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 Political  سياسی

  
  بھرام رحمانی

   ٢٠١٦ نومبر ١٢

 !عبدهللا اوجاالن آزاد بايد گردد
 )بخش سوم(

يش اجازه ديدار با وی را ھا که عبدهللا اوجاالن در زندانی در جزيره امرالی زندانی بود، گاھی وکال طی اين سال 

  .رساند ک می.ک.افکار عمومی و پ ھای الزم را به ھا و سياست آپو از اين طريق، پيام. داشتند

طول  دو سال به ھای صلح آغاز شد که نزديک بهمذاکره ، بين حکومت ترکيه و عبدهللا اوجاالن، ٢٠١٢از اواخر سال 

نشينی نيروھای  بس و عقب  دستور آتشئیھا شرط ، با پيش٢٠١٤ سال انجاميد و باالخره عبدهللا اوجاالن در نوروز

، دولت در مناطق کردنشين ٢٠١۵ جون ٧تا اين که پس از انتخابات . ک را از داخل خاک ترکيه صادر کرد.ک.پ

  نقطه ک و دولت ترکيه بار ديگر به.ک.بار خود را مجددا آغاز کرد که در اثر آن، پ ھای جنگی و خشونت ترکيه سياست

 .قبل از مذاکرات بازگشتند

 
 دۀ نماين٩ھمراه  ھا ھم در حال حاضر به ھا که آن اوجاالن در ميان رھبران حزب دموکراتيک خلق: زندان امرالی

 !پارلمانی اين حزب در زندان ھستند

 جامعه و پيروزی ھای اوجاالن در  پيامتأثيرعقيده من، يک دليل عمده قطع مذاکرات صلح با اوجاالن توسط دولت،  به

اکنون بيش از يک سال .  کرسی پارلمانی توسط اين حزب بود٨٠بار اشعال  ھا و اولين گير حزب دموکراتيک خلق چشم

کودتا نيز  چنان ادامه دارد و با داستان شبه ک و ديگر مخالفنيش ھم.ک.است جنگ و تروريسم دولتی عليه مردم کرد، پ

  .تشديد شده است
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البته . کردند نامه که در اسلو پايتخت نروژ صورت گرفته بود؛ می اجرا نکردن مفاد توافق تھم بهطرفين ھمديگر را م

شود، ترفند مذاکره با اوجاالن  عنوان بخشی از سياست ترکيه در اين مقوله از آن ياد می چه در اين ميان مھم است و به آن

، با اين )س جمھور کنونی و نخست وزير سابق ترکيهئير( بوده است، چون کارشناسان معتقدند که رجب طيب اردوغان

 .نفع خود بوده است آوری آرای مناطق کردنشين به ک و جمع.ک. کردن مبارزات پتأثير ترفندھا درصدد بی

ھای کرد ترکيه، ھمواره فقيرترين استان. جھان گشود  دھقانی کرد ديده به، در يک خانواده١٩٤٩عبدهللا اوجاالن در سال 

 حکومتی بوده که عليه مردم ھای نژادپرستانه سبب سياست اند که البته اين وضعيت تا حدی بهی اين کشور بودهھا بخش

  .  قائل شده استکرد تبعيض

انقالبيون «جريان .  را بنيان گذاشتPKKھای پايه» جريان انقالبيون کرد« ميالدی، با ايجاد ٧٠اوجاالن در ابتدای دھه 

 محصول چپ جديد در ترکيه بود اما تمايزات حائز SK. ن انقالبی با افکار سوسياليستی بود، يک سازما)SK( »کرد

يک » کردستان«پنداشت  را اتخاذ کرد که می» اسماعيل بشيکچی«شناس ترک، اين سازمان انديشه جامعه. اھميتی داشت

ھنگامی که در سال .  آمده استتصرف در  و عراق بهفبروریالمللی است که توسط ترکيه، ايران، س بينمستعمره

دست آورد که از نواحی  دھی شد، حمايت بخشی از کارگران کرد به  سازمانPKK، اين سازمان تحت عنوان ١٩٧٧ 

ھای   در مقايسه با ساير سازمانPKK.  و يا شھرھای کردستان با ھدف کسب معاش راھی شھرھا شده بودندئیروستا

-ترين طبقات اجتماعی بودند؛ جوانان نيمهنئيپا طور خاص متعلق به آن تقريبا بهتنھا سازمانی بود که اعضای «کرد 

چنين از نظر مبارزه   ھمPKK. » روستاھا و شھرھای کوچک بودند که مخالف تبعيض و سرکوب بودندکردهتحصيل

  .ای مبرم تبديل کردوظيفه  بود که آن را بهئیمسلحانه پيگير و جدی نيز يک سازمان استثنا

 PKK ھای اوليه در بين چپ ترکيه در آن زمان دست باال را داشتند و بيانيه» ئیگراسومجھان«رايشات مائوئيستی و گ

» دموکراتيک- ملی«ھايشان اعالم کردند که ھدف فوری انقالبی ھا در بيانيهآن. ات داردتأثيروضوح حکايت از ھمين  به

 بود PKKرھبری  مبتنی بر دھقانان به» جنگ خلقی«ل مبارزه شک. است» کردستان مستقل و دموکراتيک«برای يک 

، ھرچند احزاب حاکم بر اتحاد »کشورھای سوسياليست«متحدان انقالب .  کارگر است طبقهشد نمايندهکه گفته می

-جنبش«و » داری کارگر کشورھای سرمايهاحزاب طبقه«شدند و نيز نقد می» تجديدنظرطلب«عنوان  شوروی و چين به

