یا عراق متصور شد که قادر به ارائه خدمات معمول
باشــد .اما برعکس ،ترکیه و ایران ناچار خواهند بود با "کُردهای خودشان" بعنوان کُرد سازگار شوند یا باید
خودشــان را برای یک قرن دیگر از اسمیالســیون اجباری کُردها (یک شکل دیگر از حکومت بیگانه) ،با
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متامی عواقب احتاملی آن آماده کنند .متاســفانه ممکن اســت از نظریه حکومــت بیگانه به نفع قیمومیت
جدید پدرساالرانه یا برای پشتیبانی از پروژهای (غیرتوافقی) بازمتمرکزشده سوءاستفاده شده باشد و استثنائا
انتظار هم منی رود که مدلی از دولت مدنی ،عادل ،بیطرف و یکپارچه ارائه دهد .اما باید اثر هچر را خواند
که مخترص است و کسل کننده هم نیست.

نتیجه گیری
رابرت اولسن اخیرا وضعیت کنونی ناسیونالیسم کُردی را با ناسیونالیسم یهودی سال های  ١٨٨٠تا ١٩٤٨
مقایســه کرده است .او مدعی اســت دولت های ضعیف عربی تحت اســتعامر ،جاه طلبی صهیونیستی را
تســهیل کردند .برعکس ،مصیبت و رنج کُردهای عراق بعــد از  ١٩٩٢کامال متفاوت و چالش برانگیز بود.
ترکیه ،ایران و سوریه بزرگ تر ،پرجمعیت تر و قدرمتندتر از اردن ،لبنان و سوریه دهه های  ١٩٢٠و ١٩٣٠
هســتند .ایاالت متحده روابط مطلوبی با برخی کشورهای اطراف کُردهای عراق ،مانند عربستان سعودی و
کویت دارد ،اما نفوذ کمی بر ایران و ســوریه داشــته و نفوذش بر ترکیه محدود است .بعید به نظر می رسد
که حامیت آمریکا از کُردهای عراق و ناسیونالیســم کُرد در ایران ،ترکیه و ســوریه به اندازه حامیت بریتانیا
از صهیونیســم ماندگار باشد .از آنجا که ســوریه و عراق درگیر جنگ داخلی طوالنی مدت هستند ما باید
منتظر باشــیم که چه رخ خواهد داد و این مقایســه آموزنده ای است که چه بسا نشان دهد حامیت آمریکا
ماندگارتر است .کُردها ،بزرگ ترین ملت بدون دولت و چهارمین ملت پرجمعیت خاورمیانه ،اکنون دارای
دو دولت دو فاکتو هســتند .دولتی در عراق که نهادینه تر و مســتقرتر از دولت در سوریه است .ما خواهیم
دید آیا این دولت های کُردی چه جداگانه و چه مشرتکا قدرت این را دارند فرمول قدیمی همکاری موقت
و ارعاب توســط پایتخت های اطراف شــان را از بین بربند .آنهایی که در وزارت خارجه های غربی ،ناظر
احوال کُردها هستند ،شاید یاد این شعر قدیمی بیافتند که"نیازی نیست دولت ها را از بین بربید فقط تالش
زیادی برای زنده نگهداشنت شان نکنید کافی است" ،احتامل هم دارد که بیطرفی را انتخاب کرده و مسبب
پیروزی هایی شوند .ایران و روسیه اگر پیروز شوند و رژیم اسد را در قدرت نگه دارند و در عراق هم ایران
و آمریکا پیروز شــوند ،شیعیان در بغداد بر قدرت باقی خواهند ماند .این سناریوها ممکن هستند و بعنوان
شکست داعش از آنها نام برده خواهد شد اما به رضر کُردها و عرب های سنی خواهد بود .اگر چنین شود
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مرحله ی بعدی ایجاد نظم ،تالش برای موازنه قوای مجدد علیه ایران ،خواهد بود .بنابراین رسنوشت کُردها
در دست ابرقدرت ها و دو گرگ قدرمتند یعنی ایران و ترکیه باقی خواهد ماند .ایران بندرت اشتیاقش برای
تحت حامیت گرفنت و اداره دو گرگ ضعیف یعنی عراق و ســوریه به عنوان کشورهای مطیع و پیرو خود،
و ایجاد یک امپراتوری را پنهان کرده است .بهرحال ما می توانیم از این موضوع مطمنئ باشیم تا زمانی که
کُردها دولتی مستقل از آن خود ،یا دولتی در درون کنفدراسیونی که هنوز برپا نشده است را داشته باشند،
تاریخ قطعی ناسیونالیسم کُرد را باید به تعویق انداخت.

