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 شبِح کردها بر فراز چپ جهانی: آموختن از کوبانی
 گو با مایکل هارتوگفت

 

با در الگوی جدید مناسبات قدرت جهانی که آنتونیو نگری و شما  .پرسش
المللی های چندملیتی و نهادهای بینبه آن اشاره کردید، شرکت« امپراتوری» نام

شده، همزمان با سقوط قدرت امپریالیستی آمریکا، بازیگران کاپیتالیسم جهانی
های حاکمیت آن( ملت )و مدلـشوند. دولتپراهمیت نظم جدید دانسته می

ترین نهادهای از مهمسازماندهی و یکی « طبیعی»عنوان فرم بهگرچه هنوز ا
اما براساس مدل شما رو به  انی در مناسبات قدرت پسامدرن استکاپیتالیسم جه

دولت »ی توانیم پدیدهها، چگونه میاین یهمه یمالحظهبا  رود.زوال می
یا  ایم،طرف« سازمان تروریستی»نظر بگیریم؟ آیا صرفاً با یک  را در« اسالمی
 را شاهدیمهای متناظر با آن با تمام دهشت همراه« ملتـدولت»ساختن  فرایند

و سیاست  ،اکسازی اجتماعیسازی اجباری، پسازی و همساناز یکپارچهکه 
 ؟شودی ناشی میهویت

رو  آن های حاکمیتملت و مدلـدولتاستدالل کردیم که « امپراتوری»وقتی تونی و من در کتاب  هارت.
گفتیم در این دوران . ما میشونددارند محو میابدًا منظورمان این نبود که نیروهای سرکوب  به زوال هستند

یکی از بسا به همان اندازه خشن و تخریبگر( رویارو خواهیم بود. جدید با دشمنانی متفاوت )و چه
)که برای  طور امپریالیسم ایاالت متحدهچهدهیم های اصلی ما در آن زمان این بود که تشخیص دغدغه

نه چون آمریکا ناگهان به نیرویی  البته ؛بود زوال رو بهدر جهان بوده(  رگی چنان تخریبنیروی متمادی هایدهه
روند رویدادهای همچون سابق  توانستنمیدیگر  ایاالت متحده چون برعکس، ؛است برای خیر بدل شده

های پیش رو تواند در سالاستدالل کردیم که نه ایاالت متحده میما پس جهانی را بر دیگران تحمیل کند. 
ملت دیگری. و باز این ادعا به آن ـهمچون یک قدرت امپریالیستی واقعی دست به عمل بزند و نه هیچ دولت

 ؛غارت و ویرانی و تخریب وحشتناک بزندتواند در سرتاسر جهان دست به معنا نیست که ایاالت متحده نمی
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های ، شکستمیدار و باثبات بیافریند. به باورتواند اشکال فرمانروایی پادیگر نمیاین است که منظور 
 غانستان و عراق تاییدی بر این نکته بودند.فهای آمریکا در اجنگ

چیستند؟ از یک سو، پیش رو  سلطه در عصر های اصلیشکلند که ماولی این پرسش کماکان باقی می
شوند ها را شامل میملتـکه دولت وجود دارند ی نوظهور نهادهای فراملی و اشکال قدرتیسلطه هایشکل

ی تجربه نمونهتوان برای است. میشان هانی هدایتگری جشوند و منافع سرمایهها کنترل نمیاما از سوی آن
از سلطه وجود دارند که  هاییشکل، رتحلیل کرد. از سوی دیگ مسئلهاخیر یونان را برای بررسی ماهیت این 

 .آینددرنمی حاکمیت ملی به شکلاما اند ملی هایشکلی زیرمجموعه

برخی از . دولت اسالمی بدهمپاسخ  تو توانم به پرسشها سرانجام میحاال با گفتن این حرف
 تحرک   و قابلیت   کردند با چاالکی های حاکمیت ملی را که در قرن بیستم توسعه پیداترین فعالیتدهشتناک