سمت  قرار بود مبارزه به» دموکراتيک- ملی«بودند بنابراين، پس از انقالب » خواه مردمان تحت ستم جھانھای آزادی

  .ھا و احزاب چپ غالب بود ھای آن دوره سازمان ھا در سياست بندی اين نوع تقسيم. يک انقالب سوسياليستی حرکت کند

قدرتمند کردی در ترکيه تبديل  يک حزب   بهPKKکودتا کرد،   ه، ارتش ترکيه دست ب١٩٨٠ھنگامی که در سپتامبر سال 

  . شدت سرکوب شد و ھزاران نفر بازداشت، شکنجه و کشته شدند  پس از اين کودتا، چپ ترکيه به در حالی که.شده بود

حکومت .  رفته بودوریفبرس جا به لبنان و از آن در برد؛ زيرا مدتی پيش از کودتا، به وقمع جان سالم بهاوجاالن از اين قلع

 جنگ چريکی خود عليه PKK.  ايجاد کندفبروریاوجاالن اجازه داده بود که پايگاھی عملياتی در س ، بهفبروریوقت س

  .اوج خود رسيد  ميالدی به٩٠  دھهحکومت ترکيه را آغاز کرد، جنگی که در ميانه

تر از آن معنای زش نظامی نيست، بلکه مھمخاطر ار اين فقط به«، دوران کالکان، PKK رھبر کنونی گفته به

  » .ايدئولوژيک و اخالقی دارد

  : حزب گفته است١٩٨٦ کنگره کالکان با اشاره به

مراتبی حکومت و لحاظ ايدئولوژيکی گسستی کامل از نظم حاکم دارد؛ او تا حد معينی از نظام سلسله چنين چريکی به«

 سوم، بازسازی جدی ايدئولوژيک در مفھوم سوسياليسم واقعا موجود گرهھمين دليل است که در کن به. گسلدقدرت می

.  کنار گذاشته شدئیبورژواانجام گرفت؛ خط سوسياليستی واقعا موجود آزادی و حقوق برابر فردی، خانوادگی و خرده
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دی و برابری تر ساختن آزااتی در جھت نزديکتغيير درون جامعه دارد و موجب ئیپيامدھا چنين  چنين اقدامی ھم

  .»کنداين اقدام زندگی خانوادگی فردی را نابود می. شود می

ريزی کند که   است، ھمواره تالش کرده بنيادھای سيستمی را پی امرالی سالی که در زندانھجدهعبدهللا اوجاالن، طی 

جدا از ھر نامی . شود ناميده می» کنفدراليسم دموکراتيک«و يا » خودمديريتی دموکراتيک«، »خودگرانی دموکراتيک«

ن و مستقيما و بدون در نظر گرفتن مليت، ئي است که مردم از پائیکه بر آن گذاشته شده اين سيستم ھمان سيستم شورا

کنند و خودشان  شان را وضع می جنسيت و باورھای سياسی و مذھبی در مجامع عمومی خود، قوانين مورد نياز جامعه

ھای  ھای باالی ارگان رده ملت وجود ندارد و نمايندگانی که به  -   سيستم، مدل دولتدر واقع در اين. برند ھم پيش می

اند که مردم در مجامع عمومی  ئیھا ھا و اتحاديه ھای شوراھا و انجمن شوند مجری اھداف و سياست مردمی انتخاب می

  . اند خود تدوين و تدقيق کرده

ماتيک زير فشارھای روحی، روانی و جسمی بوده است اما با وجود طور سيست در واقع اوجاالن در اين ھجده سال، به

خارج از   که از طريق وکالی خود بهئیھا مبارزه موثر خود ادامه داد و با پيام نوع ديگری به اين، وی در زندان نيز به

. کرد  کرد ايفا میو مردم. ک.ک.ويژه پ داد نقش سياسی خود را در ھدايت جامعه ترکيه به جامعه می زندان و خطاب به

 .شايد نمونه نلسون ماندال، نمونه خوبی در اين مورد باشد. ندرت داريم تر و حتی به ھا را در تاريخ کم ما اين نمونه

فقط در دوره کوتاھی که مذاکرات .  امرالی است اوجاالن ھجده سال سال است که اوجاالن تک و تنھا زندانی جزيره

نزد وی انتقال داده  ک که در زندان ديگری بودند به.ک. اوجاالن دو تن از کادرھای پدرخواست صلح در جريان بود به

محض اين که مذاکرات قطع شد باز آن دو نفر زندانی  اما به. فکری کند ھا ھم برداری کنند و با آن شدند تا از مذاکرات نت

ھا،  وی در اين سال. معروف ايمرالی استزندان ديگری انتقال دادند و اوجاالن باز ھم تنھا زندانی جزيره  را به

  . ھای سوسياليسم علمی پرداخت مطالعه و تحقيق پايه به

اما از .  جلد کتاب نوشته است١٠٠را خوانده و حدود ... عبدهللا اوجاالن، لنين، انگلس مارکس، لئو ھوبرمان، بوکچين و

بوکچين، . ھای زندان اوجاالن يافت بوکچين را در نوشتهھای ماری  ھا، شايد بيش از ھمه بتوان ردپای ايده ميان ھمه اين

 ١٩۴٠ای استالينيستی که داشت از دھه  اکوآنارشيسم، با وجود سابقه گذار ايده اکولوژی اجتماعی يا جريان موسوم به پايه

  .  نشداما ھرگز از مارکس و مارکسيسم دور. منتقد سرسخت استالينيسم بدل شد سوی تروتسکيسم کشيده شد و به به

