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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠١٦ جوالی ٢٧
  

  صلح و ثبات در خاورميانه«المللی  کنفرانس بين
 !)شھر سليمانيه( در کردستان عراق» با انديشهھای عبدهللا اوجاالن

  

  :توضيح

، در )کردستان عراق( در شھر سليمانيه» صلح و ثبات در خاورميانه با انديشهھای عبدهللا اوجاالن«المللی   بينکنفرانس 

 .کنندگان رسيد  شرکتتأئيد  پايانی آن به در پايان کنفرانس بيانيه. روزھای بيستم تا بيست و دوم ماه جاری برگزار شد

آکادمی سياست و انديشه «مدت سه روز توسط  ر خاورميانه بهھای اوجاالن برای صلح و ثبات د کنفرانس انديشه

  .گر و فعال مدنی برگزار گرديد مدار، پژوھش در شھر سليمانيه با شرکت حدود دويست سياست» دمکراسی

  
نگاران، اساتيد دانشگاە، مدافعان حقوق بشر، مبارزان حقوق زنان،  در اين کنفرانس تعدادی از نويسندگان، روزنامه

، اسکانديناوی، آفريقای جنوبی، ئیھا از کشورھای اروپا آن. سخنرانی کردند... ، نمايندگان پارلمان ترکيه ووکال

اين کنفرانس  به... ، ترکيه، تونس، لبنان، فلسطين، مصر، سوريه، روژاوا، کردستان عراق وامريکاھندوستان، 

  .المللی دعوت شده بودند بين
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  س کانتون کوبانیئيانور مسلم، ر                            ھای زنان کوبانی فرمانده يگانآسيه عبدهللا         

  
  مھمانی آقای مال بختيار                       

  
  کشی در عراق بان حقوق بشر؛ درباره نسل کردی ديده آقای محمد محمد صالح توفيق؛ مترجم کتاب انگليسی به
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  :شرح زير است رانس، بهبيانيه پايانی اين کنف

 .انزوای امرالی پايان داده شده و عبدهللا اوجاالن آزاد شود در راستای ثبات، صلح و دمکراسی ضروری است به) يک

 . دمکراتيک الگو قرار گرفته و پيروی شود کار جامعه صلح و ثبات در خاورميانه، راه يابی به برای دست) دو

 .ای بنيادين، مبنا قرار گيرد ن مبارزهچو مبارزه برای آزادی زن، ھم) سه

 . از ذھنيت بسته، در خاورميانه روشنگری شودئیبرای آگاھی و رھا) چھار

ھا و  سان ميان تمام خلق ھای موجود در منطقه، اين کنفرانس بر زندگی آزاد و يک باورھا و مذھب با احترام به) پنج

 .کند  میتأکيد ئیتکثرگرا

 تأئيد واقعی از آزادی و دمکراسی، برای حل خاورميانه مورد ئی، مانند الگو)تان سوريهکردس(  الگوی روژاوا) شش

 .قرار گيرد

ھای دمکراتيك را  گر را مردود دانسته و الگوی خودمديريتی ھای ديکتاتور و سرکوب کنفرانس تمام حکومت) ھفت 

 .کند پيشنھاد می

ھا و باورھای تاريخی در  عنوان مدلی فراگير برای تمام خلق هاين کنفرانس، سيستم کنفدراليسم دمکراتيک را ب) ھشت 

 .داند خاورميانه ضروری می

اراده  حل مشکالت نيست و نظام جھانی بايد به کنفرانس بر اين باور است که مداخالت نئوليبرالی در خاورميانه راه) نه 

 .ھا در منطقه احترام بگذارد آزاد خلق

چنين از دولت ترکيه و متحدان غربی آن  اوجاالن برای صلح و ثبات در خاورميانه، ھمھای  نامه کنفرانس انديشه قطع

 .الملل رفتار کنند  کرد طبق حقوق بينمسألهخواھد در زمينه حل  می

ھای  تھديدھای دولت ترکيه در مورد اوجاالن را تھديدی برای تمام خلق«: نامه کنفرانس سليمانيه آمده است در قطع

در مقابل . جزيره امرالی بروند م و خواستاريم ھئيتی متشکل از نمايندگان ملل برای ديدار با اوجاالن بهداني منطقه می

ھای جھانی و اتحاديه اروپا و سازمان ملل متحد  برخورد و سناريوھای دولت ترکيه عليه اوجاالن، از کليه سازمان

 کرد، بايد حکومت ترکيه مسألهراسی در ترکيه و حل برای استقرار دمک. خواھان واکنش و مواخذە دولت ترکيه ھستيم