به که )در دولت اسالمی ، بربریت اعمال هویتی طور که گفتیاست. همان خلوط کردهیک جنبش چریکی م
ی ی وحشیانهو مطالبه ،سازی اجباریپاکسازی اجتماعی، یکپارچه از جمله( نداهرسید شانخشونت نهایت

طور که همان ؛ درستملتـدولتمبتنی بر در سیاست   موجود عناصر با بدترینهستند راستا فرمانبرداری هم
توان با وسایل حمله به یک نمیاما  دارد.در خود  ی دولتی راسویه این هممراتب اکید در دولت اسالمی سلسله
می از این منظر )و حمله کرد. دولت اسالهم ملت به ساختارهای سازمانی و نظامی متحرک و سیال ـدولت

 را های جدیدیها و استراتژیسالحباید نوع جدیدی از دشمن است که برای مقابله با آن  دیگر(منظرهای 
 . دادبسط 

 بودن مرزهاند اما مصنوعیا«مصنوعی»معنا یکاگرچه تمام مرزهای ملی به
پیکو ـعراق و سوریه که پس از قرارداد سایکس در همچون) در خاورمیانه
ست. دو قدرت استعماری فرانسه و معنابیشکل وحشتناکی به (برقرار شدند

نشین امپراتوری عثمانی ــ عراق، های عربوالیتبریتانیا براساس این قرارداد 
سوریه، اردن، لبنان، و فلسطین امروزی ــ را بین خودشان تقسیم کردند. بهترین 

ابان ی سایکس در خیتوان در جملهمعنایی را میبیان برای این بی
برای )خطی  خوش دارم»دید:  9191استریت لندن در پایان سال داونینگ
رهبر دولت  «.کرکوک «کاف»ا عکا ت «نیع» ازبکشم  (کردن مرزمشخص
در مسجد جامعه موصل اش در اولین و آخرین سخنرانی عمومی اسالمی

 این هم که، یکو را پیروزی بزرگ گروهش خواندپقرارداد سایکس یافتنپایان
نوعی توانیم شاید طنین واکنشی هیستریک به )پسا(استعمارگرایی باشد. آیا می

برده را در این پدیده تشخیص دهیم که به نوعی ـی دیالکتیکی اربابرابطه
 است؟  منجر شده« های سلبیواکنش»مارپیچ 

ما را به باید این موضوع ، طرفاز یک یم. اهای سلبی طرفبا یک دیالکتیک از واکنشم بله، به نظر
تر از دیگر، و مهم طرفاز نیست. ت  ما دوس یشهدشمن  دشمن  ما هم که برساندی این واقعیت تصدیق دوباره
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که در بازی تضادها ها همان ،کندکی کنش سیاسی اشاره میدیالکتی هایشکلهای آن، این موضوع به کاستی
 اند. به دام افتاده

هم ای یکدیگر بدل شوند. و از آنینههفته است که دو سوی تضاد به تصویر آخطر تاحدی در اینجا ن
و سایه بیفکند. هم خودآیینی خودمان  گسترشبر ، یعنی لی مبارزههدف اص بر تواند، تمرکز بر تضاد میترعمیق
راهی برای مبارزه در باید اشاره کردی. نه تنها  توشویم که های سلبی وارد میترتیب، به آن مارپیچ واکنشبدین

که ای دست یابیم به شیوه باید ، بلکه همچنینهای سلبی بگریزیمدو جبهه ابداع کنیم و از این بازی واکنش
من . دهیم رشدمبارزه را درحال اجتماع   ی تکین  سوبژکتیویتههمان یا دموکراتیک،  بتوانیم خودآیینی  ش اساسبر

 ای و له مقاومت و تکینگی. کنم: علیه تضاد  آینهه میاین نکته را به زبان مفهومی چنین خالص

خواهیم به پیکو و مرزهای ملی پس از آن میسایکسگرفتن نظرربا داکنون 
این منطقه از جهان برویم: کردها. امروز این  یشدهسیاسی« کالیبان»سراغ 

بدن  یک باو  های صدساله بار دیگر از خالل فرم کانتونهیوالی چندرگه
، ، چندقومیتی)ناهمگن( دیگرگون ، بدنیاست کردهرا آشکار  شخود نوجمعی 