 در کنيا دستگير شد و بوکچين اخبار وی را شنيد او را نيز يکی ١٩٩٩بنابر قول ھمسر بوکچين، وقتی اوجاالن در 

ھا بود که منتقد گرايشات  بوکچين دھه. دام استالينيسم درافتاده است لنينيست دانست که به -ديگر از رھبران مارکسيست

سمت  کنند و آنان را به استفاده می آزادی سوء يابی به مايل مردم برای دستاستالينيستی بود و معتقد بود اينان از ت

بوکچين، پس از جنگ جھانی . دھند داری سوق می  و حتی، برخالف ظاھرشان، قبول سرمايهئیگرا انديشی و دولت جزم

 آکادميک و ھای سمت فعاليت ِدوم که بسياری از تفکرات انقالبی چپ فروکش کرد و بسياری از فعاالن چپ به

  . اش را حفظ کرد، بلکه ھرگز از مارکس و مارکسيسم رويگردان نشد ژورناليستی روآوردند، نه تنھا روحيه انقالبی

 ھفتگی درصدد عوامل بازسازی پروژه انقالب در شرايط ئیھا  طی نشست،١٩۵٠بوکچين با ھمکاری رفقايش در دھه 

زيست تشخيص داد؛ اين نظام ھم طبيعت را   داری با محيط   سرمايهبوکچين اين عامل را تعارض سيستم. جديد برآمدند

رويه   بريده از طبيعت، توليد و مصرف بیئیشھرھا در اين سيستم با ايجاد کالن. کند و ھم سالمت انسان را نابود می

گی در اين آيد برای زند آورند، و فشاری که بر مردم می خاصيت که فشاری بيش از حد بر طبيعت می  بیئیکاالھا

داری  بنابراين، بحران سرمايه. شود شھرھا و تطابق با اين نظام مصرفی طبيعت و روح و جسم انسانی را نابود می کالن

بوکچين . شود  از مردم و تخريب طبيعت نيز ناشی میئیزدا صرفا ناشی از استثمار طبقه کارگر نيست، بلکه از انسانيت
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 کوشيد مبانی يک جامعه اکولوژيک دموکراتيک را پی ٢٠٠۶مرگش در سال  تا زمان ١٩۵٠بر ھمين اساس از دھه 

  .بريزد

مراتبی چطور پديدار شد و بسط  دھد که جامعه سلسله تفصيل توضيح می به ،»اکولوژی آزادی« ويژه در کتاب بوکچين، به

او .  شر آن خالص شدتوان از  در طول تاريخ در مقابل آن صورت گرفته است، و چگونه میئیھا يافت، چه مقاومت

  . داند  جوامع اکولوژيک دموکراتيک میئیمراتبی را برپا ھای سلسله الزمه خالصی از اين سيستم

ھای موجود بايد کنار گذاشته  ملت- گيری اين قلمروھای دموکراتيک، دولت بوکچين، بر اين عقيده بود که برای شکل

کنند، برای  چون چنين مجامعی در ابعاد محلی عمل می. ودشھروندان در اين مجامع تفويض ش شان به شوند و قدرت

اين ايده . يکديگر بپيوندند  داشته باشند، بايد در قالب کنفدراسيون بهئیتر کارا  وسيعئیکه بتوانند در قلمرو جغرافيا اين

  .کرد گونه ترسيم می بوکچين مسير انقالب را ھمين. ای انقالبی است خود ايده خودی به

اما، . اھميت اين پروژه قانع کند  را بهئی و اروپاامريکائیام تالش خود را کرد که نيروھای کمونيست و چپ بوکچين، تم

و غيره بود که » مين و فيدل کاسترو مائو و ھوشی «ھا چنان مشغول  يافته بود ذھن آن اين ايده دست  که او بهئیھا در سال

تنھا کسانی که .  بودئیبورژوا ھای خرده کراسی از نظر آنان ايدهمباحثی چون اکولوژی و دمو. نظرات او را نشنيدند

اما . نظر داشتند دولت با وی اشتراک ھا بودند که در مواضع ضد نظرات بوکچين گوش دھند آنارشيست حاضر شدند به

ھا  ری از اقليتتافتند و در ضمن در ھوادا جا که ھر شکلی از حکومت، حتی در ابعاد محلی را نيز برنمی آنان نيز از آن

کموناليسم راھی بود . ھمراھی با وی نشدند با ايده دموکراسی مبتنی بر رای اکثريت مشکالت جدی داشتند، حاضر به

ھا  او تالش خود را کرد که آنارشيست. ملت -جای پای محکم برای مقابله با دولت يک يابی به برای ھمين امر؛ برای دست

تدريج از آنان ھم نااميد شد و  اما به. ھا در عرصه سياسی ای حضور فعال آنارشيسترا قانع کند که اين راھی است بر

 .کناره گرفت

گردد،  از ديد وی برمی»  کردمسألهيابی  چاره «مسأله  که بهئیھا و جزوات زيادی نوشته تا جا اوجاالن در زندان کتاب

اوجاالن را منعکس » جديد«ھای  ی عمق ديدگاهبھترين وجھ به» نقشه راه«و کتاب » مانيفست تمدن دمکراتيک«کتاب 

 و امريکاشيوه دستگيريش با توطئه  اش به  جلد اول و در مقدمه وی در کتاب مانيفست تمدن دمکراتيک. کرده است

نوعی فرھنگ  چنين نحوه دستگيريش را به  که با وی صورت گرفته و ھمئیاسرائيل و ترکيه اشاره دارد، و برخوردھا