 کرد، بايد مسألهبرای حل . بازگردد و مذاکرات را با اوجاالن از سر گرفته شود» دلمه باغچه«عھدنامه  بار ديگر به

 .»الملل عمل کنند اتحاديه اروپا، سازمان ملل و ناتو در چھارچوب حقوق بين

الن برای صلح و ثبات در خاورميانه، با اعالم اخذ تصميم برگزاری دومين کنفرانس ھای اوجا نامه کنفرانس انديشه قطع 

ھا وارد گفتگو با اتحاديه   نمايندگی خلقھيأتبايد يک  می«: افزايد ، می)کردستان سوريه( رھنمودھای اوجاالن در روژاوا

ھای  زنان خاورميانه بر مبنای نظريه کنفرانس ئیاز سو.  کرد و آزادی اوجاالن شودمسألهاروپا شده و خواستار حل 

بايد حزب کارگران کردستان سريعا از ليست   کرد میمسأله برای حل ئیاز سو. اوجاالن ھماھنگ و برگزار شود

 .» خارج شودامريکاھای تروريستی اتحاديه اروپا و  سازمان

المللی  ھای بين دادگاه نده حقوقی اوجاالن بهچنين خواھان تشکيل اتحاديه وکالی خاورميانه و رساندن پرو نامه، ھم اين قطع

 .شده است

***  

صلح و ثبات در خاورميانه با «ی از کنفرانس ھيأت، ٢٠١٦ جوالیگزارش فرات نيوز، شنبه بيست و سوم  بنا به

 .گ و يژاستار در محور کرکوک را ديدار کردند.پ.گريالھای ه» انديشهھای عبدهللا اوجاالن
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گ در محور .پ.گاە، نويسندگان، مدافعان حقوق بشر، مبارزان حقوق زنان و وکال از گريالھای هتعدادی از اساتيد دانش

  .کرکوک ديدار کردند

مورد استقبال قرار » سليم زيالن«و » چيغدم دوغو«گ و يژاستار با فرماندھی .پ. مھمان از سوی گريالھای هھيأت

  .گرفتند

  .خنرانی پرداختندايراد س پس از سان نظامی گريالھا، مھمانان به

اسا موسا از آفريقای جنوبی و از ياران نلسون ماندال، در آغاز سخنان خود مراتب خوشحالی خود را از ديدار با 

بردە در بخش  نام. دفاع از حقوق کردھا ادامه خواھد داد گريالھای کرد در اين منطقه ابراز نمود و يادآوری کرد که به

را مايه ... ، ھندوستان، فلسطين و امريکائی، ئیی از کشورھای مختلف آفريقاتھيأديگری از سخنان خود ديدار 

  .خوشحالی خود ناميد

اسا موسا در ادامه سخنان خود به کنفرانس سه روزە در شھر سليمانی پرداخت و اعالم کرد که از مبارزە کردھا حمايت 

  . ی صلح و آزادی اوجاالن تسريع خواھند کردکشور خود اقدامات خود را برای برقرار خواھد کرد و در بازگشت به

 با - رھبر خلق کرد -  که عبدهللا اوجاالن ١٩٩٩ ھم اعالم کرد که از سال امريکاساموئل جردن از وکالی حقوق بشر در 

ترکيه استراداد شدە است، وضعيت مبارزە کردھا را مدنظر قرار دادە و در اين راستا  توطئه بازداشت و به توسل به

ھای انقالب واقعی در خاورميانه را   اجرای گامئیھا اوجاالن توانا عقيدە آن زيرا به. باشند ان آزادی اوجاالن میخواھ

  .نمايند تمامی از ايشان حمايت می داراست و در اين راستا ھم به

دانی خود از يکی ديگر از مھمانان در اين ديدار سلوا گيگا از فعاالن حقوق زنان تونس در سخنان خود مراتب قدر

  .کاران داعش اظھار نمود مبارزان را در نبرد با تبه

ديدار با شما را برای خود «: بھرام رحمانی، از نويسندگان و فعالين اپوزيسيون ايران ھم در سخنان خود يادآوری کرد

خوبی   را بهھای انسانی ک در چھل سال گذشته مبارزە برای آزادی و دفاع از ارزش.ک.پ. بينم مايه خوشبختی می

ک با رھبری اوجاالن نه تنھا برای کردھا، بلکه رھبری ھمه مبارزان در خاورميانه و .ک.پ. انجام رساندە است به

  .»کنند نمايندگی از انسانيت مبارزە می ھا به آن .جھان را بردوش گرفتهاند

بردە در  نام. از مھمانان اين مراسم بودلئو سالدانھا از نمايندگان مرکز تحقيقات پروژە توسعه ھندوستان ھم يکی ديگر 