امتناع ملت ـدولت« طبیعی»فعاالنه از فرم مدرن و ، بدنی که و چندزبانی
ها و هیوالهای ما به غول»نویسید: می نبوهه )مالتیتود(ا. نگری و شما در کندمی

 مهو ابداع را کنار  ،جدید نیاز داریم تا طبیعت و تاریخ، کار و سیاست، هنر
و در « شود.زاده می انبوههبگذارند و قدرت جدیدی را اثبات کنند که درون 

ست نها تا جایی هیوالییت»کالیبان دهید که توضیح می (مشترکثروت)مدینه 
قدرت جدا شده ی استعماری زیستش به آزادی از قیدوبندهای رابطهکه میل

بخش آیا این قدرت رهایی« د.بشکهمباشد و زنجیرهای دیالکتیک را در
المی دانیم که دولت اسمی عالوهبهو  بینید؟هیوالیی را در کردهای روژآوا می

. اما آیا داعش واقعاً شودالی وحشی باستانی توصیف میهمواره در مقام یک هیو
کند تا ت که تالش میسمدرن؟ آیا هیوالییابرعکس، پس ،ست باستانی یاایپدیده

ملت ـدولت یکی مراتب اکید به اندازهبا بوروکراسی و تقسیم قدرت و سلسله
 باشد؟« طبیعی»

های کاماًل هیوال فیگور کارامدی برای تشخیص نوبودن هر دوی این موارد است، اما قطعًا به شیوهم به نظر
دیالکتیک آید که این جنبش تا حدی از آنجا می، هیوالوشی جنبش کردی گوییطورکه میتفاوت. همانم

ملت دیگر ـدولتجای ملت جدیدی بهـدولت نشاندنکشاند، یعنی در جستجوی حاکمیت را به گسست می
 کند.نیست، بلکه در عوض مبارزه برای آزادی را در فرمی جدید و رادیکال مطرح می

ترین مجازهای ایدئولوژیک دولت اسالمی قطعًا به برخی از کهنه ی دولت اسالمی. اگرچهو اما درباره
را در بستر حالت باید آندر بهترین دهد اما راه می (پیشامدرن همچون هیوالی باستانی یا بربریت منسوخ)

های بودیم که فرم استدالل کرده« امپراتوری»ساختارهای قدرت جهانی معاصر و در واکنش به آن فهمید. در 
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را باید  (از مسیحیت و اسالم گرفته تا هندوواقسامش ی انواعهمه )شاملسیاسی بنیادگرایی دینی امروز 
های صلیبی بدانیم، های دینی کهن یا جنگها را صرفًا تکرار جنگاگر ما آنمدرن دانست و نه پیشامدرن. پسا
های مشارکت شیوهروی به طور همین و هاهای واقعی )و خطرناک( آنابداعروی مان را به چشموقت آن

 ایم. در دینامیک جهانی قدرت در عصر خودمان بسته شانمالکوتمام

در  ندهآزار سکوتی« انشمال جه»ها در کشورهای های اخیر، چپدر سال
ی تصاویر جنگ کوبانی بین ند. پیش از مخابرهاموقعیت کردها داشته قبال

های نوین سازماندهی ی این پدیده و فرمکردها و داعش، کسی حتی درباره
 تمامدیگر  کرد. حاال هم که جنگ تمام شده، بارکردها در آنجا فکر هم نمی

 مهم شدندعنوان کسانی ها تنها بهاند. کردها برای چپاین چیزها فراموش شده
افتد؟ چرا کنند. چرا چنین اتفاقی میمقاومت می« اسالم بنیادگرا»که در برابر 
ی مقاومت کردی در ترین بدنهدانیم که مهممیاز طرف دیگر،  چنین غفلتی؟

داری رژیم اسد از حق مروژآوا ــ جایی که پیش از آن کردها تحت زما
ــ  های خودآیین خودشان را دارندشهروندی برخوردار نبودند و حاال کانتون

