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چکیده
یادشده را در ژئوپلتیک شکننده خاورمیانه ،عملیاتی مینماید .نظر به مرزهای تصنعی حاصل از توافقنامههای اوایل

قرن بیستم و سیالیت قومی در مرزهای کشورهای مزوپوتامیایی ،تعارض هویتی  -سرزمینی باعث جدلی اساسی

بین ساختارها و کارگزاران (کنشگران غیردولتی) شده که این تعارض ،آنتروپی ژئوپلتیک در منطقه را به دنبال داشته
است P.K.K .بهعنوان یکی از احزاب فراگیر سیاسی  -نظامی در منطقه مزوپوتامیا با توجه به سابقه مبارزاتی نرم-

سختافزاری خود بهخصوص پس از حمالت گروههای تروریستی به عراق و شام ،خود را در مقام یک کنشگر

منطقهای ،به جغرافیای بینالنهرین شمالی تحمیل کرده است که البته این کنشگری ابعاد هویتی و سرزمینی داشته

در مفهوم سوژگی سیاسی ،زمانی که ساختارها با فروپاشی مواجه میشوند ،هژمونی گفتمانهای حاکم به چالش
کشیده شده و سوژهها بهعنوان عامالن سیاسی ،مشغول کنش در فضاهای تجزیهشده میگردند .این مقاله عالوه بر

مفهومسازی سوژگی ژئوپلتیکی ،با تحلیل چرایی چرخش سیاستی در حزب کارگران ،با نگاهی تحلیلی  -توصیفی

به اثبات فرضیه سوژگی ژئوپلتیکی این حزب میپردازد.

واژههای کلیدی :سوژگی سیاسی ،سوژگی ژئوپلتیکی ،ساختارهای ژئوپلتیکی ،P.K.K ،برندسازی ژئوپلتیک
1.r.a.poor312@gmail.com
2. rehim.ghaderi@yahoo.com
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و با سمپاتی کردهای منطقه همراه بوده است .برخالف موقعیت سوژگی که ساختارها بر سوژهها مسلط هستند،

سوژگی ژئوپلتیک حزب کارگران کردستان ترکیه در...

گرچه مفاهیم سوژگی سیاسی و موقعیت سوژگی ،ریشه در جامعهشناسی سیاسی دارند ،ولی این تحقیق ،مفاهیم

مقدمه

از ابتـدای دهـه  1990و تغییـرات در سـاختار سیاسـی خاورمیانـه ،خیـزش ( P.K.Kحـزب
کارگـران کردسـتان ترکیـه) و مبـارزه آن بـرای تشـکیل یـک دولـت مسـتقل کـرد و ایجـاد

سـوژههای سیاسـی متمایـز ماننـد منطقـه اقلیـم کردسـتان ،بـه بینالمللی شـدن مسـئله کرد
منجـر شـد .در ایـن راسـتا ،سیاسـت خارجی ترکیـه در منطقه ،عمیقـ ًا متأثر از مسـئله کردها
و  P.K.Kاسـت ( .)Todorova , 2015,114بـه عبارتـی تمامـی کنشهـای ترکیـه در منطقـه

بینالنهریـن ،ابعـاد کـردی دارد (عبدالهپـور.)1393 ،

خاورمیانه ،امروز باید بهدرستی فهمیده شود .منطقهای که خاستگاه ادیان الهی ،مهد تمدنها و

دارای جغرافیایی خالق است ،امروزه صحنه نبردهایی شده که خاستگاه ایدئولوژیک  -ژئوپلتیک

دارند که این موضوع عالوه بر کسب هژمونی منطقهای در راستای هژمونی منطقهای است.
میدانهای فرامنطقهای زئوپلتیک نیز برای کنشگری حداکثری خود ،فضای منطقه خاورمیانه را
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پرتنش کردهاند .از سویی عالوه بر تحلیل ژئوپلتیکی جنگهای نیابتی که البته پارادیمی کالسیک
در تحلیل معضالت خاورمیانه است ،در سالهای اخیر کارگزاران ژئوپلتیکی در منطقه به وجود
آمدهاند که ساختارهای ژئوپلتیکی منطقه را دستخوش تغییراتی در سیاستهای ژئوپلتیکی خود

سال پنجم  ،شماره چهارم ،زمستان1394

کردهاند .این کارگزاران ژئوپلتیک بر ژئوپلتیک شکننده مناطق قومی ،سوار شده و جغرافیا و

سرزمین را با توجه به ضعف دولت  -ملتهای کالسیک ،در اختیار میگیرند .کولوسف ضمن

اینکه از شبهدولتها بهعنوان منادیان ژئوپلتیک پست مدرن به لحاظ گفتمانی بودن آن یاد میکند،
بر این باور است که حفرههای تاریک شبهدولتها ( )pseudo stateاغلب در محل تالقی بین

امپراتوریهای سابق و تمدنها و نیز نواحیای که جمعیتی مختلط با پیچیدگیهای خاص قومی

دارند ،رخ میدهد ( .)Kolosov,1999 : 6بنابراین سوژگی ژئوپلتیک بر لبه ساختارهای معنایی و

یک سوژه ژئوپلتیکی در دهههای اخیر با ایدئولوژی فراگیر خود سایر کشورهای دارای اقلیت کرد

را نیز مورد خطاب قرار داده است .به دنبال تحوالت جهان عرب و آنارشی ژئوپلتیک حاصل از

ظهور گروه داعش P.K.K ،و شاخههای کردستانی آن مانند کردهای سوریه و کانتونهای موجود

در آن بهعنوان کارگزاران ژئوپلتیک ،کدها و بینش ژئوپلتیکی متفاوت از ساختارهای ژئوپلتیکی

کالسیک و مستقر را تعریف کردهاند که ساختارهای مذکور را تحت تأثیر قرار داده است .حزب
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سرزمینی این مناطق شکل میگیرد و بستر مناسبی برای تعارض و ستیز است P.K.K .بهعنوان

کارگران کردستان ترکیه در دهه  1970میالدی پایهگذاری شد .اين مقاله درصدد نشان دادن تبیین