 مبارزەای انقالبی نيست، بلکه مبارزە برای آزادی نوع بشر ئیتنھا مثابه گريال به مبارزە شما به«: سخنان خود گفت

ما از مبارزە شما الھام .  است که برای انسان بودن ارزش قائل ھستندئیھا مبارزە سما مايه مباھات ھمه انسان. است

 گريالھای از اوجاالن انديشهھای روزە سه کنفرانس از یھيأت مالقات و لم ديدارلينک ف( .»آن مفتخريم يم و بهگير می

  )nP/be.youtu://https٠so_Xi٣OY :ک.ک.پ
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الھای کرد با پارادايم فلسفی نمايندگی از گريالھا سخنانی ايراد کرد و يادآور شد که گري در پايان مراسم چيغدم دوغو به

مبارزە برعليه کاپيتاليسم و نژادپرستی ادامه خواھند داد و بر ھمکاری ميان نيروھا   به-رھبر خلق کرد -عبدهللا اوجاالن 

 . نمودتأکيدارادەای مشترک  يابی به ھای انقالبی در خاورميانه و جھان برای دست و گروه

انور مسلم با صميمت از . داشتم) ھای زنان فرمانده يگان( و آسيه عبدهللا) تون کوبانیس کانئير( عالوه رفقا انور مسلم به

مقر رفقای پژاک بروم که  چنين قرار بود که به ھم. ھا باشم کوبانی سفر کنم و مدتی مھمان آن من دعوت کرد که به

  .رصت از من گرفته شدريزی برگزارکنندگان کنفرانس و فشردگی کارھا، اين ف دليل برنامه انه بهمتأسف

ای داشتم و قول و قرارھای ھمکاری نيز با ھم  نگار و نويسنده ترکيه چندين ديدار با رفقای سوسياليست و روزنامه

  .شود ای منتشر می زبان ترکيه که به نامه سوسياليستی  گذاشتيم از جمله ھمکاری ھفتگی من با يک نشريه ھفته

 داشتم که شبی مھمان رفقايم ابراھيم عليزاده، رئوف، جمال، عادل، فرشيد، فريدون، ھا، من اين سعادت را عالوه بر اين

ک داشته .ک.چنين ديداری نيز با رفيق رضا آلتون از رھبری پ ھم. در حومه سليمانيه باشم... خسرو بوکانی، سروه و

. قنديل بروم ه، رفقا موافقت نکردند بهھای مداوم قنديل توسط ھواپيماھای ترکي  و بمبارانئیدليل شناسا چون که به. باشم

  .چنين شبی نيز مھمان شام آقای مال بختيار از چھره ھای معروف و سرشناس سياسی کردستان عراق بوديم ھم

***  

مناطق پيرامون قنديل، کوھستانی و نفوذناپذير است و در نزديکی مرزھا و استحکامات ايران و عراق و ترکيه قرار 

 .دارد

  .کند ای تبديل کرده و آن را اداره می يک ايالت کوچک و يک دژ افسانه نديل را از يک اردوگاه چريکی بهک کوه ق.ک.پ

در . ھاست ک بايد گفت که آموزش نظامی نيروھا تنھا يک بخش از کار اصلی آن.ک.ھای پ ھای چريک درباره فعاليت

  .، اجتماعی، فرھنگی و مدنی نيروھای خود دارندآموزش سياسی ای به ک، توجه ويژه.ک.کنار اين برنامه فرماندھان پ

  . گيرد صورت می» عبدهللا اوجاالن«ھای  ھا برپايه آموزه آموزش تاريخ، فرھنگ و سياست به چريک

. ھای رشته کوھای زاگرس است که در مرز ايران و ترکيه و نيز ايران و عراق قرار دارد قنديل يکی از کوھستان

 متر در ٣٨٠٠ارتفاع   و به (kavkez)کز و نام که بلندترين قله آن به. ھرستان پيرانشھر استبخشی از اين کوھستان در ش

نام ) سياه کوه( شناسند، سيا کيو نام قنديل بزرگ می کوھی که اکثر کوھنوردان نيز آن را به. کردستان ترکيه قرار دارد

 متر ٤٥٠ارتفاع  ای به  متر دارای ديواره٣٢٥٠کوه قنديل کوچک نيز با ارتفاع .  متر است٣٦١٠دارد که ارتفاع آن 

ھای منطقه بوده و دارای  ترين کوه چنين يکی از پر برف قنديل، ھم. باشد ھای بلند کشور می است که جزو ديواره

است که در تمامی سال پوشيده از برف » سه کران«شانه راست قنديل، يخچال مشھور . ھای طبيعی فراوان است يخچال