   .داند  ترک میئیگرا اپيتاليسم و ملیبرگرفته از ک

جنگی است که در تاريخ بسيار با -راه و شيوه قدرت» روش«اين ... «: گويد می» مانيفست تمدن«در بخشی از کتابش 

، امريکااروپا و تا حدودی اياالت متحده . ھای جامعه ترويج داده شده است ايم و امروزه نيز تا حد حفاظ آن مواجه گشته

ھای الزم را  اجرا درآمده، درس جنگی که چھارصد سال به- ه نيروھای ھژمون نظام کاپيتاليستی، از روش قدرتمثاب به

دھی قدرت  نوع سازمان ھای داخلی و خارجی اين زيرا دليل اصلی جنگ(ملت- فرا گرفته، بدون تخريب کامل دولت

) ابزاری(ئیھا ھم از طريق دخالت دادن شناسهآن . صورت واحدھای فدرال از نو بسازند کنند آن را به  سعی می)است

ملت را از شکل قاطع گذشته - خواھند دولت آشکار است که می. دموکراتيزاسيون ، وجامعه مدنی ،حقوق بشر چون ھم

 ئیدر روسيه و چين نيز رويدادھا. گشاتر باشد وضعيت يک ابزار دولتی درآوردند که گره سازند و بهتر  منعطف خويش

 »...دارندمشابه وجود 

دنبال تشکيل حکومت  ک، که به.ک.کند در نتيجه برای اوجاالن و پ ملت گسست می- دولتمسألهآپو در اين کتاب، از 

که شامل بقيه » حکومت کردستان بزرگ«کلی منتفی است و   ديگر بهمسألهکردی بر مبنی ھويت کردی بودند، اين 

ملت در - طبق ديدگاه اوجاالن، دولت. بود نيز منتفی است و ايران فبروریھای ديگر کردستان در عراق، س بخش
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ھای ديگر باشد، در اين راستا، پس اساسا حکومت  تواند تجلی اراده تمام کردھای دارای اقليت حکومت کردی نيز نمی

بال شدن در قدرت مرکزی دن چاره را با سھيم ھای ديگر بايستی راه کردی ھم سرابی بيش نبوده و ھر کدام از کردستان

کنند، بخش  ھای منطقه که مردم کرد زبان در آن زندگی می تالش برای سھيم شدن در قدرت سياسی حکومت. کنند

  . جدانشدنی استراتژی کل ناسيوناليسم کرد بوده و ھست

ه چ رفت ترکيه از آن بحران ترکيه را بررسی و نقشه خود، برای برون» نقشه راه«اوجاالن در کتابی ديگر، تحت عنوان 

 . دھد ارائه می» دمکراتيزاسيون«شود را در  که از نظر وی بحران گفته می

. ھا از کنفدراليسم دموکراتيک بود ھای متنوع آن سو از ناسيوناليسم و از سوی ديگر ايده گرفتن اوجاالن از يک فاصله

ای دموکراتيک   و ترکيهریفبروخواھند، بلکه خواھان خودمديريتی برپايه س  استقالل نمیفبروریکردھای ترکيه و س

  . ھستند

درستی دولت را مکانيسم  اوجاالن به. کار گرفت  بهKCK ئیريز ھا را برای پی ھای بوکچين بود که اوجاالن آن ھمين ايده

داند که برای دموکراسی  می» ھا در تاريخ ترين پديده يکی از خطرناک«و » يافته طبقات حاکم شکل سازمان«سرکوب و 

بنابراين برای تحقق . »توان يک نظام دموکراتيک برپا کرد نمی«چون سمی مھلک است و با وجود آن  و آزادی ھم

معنای از دست رفتن  دولت، چرا که اين به شدن به ھا را بر دولت گذاشت نه بر تبديل دموکراسی نه بايد تمرکز تالش

  )١٣٨٣الن، اوجا( .کند داری می دموکراسی است و مردم را ملعبه دست نظام سرمايه

) ک.ج.ک( نھاد جوامع کردستان ، عبدهللا اوجاالن خواستار تشکيل ساختاری شد که به٢٠٠٥در پيام نوروزی سال 

دستور کار . است» کنفدراليسم دموکراتيک«احتماال اين يکی از نخستين مواضع رسمی اوجاالن به . معروف شد

زندانی بودن اوجاالن، ھيئتی متشکل  با توجه به.  اوجاالن بود اجرا گذاردن اھداف تازه ک، اشاعه و تالش برای به.ج.ک

 شکل از رھبری يک تغييراين . از چند نفر، رھبری تشکيالت را با عنوان کنگره خلق کردستان، برعھده گرفته است

منابع قدرت در شوراھا يا . طور عملی بود سازی کنفدراليسم دموکراتيک به رھبری چندنفره، خود سرآغاز پياده نفره به

  .، الزاما بايد زن باشدمسؤولسياسی، رھبری دو نفره الزامی شد که يکی از دو 

ھای اين  کمک.  نوين کنفدراليسم دموکراتيک درآمد گسترش ايده صورت چند حزب و کمک به نمود اين تشکيالت، به

 تجلی پيدا فبروری عراق و سدھی سياسی نواحی کردنشين در کشورھای مختلف از جمله ايران، سازمان تشکيالت به

  .ای تئوريک نيز دارد ک، ريشه.ج.ک يا ک.ک.د با پ.ی.ارتباط پ. کرد

اين حزب يک نھاد . شد ھم بايد بازسازی جديدی می ک.ک. ريل سياسی که اوجاالن  در پيش گرفته بود پتغييربا اين 