مفهوم سوژگی سیاسی از منظر ژئوپلتیک است P.K.K .بهعنوان یک سوژه ژئوپلتیک به دنبال

تحوالت خاورمیانه شمالی بر لبههای متزلزل ساختارهای ژئوپلتیک ،ایجاد و به منزله یک کنشگر،
ساختار و موقعیت سوژگی ژئوپلتیک ساختارهای گفتمانی حاکم را دچار چالشی اساسی کرده

است .به عبارتی دیگر زمانی که گفتمانهای مسلط ژئوپلتیک دچار ضعف میشود ،زمینه ظهور

سوژه ژئوپلتیک و مفصلبندیهای جدید فراهم میآید .در واگرایی گفتمانهای ژئوپلتیک که
توأم با آشوب ژئوپلتیکی است ،سوژه ژئوپلتیک با احساس بحران سرزمینی ،تالش میکند از

طریق مفصلبندی جدید و تعیین هویت با گفتمانی متفاوت ،هویت ،سرزمین و فضا – مکان
خود را بازسازی کند P.K.K .با توجه به نکات گفتهشده با مفصلبندی جدیدی از هویت،

سرزمین و تاریخ کردها ،بعدی منطقهای را در دستور کار سیاستی خود قرار داده است.
مبنای نظری تحقیق:

سوژگی ژئوپلتیکی :P.K.K

در منطقه خاورمیانه نظر به مرزهای تصنعی حاصل از توافقنامههای اوایل قرن بیستم و

جدل به آنتروپی ژئوپلتیک در منطقه انجامیده است .به دنبال تحوالت جهان عرب و آنارشی

ژئوپلتیک حاصل از ظهور گروه داعش ،قومیتهایی مانند حوثیها در یمن ،کردهای سوریه

و کانتونهای موجود در آن و از همه مهمتر کردستان عراق با پیشینه یک حکومت دو فاکتو،

بهعنوان کارگزاران ژئوپلتیک ،کدها و بینش ژئوپلتیکی متفاوت از ساختارهای ژئوپلتیکی

طور کلی مدل ساختار  -کارگزار در ژئوپلتیک در پی چیرگی برشی وارگی کارگزاران است

( .)cederman,2002این مدل در تحلیل خود ضمن اصالت به ساختار ،کارگزاران ژئوپلتیک

را مصدر تغییرات گسترده به منظور قبض و بسط ساختارهای ژئوپلتیکی میداند .برخالف

نظر بعضی از محققان «زمانی که ساختار ژئوپلتیکی دچار تزلزل و فروپاشی میشود ،فرایند
جدیدی برای استقرار ساختار بعدی آغاز میگردد» ،این تحقیق ،تحلیلی متفاوت و سوژهمحور
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کالسیک و مستقر را تعریف کردهاند که ساختارهای مذکور را تحت تأثیر قرار داده است .به
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سیالیت قومی در مرزهای کشورها ،تعارض موصوف باعث جدلی بین میدانهای ژئوپلتیک
شده که این میدانها ،توأم ًا ،ساختارها و کارگزارهای ژئوپلتیک را در خود جای دادهاند و این

فصلنامه علمی -پژوهشی

را ارائه میکند .از منظری گفتمانی باید گفت ،به دنبال فروپاشی ساختار ،نه ساختار جدید
بلکه عامل انسانی و یا کارگزار در میدان بازی کنشگری میکند؛ حالتی که از آن بهعنوان

موقعیت سوژگی و سوژگی سیاسی یاد میشود .موقعیت سوژگی به احاطه گفتمان هژمون
(ساختار ژئوپلتیک) بر سوژهها و اضمحالل آزادی عمل آنها در درون نظام معنایی گفتمان

اشاره میکند .بنابراین از آنجا که گفتمان حاکم ،هویتها و روابط اجتماعی و همهچیز را

تعیین میکند ،هویت سوژه نیز در درون گفتمان معین میشود (عبدالهپور و دیانت،1395 ،

 .)70مفهوم سوژگی سیاسی (کارگزاری ژئوپلتیک) ،روی دیگر سکه است که در آن افزایش

بیقراریهای اجتماعی موقعیت یک گفتمان را در معرض تزلزل و زوال قرار میدهد ،سوژه

بهعنوان عامل سیاسی یا کارگزار دست به عمل سیاسی میزند و هژمونی گفتمان حاکم را به

چالش کشیده ،نظم مورد نظر خویش را بر جامعه و گفتمان حاکم میکند .در این موقعیت

سوژه از آزادی اراده و استقالل برخوردار است .در این شرایط آنومیک ،سوژهها (کارگزار)
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برای گفتمان (ساختار) تصمیمسازی میکنند و خالقیت ،نوآوری و اسطورهسازی سوژهها از
ورای هژمونی و هیمنه گفتمان ظهور می-یابد؛ لحظهای که میتواند تاریخ دیگری را برای

جامعه رقم زند .با حاکمیت اسطوره و عینیت یافتن گفتمان ،لحظه کسوف و به محاق رفتن

سال پنجم  ،شماره چهارم ،زمستان1394

سوژه در موقعیت سوژگی آغاز میشود .در این نگاه ،الکال و موف برای عامل انسانی در

ل هستند و او را
تحول و ایجاد دگرگونی خارج از چارچوب گفتمانها نقشی تعیینکننده قائ 
اسیر ساختارهای اجتماعی نمیدانند (الکال .)61 ،1990 ،بنابراین و در این نگاه ،کارگزارهای

ژئوپلتیک با به چالش کشیده شدن ساختارهای ژئوپلتیک ،دست به کنشگری زده و در لحظه

کسوف ساختارها ،نه ساختارهای جدید بلکه کارگزارهای جدید ژئوپلتیک به وجود میآیند
(عبدالهپور و دیانت .)70 ،1395 ،شکل ذیل تعامل و تقابل حزب کارگران کردستان ترکیه را
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با سایر ساختارها و کارگزارهای خاورمیانه نشان میدهد (همان.)71 ،