يخچالی عظيم در منطقه قنديل مبدل گشته  ھای گذشته و براثر انباشته شدن آن به ھای سال دليل ماندگاری برف بوده و به

  .است

قنديل دارای تنوع جانوری و گياھی غنی است و دارای جانورانی چون انواع مارھا، کل و بز کوھی، پرندگان شکاری، 

، آلبالو وحشی )بلچ( رختانی چون ريواس گردو زالزالکگياھان و د. جوجه تيغی، گرگ، کفتار، خرس و پلنگ است

  .دھند ، پوشش گياھی منطقه را تشکيل می...رازيانه، شب بو و
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سياسی در آن -  ات متعدی تشکيالتیتغيير شد تاکنون تأسيس ١٩٧٨ نوامبر ٢٧ک که در .ک.کادر فرماندھی و رھبری پ

 .صورت گرفته است

ک .ک. پتأسيس نفر برای ٢٠تابع شھرستان ليجه استان ديار بکر، » فيس« روستای ، در١٩٧٨ نوامبر سال ٢٧در 

  . گردھم آمدند

) قيطان( ک، دوران کالکان، علی حيدر کايتانئيک متشکل از عبدهللا اوجاالن، جميل با.ک.اعضای اصلی موسس پ

ک در سال .ک.حمله مسلحانه پسپس صبری اوک طراح اولين . مراد کارايالن، رضا آلتون و مصطفی کارا سو بودند

ک .ک. در شھرستان دارگچيت استان ماردين به پ١٩٨٦رت و اروح، و ستوان ندری چليک که در سال ئي در س١٩٨٤

دکتر فھمان حسين با اسم مستعار باھوز اردال متولد سوريه نيز بيست سال قبل به . پيوست نيز عضو کادر رھبری ھستند

 . ک پيوست.ک.پ

، نه تنھا با افتخار )ميت(  در مقابل حمالت مداوم و وحشيانه دومين ارتش بزرگ ناتو و پليس مخفی آنحزبی که تاکنون

از . گذار و قابل توجه تبديل شده استتأثيرای و  يک حزب بزرگ خاورميانه و سربلندی ايستادگی کرده، بلکه اکنون به

تاريخی تبديل شود  تا تجربيات و دستاوردھای  -  سياسیای از مطالعات و تحقيات عرصه ک بايد به.ک.نظرم پ رو، به اين

يک نقشه راه  ھا سياسی چپ و سوسياليست و کمونيست مورد بحث و بررسی قرار بگيرد و به آن در احزاب و سازمان

  . تبديل گردد

خود  ا بهرسند توجه مردم ر  میئیھر جا ھا به که آن چنان. ک برای آموزش نيروھايش اھميت زيادی قايل است.ک.پ

.  برخوردارندئیک از قدرت بحث و تحليل سياسی و اجتماعی باال.ک.بنابراين اعضاء پ. کنند می. کنند جلب و جذب می

خوبی دفاع  ھا و نظريات و باورھای سياسی خود به پذيری از ديگران و محيط و اطراف خود، از طرحتأثيرھا بدون  آن

  .گذاری برای حزب و جامعه خود ھستندتأثيرسياسی  يز مبلغ و مروج عنوان يک انسان مستقل ن کنند و حتی به می
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صورت عملی اجرا کرده و جوانان   مارکسيستی را در منطقه عموميت داده و به سياسیدر واقع عبدهللا اوجان فرھنگ

اين يک . م بخشيده استرا تداو» مبارزه مسلحانه انقالبی«کوھستان کشانده و مفھوم واقعی  کرد و حتی غيرکرد را به

. گی مھم ديگر آن، حضور پررنگ سياسی و اجتماعی در سراسر ترکيه و منطقه است ويژه. ک است.ک.گی پ ويژه

ای که در راه آزادی،  مبارزه. اند ما تحميل کرده جوامع ما، از جمله منطقه خاورميانه به ای که ديکتاتورھا به مبارزه

  . ای بر حق و عادالنه و قابل دفاع است مبارزهبرابری و انسانيت در جريان است 

دولت ترکيه حتی نتوانسته است مدير يک تپه تحت کنترل «:  مارس گفته است١٨س دانشگاه ئي، ر»سدات الچين«دکتر 

ولی . برخی از افراد مدعی ھستند در بازداشت عبدهللا اوجاالن شرکت داشتند. ک را بازداشت کند و يا ازبين ببرد.ک.پ

 تحويل امريکاندی شده عبدهللا اوجاالن را از ب صورت بسته ماموران ترکيه به. ترکيه بود  بهامريکاعبدهللا اوجاالن ھديه 