 نيست و اختيار ئیاين نھاد يک سازمان اجرا«: فکری اعضا را بر عھده دارددھی   سياسی است که کار جھت -  فکری

ھای ايدئولوژيکی  ايدئولوژيکی و انجام آموزشـ  ھای فکری دھی عملی را ندارد، تنھا وظيفه آن نظارت بر فعاليت جھت

-  وظايف فکریعناصر استراتژيک اساسی اين حزب برای انجام اين. ھای کردستان است جھت کادرھای تمام بخش

است و سياستش مبتنی بر  »ملت دمکراتيک، صنعت اکولوژيک و اقتصاد سوسياليستی«ايدئولوژيک در نظرش  

دار   را پرچم KCK در اين مسير) ١٩٨: ١٣٩٢اوجاالن، . (شناسی، علم، اخالق، و ھنر ايدئولوژی، جامعه

 )١٣١: ١٣٩١اوجاالن، ( .داند می

کنگره  ھم يک سال بعد به گذاری شد که آن  بنيان(KADEK) و دمکراسی کردستان کنگره آزادی ،٢٠٠٢ اپريل ۴در 

يک سيستم مديريت  به ک.ک.لنينيست پـ  در اين راستا، ساختار عمودی مارکسيست.  نام دادتغيير (KHK) خلق کردستان

ی، کميته اجتماعی، کميته دفاع کميته سياس: اند از ھا عبارت از جمله اين کميته.  کردتغييرافقی متشکل از چندين کميته 

ھا، کميته  ، کميته بھداشت خلق، کميته علم و روشنگری، کميته اقليت) نام دادتغييرکميته دفاع خلق  که بعد به( مشروع
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اين روند پيوستند و  تدريج کردھای ساکن در کشورھای ديگر نيز به در ادامه به. ئیمطبوعات، و کميته امور مالی و دارا

 :تيب چھار حزب زير شکل گرفتنداين تر به

  در ايران؛ (PJAK)حزب حيات آزاد کردستان -١

  در عراق؛(PGDK) دموکراتيکئیحزب رھا -٢

 ؛وريهدر س (PYD) حزب اتحاد دمکراتيک -٣

  . در ترکيه(PRD)حزب راه حل دموکراتيک -۴

رار دارند و در عمل مستقل از يکديگر شان در ارتباط با ھم ق ھای کلی کردن سياست اين احزاب، صرفا برای ھماھنگ

  .ھای مستقل خود را دارند گيری  و تصميمئیھای رھبری و اجرا کنند و ارگان فعاليت می

 (KCK)»کنفدراليسم دمکراتيک جوامع کردستان «٢٠٠۵سال ترتيب، اوجاالن اين سيستم مديريتی افقی را در  بدين

اين سيستم سه . ای سبز ای سرخ در ميان خورشيدی زرد رنگ بر زمينه ستاره:  کردتعيينناميد و برای آن پرچمی ھم 

 آن است و ئیمثابه پارلمان آن است؛ قوه مجريه که ھيئت اجرا قوه مقننه که کنگره خلق باالترين ارگان آن و به: قوه دارد

اين سه . شود اداری تشکيل میھای خلقی و ديوان عدالت  ه که از دادگاهئيکابينه وزرا را دارد؛ و قوه قضا نقشی شبيه به

انتخابات . شوند اعضای کنگره خلق با انتخابات از ميان تمامی اعضای نظام انتخاب می. کنند  قوه مستقل از ھم عمل می

 تنھا دو دوره ئیس گرفته تا اعضای ھيئت اجرائيشود و ھر فرد، از ر بار برگزار می نمايندگان کنگره ھر دو سال يک

 .کنند  میتغييربار  نمايندگان نيز ھر دو سال يک. عضويت داشته باشندتوانند در آن  می

شيوه تنظيم قدرت «ملت  -از نظر او دولت.  رسيد KCK ملت به -اين ترتيب، اوجاالن با نقد سيستم دولت به

ا تحقق  رئیگرا ترين نظم دولتی است که بينش سود و صنعت  متکی بر نظام کاپيتاليستی است؛ مناسبئیگرا ھژمونی

شدن  جھانی رسانی به کمک«معنای   يک دولت را از جانب ھر ملت و مذھبی بهتأسيسوی تالش برای » .بخشد می

ک اوجاالن، .چنين ن ، ھم٢١۴: ١٣٩٢اوجاالن، ( .داند می» محيطی کاپيتاليسم و بنابراين بينش استثمار و تخريب زيست

٢٢: ١٣٩٢۴.( 

تفسير دموکراتيک «داند که مبتنی است بر  دموکراتيک کردستان میرا نوعی سيستم مديريتی جوامع  KCK وی

اين رھيافت ). ٢١٣: ١٣٩٢اوجاالن، ( .»دست خودشان ھا به  سرنوشت ملتتعييناحقاق حق «با شعار » گرا غيردولت

ا که ھای فدرال ھم نيست، چر  ملت ندارد که حتی در زمره سيستم-ھای رايج دولت دموکراتيک نه فقط نسبتی با مدل

 )٢١۴: ١٣٩٢اوجاالن، ( .ملت نيستند - يافته دولت ھای تلطيف ھای فدرال نيز چيزی جز شکل نظام

KCKرويای کردستان بزرگ و ) ١٣٨٣:١۶۶اوجاالن، ( .ِ اساسا نه در پی براندازی دولت است نه در پی تصرف آن

 را بينش خود ئیر گذاشته و جدادر آغاز راه در سر داشت کنا PKK  دولتی مستقل برای خلق کرد را کهئیبرپا