به طور کلی قدرت بیشتر یک دولت در سلسله مراتب بینالملل با توانایی ساختن

کدهای ژئوپلتیکی آن کشور و در مقیاسهای منطقهای و جهانی در ارتباط است (& flint

 .)Taylor:2007در خصوص  P.K.Kو مناطقی که این حزب و اندیشههای آن استعدادی
هژمونیک دارد ،مشکل است بگوییم که این حزب ،واجد کدهای ژئوپلتیکی در مقیاسهای

محلی ،ملی ،منطقهای و جهانی است .با وجود این ،کدهای ژئوپلتیکی این حزب با توجه
به کنشگری آن در کردستان عراق و سوریه و مشخص ًا کانتونهای شنگال ،کوبانی و عافرین
مستقیم ًا با کدهای منطقهای و جهانی و کشورهای همسایه کردستان عراق به دو دلیل زیر در

ارتباط هستند:

 -اهمیت استراتژیک کردستان بزرگ و کدهای ژئوپلتیک میدانهای محاط بر آن

 -اهمیت یک کردستان بزرگ در بینش ژئوپلتیکی کردها

بنابراین تغییرات در کدهای ژئوپلتیکی منطقهای و جهانی کشورهای همسایه ،به تغییرات

در کدهای ژئوپلتیک محلی کارگران کردستان ترکیه منجر میشود .در نمایی کلی میتوان

کدهای ژئوپلتیکی را بهعنوان سازه-های جغرافیایی ،منافع دولتهای دارای میدانی از فرهنگ

ژئوپلتیکی «اعلی» دانست که توسط نخبگان صورتبندی میشود .به دلیل کدهای ژئوپلتیکی
 -منافع کارگران کردستان ترکیه

 -دشمنان و متحدان کارگران کردستان ترکیه در ارتباط با منافع ملی آنها

 -راهبردهای سرزمینی سازههای منافع ملی کارگران کردستان ترکیه

رهبران کارگران کردستان ترکیه منافعشان را از طریق گفتمانهای هویتی در مناطق

کردنشین تبیین کردهاند .فراموش نکنیم  P.K.Kبهرغم نداشتن زمین برای چانهزنی ،فضا و
به وجود آوردهاند که این سازه گفتمانی که نه شبه-دولت است و نه دولت  -ملت ضعیف ،بر

فراز این دو مؤلفه ایستاده که به گونهشناسی جدیدی از کنشگران ژئوپلتیکی در آینده نیاز دارد.
عوامل تأثیرگذار بر کدهای ژئوپلتیکی P.K.K
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هویت را مورد هدف قرار داده و به این ترتیب یک سمپاتی منطقهای و بینالمللی را برای خود
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کارگران کردستان ترکیه باید جنبههای ساختن منافع این اقلیم را در سه سطح ذیل بیان کرد:

فصلنامه علمی -پژوهشی

منطقهای

شکست در ساختارهای ژئوپلتیک

کردستان بزرگ (ابعاد ژئوپلتیکی)

ملی

خودمختاری مدنی (کوتاه-مدت)
استقالل (بلندمدت)

کنفدرالیسم دموکراتیک در کشورهای بسط ژئوپلتیک در استانهای
دارای اقلیت کرد

تولید فضا

دیگر(قلمروخواهی)

سازه سرزمین ملی کردها در ترکیه

محلی

هژمونی حزبی در استانهای کردنشین

ترکیه

عوامل نمادین فرهنگی کردها

نضج قدرت اندیشهای و قدرت مادی
کردها

به طور مثال انگیزههای  P.K.Kبرای کانتون خودخوانده شنگال و رقابت با  PDKدر

کردستان عراق را میتوان به دالیل ذیل دانست:

 -رقابت برای برتری در مناطق «روژئاوا» (مناطق کردنشین سوریه) و تأثیرگذاری بیشتر

بر قلمرو سرزمینی کردستان سوریه

 -تأکید بر نقش منجی اقلیت مذهبی ایزدی در شنگال ( P.K.Kقائل به مشروعیت

بینالمللی برای خود است).
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 -مناطق ایزدینشین شنگال جای پای محکمی را برای  P.K.Kدر سیاستهای داخلی

منطقه اقلیم کردستان عراق باز کرده است.

گرچه مقامات  PDKهر گونه دخالت  P.K.Kرا در آزادسازی شنگال در نوامبر ،2015

سال پنجم  ،شماره چهارم ،زمستان1394

رد کردهاند ( .) Barzani, 2015

نخبگان کرد؛ تعارض و نمادها:

پ ک ک گرچه بهعنوان جنبشی چپ وارد عرصه کارزار سیاسی شد ،ولی مبانی تئوریک خود

را بر پایه واژگانی همچون هویت و شکاف قومی قرار داد ( .)tezcur , 2009قطببندی سیاسی

گرچه بعضی از محققان استدالل میکنند که ارتباط بین هویتهای قومی و کنش سیاسی

نمیتواند مفروضی اساسی در كنش سیاسی باشد ( .) yong,1976,11-13در طول هویت

قومی واژه مرزهای قومی نیز قرار میگیرد و در اینجا چالش عمده این است که چرا مرزهای

قومی درجه اهمیت باالیی را از زوایای متفاوت سیاسی دارند ( .)wimmer,2008,985هویت

بهعنوان یک دال مرکزی تنشآمیز در چالش مورد نظر با اهمیت و فرایند کریستالیزه شدن آن
نیز پویاست و اغلب به وسیله منافع شخصی نخبگان سیاسی به پیش برده میشود (fearon
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بر اساس هویت قومی نتیجه تقسیم جامعه به اکثریت و اقلیت است (.)horowitz,2000,80

 .)&laitin , 2000از سوی دیگر زوایای برجسته سیاسی یک شکاف قومی بر اندازه و حجم

گروههای قومی مرتبط ،اعم از اینکه آنها رقابت سیاسی داشته باشند یا نه ،متکی است( (�pos

 .) ner,2004بنابراین مرزهای قومی وقتی گروههای قومی بر همان منابع ارزشی خود تأکید
میکنند ،بدون مالحظه میدان منازعه فرهنگی فعال میشوند ( .)olzak,1992در خصوص

