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نسلجديدجاشها:جاشرسانهاي برعليه  تبليغ  آمريكا،  صداي  فارسي  تلويزيون   
پژاك را تا جايي پيش مي برد كه در يك برنامه ي 
ويژه اي  جنگ  عنصر  از  دعوت  با  تلويزيوني 
سعي  پژاك،  مخالفان  و  قانعي فرد  عرفان  مانند 
پژاك  نشان دادن  تروريست   و  خشونت طلب  در 
عدم  و  مخالفان  يك جانبه ي  حضور  مي نمايد. 
برنامه اي  در  پژاك،   به نام  سخنگويي  از  دعوت 
و  روزنامه نگاري  موازين  كدامين  با  اينچنيني 
هماهنگي  آيا  دارد؟  همخواني  آزاد  رسانه ي 
است؟! تصادفي  امري  موارد  اين  همه ي 

در  اسالمي  جمهوري  نظام  ويژه ي  جنگ  مراكز 
دفاع  دارند  سعي  مصرانه  وسيعي  تبليغي  حمالت 
مراكز  دهند.  جلوه  مسلحانه  نبرد  را  پژاك  مشروع 
مشروع  دفاع  يكسان نمايي  با  نظام  ويژه ي  جنگ 
و  تهاجمي  وجهه اي  دادن  با  مسلحانه،  جنگ  و 
آن  است  گريال، درصدد  دفاعي  نبرد  به  خشونت طلبانه 
را تروريزه نموده و سركوب و كشتار را مشروع نمايند.
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راهكارهاي  از  متشكل  نظامي  ويژه  جنگ 
مقاومت  عليه جنبه هاي مختلف  بر  متعدد جنگ 
اجتماعي است. هدف جنگ ويژه ايجاد تسليميت 
محض و به زانو درآوردن ابدي جامعه است. اين 
جامعه ي  نوين  مبارزه ي  ظهور  دنبال  به  پروژه 
احياي  و  پژاك  رهبري  به  كوردستان  شرق 
فرهنگ مقاومت در جامعه ي كورد و بيچارگي 
نظام جمهوري اسالمي در امر درهم شكستن اين 
مبارزه، با روش هاي معمول به ميدان آمد، فرزند 
نامشروعي است كه از همخوابگي دو نظام كامال 
نظام  جمهوري اسالمي  كوردستيز و جامعه كش 
است.  آمده  حاصل  تركيه  جمهوري  و  ايران 
جنگ ويژه كه از تمامي منافذ براي ورود به جامعه 
اراده ي  و  اخالقي  بنيان هاي  ازهم پاشيدن  جهت 
آن استفاده مي كند، پيكره اي درهم بافته است از 
خشونت، خونريزي، تجاوز و نسل كشي فرهنگي 
فيزيكي،  قتل عام هاي  انواع  دارد.  اجتماعي  و 
فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي به صورت عملكرد 
اصلي جنگ ويژه در دستور كار گردانندگان و 
مراكز آن هستند. جنگ ويژه، جنگ تمام عيار 
دولت عليه جامعه است. اين جنگ كه جمهوري 
به  ضدپژاك  پروژه ي  در  را  آن  ايران  اسالمي 
راه انداخته است، پليدترين جنگ عليه جامعه ي 
بشري است كه از هيچ قاعده ي اخالقي و ارزشي 
و  شكست  فرهنگ  تزريق  نمي كند.  پيروي 
بنيان هاي  ازهم پاشيدن  و  جامعه  به  سرخوردگي 
ارزشي و اخالقي آن، هدف پروژه ي ضدپژاك  
كورد  جامعه ي  تاريخي  مقاومت  فرهنگ  است. 
و  اجتماعي  سياسي،  مقاومت  پيدايش  بستر 
فرهنگي عليه تجاوزات نظام در كوردستان است. 
پروژه ي ضدپژاك  نظام در جنگ ويژه و  آنچه 