خلق کرد تحميل کند   را بهئیزور ھم جدا است و حاال اگر حتی کسی به» دموکراتيزاسيون کرد«در پی . داند نمی

را نه فقط رفرميستی و » ای خودمديريتی منطقه«ديگر، برخالف آغاز راه، ). ۶٠: ب١٣٨١اوجاالن، ( .پذيرد نمی

، که حاال صرفا خواھان ھمين است و راھش را تحقق )١٠۴: آ ١٣٨٩اوجاالن، ( .داند ارتجاعی نمی

- ٢١۴: ١٣٩٢اوجاالن، ( .عيار آميز و رسمی چه با جنگی تمام ھای مسالمت داند، چه از راه می) اتونومی( خودگردانی

٢١٧(  

از طريق صلح، پيروزی گردد و چه   پيش روی ما چه از طريق جنگ منتھی به پروسه«: گويد عبدهللا میبا اين وجود 

ھای  بدين ترتيب در فرھنگ تمدن خاورميانه که بازی. ھای دموکراتيک خواھد بود  نتيجه کماکان عصر برساخت ملت

ھا را در آن  دريای خون مبدل کرده و قبايل، اديان، مذاھب و ملت ھزاران ساله تمدن طبقاتی، شھری و دولتی آن را به
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ھای دموکراتيک طلوع خواھد  مندی ملت دموکرايتک بر مبنای کليتجان ھم انداخته است، عصر مدرنيته  به

  )٢٠١: ١٣٩٢اوجاالن، ( .»کرد

 در اين خصوص. ترين اصول است خودگردانی دموکراتيک که بعد سياسی ملت دموکراتيک است از مھم يابی به دست

KCK گيری آن کنگره خلق   ارگان تصميم.ھا متفاوت است  دارد اما ماھيتا با آن ملت -دولت چارت و سازمانی شبيه به

ھای پارلمانی در   پيشاھنگی طبقات مردمی و طيف روشنفکر است، برخالف سيستم است که ارگانی دموکراتيک و به

دھد   تشکيل میئیرا شورای اجرا KCK ھرم مديريتی.  طبقه فرادست و عناصر بورژوا استکنترول که در  ملت -دولت

و . ھای حکومتی ھای مدنی نزديک است تا ارگان سازمان تر به ای روزمره ملت است و بيشھ  فعاليت کننده که ھماھنگ

خوانی ميان  دھد که بر ھم تشکيل می KCK باالترين سطح عمومی نمايندگی ملت دموکراتيک را نھاد رياست کل

. شود  میتعيينمی کند و از طريق انتخابات عمو ھای اساسی نظارت می و اجرا شدن سياست KCK واحدھای متفاوت

اين احزاب جامعه را . ھا است محور نيستند و مطالبات اجتماعی بنياد کار آن چنين احزاب سياسی در اين سيستم دولت ھم

 دموکراسی در تمام موارد فوق  .کنند کنند و آن را مدام در برابر دولت تقويت می دھی می بخشند و سازمان آگاھی می

 .عمال خواھد شدشيوه دموکراسی مستقيم ا به

در اين نظام مديريتی جامعه محوريت دارد، نه شھر و طبقه و دولت و تمدن که در شکل موجودشان با اصرار بر 

  .اصل ھمان ماندگاری و تداوم جامعه و حيات اجتماعی است. اند بر استھالک اجتماعی  اساسا مبتنیئیفردگرا

زن آزاد شده، جامعه آزاد شده «عقيده اوجاالن،  به. حوريت داردآنان م آزاد شدن زنان و خالصی از نگرش ناموسی به

ھای رايج جنسيتی و مبتنی بر  معنای تالش برای غلبه بر نگاه اين به. »جامعه آزادشده نيز ملت دموکراتيک است. است

گويند  می«: يدگو  میئیداند که جا حدی می اوجاالن اھميت آزاد شدن زنان را به. زاد و ولد بين مردان و زنان است

 )١١٧: ب١٣٨١اوجاالن، ( .»گويم دنيا را زنان نجات خواھند داد ديده دنيا را نجات خواھند داد، اما من می کارگران ستم

اقتصاد و صنعت و توسعه . خودگردانی اقتصادی مبتنی بر صنعت اکولوژيک و اقتصاد کمونی محوريت دارد رسيدن به

 و بازاری در اين سيستم بر کسب پول از طريق پول مبتنی نيست، بلکه در  يستم مالیس. سو با محيط زيست باشند بايد ھم

مثابه عمل شاق و  جای تصور کار به به» کار کردن آزادی است«پی بازدھی اقتصادی است و تالش برای تحقق شعار 

 .»ترين نوع کار است مقدس… کاری حفظ خاک و جنگل«بر اين اساس، . گاری بی

احيای فرھنگی و  کند به  تالش میKCK .تنوع و حراست از آن است مبتنی بر احترام به KCK  درساختار حقوقی

 .نحوی صحيح بپردازد  تاريخی مردم کرد به

کليه امور امنيتی تا دفاع ملی مشترکی که در برابر «بر اين اساس . دفاع در اين سيستم مبتنی است بر سيستم خوددفاعی

تواند  يک جامعه فقط خودش می«، چرا که »توسط خود جامعه کرد انجام داده شوندگيرد، بايد  خارج صورت می

 .»ترين شکل نيارھای آن را برآورده سازد مناسب اش را برقرار سازد و به بھترين وجه امنيت داخلی به

 KCKعات خويشاوند ھای ھمسايه و اجتما مثابه ابزار صلح و برقراری روابط مفيد و دوستانه با خلق از ديپلماسی به