  .»گرفتند

ترکيه تالش کرد حوزه نفوذ و حاکميت بارزانی و   با بازداشت عبدهللا اوجاالن و تسليم وی به١٩٩٩ در سال امريکا

 ولی بلنت اجويت نخست وزير آن دوره ترکيه ھم گفت ما درک. طالبانی در شمال عراق را گسترش داده و تحکيم کند

 .ترکيه تحويل داد  عبدهللا اوجاالن را بهامريکانکرديم چرا 

ک نزديک شود وگرنه طی چھار دھه اخير، .ک.کادر رھبری پ اند به تاکنون دولت و نيروھای امنيتی ترکيه نتوانسته

  .ک را نابود و يا بازداشت کنند.ک.اند تا تعداد زيادی از رھبران پ ھمواره تالش کرده

يک واقعيت  د که انکار شھروندان کرد در ترکيه توسط حاکمان اين کشور را خنثی کرد و بهک بو.ک.در واقع پ

  .غيرقابل انکار تبديل نمود

يک نھاد نظامی . عبدهللا اوجاالن، در جزيره ايمرالی، تحت اختيار مرکز مديريت بحران نخست وزيری قرار دارد

شود و خارج از نظارت مديريت  داری می االن در آن نگه حفاظت و مديريت جزيره ايمرالی که عبدهللا اوجمسؤول

 .ھا و دادگستری است زندان
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توانم بگويم که کنفرانس موفقی و آن ھم در منطقه بسيار  در يک ارزيابی کوتاه درباره اين کنفرانس بين المللی می

از جمله صلح و دموکراسی، ای درباره اوضاع خاورميانه  ھای عميق و ھمه جانبه حساس و پرتالطم خاورميانه بحث

آزادی و برابری، امنيت و ثبات، زنان و کارگران، کاپيتاليسم و استثمار، ناسيوناليسم و مذھب، ترور و وحشت و غيره 

شده در روژاوا، يعنی خودمديريتی دموکراتيک با نقد و رد  تحقق سياسی و اجتماعی تجربه  مبارزه برای  بحث شد و به

  . گرديدتأکيدوميانه در خار» دولت -  ملت«

  !نھايت سفری پر ماجرا و پر بار بود و جا دارد از برگزارکنندگان اين کنفرانس صميمانه تشکر و سپاسگزاری کنم

***  

  متن سخنرانی بھرام رحمانی

  !خير ھا و آقايان روز به خانم

  !نھايت سپاسگزارم از برگزارکنندگان اين کنفرانس نيز بی

  .نام دارد» حل ما رميانه و راهاوضاع خاو«عنوان بحث من 

چرا که که اين منطقه کره زمين، تاريخ پر .  نيستئی غيرآشنا خاورميانه، اين منطقه پرتالطم جھان برای ھمه شما منطقه

از خصوص  اوضاع خاورميانه، به. فراز و نشيبی را پشت سر گذاشته و عمدتا وقايع تلخ زيادی را نيز تجربه کرده است

  . ھايش شديدتر شده است  ديوار برلين و شوروی، تنشزمان فروپاشی

بر عليه حاکمان ديکتاتور آغاز شد و » بھار عربی«تحوالت اخير خاورميانه، نخست با اعتراضات مردمی موسوم به 

مرکز  در پنج سال اخير، سوريه به. سپس با جنگ و اشغال ليبی، کودتای مصر و جنگ داخلی سوريه تداوم پيدا کرد

ھا و تروريسم دولتی و  ھا و جنگ ھرچند که اين رقابت. ای تبديل شده است ھای جھانی بزرگ و منطقه ھای قدرت رقابت

توان  با اين وجود، ھنوز نمی. گيرند غيردولتی در ليبی، عراق، افغانستان، فلسطين، ترکيه و يمن نيز ھر روز قربانی می

بينی روند رويدادھا چه  رو، پيش از اين. ھای فزاينده ترسيم کرد راناين بح انداز روشنی برای پايان دادن به افق و چشم

  .خود خواھد گرفت و متعاقب آن چه وقايعی روی خواھد داد، چندان آسان نيست سمت و سوی ديگری به

 و ھم فاصله گرفتن از اھداف گردد، يک نکته حائز اھميت است، و آن ام برمی چھارچوب و جوھر بحث جا که به اما تا آن

ھا و  طلب و دموکراتيک بايد مستقل از حاکميت ھای مردمی حق عبارت ديگر جنبش به! ھاست  ھای ھمه حکومت سياست

اين را شما در اکثر . شان اتکا کنند المللی نيروی خود و حاميان بين ھا باشد و به بر عليه جنگ و سانسور و اختناق آن

بينيد که سعی دارند طرف مقابل خود را مقصر اوضاع کنونی  ی میھا و گزارشات متداول ميديای رسم مواضع حکومت