و  مقاومت  فرهنگ  است، خشكاندن  آن  پي  در 
تزريق سم خيانت و تسليميت به جامعه است. در 
پي اجرايي شدن جنگ ويژه و پروژه ي ضدپژاك 
پديده هاي مخرب خيانت،  بعد  به  از سال 2007 
جامعه   در  اعتياد  و  فحشا  بسيج،  آدم فروشي، 
تمامي  است.  گرفته  خود  به  چشمگيري  رشد 
جنگ  مراكز  با  مستقيم  ارتباط  در  پديده ها  اين 
به  مراكز  اين  از  و  بوده  آن  و گردانندگان  ويژه 
جامعه ي  در  سيستماتيك  و  هماهنگ  شيوه اي 
ويژه  جنگ  عناصر  مي شود.  اعمال  كوردستان 
و مزدوران فكري، توجيه كنندگان اصلي تجاوز 
در  تسليميت  و  انفعال  شكست،  مبلغان  و  نظام 
جامعه هستند؛ كساني كه وقيحانه، دفاع مشروع 
مردم كوردستان در برابر اعدام، شكنجه، تحقير و 
سركوب را ترور قلمداد كرده و در تالش معصوم  
آن  جاسوسي  اشغالگر  مراكز  و  نظام  جلوه دادن 
مدني  و  بشري  حقوق  فعالين  نه  آنان  هستند. 
فرزاد،  همچون  شهدايي  خون  فروشندگان  بلكه 
شيرين، فرهاد و علي و هزاران شهيد راه مقاومت 
شوونيستي  ناسيوناليست هاي  هستند.  كوردستان 
كه هر نوع ابراز اراده و مقاومت مردم كوردستان 
سركوب  شايسته ي  تجزيه طلبي،  عنوان  تحت  را 
تبليغات  به موازات جنگ ويژه ي نظام،  مي دانند 
از  خارج  فارسي زبان  رسانه هاي  در  را  وسيعي 
به  كشور عليه جنبش آزادي خواهي خلق كورد 
اشخاص  برخي  ديگر  طرف  از  انداخته اند.  راه 
نوين خلق  با جنبش  و احزاب سنتي كه ضديت 
مي دانند،  خود  سرپاماندن  شانس  تنها  را  كورد 
در ابراز ارادت به ناسيوناليست هاي فارس سنگ 
تمام گذاشته و در چارچوب طرح هاي پيشنهادي 
اشاعه ي  كوردستان،  اقليمي  حكومت  به  نظام 

ما  جنبش  تروريزه كردن  و  انفعال  ايدئولوژي 
برگزيده اند.  خود  سياسي  استراتژي  همچون  را 
و  ميهني  كوردستان)اتحاديه ي  جنوب  احزاب 
دنبال  به  عراق(  كوردستان  دموكرات  حزب 
سپاه  فرماندهان  با  سرانشان  متعدد  نشست هاي 
در  را  خاصي  نقش  اسالمي،  جمهوري  قدس 
عهده  بر  عليه خلق كورد  بر  نظام  ويژه ي  جنگ 
سنتي  احزاب  روي  بر  تأثيرگذاري  گرفته اند. 
شرق و ايجاد يك جبهه ي عليه پژاك از آن ها و 
همچنين اعمال فشار و تحريم بر پژاك و تالش 
اين  عملكردهاي  ازجمله  آن  منزوي سازي  براي 
بيشتر  هرچه  به كاربردن  با  نظام  است.  احزاب 
راهكارهاي خشونت آميز جنگ ويژه به واسطه ي 
در  بيشتري  جنايات  ضدپژاك،  گروه هاي 
كوردستان مرتكب خواهد گشت. مقاومت و دفاع 
مشروع تنها راه باقي مانده براي مردم كوردستان 
تجاوزات  با  مقابله  در  آزادي خواهمان  و جنبش 
ويژه،  جنگ  عملكرد  است.  ويژه  جنگ  مراكز 
ميان جنگ و  انتخاب  را در  ما  مردم و جامعه ي 
صلح كه در انتخاب ميان ماندن و از ميان رفتن، 
و انتخاب ميان دفاع و تسليميت قرار داده است. 
مسلما آزادي خواهان كوردستان هرگز تسليميت 
فرزاد،  كه  همان گونه  گزيد.  برنخواهند  را 
شيرين، فرهاد و علي برنگزيدند. در اين شماره ي 
كه  ويژه اي  جنگ  از  شمايي  به ترسيم  آلترناتيو 
در  كورد  خلق  آزادي خواهي  جنبش   ضد  بر 
همچنين  و  مي گردد  اعمال  كوردستان  شرق 
پرداخته ايم.  مستند  به شكلي  آن  جزييات  و  ابعاد 
راستاي  در  است  گامي  اطالعات  اين  ارايه ي 
با جنگ پليدي كه  تنوير افكار عمومي و مقابله 
تمامي جامعه ي كورد را هدف قرار داده است.   