در ھمين .  از جوامع در سطحی باالترئی اجتماعات مشترک و ايجاد سنتزھائیچنين برای برپا گيرد و ھم بھره می

کنگره دموکرايتک ملی . »مند ميان کردھاست يکی از وظايف اساسی ملی، توسعه يک ديپلماسی کليت«خصوص، 

 .است KCK خست ديپلماسی آن در اولويت نتأسيستواند چنين نقشی ايفا کند و  می

و اتخاذ رھيافت  PKK ، با خودانتقادی راديکال در» کردمسأله«ابعاد متفاوت  دھی به تالش مدام برای پاسخ

  )KCKتاريخچه( .دموکراتيک، محوريت دارد

  :بندی شده است ، چنين جمعPKKو رابطه آن را با  KCK آپو، وظايف
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ای بيش از سی سال است، پشتيبانی قوی خلق که از  ای که دارای تجربه  »ک.ک.پ«پيشاھنگی ايدئولوژيک و سياسی «

ای است و شبکه روابط وسيع  انجام دفاع ذاتی در ھر حوزه طريق جنگ انقالبی آزموده شده، نيروی نظامی که قادر به

ه باری اين را. سازد را فراھم می KCK داخلی و خارجی، امکان برساخت، مديريت و حفظ ملت دموکراتيک توسط

چون ملت دموکراتيک را در افق اھداف خود قرار داده و نه . انسدادی نخواھد انجاميد که در گذشته روی داد ديگر به

- وگو و مذاکره با نيروھای دولت روی گفت ھميشه طرفدار حل مسائل و صلح است و به:  دولتی را، بنابراينئیگرا ملت

 موفقيتی نداشته باشد، خواھد توانست در مسير اصلی خويش و از طريق ملت باز است؛ اما در صورتی که در اين راه 

اوجاالن، ( .»آميز برساخت ملت دموکراتيک بپردازد و آن را مديريت و حفظ نمايد تداوم موفقيت نيروی ذاتی خود به

٢١٣: ١٣٩٢( 

و ديگر ) YPJ( فاع زنانھای د ، يگان)YPG( ھای دفاع مردمی ھيچ ترديدی نيست که از خودگذشتگی و مبارزه يگان

ھم در روژاوا و ھم در شمال عراق، نقش مھمی در عقب راندن داعش ايفا ) PKK( نيروھای حزب کارگران کردستان

  .اند کرده

پراتيک شده ) فبروریکردستان س( عبدهللا اوجاالن در روژاوا» خودمديريتی دموکراتيک«حدود پنج سال است که نظريه 

ھای  طوری که کانتون  زنان و حل ستم ملی داشته است بهمسألهويژه  ای مردم اين منطقه بهو تجربه بسيار مثبتی بر

  .کنند روژاوا، عبدهللا اوجاالن را رھبر خود خطاب می

شان و برای  اين آلترناتيو، مردم را عليه دشمنان. کرن بنای يک آلترناتيو است کنون روژاوا در پی محکم ھم

را تشويق ) communal - کمونی( داری، ھمبستگی اشتراکی  سرمايهئیدر مقابل فردگرا. ندک توانمندسازی بسيج می خود

پرستی، از آزادی و برابری و عدالت اجتماعی و  ھای مستبد و گرايشات ناسوناليستی و نژاد کند؛ در برابر حاکميت می

 و دموکراسی مستقيم و ئیل شوراپرستی، عم ملت - اين آلترناتيو، در برابر دولت. کند شمول پشتيبانی می جھان

  .دھد گيری دموکراتيک را تشويق و آموزش می تصميم

  .دھد را آموزش می» استثمار و کسب سود«دھی اقتصادی بالنده بدون  در برابر رقابت کاپيتاليستی، سازمان

لحاظ   در حقيقت، زنان به.آموزند سازی و مردساالری کاپيتاليستی زنان، برابری جنسيتی را می در برابر انقياد و برده

جايگاه رھبری . کنند خصوص در انقالب ايفا می ای را در زندگی بشر، به العاده اجتماعی، سياسی و سازمانی نقشی فوق

طور کلی در سيتسم کمونی دوگانه است، يعنی يک زن و يک مرد در ھر موقعيت قرار دارند و حد  در روژاوا  و به

دھد   زنان اين جامعه نشان می ھمه مراکز زنان در روستاھا و شھرھا به.  درصد است۴٠نصاب جنسيتی جلسات حداقل 

مسلمانان ) که دارای سه زبان رسمی است، کردی، عربی، و آشوری( سيستم.  پدرساالری نيستند سلطه ھا محکوم به که آن

  .گيرد ھا و ديگران را دربرمی ھا و کردھا و سريانی و مسيحيان، عرب

طلبانه و سوسياليستی را در آن  ھای پيشرو و  مساوات توان عمق جنبه منشور قرارداد اجتماعی روژاوا، می با نگاھی به

زنان، دموکراسی مستقيم، . توان مشخص کرد ھای پيشرو اين قرارداد بر محور سه موضوع می ترين جنبه مھم. ديد

  . ھويتیئیگرا کثرت

 فبروری بر ستأکيدتر از آن،   اين منطقه، و مھمئیگرا  بر کثرتتأکيد مھم وجود دارد، يکی  در اين منشور، دو نکته

ترين  ن روژاوا منتشر شده است، کوچکمسؤوالای که از سوی  در واقع، تا اين لحظه، در ھيچ بيانيه. دموکراتيک

استراتژی اين ، قطعا ريشه در اھداف و مسألهو اين . شود  ديده نمیفبروری از کشور سئیاستقالل و جدا ای به اشاره

