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 روژئــاوا در لغــت بــه معنــای مغــرب و در اصطــاح بــه معنــای کردســتان غربــی 
)شــال ســوریه( اســت. جنــگ  داخلــی ســوریه کــه در ســال 2011 میــادی آغــاز شــد 
ویرانی هــای گســرده ای برجــای گذاشــت و متــام اقلیت هــای ســوریه به خصــوص 

کُردهــای ایــن کشــور را درگیرمعضلــی بــه  نــام داعــش کــرد.

کُردهــا بــا حایــت آمریــکا بــا نیروهــای داعــش جنگیدنــد. آن هــا در کنــار پــس زدن 
داعــش موفــق بــه ایجــاد منطقــه ای خــود مختــار به نــام » روژئــاوا«  در شــال ســوریه 
شــدند. منطقــه ای کــه بــا وجــود تهدیــدات بشاراســد، داعــش و دولــت ترکیــه از رونــق 

خوبــی برخوردار اســت.

ــام  ــه  ن ــی ب ــا عملیات های ــه ب ــت ترکی ــار از ســوی دول ــون دوب ــاوا تاکن خــاک روژئ
ــر از  ــار در کم ــا اینب ــه ام ــرار گرفت ــه ق ــورد حمل ــاخه زیتون « م ــپرفرات « و » ش » س
یــک هفتــه پــس از خــروج نیرو هــای آمریکایــی از شــال ســوریه، ترکیــه متجــاوز بــا 
ــن و هــوا مناطــق کُردنشــین شــال ســوریه  ــام » چشــمه صلح « از زمی ــی به ن عملیات
ــال  ــش در ش ــروج نیروهای ــا خ ــکا ب ــور آمری ــس جمه ــرار داد. رئی ــه ق ــورد حمل را م
ســوریه چــراغ ســبز حملــه بــه ســوریه را بــه اروغــان نشــان داد و همزمــان از تهدیــد 
بــه نابــودی اقتصــاد ترکیــه بــرای  ســاکت کــردن مخالفــان داخلــی خویــش اســتفاده 
کــرد.  وعــده پــرواز ممنــوع در حریــم ســوریه تاکنــون رصفــاً یــک وعــده توخالــی بــرای 

انتخابــات بعــدی بــوده اســت.

بــه گفتــه مقامــات دولــت ترکیــه هــدف از حملــه  بــه روژئــاوا ایــن اســت کــه بــا 
ایجــاد منطقــه امــن در شــال ســوریه قصــد دارد از 2 میلیــون آواره  ســوری حایــت 

کنــد و بــا ســاخت شــهرک های جدیــد آن هــا را در ایــن منطقــه اســکان دهــد.

ــکا صــورت  ــه و آمری ــن نیرو هــای دموکراتیــک ســوریه، ترکی طبــق توافقــی کــه بی
ــود و  ــر می ب ــر متغیی ــا 14 کیلوم ــن 5 ت ــد بی ــن بای ــه ام ــدود منطق ــود، ح ــه ب گرفت
نیروهــای دموکراتیــک ســوریه بایــد ســاح های ســنگین خود را بــه مســافت 20 کیلومر 
از منطقــه خــارج وهیــچ نیرویــی از یگان هــای مدافــع خلــق و نیروهــای دموکراتیــک 
ــکا و  ــرک آمری ــت های مش ــط گش ــد؛ و فق ــدا نکنن ــور پی ــه حض ــوری در آن منطق س
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ســوریه در ایــن منطقــه حضــور داشــته باشــند.  امــا ترکیــه روز چهارشــنبه 17 مهــر بــا 
عملیاتــی تحــت عنــوان » چشــمه صلح « بــه بهانــه ایجــاد منطقــه امنــی بــه مســافت 
30 تــا 35 کیلومــر بــه روژئــاوا حملــه کــرد کــه براســاس قوانیــن بین امللــل بــرای ایجــاد 
منطقــه در خــاک یــک کشــور نیازمنــد بــه مصوبــه شــورای امنیــت ســازمان ملل اســت 

ولــی دولــت ترکیــه هیچگونــه مجــوزی از ایــن نهــاد بــرای پیشــرد اهدافــش نــدارد.