ھای حافظ آن، ھمه و ھمه کمابيش در اين  در حالی که کل سيستم کاپيتاليستی و حکومت. ببينند و خود را تبرئه کنند

ھا  اين دولتھر کدام از . صورت مستقيم و چه غيرمستقيم حضور و منافع دارند ھا چه به ھا و سرکوب ھا و جنگ بحران

يک بحران بيرونی بکشانند تا از اين طريق مخالفين خود را ھرچه شديدتر  ھای درونی خود را به کنند بحران تالش می

  . در داخل کشور سرکوب کنند و موقعيت خود را حفظ نمايند

 ايران و عربستان در امور ای مانند ترکيه، ھای منطقه ، اتحاديه اروپا، ناتو، روسيه، و حکومتامريکاھا تاکنونی  دخالت

ای را  سابقه تروريسم دولتی و غيردولتی منجر شده و فجايع انسانی و زيست محيطی بی  داخلی کشورھای منطقه، عمال به

آزادی، برابری، رفاه و امنيت نياز دارند نه جنگ و کودتا و  در حالی که مردم خاورميانه به. اند وجود آورده نيز به

   .سرکوب و استثمار

کنند که در مجموع تداوم جنگ و  تری را بيان می ای از يک واقعيت و کليت بزرگ ، جنبهئیتنھا ھرکدام از اين عوامل به

  .حقوقی ھستند سرکوب و ديکتاتوری و استثمار و بی
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 و تعقل و تحمل و تحليل چندانی نياز ندارد، بلکه نيازمند اندکی کيش شخصيت  افروزی و ديکتاتوری به اصوال جنگ

  . گری است و اين ھم ناشی از سرشت تلخ بشری است حماقت و وحشی

ای که نه تنھا توجه مردم خاورميانه،  گونه اما، ما ناگھان در دنيای غبارآلود و سياه خاورميانه، روزنه اميدی باز شد به

گانه  ھای سه ناين روزنه اميدبخش در داخل مرزھای سوريه و در کانتو. خود جلب کرد بلکه جھان را نيز به

  . ای درخشيد کننده طور خيره ، به)کردستان سوريه( روژاوا

دھی اقتصادی، اداره جامعه و نظامی و امنيتی تجربه کامال تازه  ھا سازمان قھرمانان زن و مرد روژاوا، در ھمه عرصه

، بلکه دقيقا در راه انسانيت، پيکارگرانی که نه برای پول و پست و مقام و قدرت دولتی. ای را در مقابل ما قرار دادند

زنان و .  مانند داعش را شکست دادندئی ھيوالئیويژه در کوبانی با افتخار ايستادند و نيرو آزادی، برابری و عدالت به

 سرشار از ئیاند؛ دنيا دوش ھم برای تحقق دنيای آرزوھايشان وارد مبارزه طبقاتی و سياسی شده به مردانی که دوش

 ئیھا تبعيض ملی، مذھبی، جنسی و عقيدتی معنی ندارد؛ دنيا  که در آن، بين انسانئی و صفا؛ دنيارفاقت، عشق، صلح

خوبی  ھايشان به ھا و اتحاديه ای، جامعه خود را از طريق شوراھا و انجمن ھا بدون دولت، ارتش و پليس حرفه که انسان

  .اداره کنند

ھای طوالنی مبارزه نظری و عملی پشت سر  ی کسب نشده و سالخودی و اتفاق به اما مسلم است که اين دستاورد خود

پرداز اصلی آن نيز جز آقای عبدهللا اوجاالن اين شخصيت برجسته دوره معاصر و رھبر مردم آزاده  و نظريه. خود دارد

 واقعيت ی در اينتغييرترين  ھای اوجاالن داريم کم اين که ما چا انتقادی بر افکار و سياست. کرد، کس ديگر نيست

ھای وی در پنج سال گذشته در روژاوا تجربه شده و نتايج و دستاوردھای بسيار  دھد و آن ھم نظريه غيرقابل انکار نمی

اين ترتيب، ما االن يک الگو و مدل و تجربه سياسی و اجتماعی روشن  به. بار آورده است مثبت سياسی و اجتماعی ھم به

  .ترديد اين مدل برای خاورميانه نيز مناسب و عملی است یو ملموسی را در مقابل خود داريم و ب

آثاری که وی . ای از رمز و راز است ھای نظير او آميخته چون بسياری از شخصيت توصيف تحوالت فکری اوجاالن ھم

. طور ن که در دوران زندان خوانده نيز ھميئیھا کتاب. تر است روايتی خيلی بيش  جلد و به١٠٠روايتی  تاکنون نوشته به