سازمان مسلح پ.ی.د )حزب اتحاد یا همان  ی.پ.گ )واحدهای محافظت خلق(
ها عمدتاً از سوی پ.ک.ک )حزب کارگران کردستان( دموکراتیک( است. آن

اند. این گروه شده زندانی سازمان دادهاکنون و تحت رهبری عبداهلل اوجاالنِ
ی نامیدن و شد، اما حاال شیوهها، به تروریسم متهم می، حتی از سوی چپقبالً
خالف کردستان عراق پ.ک.ک. بر است. کننده شدهگیجدادن به آنها نیز لقب

هایی های اخیر خود ارجاعملت کردی نیست. اوجاالن در کتابـبه دنبال دولت
، های جدید سازماندهیملت و فرمـی مضرات دولتو شما درباره به نگری
ی موقعیت حال، ما کماکان چیزی دربارهیناو مبارزه داده است. با ،مقاومت

خواهیم فرصت را حاال میایم. کردها از شما یا همفکران دیگرتان نخوانده
 مغتنم بشماریم و نظرتان را بپرسیم.

رسمیت  درت بهناند، اما بهها منبع الهام بودهوآمد بر فراز چپ جهانی: آنرفتدر اند کردها شبحی بوده
بسا آهستگی. چهبته بهشاید این موضوع در حال تغییر است؛ ال اند.شده اند و بسیار کم فهمیدهشدهشناخته 

های وسیع مقایسهبدانیم. ی عطف این موضوع ی کوبانی را بعدها، با نگاه به عقب، نقطهدفاع قهرمانانه
گری مهاجمان حشیخاطر وشده بین کوبانی با گرنیکا )هم به دلیل تهور و شجاعت در دفاع، و هم بهانجام

ــ اگرچه نگرانم که  طور فراگیر به رسمیت شناخته شده استبهاهمیت این مبارزه دهد که می فاشیست( نشان
ی های سیاسی روژآوا بینجامد و هم به بدفهمی دربارهژهی ماهیت پروهایی هم به بدفهمی دربارهچنین مقایسه

 ماهیت دولت اسالمی.

های دادن به مبارزهکه چرا چپ در پاسخ بدهمبرای این سوال ارائه ی کافی کنم بتوانم توضیحفکر نمی
 تشخیص داده سریعها در آمریکای التین را اهمیت مبارزه مثالً که درحالی عمل کرده دشوارکردی کند و 
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انقالبی های ست. بسیاری در اروپا و آمریکای شمالی با جنبشاش قطعًا زبانیپاافتادهیل پیش. یک دلاست
های از توسعه شانشناختلحاظ زبانی مسئله آسان بود و به چونشدند،  صداهمسرعت در آمریکای التین به

، آشنایی با محیط فرهنگی، ترمهم یال دوم جا مفصل و مشروح بود. دلیفکری و رخدادهای جاری در آن
های ترین جنبشیکی از نوآورانهعنوان بهست. حتی زاپاتیستاها، و الگوهای جنبش انقالبی ،های سازمانیفرم

تشخیص و سنتی های قابللب برای براندازی( فرمی خود را در نسبت با )و اغغالب مبارزههای اخیر، سال
 اند.ی دهقانی تعریف کردهبارزههمچون جنبش چریکی و م

از هدف حاکمیت ملی به هدف خودآیینی گذار اوجاالن  لهکه عبدالدارد  ایاندازهبی اهمیت، موربه با
دارد(. این گذار یک نوآوری ی زاپاتیستاها شباهت )چیزی که در واقع به برنامه دهدپیشنهاد میرا دموکراتیک 

ی کسانی که به دنبال همهست. بخشی ملیرهایی اتهای مبارزاز سنتست؛ عزیمتی مهم و معنادار واقعی
با آن دموکراتیک را مطالعه کنند و  باید مفهوم و عمل  خودآیینی   بخش در هر جایی هستندهای رهاییپروژه

 درگیر شوند.