مقامــات ترکــی در حالــی امنیــت در شــال ســوریه را تضمیــن میکننــد کــه 15هــزار 
نفــر از اعضــای داعــش در اردوگاهــای نیروهــای دموکراتیــک اســیرند و افــزون بــر ایــن 
بیــش از 70 هــزار نفــر از همــران و فرزنــدان عوامــل داعــش در اردوگاهــای نیروهــای 
دموکراتیــک نگهــداری میشــوند کــه بــا حملــه ترکیــه، امــکان نگهــداری آن هــا  توســط 
ایــن نیروهــا وجــود نــدارد و بــا آزادی ایــن دو مجموعــه عــراق و ســوریه بــه وضعیــت 

ســه ســال پیــش خــود برمی گــردد.

 

هیئت تحریریه
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همیشــه در جهــان ســوم بایــد منتظــر اتفاق هــای نــادر بــود حتــی در ایــن دهــه. 
پیدایــش داعــش و بیــرون آمــدن ده هــا تصویــر و ویدئــو از وحشــیانه ترین اقداماتــی 
ــم. زنانــی  کــه شــاید فقــط در کتاب هــا و فیلم هــای تخیلــی آن هــا را تصــور می کردی
کــه زنجیــر بــر پــای داشــتند و فروختــه می شــدند، مــردان بــی رسی کــه روی نیزه هــا 

در میادیــن شــهر گنــگ و هراســناک بودنــد.

ــد کشــور  ــر همــکاری چن ــاری  دال ب ــد ســال کم کــم آث ــه بعــد از گذشــت چن البت
دیگــر بــا ایــن گــروه پلیــد و غیرانســانی، دســت بــه دســت چرخیــد و مــردم منطقــه 

فهمیدنــد کــه داعــش چنــد کارگــردان منطقــه ای و فرامنطقــه ای دارد.

ترکیــه بــا متــام ظاهرســازی ها و بااینکــه می تــوان آن را پیرشفته تریــن کشــور 
خاورمیانــه دانســت دچــار ویــروس جهــان ســومی اســت و بــه همیــن دلیــل در ایــن 
کشــور هــم بــه ماننــد متــام کشــورهای جهــان ســوم اتفاقــات عجیــب کــم منی افتــد. 
ــری و  ــه ُدم آن را افراطی گ ــرد ک ــف ک ــد توصی ــه بای ــان ســومی را اینگون ــروس جه وی
ــا  ــنت ها و باوره ــت هایش از س ــد، دس ــکیل می ده ــوا تش ــی محت ــتی های ب نژادپرس
ــاد  ــر از ب ــز پ ــه اش نی ــص و کل ــوزش ناق ــی و آم ــس ناآگاه ــش از جن ــد و پاهای می آی
هواســت. البتــه همیــن بــاد هــوا باعــث می شــود ایــن موجــود خبیــث، جامعــه را بــه 
تباهــی بکشــاند بــدون اینکــه آب از آب تــکان بخــورد. چــون تعــداد افــراد آلــوده بــه 
ایــن ویــروس در ایــن جوامــع کــم نیســتند. ایــن ویــروس خطرنــاک بــه هــر جامعــه ای 
کــه رسایــت می کنــد آن را فلــج می ســازد و اگــر تعــدادی هــم پیداشــوند کــه بخواهنــد 

بــرای نجــات ایــن وضعیــت تــاش کننــد مــورد هتاکــی و هجــوم قــرار می گیرنــد.

ــق،  ــی و عمی ــه خاطــر حافظــه ژنتیکــی و جــر اجتاعــی طوالن ــع ســنتی ب جوام
ــن  ــن رف ــا از بی ــم ب ــی کم ک ــا وقت ــد ت ــد مان ــروس خواهن ــن وی ــر ای ــا درگی مدت ه
ســنت ها و رســوم دســت  وپاگیــر، از بیــن رفــن افراطی گری هــا و روی کار آمــدن 
آموزش هــای صحیــح توســط نهادهــا و ســازمان های آزادی بخــش و مردمــی ایــن 
موجــود از بیــن بــرود و اردوغــان هــارا بــه تاریــخ پیونــد بزننــد؛ امثــال اردوغــان منونــه 

ــروس هســتند. ــن وی ــده و ســخن گــوی ای زن
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ــان  ــر جه ــه تفک ــرد ب ــم برمی گ ــاوا ه ــه روژئ ــه ب ــه ترکی ــل حمل ــن دلی  عمده  تری
ســومی کــه آمیختــه ای از مذهب گرایــی، عشیره پرســتی افراطــی کــه باعــث می شــود 
مفهــوم »شــهروند آزاد«  گنــگ مبانــد؛ طــرز فکــری کــه هــزاران ســال بــر خاورمیانــه 
حاکــم بــوده و شــهروندان منی تواننــد بــدون رسپرســت بــه گــذران زندگــی بپردازنــد.