ھايش را خوانده   که کتابئیھا خودش در آثارش شخصيت.  جلد کتاب خوانده استصدھاھای زندان  اند در اين سال گفته

نام ماری بوکچين، والرشتاين، برودل، نيچه، فوکو، گوندر فرانک، گوردن چايلد، گيدنز، ھانتينگتون،  از جمله به

تاريخ مارکس و انگلس و لنين و ديگر مباحث علمی مارکسيستی را و قبل از آن . اشاره کرده است... برژينسکی و

. ھا ھم با افکار و آرای سوسياليستی مبارزه کرده است بنابراين اوجاالن، با علم مارکسيست آشناست و سال. خوانده است

در . قرار گرفتندھا ھم تحت فشار  طور کلی مارکسيست اما پس از فروپاشی شوروی، نه تنھا جريانات پروروس، بلکه به

  . تر شد ھای سياسی و اجتماعی ماری بوکچين زندان نزديک ديدگاه چنين شرايطی، اوجاالن در زندان بيش از ھمه، به

وی پس از . ، با سابقه مارکسيستی است»اکوآنارشيسم«گذار ايده اکولوژی اجتماعی يا جريان موسوم به  بوکچين، پايه

ھای  سمت فعاليت ات انقالبی چپ فروکش کرد و بسياری از فعاالن چپ بهجنگ جھانی دوم که بسياری از تفکر

  .اش را حفظ کرد داری و انقالبی آکادميک و ژورناليستی روآوردند، روحيه کمونيستی، ضدسرمايه

 از نظر وی، عامل و مسبب اصلی ايجاد  ملت دارد که - چالش کشيدن دولت  سعی در به» زندگی آزاد«اوجاالن با طرح 

 دمکراسی مبتنی بر کاپيتاليسم از  او بر اين باور است که. رابری اجتماعی، تبعيض طبقاتی، جنسيتی، و جنگ استناب

معضل نابرابری  امروز به   تا به  دمکراسی کاپيتاليستی نتوانسته  . عاجز است  خاورميانه حل مشکل مردم کرد و منطقه

 عبدهللا، در قلب دمکراسی مبتنی بر اصول ليبراليسم اقتصادی، عقيده به. طبقاتی و اجتماعی و جنسيتی پايان دھد

 تنگ  دمکراسی در جامعه   ابعاد زندگی انسان، عمال  جا را به  آن بر ھمه شود و گسترش دامنه کاپيتاليسم عريان متولد می
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. شود و تخريب طبيعت تبديل میباز توليد و عامل نابرابری اجتماعی، سياسی، اجتماعی   بار خود به کاپيتاليسم اين. کند می

 اصل سياست،   بر سه دمکراسی مبتنی بر کاپيتاليسم که. کند کارکرد کاپيتاليسم کمک می  چنين دمکراسی در واقع به

 و در واقع  کند ھای جامعه تحميل می  بازار آزاد و رقابت را بر تمامی ارکان ؛ مولفه اقتصاد و سيستم اجتماعی بنا شده

  .شود ک نوع کاپيتاليسم بدون دمکراسی تبديل میي   به جامعه

که ما زمانی کمونال زندگی  توانسته راه ديگری برود و ھمين از نظر بوکچين و اوجاالن، مسير تاريخ ھميشه می

ھای بوکچين  بخش بنيادی در ديدگاه ئیشايد اين ھمان بينش رھا. توانيم ھمان شيوه زندگی را احيا کنيم کرديم مجدد می می

دفاع از  بوکچين نھفته است در اکولوژی آزادی ھمان اميدی که برای احيای چنين فرمی از زندگی در.  اوجاالن باشدو
خورد؛ اين احساس خوشايند که مردم زمانی در نوعی ھمبستگی کمونال  چشم می اوجاالن نيز به )١٣٨٣( يک خلق

  .توانيم دوباره آن را تجربه کنيم  دھيم میتغييرمان را  ماعیکه ما اگر تصميم بگيريم ترتيبات اجت اند و اين زندگی کرده

. بحث اورينتاليسم ويژه به شوند، به  می ھای اوجاالن ارائه ھا و پيام ھا و تفسيرھای متفاوتی از سياست اما تحليل

 . ای وی انتقاد دارندھ ھا و سياست گيری اين جھت برخی از  بينند و به مباحث اوجاالن می  را در ئیھا کمبودھا مارکسيست

در حالی .  از وی انتظار دارند قھرمان ناسيوناليست کرد باشد منتقدين ديگر اوجاالن، گرايشات ناسيوناليستی ھستند که

 اين گرايشات، اوجاالن  عقيده  به. کند شود را نقد می  با معيارھای ناسيوناليست کرد سنجيده می  را که چه که اوجاالن ھر آن