منابع ارزشی و کیفیت آن نیز اختالفاتی مطرح است .به طور مثال در نبردهای مسلحانه بین
پ ک ک و دولت ترکیه که ویژگیهای یک نبرد متقارن را داشت ،نبرد بر سر کنترل سرزمینی

و وفاداری جمعیت محلی بود ( .)kalyuas 7kocher , 2007بنابراین در اینجا فرضیه هویت

قومی ،عمل و وفاداری سیاسی ضعیف است ،زیرا خیلی از کردها با اینکه در گفتمان هویت

قومی پ ک ک قرار دارند ،اما به خاطر ترس ،منابع مادی و مذهب با دولت ترکیه متحد

میشوند ( .)tezcur , 2009تأکید بر اسالم به-عنوان پیوندی مشترک بین ترکها و کردها و
بستههای پیشنهادی دولت ترک به کردها ظاهرا ً بر هویت قومی رجحان دارد ،زیرا در دهه
 80دولت ترک با تشکیل گارد روستا از کردها ،آنتیتزی را در مقابل پ ک ک تشکیل داد

( .)beshe, 2006قومیت یک جنبه از شناخت خود و جنبهای برای به رسمیت شناختهشدن
در چشم دیگران است و این راهی است که افراد ،خود را با جامعه مرتبط میکنند؛ یعنی به
دوجانبه دارد که هم کالمیاست و هم عاطفی ( .)Ibidاز سویی گروههای قومی میتوانند

بهمثابه یک گروه ذینفع در جامعه عملکنند که میتواند مزایا و یا معایبی برای گروههای
عضو در مسائل اقتصادی و سیاسی داشته باشد .عامل مهم دیگر ،احساس و نماد معناداری

از قومیت است ،زیرا این عوامل یک احساس تعلق را بین جوامع از خود بیگانه به وجود

میآورد ( .)whahlbech 1991, 32مطابق گفته آالرت ( ،)Allardtمعیارها برای گروههای
ـ خودطبقهبندی ـ خودشناسی () self – categorization , self –identification

ـ نسب مشترک (واقعی و یا افسانهای) ()common descent, factual or mythical

ـ ویژگیهای فرهنگی خاص مانند زبان ()specific cultural triats

ـ یک سازمان اجتماعی برای تعامل (دیاسپورا با داخل) ()allardt & stark , 1981,43

گروههای قومی را نیز میتوان بهعنوان گروهی که اعضای خود را از گروههای دیگر
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قومی به شرح ذیل است:
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هنجارها و ارزشهای اجتماعی میپیوندند ( .)fishman , 1977,16بنابراین قومیت ساختاری
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جدا میدانند و مبتنی بر دین ،فرهنگ و یا زبان هستند ،تعریف کرد که شامل ملیگرایی،
قبیلهگرایی ،نژاد و یا کاستها هستند .عضویت در این گروهها از طریق انتساب خود و یا

خارج از مقوله خود ( ،)self & outside ascriptionصورت می-گیرد (;chandra 2012

 .)feron 2005; horwitz 1985بسیاری از گروههای قومی همگن نیستند و با توجه به دیگر

صفات قومی تقسیم میشوند .از سویی روابط بین الیههای مختلف هویت ممکن است

بهعنوان یک نتیجه از شرایط خارجی تغییر باشد (Gurr 1993; kalyvas 2003; Levine

 .)1997همان طور که چاندرا میگوید ( ،)chandra,2012افراد دارای یک موجودی ()Entity

از هویتهای قومی هستند که یک گروه بالقوه بر اساس تبار را تشکیل میدهند .یک هویت
خاص ،وقتی فرد ادعا میکند و یا آن را به خود اختصاص میدهد ،فعال است .اما فعالسازی

( )Activationو یا غیرفعال کردن ( )de activationرا میتوان با تغییر در جهان اجتماعی یا
ت تأثیر قرار داد؛ بنابراین فرایندها میتوانند در جوامع تقسیمشده فعال باشند
سیاسی افراد ،تح 
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( .)Alexsander De Juan 2012,9هویت ملی را میتوان نوعی احساس تعلق به ملتی خاص
دانست؛ ملتی که نمادها ،سنتها ،مکانهای مقدس ،تاریخ و فرهنگ و سرزمین مقدس دارند

( .)gilberno, 2001, 243آنتونی اسمیت هویت ملی را بازتولید و بازتفسیر پایدار ارزشها،

سال پنجم  ،شماره چهارم ،زمستان1394

نمادها ،افسانهها و سنتها می-داند که عناصر تمایزبخش هر ملتی هستند .به عبارت دیگر،

ن گونه نمادها و نشانهها ،با گروهی از انسانها که ملت
افراد به واسطه اشتراک داشتن در ای 
نام دارد ،پیوند مییابند ( .)smith , 2000, 18در اینجا نخبگان کرد برای متقاعد کردن مردم

به منظور حمایت از تعارضات خشونتآمیز ،به طور گستردهای از نظریههای نمادین مرتبط با
منابع ستیز و تعارض استفاده کردهاند .برای اهمیت رویکرد نمادین باید از ارزشهای فرهنگی،
اسطورههای تاریخی و نمادهای قومی و نیز ترسهای قومی ناشی از تهدیدات نمادهای قومی،

نخبگان در جریان رقابت و مبارزات خود برای کسب قدرت سیاسی به طرح اختالفات زبانی،

مذهبی و فرهنگی میپردازند و از آنها بهعنوان منابع جلب حمایت به منظور نیل به اهداف
سیاسی خود استفاده میکنند؛ بنابراین نخبگان قومی برداشتهای خود را از هویت قومی
شکل میدهند و تعریف متفاوتی از آن ارائه میکنند .از آنجا که نخبگان قومی در شکل دادن

به هویت قومی و بسیج اقلیتها فعالیت گستردهای دارند ،ناسیونالیسم قومی را باید حرکتی
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اسطورهها و ارزشها استفاده کرد ( .)oztalas , 2004در خصوص نخبگان باید عنوان کرد که