 صورتکه شاید بتوان  های روژآوا وجود داشتهنقدهایی هم بر کانتون
یی در مورد گراطور باید با خطرات جزئیخالصه کرد: چه طوراینرا شان کلی

طور باید این مبارزه و مقاومت محلی رویارو شد؟ چه های کردکوبانی و مسئله
های فرم در موردهایی هم همچنین نگرانی را رو به بستری جهانی گشود؟

اند جا سعی کردهآندانیم که فعاالن می ، اگرچهجا وجود داردسازماندهی در آن
و پدرساالری و  از بین ببرندو مرد را  های زنمراتب بین میلیتانتسلسلهمثالً تا 

 . کنندواژگون مردساالری را 

های های اخیر چرخهبینم. ما در سالهای محلی و جهانی نمیبین مبارزه تضاد ضروری گونهمن هیچ
« سرایت»فرایند  جوریکی واسطههای محلی و خاص بهتها مقاومایم که در آنمتعددی از مبارزه را دیده

و  ،رسمیت شناختند، اقتباس کردند ها، آمال، و اعمال یکدیگر را بههرجایی مفهوم پخش شدند و فعاالن  
آغاز  1122و مصر در اوایل هایی که در تونس ی مبارزهتغییرشکل دادند. برای مثال، این مسئله در مورد چرخه

های خود را در . نخست در اسپانیا، سپس در یونان، و بعد در ایاالت متحده فعاالن کمپکندصدق می شد
کم تا همان چرخه دستهای شهر به این اشتیاق برپا کردند که نوع جدیدی از دموکراسی را بیافرینند. میدان

 موضوعات   شدن  ین چرخه با ترکیبهای ترکیه و برزیل ادامه پیدا کرد. و در سرتاسر او جنبش 1122تابستان 
را دارد،  اشویژه خصایصی محلی هر مبارزهایم. به بستری جهانی طرف بوده شانیافتنملی یا محلی با بسط

 کنند.ارتباط برقرار میبا همدیگر شکلی گسترده وجود دارند که به هم محوری هاییعملها و اما مفهوم

انتقال را  شبیاموزند و محتوایروژآوا  از به حد کافی جادر همهفعاالن  که به همین خاطر امیدوارمدقیقًا 
تاثیرگذار  هم ی دیگرهاا در محلهنکنند تا آ «ترجمه»را ش هایها و عملیب بتوانند مفهومترتتا بدین دهند
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و  ،هامسئله ها،حساسیت باشند ــ و مرادم از ترجمه فقط تبدیل  زبانی نیست، بلکه همچنین اتخاذ و اقتباس  
 های یک بستر اجتماعی متفاوت است. امکان

هایی که برای گرییا آزمون شدها اشاره های جنسیتی به آنمراتبسلسله رابطه باهایی که در نوآوری
بخش خواهند بود. ارتباط و قطعًا مهم و الهام انداجتماعی پدرساالرانه رخ دادههای کردن  نسبتواژگون

 ند.اهای مبارزهچرخه آفریدن   ترجمه کلید  

کنی و اینکه گوش می« شمال جهانی»وقتی به رهبران سیاسی کشورهای 
های مهاجرتی را در گویند، وقتی سیاستی صلح و رونق سخن میچگونه درباره
جنوب »ورهای اصالً کشها آن سوبینی، انگار از یک ها میکشورهای آن

های اند تا جنگ و دیگر سویهموفق بوده ربینند و از سوی دیگرا نمی« جهانی
 مورد طرح حاال پرسشجا صادر کنند. تاریک بازتولید کاپیتالیستی را به آن

در  9191ای در گرایان غرب است. رودی دوشکه در مصاحبهچپ درمورد
اگر آلمان غربی »بود که  ی مسلحانه جواب دادهی مبارزهپاسخ به سوالی درباره

کند، ما جنگ را به داخل کشور  شرکتدر هرگونه جنگ امپریالیستی 
تک، با های هایحاال، با وجود پهبادها و دیگر اسلحه« کشانیم.خودمان می

های نظر آشکار است که قدرتهای افراطی و ضدکمونیستی، بهتأمین مالی گروه
هستند تا با سیار دورتر جنگ به قلمروهایی بغربی در حال صدور 