ــای  ــه دولت ه ــت ک ــال اس ــد س ــی ص ــی اول، یعن ــگ جهان ــد از جن ــفانه بع متاس
بــه وجودآمــده در خاورمیانــه بــرای حفــظ قــدرت خــود، زبــان فهــم و اندیشــه مــردم 
خاورمیانــه را تخســیر کرده انــد و بــا برپاکــردن یــک سیســتم آموزشــی و یــک سیســتم 
ــف  ــم و تعاری ــه اســارت مفاهی ــردم را ب ــان مغــز م ــد و مخــرب، زب رســانه ای هدفمن
خودشــان درآورده انــد. امــا در نقطــه ای از خاورمیانــه سیســتمی رسبــرآورده کــه 
می خواهــد تســلیم ایــن دســتگاه نباشــد؛ می خواهــد همــگان از زن و مــرد گرفتــه تــا 
مســلان، مســیحی و الئیــک در کنــار هــم بــا حقــوق و رشایــط زندگــی برابــر، زندگــی 
کننــد. سیســتمی کــه همــگان در برابــر قوانیــن اجتاعــی یکســان و براســاس وظایفــی 
ــت  ــح اس ــد. واض ــود می پردازن ــی خ ــردی و اجتاع ــئولیت های ف ــه مس ــد ب ــه دارن ک
کــه ایــن سیســتم متامــی دولــت مــردان جهــان را بــه هــراس می انــدازد، چــون جایــگا 
آن هــا را متزلــزل می کنــد. بــه خصــوص در خاورمیانــه کــه دولــت بــه معنــای مــدرن و 
پســا مــدرن وجــود خارجــی نــدارد و اینجــا در مرکــز متــام بدبیاری هــای تاریــخ دولــت 

هــان رئیــس عشــیره اســت.

مازیار نظربیگی
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دفــاع از روژاوا دفاعــی رصفــا سیاســی یــا انســانی نیســت، بلکــە دفاعــی اســت کــه 
چهــرە واقعــی سیاســت درجهــان امــروز را بــە مــا نشــان مــی دهــد. سیاســت ترکیــه، 
ــان چهــرە اومانیســتی ) انســانگرایی(  ــە اردوغــان آغــاز پای ــن ب کمــک ترامــپ و پوتی

اســت کــە جهــان سیاســت مــی خواســت از خــود نشــان بدهــد. 

درندەخویــی ســپاە ترکیــه بخشــی از درنــدە خویــی بــزرگ تــری اســت کــە در متــام 
ــی  ــه م ــت ناسیونالیســت ترکی ــی دول ــن وضعیت ــە پخــش شــدە اســت. در چنی منطق
خواهــد بــا متــام قــدرت ثابــت کنــد کــه ســاختار دولــت ناسیونالیســتی ســاختاری پویــا 
اســت و هیــچ ازرشــی واالتــر از ارزشــهای سیاســی دولــت ناسیونالیســم وجــود نــدارد. 
سیســتم جهانــی نیــز خواهــان ثابــت کــردن ایــن مســئله اســت کــه  فقــط صــادرات 
ــرای انســان  ــە ب ــا ترامــپ نیســت ک ــش مهــم اســت. تنه ــول برای واردات آزاد کاال و پ
ارزش قائــل نیســت، بلکــە متــام سیســتم جهانیشــدن بــر اســاس فرامــوش کــردن انســان 
بــە وجــود آمــدە اســت. متــام توهــات نئولیرالیســم دربــارە جهانــی شــدن مبنــی بــر 
اینکــە ارزشــهای سیاســی اخاقــی نویــن را بــە وجــود مــی آورد، در اینجــا پایــان میرســد 
و جهانــی شــدن ماننــد همکاروهمــگام، درنــدە خویــی دولــت ناسیونالیســم خــود را 

نشــان مــی دهــد. 