 .ملت جديد نيستـ    يک دولتتأسيس و ئی ديگر استقالل و جدامسأله» کنفدراليسم دموکراتيک«در . جنبش دارد
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شناسد و  رسميت می در بند سوم اين قرارداد، با اشاره به کانتون جزيره، تکثر ملی و دينی ساکنان اين کانتون را به

ھا  ھا، مسلمانان، مسيحيان و ايزدی ھا، ارمنی ا، چچنیفبروريعات کردھا، آشآميز ميان اجتما خواھان يک زندگی مسالمت

  .است

  .در بند بيست و سه آمده است که ھرکس حق دارد که حقوق قومی، فرھنگی، زبانی و جنسيتی خود را بيان کند

رسميت  ق بشر بهھای جھانی حقو  جھانی حقوق بشر و تمامی کنوانسيون در بند بيست و يک اين قرارداد، اعالميه

 .شود شناخته می

 . شده استتأکيد… حضور در جامعه، حضور در قدرت سياسی و  در بند بيست و ھشت بر حق زنان به

صراحت، برابری زنان و  ترين و پيشروترين بندھای اين قرارداد، بند بيست و نه است که در آن به و البته يکی از مھم

 .شود  و ضامن برابری حقوق زنان در جامعه می.کند مردان در چشم قانون را بيان می

ما، مردم مناطق خودمديريتی دموکراتيک عفرين، جزيره و کوبانی، کنفدراسيونی از «: در ديباچه اين قرارداد آمده است

ور طور رسمی، اين منش ھا، آزادانه و به ھا و چچنی ھا، ارمنی ھا، ترکمن ھا، آرامی ا، کلدانیفبروريھا، آش کردھا، عرب

 .»نھيم کنيم و بنا می نويس شده است، اعالم می را که بر مبنای اصول خودمديريتی دموکراتيک پيش

بودن مردم کرد، در مقابل  نوعی ويژه و برجسته برتری يا به ای به کجای اين قرارداد اجتماعی، اشاره در حقيقت، در ھيچ

 نه بر محتوای ھويتی ملی، که بر تأکيدوی تنظيم شده است که نح اين منشور به. آيد چشم نمی ھای ملی به مردم ديگر ھويت

حلی زيبا، انسانی و  ھای ملی اين منطقه، چنين راه پيچيدگی ھويت.  مشترک دمکراتيک باشدمسألهامر مشترک آنان يعنی 

 .سازد طلبانه را بسيار کارآمد و مترقی می مساوات

ترين  در واقع يکی از دقيق. کند  وضعيت اجتماعی زنان ايجاد میی است که درتغيير ھر انقالبی،  اساسا يک وجه مھم

بودن يک جنبش، نماد آزادی و برابری دموکراتيک بودن يک انقالب، رشد آگاھی اجتماعی  معيارھای سنجش مترقی

  .سوی بھترشدن زيست و زندگی مردم است  شرايط زيستی آنان بهتغييرزنان و 

ش مردان در فرايند انقالبی شرکت کنند، البته در جای خود نمود رشد دموکراتيک آن طور عملی دوشادو که زنان، به اين

پس از پيروزی   ماھيت برابری جنسيتی انقالبی است، عموما به کننده تعيين اصلی که  مسألهجنبش مفروض است، اما 

 خود در فرايند انقالب را حفظ  تهچنان نقش برجس که آيا پس از پيروزی نيز، زنان ھم اين. شود جنبش انقالبی مربوط می

ساز در فرايند انقالب  ھای فرودست اجتماعی گوناگون که نقشی سرنوشت کنند و يا در عوض ھمانند ديگر گروه می

محروم » قدرت«طور کلی  ھای سياسی، اجتماعی، فرھنگی و به موقعيت يابی به طور سيستماتيک از دست اند، به داشته

 .شوند می

ھای ژرفی است که در  طلبانه جنبش روژاوا، آن دگرگونی غايت انسانی و برابری ھای پيشرو و به يکی از ويژگی

قدرت، جايگاه  يابی به  که پس از دستئیھا برخالف ديگر جنبش. موقعيت اجتماعی زنان اين منطقه ايجاد کرده است

بر . اند طور واقعی سھيم شده  در قدرت سياسی بهکنند، در روژاوا، زنان پيشين زنان مبارز و انقالبی را از آنان دريغ می

اتفاق دھشتناکی که در ( نئيروژاوا، چندھمسری، خشونت خانگی و ازدواج اجباری و در سن پا  مبنای قرارداد اجتماعی

گذاری برای زنان را در بسياری از  ارج نھادن و ارزش. ممنوع و با مجازات قانونی ھمراه است) اين منطقه شايع بود

 .اند نيز تعبير کرده» انقالب زنان «جنبش روژاوا را گاھی به . توان مشاھده کرد عارھای اين جنبش میش

چه که  بخشی از آن. شود  مسلحانه توسط زنان ختم نمی  در شرايط زنان، تنھا به ايجاد شرايطی برای مبارزهتغييراما 

بر مبنای بند . طی برای قدرت گرفتن زنان در جامعه استشود، ايجاد شراي عنوان کنفدراليسم دموکراتيک خوانده می به
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 ٤٠کم   تصريح شده است که دست٨٧چنين بند   و ھم٤٧در بند .  قرارداد اجتماعی زنان و مردان در جامعه برابرند٢٨

 .درصد از قدرت سياسی بايد برای زنان محفوظ بماند

  ٢٠١۶مبر  يازدھم نو - ١٣٩۵ ]عقرب[جمعه بيست و يکم آبان

  .امه دارداد

 

  