قبال این کله بزنند. پس چرا پاسخ چپ در تر سروهای خود راحتآنتاگونیسم
 پرسشعالوه بر این، و در این بین،  ؟ای ضعیف بودهندهشکل آزاربه مسئله

موقعیت  در موردی موضع نگری و شما درباره آید کهپیش می همدیگری 
در قبال تان : آیا نظریهاستمبارزه در آن های جدید کنونی کاپیتالیسم و فرم

و اروپامحور  غفلت نکردهیا تحریر  ،های جدید مبارزه در گزی، کوبانیفرم
 ؟ است نبوده

ی جنگ باید جدا کنیم. درباره همی جنگ و اروپامحوری را از بهتر آن است که این دو پرسش درباره
که عهد بستند و  کسانیکنم؛ را ستایش می 2791ی در دهه گرسلطهبگویم که من تعهد فعاالن کشورهای 

تو رودی دوشکه را های امپریالیستی همچون جنگ ویتنام را به خانه بیاورند. تالش کردند تا خشونت جنگ
دید. اما من قانع  همدر ایاالت متحده « وتر آندرگروند»نزد را توان همین استراتژی ، و خب میمثال زدی

ش شود. از سوی دارم که امروز هم موفقیتی نصیب باشد و شک موفق بوده 2791ام که این استراتژی در نشده
جنگ علیه »ای در ایاالت متحده و اروپا علیه طلبانههای عظیم و غیرخشونتجنبش 1119تا  1112دیگر، از 

ها هم تاثیری ، اما برایم روشن نیست که آیا آناشتندهای افغانستان و عراق و غیره وجود دو جنگ« ترور
تواند ها میها و عملای قرار داریم که معلوم نیست کدام استراتژیبه نظرم، ما در دقیقه. داشتند یا نه

طور موثری به چالش بکشد. این حرف کم بهیا دست ند متوقف کنداهای با شدت کم و زیاد را که در راهجنگ
فکر  اتفاقاً  آید. نه،گویم هیچ کاری از دست ما برنمیام و میزنم که انگار تسلیم واقعیت شدهنمی را از آن رو
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های ابداع ابزارهای موثر برای مبارزه با ماشین گرسلطهی اصلی فعاالن معاصر در کشورهای وظیفه که کنممی
 ست.کاپیتالیستی جنگی

های مرتبط با های اندیشه، و دانشهای فکری، شیوهسنت خب، بله، ی اروپامحوری...درباره
زندگی « جنوب جهانی»آفرین هستند ــ همچنین برای کسانی که در ی ما چالشاروپامحوری برای همه

 فعاالن روشنفکر طورهمین وگرا تصریح کرد که بخش اعظمی از فعاالن و روشنفکران چپکنند. اما باید می
ها در جنوب جهانی قرار دارند و از دهه است که تحت تاثیر مبارزه الی بیش از یکدر اروپا و آمریکای شم

و عمل در جنوب نیست، بلکه نظریه در شمال به معنای ابدًا  شوند. این مسئلهها هدایت میطریق آن
دل  بخشی که ازهای رهاییهای مفهومی و عملی مبارزهست برای درگیرشدن با و آموختن از نوآوریتالشی

آزمایشگاه  یک عنوانبهها بر آمریکای التین چشمطور که قبال گفتم، همانجنوب جهانی سربرآوردند. 
ی ها از تحریر تا گزی نیز محل تمرکز همهی مبارزهاند، اما چرخهسیاسی نوآورانه و نیرومند تمرکز کرده

ام بیشتر این است که دغدغه خواهم مسئله و چالش اروپامحوری را کمرنگ کنم، امابود. نمی هاچپ
شکل جمعی ساخته ها بهی یکدیگر که در جریان جنبشهای مفهومی و عملجا از نوآوریروشنفکران همه

 نظر یک اصل سیاسی مهم امروز است.شناختن اولویت جنبش از این مرسمیتبهبیاموزند.  اندشده
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