هدایتشده از باال دانست نه حرکتی از پایین؛ یعنی در سطح تودهها .به گفته کارل براون ،این
نخبگان در بسیاری موارد در پی تحریک و تشویق مداخله خارجی برمیآیند (carl Brown

), 1984, 58؛ بنابراین نخبگان قومی که فاقد منابع مالی ،نظامی ،استراتژیک و سیاسی کافی
هستند ،معموالً برای مبارزه با دولت مرکزی درصدد جلب حمایت خارجی برمیآیند« .فیرون

و الیتین» نیز در مقالهای با عنوان خشونت و سازههای اجتماعی هویت قومی با تمرکز بر
جامعهشناسی هویت ،هویت را یک دال مرکزی تنشآمیز میدانند که اغلب به وسیله منافع

شخصی نخبگان به پیش برده میشود .در اینجا باید از نقش نخبگان کرد در دیاسپورا و نیز

در نارضایتی هویتی ،سرزمینی یاد کرد .کاکس بر این اعتقاد است که دول هژمون برای بسط

قدرت خود ،با جذب نخبگان پیرامونی ،یکی از منابع بالقوه ضدهژمونی را در اختیار میگیرند،

برخی از انگارههای ضدهژمونیک را جذب و آن را با آموزههای هژمونیک خود سازگار
میکنند ( .)Cox,1981,1218در نگاه اندرسون ،ناسیونالیسم یک ایدئولوژی ذات ًا سرزمینی
محسوب میشود ( .)Anderson,1988,18ویلیام و اسمیت بر این اعتقادند که ناسیونالیسم،

مبارزهای همیشگی برای کنترل سرزمین است و از غفلت دانشگاهی دانشگاهیان از سازههای
ملی سرزمین انتقاد میکنند ( .)viliam & smith, 1982,502گرچه ناسیونالیسم معموالً بهعنوان
جمعی برای ارائه مرزهای یک کشور و سازوار با واحدهای حکمرانی ،تبیین میشود( (�Hech

 .)ter,2000,7از منظر گفتمانی نیز ناسیونالیسم بهعنوان یک عمل گفتمانی دولت  -ملت که
در یک قلمرو مستقل و متجانس با سرزمین ملی است ،در نظر گرفته میشود .واژه سرزمین
ملی نشان میدهد که هویتهای ملی ،مفاهیمی نسبت ًا مشتق از قلمرو و حس قوی ملتها را

برای یک قلمرو خاص در برمیگیرند ( .)white,2000,28دکتر باهار باسر در مقاله «دیاسپورا
ارتقای هویتی کشور زادگاه در دیاسپورای کرد و ترک در کشور سوئد اشاره میکند .در این

مقاله به زمینههای تشکیل دیاسپورا ،کشور مهمان بهعنوان سرزمین فرصتها برای دیاسپورای

کرد ،مواجهه نسل اول و دوم ترکها با کردها ،بسیج سیاسی و ساختار فرصتها برای کشور

مادری و پارادایم همانندسازی مقاومت در دیاسپورا پرداخته میشود .کوردین و جاکوب نیز در

همین راستا و در مقاله «استفاده دیاسپورای کرد از فیسبوک در شکلگیری پدیده ملتسازی»
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و تعارضات وارداتی» که در سال  2013به رشته تحریر درآمده ،به بسیج سیاسی معطوف به
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پیگیری خودمختاری ملی تعریف شده است ،ولی در تعاریف غنیتر بهمنزله یک طرح اقدام
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در سال  2008با خوانش مفاهیم کلیدی مانند دیاسپورا ،تاریخ و هویت کردها ،ارتباطات

رسانهای در دیاسپورای کرد ،دیاسپورای دیجیتال ،جستوجوی هویتی در فضای مجازی و
استقالل هویتی کردها را با استفاده از ابزارهای مجازی مانند فیسبوک به تصویر میکشند.

اوزلم گالیپ در رساله دکتری خود با عنوان «موطن و هویت در گفتمانهای ادبی و دیاسپورای
کردهای ترکیه» در سال  2012در دانشگاه اکستر ،هویت ملی کردها ،مفهومسازی مکان ،موطن

و جنبههای اساسی هویت ،هویت و دیاسپورای کردها ،دیاسپورا بهمثابه یک فضای موقت،
جهت سیاسی و ایدئولوژیکی در رمانهای کردی در دیاسپورا و ایماژسازی هویت کرد در

غربت را بررسی میکند ( .)Galip, 2012بهعالوه با توجه به فرهنگ دیاسپورا ،میتوان این

مؤلفه را متغیر تأثیرگذار در نوعی سمپاتی کردهای اروپا نسبت به  P.K.Kقلمداد کرد .به طور
کلی میتوان فعالیتهای دیاسپورا را حمایتهای سیاسی از جنبشهای شورشی و ارسال
منابع مادی و معنوی به سرزمین مادری دانست و از همین منظر است که برای محققان فهم
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گروههای دیاسپورا در ستیزهای امروز بسیار مهم است ( .)Baser & swain ,2008بهعالوه

یکی از عوامل اصلی نضج ناسیونالیسم در دیاسپوراست  ) Curtis , 2005). P.K.Kدر دهه
 1980نیروهای خود را به اروپا و مشخص ًا آلمان اعزام ،و حامیان جدیدی را از بین کارگران

سال پنجم  ،شماره چهارم ،زمستان1394

حاال سیاسیشده انتخاب کرد ( .)Basesr,2012,5در آغاز دهه  90میالدی درگیری بین P.K.K

و گرگهای خاکستری وارد مرحله جدیدی شد .دوران کالکان از رهبران  P.K.Kدر خصوص
راهبردهای دیاسپورای کرد در اروپا بیان میدارد که اقدامات دیاسپورا کام ً
ال ریشهای است،
زیرا حزب وارد یک جنگ تمامعیار با ترکیه شده است .بنابراین ایجاد و بسط ملیگرایی قومی

جوامع خاورمیانهای در جوامع غربی و ارسال اندیشههای نو به وطن مادری ،از اهمیت شایانی