 در مواضع کلی و استراتژيک حزب تغيير پيش خود، يعنی از تشکيل دولت مستقل کردستان،   دھه ای سه شعارھ از

در حالی که چنين انتقادی .  است  شرايط زندان بانی آن بوده عدول کرده است که) ک.ک.پ( کارگران کردستان

 ئیگرا  ملی-١: يل زير مخالف استاوجاالن در تاريخ شناسی خود با مساچرا که . نطريات اوجاالن وارد نيست به

داری که  شيوه مدرنيته سرمايه به) ساينتيسم(ئیگرا  علم-۵.  ليبراليسم- ۴؛ ئیگرا  دولت-٣شوونيسم و فاشيسم؛  -٢افراطی؛ 

. ھا بودن در تحليل انصافی، غيراخالقی گرا استوار است و نيز مسايلی از قبيل تعصبات، بی بر روش پوزيتيويسم مطلق

رو، نه تنھا در مقابل  از اين. نگاری ھيچ ملتی بر ملت ديگر برقرار گردد دھد سلطه فکری و تاريخ  اجازه نمیاوجاالن

وی مواضع راديکال و پيشرو دارد و . داری ھم ايستاده است ھای خاورميانه، بلکه نظام جھانی سرمايه گری دولت سلطه

دھند، از موضع چپ و انقالبی مورد انتقاد  ردم خويش تن در میطلبان بر م سلطه تاريخ قدرت راحتی به بر آنانی که به

 .دھد شديد قرار می

اما اھميت شناخت از مطالعات . است شناسی و مطالعات آن از جمله مسايل چالش برانگيز جوامع فکری بوده  شرق

  .وری استگر سياسی ضر ھای پيرامونی آن، برای ھر فعال سياسی و اجتماعی و تحيل شناسی و حاشيه شرق

اين که زندانی بودن وی  با توجه به. نقد و بررسی نياز دارند توليدات نظری عبدهللا اوجاالن، ھر کدام در جايگاه خود به

ھر .  در مباحث ايشان ايجاد کند، قابل فھم استئیتواند کمبودھا منابع مورد نطر، می در يک جزيره و عدم دسترسی به

 ھم داشته باشد نبايد مانع دخالت ھمه جانبه و پيگير نيروھای ئیکمبودھا» اتيککنفدراليسم دموکر«چند که شايد 

توانيم  ھای عملی و نظری می چرا که ما در پروسه فعاليت. طلب و سوسياليست در اين عرصه باشد خواه و برابری آزادی

  .تر کنيم و کاملمان را برطرف  زمان عمل مشترک، کمبودھا و نواقص  رفيقانه و صميمانه و ھمئیدر فضا

  

جو و مخالف استثمار انسان از انسان موظفيم با تمام قدرت روژاوا را مورد حمايت  طلب، عدالت ھای مساوات ما انسان

نگاران و حزب دموکراتيک   ھا و روزنامه صراحت تروريسم دولتی ترکيه عليه مردم کرد، ديگر اقليت به. قرار دھيم

قدرت در جھت سرنگونی کليت حکومت اسالمی ايران تالش کنيم و در ھمه اين کشورھا با تمام . ھا را محکوم کنيم خلق

چرا که . دھی کنيم مان،يعنی ھمان الگوی روژاوا تبليغ و ترويج و سازمان حل نيز آلترناتيو سياسی و اجتماعی و راه
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بخش در منطقه  ئیو آرامش و رھا که تاکنون در روژاوا پياده شده است، نويد دھنده ثبات سياسی ئیھا اھداف و سياست

  . خاورميانه شده است

ما . نگاران در ترکيه و ايران ھستيم ما خواھان آزادی بدون قيد و شرط عبدهللا اوجان، ھمه زندانيان سياسی و روزنامه

مان خواھان محکوم کردن جنگ و تعرض دولت ترکيه  ز خواھان خروج حزب کارگران کردستان از ليست ترور و ھم

  .ک ھستيم.ک.مردم کرد و ھمه مخالفين سياسی خود و پ به

مان  از نظر من بسيار مھم است که خودمان بر نقاط ضعف و قوت: پاپان ببرم اجازه بدھيد بحث خود را با اين جمله به

عشق  سرشار از ئیست که، افکارمان را بايد در راستای تحقق باورھايمان و ساختن دنيا در چنين شرايطی. واقف باشيم

  .صلح و امنيت صيقل دھيم طبيت، عشق به کودکان، عشق به آزادی و برابری بين زن و مرد، عشق به انسان، عشق به به

  .سخنان من گوش داديد ممنون از اين که حوصله کرديد و به
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