ــی  ــران داخل ــذر ازبح ــرای گ ــه ب ــت ترکی ــوی دول ــت از س ــی اس ــگ تاش ــن جن ای
جامعــە  تقســیم شــدە ترکیــه، ترکیــە اکنــون عمیقــا دررشایــط تکهتکــه شــدن اســت. 
بخشــی کــە بــە غــرب چشــم دوختــە عمیقــا و کامــا جــدا شــدە از بخشــی اســت کــە 
چشــم بــە دوران خافــت دوختــە و در انتظــار تاســیس دولــت اســامی اســت. ترکیــە 
در داخــل و خــارج بــا مشــکات جــدی روبەروشــدە اســت. ایــن وضعیــت نیازمنــد ایــن 
اســت کــە اردوغــان تــرس و وحشــت از کُــرد را از نــو زنــدە کنــد؛ بــرای ایــن کارنیازمنــد 
جنگــی اســت تــا ازهــم گســیخن داخلــی را متوقــف کنــد و اتحــاد فاشیســتی، درون 
ــو بســازد وخــود را  بخشــهای تکهتکــه شــده و از هــم گســیختە جامعــە تــرک را از ن

مدافــع ترکیــە نشــان بدهــد. 

ایــن دولــت تاریــخ خــود را برجنــگ بنیــان نهادەاســت، برمبنــای انــکار و رد هویــت 
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ــرد اســت، اســتفادە از متــام  دیگــری و ایجــاد رشایــط جنــگ. آنچــە کــە پیــش روی کُ
شــیوەهای مــرشوع مقاومــت و دفــاع ازخــود اســت. امــروز جــز تــاش بــرای عریــان 
ــا جــز ارادە  و  ــم. م ــه راه دیگــری نداری ــت ترکی ــرە فاشیســتی دول ــردن بیشــر چه ک
نیــروی دفاعــی خــود چیــز دیگــری نداریــم. زیبایــی مبــارزه روژئــاوا در ایــن اســت  کــه 
ــاع  ــه اســت. دف ــه از متــام حقــوق انســان رسچشــمه گرفت ــارزه و دفاعــی اســت ک مب
ــیوه های  ــه ی ش ــا هم ــه ب ــت ک ــن اس ــتش ای ــه رسنوش ــت ک ــی اس ــاع ملت ــاوا دف روژئ

فاشیســم در جنــگ باشــد بــی آنکــه انســانیت خــود را از دســت دهــد.

بخشی از نامە از بختیارعلی برای دانشجویان کورد در اروپا

مرجم مریوان حلبچەای
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بــه حــق دیدنتــان از نظــر هــر مــردی تلنگریســت بــه جنســیت. وجــود شــا خــط 
ــه زیبایــی کوبانــی و روحــی پــاک همچــون  بطانیســت بــر واژه مردانگــی اندامــی ب
ــم  ــا در درک خلقــت اشــتباه کرده ای ــر داشــته اید ی ــی دیگ ــی شــا خلقت ــن گوی عفری
ــادالت  ــی مع ــر و دود متام ــون، تی ــل خ ــا در محف ــین ش ــادی و آواز دلنش ــص ش رق
ــتی ها را  ــد پس ــن می کن ــان دف ــت، آزادی  وجودت ــران مس ــت. دخ ــم زده اس را بره
ــا ابــر تیــره جوامــع بیــن امللــل  کــم  خورشــید زرد دالوری شــا مــدت هاســت کــه ب
ــرد روح اشــک های  ــد ک ــی بای ــا شــقایق هســت زندگ ــد ت ــا بدانی ــود ام ــگ شــده ب رن
ــد را  ــتمگر می کن ــا س ــارزه ب ــی مب ــرش را راه ــه دخ ــادری ک ــبز م ــفید و س رسخ، س
منی تــوان بــا هــال و ســیاهی رنــگ شــب ازبیــن بــرد. آری شــا روحــی دوبــاره بــرای 
زندگــی هســتید دخــران آفتــاب شــا از نســل تان آموخته ایــد کــه از تاریکــی نهراســید 

ــم و زور و زر نشــوید. ــرده ظل وهیــچ وقــت ب

لیــا و نادیــا و شــیرین و جیــان و ریحــان و ناریــن خــون شــا درخــت آزادی را تــا 
فلــک بــرای رســیدن بــه حــق رسزمین تــان می رســاند. خــون شــا خنــده ای بــر پیکــره 
حقــوق بــرش، ســازمان ملــل، تبعیــض، دیکتاتوریــت و فاشیســت بــود در گیســوان شــا 
ــان  ــزد و از قامت ت ــتان تان آوای خــوش زیســن می ری ــد از دس ــا انســانیت می تاب معن

امیــد ایســتادن.

محمد فرخی
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