در جامعهشناسی قومی برخوردار است .ناسیونالیسم در دیاسپورا تئوریزه و در وطن ،پراکتیزه

قومی میگذارند (عبدالهپور و زیباکالم.)115 ،1393 ،

تغییر در خط مشیهای ترکیه اردوغان و کارگران کردستان ترکیه

در آوریل  P.K.K ،2002نام خود را به شورای دموکراسی و آزادی کردستان کادک و سپس

در نوامبر  2003به شورای خلق کردستان (کنگره گه ل) تغییر داد (Intelligence Review
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میشود .بنابراین جوامع دیاسپورا تأثیر بسیاری بر گفتمان ،سیاستهای سرزمینی و تعارضات

 . ), 1 June 2004این تغییرات نام تا حدی تالش برای گریز از ممنوعیت بینالمللی بود،
ولی در عین حال نشا ن از اختالفات داخلی نیز داشت و تغییر به سمت رویکردی عاری از

خشونت از طریق برخی چهرههای راهبردی  P.K.Kرا گزارش میکرد (.)Howard , 2003

دوران کالکان از اعضای برجسته  P.K.Kدر خصوص تشکیل کنگره آزادی و دموکراسی
کردستان میگوید کادک یک خط ایدئولوژیک سیاسی است .در درون کادک با اساس گرفتن

این خط فکری ،نهادهای مختلف وجود دارد ،اما هر کدام از آنها متناسب با شرایط مکانی

که در آن قرار دارند سازماندهی را توسعه میدهند .در این چارچوب ،با در نظر گرفتن

فضای دموکراتیک  -قانونی مناطقی که کردها در آ ن حضور دارند باید ساختار دموکراتیک را
توسعه دهند و تشکیل کادک نیز در این راستا صورت گرفت (کالکان .)28 ،1381 ،بنابراین

ارزیابی دولت ترکیه که  P.K.Kسازمانی تروریستی است و اگر اسم خود را عوض کند ،در

اصل چیزی تغییر نمیکند بیمعنی خواهد بود (همان) .ترس ترکیه از خط فکری ملیگرایی
آن سرچشمه میگیرد .کادک با تجزیه ترکیه ،عراق ،سوریه و ایران کاری ندارد ،بلکه مشغول

متحد کردن خاورمیانه تقسیمشده است .در نتیجه کادک به اتحاد میاندیشد .بر این اساس

گرفته است (همان .)31 ،در پی چند دور مذاکره دولت با  ،P.K.Kکه به دنبال روی کار آمدن

حزب عدالت و توسعه صورت گرفت ،و شکست فرایند صلح P.K.K ،در 12آگوست 2012

مبارزه مسلحانه خود را در منطقه شمدینلی در یک استان بهشدت ملیگرا و طرفدار حزب و

در مجاورت مرزهای ایران و عراق آغاز کرد .از طرف دیگر نیز همزمان با تغییرات ساختاری
 ،P.K.Kپروژه دموکراتیزاسیون در ترکیه  1999-2004شروع شد .بازه زمانی مورد نظر یکی

برای عضویت در اتحادیه اروپا اعالم شد .پارلمان ترکیه قانون اساسی را در اکتبر 2001
اصالح و هشت بسته پیشنهادی را از فوریه  2002تا جوالی  2004تصویب کرد .این بستهها
عالوه بر فسخ مجازات اعدام ،بر آزادسازی احزاب ،مطبوعات و آموزش به زبانی غیر از

زبان ترکی تأکید کرده بود .تحلیل سیستماتیک روزنامه-های ترکیه از این قوانین ،آن بود که

هویت کردی بهعنوان یک هویت جدا از ترکها به رسمیت شناخته شده است (sommer,
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میگوید که در راستای استراتژی اتحاد خاورمیانه دموکراتیک هم ه مشکالت خاورمیانه را به
شیوه دموکراتیک حل خواهد کرد .کادک حرکتی است که تمام ًا بر اساس این استراتژی شکل
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 .)2005همچنین به موجب قانون ،اعضای رده پایینتر  P.K.Kدر سالهای  1999و  2000و
 2003مشمول عفو قرار میگرفتند .در سال  2005اردوغان در سفری به دیار بکر اعالم کرد

که «مسئله کرد مسئله من است» ،اما موقعیت نه چندان مستحکم حزب عدالت و توسعه در
مواجهه با نیروهای سکوالر  -ناسیونال از یک سو و نیروهای پشت پرده سیاست در ترکیه و

بهخصوص سازمان نیمهمخفی ارگنه کون و ارتش ،نگذاشت این خواست با گامهای مستحکم
پیش رود ( .) romano , 2006حزب عدالت و توسعه در جریان انتخابات سال  2005با کسب

رأی فراوان در مناطق کردنشین و پر کردن حدود  70کرسی پارلمان از کردهای عضو خود،

این جسارت را یافت که به حل مسئله کرد بپردازد .با شروع روند گشایش دموکراتیک ،حزب
عدالت و توسعه عم ً
ال گام در راهی نهاده است که برای آن نمیتوان بازگشتی متصور بود.

شروع این روند در عین حال که با امیدهای فراوان از سوی مراجع چپ و دموکراتیک مورد

حمایت قرار گرفت ،همزمان با انتقادات و خصومتهای فراوان از سوی گروههای دست
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راستی و افکار عمومی ترکیه همراه شد .شاید فشار این گروهها ابتکار عمل را از اردوغان
بگیرد .در این راستا حزب عدالت و توسعه سعی کرده است علیرغم سیاستهای متناقض
خویش ،توجه نیروهای مسلح  P.K.Kرا به خود جلب کند و با تشویق آنها به بازگشت به

سال پنجم  ،شماره چهارم ،زمستان1394

شهرها ،اندک موفقیتی نزد مخالفانش به دست آورد .از این رو در همان اوان شروع پروژه

گشایش دموکراتیک ،در رسانههای ترکیه عفو مشروطی برای بازگشت اعضای  P.K.Kاعالم

شد که بر اساس آن کسانی که در خشونتها مسئولیتی نداشتهاند تا سه ماه حبس میشوند،

افرادی که در درگیریها شرکت کردهاند تا پنج ماه و دیگر اعضای ارشد حزب از سه تا پنج
سال زندانی خواهند شد (.)camal , 2009

در سال  2012رجب طیب اردوغان فاز جدیدی از صلح را با  P.K.Kگشود و اوجاالن نیز
در مارس  2013دستور آتشبس یکجانبه را صادر کرد و نیروهای  P.K.Kاز ترکیه خارج

شدند و به کوهستان قندیل رفتند .در سال  2013پارلمان ترکیه چارچوب قانونی را برای
مذاکرات با کردها تصویب کرد ( .)Reuters, 10 July 2014در ژوالی  2015با توجه به

مسائل منطقهای و ظهور قویتر داعش در مناطق کردنشین و اقدامات فراسرزمینی ،P.K.K
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ترکیه و  p.k.kبهعنوان سوژه ژئوپلتیک:

همچنین اقدام تروریستی داعش در شهر سوروج که به کشته شدن کردهای حامی مبارزان
کوبانی انجامید و متعاقب ًا کشته شدن دو نیروی پلیس ترک مرتبط با داعش توسط ،P.K.K

فرایند صلح از سوی اردوغان تمامشده اعالم شد (.)Human Rights Watch, 18 April 2011
از میان کارگزاران ژئوپلتیکی منطقهای ،ترکیه بیشترین خصومت را در برابر حزب کارگران

کردستان دارد .ترکیه نگران خطی است که در سالیان اخیر بین ( PYD/pKKحزب کارگران

کردستان ترکیه/حزب اتحاد دموکراتیک کردستان سوریه) به وجود آمده است .این دو گروه

از اندیشههای اوجاالن الهام میگیرند و در بعد نظامی نیز به منطقه کوهستان قندیل وابستهاند،

زیرا آموزش ایدئولوژیک/نظامی این دو گروه واحد در آن مناطق صورت میگیرد .در حالی
که هدف  P.K.Kرسیدن به خودمختاری دموکراتیک و حقوق سیاسی و فرهنگی بیشتر برای

کردها در ترکیه است ،کردهای سوریه در پی تحکیم قدرت و ارتباط بین سه کانتون کرد

در سوریه و یک کانتون کرد در شمال عراق (شنگال) است که کریدوری از عراق به قلمرو

 PYDمحسوب میشود .مقامات ترک همیشه  P.K.Kو  PYDرا معادل یکدیگر میدانند .در

دیدار صالح مسلم رهبر  PYDاز آنکارا در  26ژوالی  ،2013وی به مقامات ترکیه قول داد
که کردهای سوریه بخشی از حاکمیت ارضی سوریه باقی خواهند ماند .با این حال اضافه کرد
سوریه یک امر محتوم است .کمی پس از آن و علیرغم مخالفت ترکیه با تأسیس یک دولت

کردی همراه با  ،P.K.Kکردهای سوریه تحت زعامت  PYDبه طور رسمی تأسیس سه

کانتون جزیره ،کوبانی و عافرین را اعالم کردند ( .)Gunter,2015,108کارگزاری ژئوپلتیکی
 PYD/PPKعالوه بر تعارض با ساختارهای ژئوپلتیک منطقهای با کارگزاران ژئوپلتیک دیگر

در منطقه نیز درگیر است؛ به طوری که خط  PYD/PKKعالوه بر درگیری با داعش در

خود در مرزهای کردستان سوریه مقابله کردند و این در حالی بود که این نبرد ،یک مبارزه
ژئوپلتیکی صرف برای کارگزاران و نه ساختارهای ژئوپلتیکی بود .با این همه در خصوص

کارگزاری  PYD/PKKمیتوان به موارد ذیل اشاره کرد:

 -ازسرگیری جنگ بین ترکیه و  P.K.Kبه دنبال پیروزی  AKPدر انتخابات نوامبر ،2015

خطر سرایت جنگ به شمال سوریه را به همراه دارد.
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تا زمانی که هرج و مرج در سوریه وجود دارد ،نیاز به ایجاد یک دولت موقت برای کردهای
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 -فروپاشی روند صلح دموکراتیک بین  P.K.Kو دولت ترکیه میتواند به تنش بین

گروههای کرد عراقی و خاصه  PUKو  PDKمنجر شود که این تعارض در راستای منافع
گروههای تندرو اسالمی است؛ گرچه در کردستان عراق  ،PDKموقعیت مسلط و نه هژمونیک
را به خوداختصاص داده است (.)Bozarsaln,2010,11

 -ساختارهای ژئوپلتیکی منطقهای و فرامنطقهای باید نقش سازنده  PYDرا برای ثبات در

مناطق شمالی سوریه و مبارزه علیه گروههای تندرو بپذیرند.

 -قدرت گرفتن خط  PYD/PKKدر مزوپوتامیا باعث مرزبندیهای جدید ژئوپلتیکی و

تعامالت/تقابالت جدید بین ساختار/کارگزارهای ژئوپلتیکی در خاورمیانه میشود که این
موضوع صفبندی ساختارهای ژئوپلتیک جهانی را نیز به همراه دارد (.)SALIH,2015,2

مقامات ترکیه بارها اعالم کردهاند که  PKKمعادل  YPGبوده ((Erdoğan, Hurriyet, 19

 .October 2014در این راستا ترکیه سه انتظار از  PYDدارد:
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 -همکاری نکردن با رژیم اسد

 عدم تشکیل یک دولت دوفاکتو در شکل مذهبی و یا قومی -تعهد کردهای سوریه برای امنیت مرزهای ترکیه.

سال پنجم  ،شماره چهارم ،زمستان1394

بنابراین به علت عدم تحقق مطالبات فوق ،و حمایت جامعه بینالمللی از  ،PYDترکیه نه

از طریق نیروی نظامی ،بلکه از طریق یک سیاست خصمانه و آنتاگونیستی به مقابله با کردهای
سوریه رفت ( .)Tas, 2015با تمام این تفاسیر P.K.K،در حال حاضر یکی از کارگزاران

اصلی ژئوپلتیکی در مزوپوتامیا به شمار میرود که با مانیفست نظری کنفدرالیسم دموکراتیک،
آلترناتیوی برای دولت  -ملتهای کالسیک و مدلی برای رفع بحرانهای خاورمیانهای با

حمایت تودهای کردهای کشورهای همسایه است که در صفوف این حزب میجنگند( (�Hevi

برندسازی ژئوپلتیک:

نوشتههای فراوانی در این حوزه برندسازی به قلم اندیشمندان به رشته تحریر درآمده

است ((;example, Aaker, 1996; Kapferer, 1997; Aaker, 1997; de Chernatony, 1999

).)Urde, 1999; Davis 2002; Keller, 2009; Konecnik Ruzzier and de Chernatony, 2013
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.)an,2013,98-102

که البته بار مدیریتی داشته و بالطبع چشمانداز ،مأموریت ،اهداف ،ارزشها ،اجرا و تحلیل

موقعیتی در آنها برجسته است .ظهور مدل برندسازی ژئوپلتیک وابسته به ذینفعان آن است،
زیرا آنها شروعکنندهاند و مدیریت فرایند برند را بر عهده دارند .مدل برندسازی ژئوپلتیک

که جزء الینفک مدیریت استراتژیک است و پیش-شرطی برای دستیابی به اهداف استراتژیک

محسوب میشود ،نوعی ویژه از برند با هدف بازخوانش ژئوپلتیکی و توأم با تعارض و

خشونت است .این نحله میتواند تحلیل جامعی را از شبهدولتها و یا ساختارهای دو فاکتو

ترسیم کند .فراموش نکنیم مدل برندسازی ژئوپلتیک بر بافت ژئوپلتیکی دولت  -ملتهای

ضعیف علیه ساختار و له کارگزارهای جدید و روی گسلهای تمدنی و سرزمینی رخ میدهد.
مدل برندسازی ژئوپلتیک :P.K.K
هویت برند

چشمانداز(تمدن دموکراتیک واکولوژی )

اجرا

ساختار حکمرانی(مدل کنفدرالیسم)

-ابزارهای ارتباطاتی( ماهواره،

تصویرسازی از دشمن( تعارض بامیدانها)

-ادعای قلمرویی( کردستان خود

به عنوان یک برند و دوری از نام

کردستان ترکیه ،عراق و )...

-مرعوب کردن رقبا(ساختارها و

کارگزارها)

تغییر رژیم و قلمرو(کنفدرالیسمدموکراتیک بهعنوان یک مدل

حکمرانی و جایگزین دولت -

ملتهای کالسیک خاورمیانهای)
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-اشخاص برند (اوجاالن و گریالهای مطبوعات ،دیاسپورا)

کشتهشده )P.K.K

بسیج حامیان و متحدها(و شاخه-های

-قدرت نظامی( ( ..,PKK,HPG,YPGکردستانی و عوامل فرامنطقهای)

ارزشها( تاریخ ،هویت ،زبان ،نژاد) -منابع(انرژی ،آب)-نمادها(پرچم ،سرود ،سرزمین و)...

کارکرد

نتیجهگیری

گرچه مفاهیم سوژگی سیاسی و موقعیت سوژگی ،ریشه در جامعهشناسی سیاسی دارند،

ولی این تحقیق ،مفاهیم یادشده را در ژئوپلتیک ،عملیاتی مینماید P.K.K .متأخر ،متأثر از

گفتمان ژئوپلتیک ،کدها و بینش ژئوپلتیک جدیدی را در پی آشوب ژئوپلتیکی به دنبال

حمالت داعش به عمق مزوپوتامیا تعریف کرده است و از سویی شاهد نوعی فاصله گرفتن
از دگماتیسم ،رادیکالیسم ،دترمینیسم ،کاستگرایی تشکیالتی و قهر انقالبی  P.K.Kکالسیک

و از سوی دیگر ناظر نوعی تقدم و ترجیح اجتماع بر سیاست ،جنبش بر سازمان ،وسیله بر

هدف ،زندگی بر مبارزه ،علنیت بر مخفیکاری ،کارگزاری بر نمایندگی ،چندگانگی بر تمرکز،
ساختار شبکهای بر سلسله مراتبی ،و هویت بر قدرت در درون  P.K.Kهستیم .اما جناحی

در درون حزب و سیاستهای متعارض دولت ترکیه راه را بر هر گونه مبارزه پارلمانتاریستی
و نرم بر روی طرفین بسته است .از طرفی از منظری گفتمانی می-توان سیاستهای جدید

فصلنامه علمی -پژوهشی
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پ ک ک را از مدخل سوسیالیستی و در وادی دموکراسی رادیکال چپ تحلیل کرد ،زیرا

روایت ارتدوکسی از پدیده دولت  -ملت به محاق فراموشی رفته و انگارههای کلیدی کنار

گذاشته شده است و به جای آنها به مسائلی مانند کثرتگرایی ،جامعه مدنی ،سیاست هویتی

سال پنجم  ،شماره چهارم ،زمستان1394

و فرهنگ گفت و شنودی در قالب کنفدرالیسم دموکراتیک و تمدن دموکراتیک اشاره میشود.

در همین راستا  P.K.Kمتقدم که میتوان موقعیت سوژگی و ذوب در ساختار را به آن اطالق

کرد ،جای خود را به  P.K.Kمتأخر با سوژگی سیاسی داده که خود را بهعنوان یک سوژه
ژئوپلتیک مطرح کرده که کنشگریاش را از ترکیه به عراق و سوریه تسری داده است .این

تحقیق نشان داد که هویت سوژه ژئوپلتیکی  P.K.Kبه شکل گفتمانی ساخته میشود و در

حال حاضر که ازجاشدگی گفتمانهای هویتبخش ژئوپلتیکی در منطقه مزوپوتامیا رخ داده،

در پی نشان دادن چیرگی سوژگی ژئوپلتیک بر موقعیت سوژگی در خاورمیانه امروزین و

آشوب سرزمینی حاصل از آن است.
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