پژواك
سردبير

راهكارها  و  ايده ها  رسيدن  بن بست  به 
دهه ي  طي  كورد  سنتي  سياست  در 
در  را  جدي  بحراني  خورشيدي،  هفتاد 
وجود  به  كورد  سياسي  احزاب  درون 
به  منجر  كه  بحران  اين  بود.  آورده 
جامعه ي  عرصه ي  از  احزاب  عقب نشيني 
پديدآورنده ي  گرديد،  كوردستان  شرق 
اسالمي  جمهوري  نظام  كه  شد  خأليي 
بيشترين بهره گيري را از آن نمود. نظام، با 
استفاده از اين خأل پايه هاي قدرت خود 

را مستحكم تر نمود و در تالش آن بود كه 
در درون جامعه ي كردستان ريشه بدواند.

جز  زمان  آن  تا  كه  اسالمي  جمهوري 
پايگاه  محلي)جاش(  سنتي  مزدوران 
اين بار  نداشت،  كوردستان  در  ديگري 
جامعه ي  تسخير  در  سعي  خاطر  فراغ  با 
پديده هاي  تمامي  داشت.  كوردستان 
مخرب و زيان بار اجتماعي از اين پس در 
درون جامعه ي كوردستان پديدار گشتند. 
سياست هاي جمهوري اسالمي در دهه  ي 

و  نمودن  هويت  فاقد  جهت  كه  هفتاد 
بود  جامعه  اساسي  اركان  بردن  ميان  از 
كه  گرفت  خود  به  سيستماتيك  شكلي 
اين  ارزيابي  دارند.  ادامه  نيز  امروز  به  تا 
چگونگي  و  علل  تبيين  جهت  سياست ها 
مردم  آزاديخواهي  نوين  مبارزه ي 
است:  فراواني  اهميت  حائز  كوردستان 
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شيوه اي  به  ايران  اسالمي  جمهوري  نظام 
آن  بر  سعي  هميشه  شوونيستي)نژادپرستانه( 
كورد  مسئله ي  واقعيت  انكار  با  كه  داشته 
سياسي ـ  خواست هاي  گرفتن  ناديده  و 
تنها  را  اين مسئله  اجتماعي مردم كوردستان، 
اقتصادي  توسعه نيافتگي  و  فقر  چارچوب  در 
ديگر،  طرف  از  نمايد.  تعريف  كوردستان 
موجود  اقتصادي  فقر  اصلي  عامل  نظام 
مبارزاتي  جريان  وجود  را  كوردستان  در 
وجود  »عدم  و  كورد  خلق  آزاديخواهانه ي 
جلوه  اقتصادي«  سرمايه گذاري  جهت  امنيت 
در  اقتصادي  فقر  آن كه  حقيقت  اما  مي دهد. 
جانب  از  سيستماتيك  كامال  سياستي  واقع 
و هست.  بوده  عليه جامعه ي كوردستان  نظام 
دهه ي  كه  هفتاد  دهه ي  طول  در  كه  چرا 
همچنان  بود،  كوردستان  در  مبارزاتي  خأل 
بوديم. اقتصادي  فقر  چشمگير  رشد  شاهد 

در  طبيعي  پديده ي  يك  نه  اقتصادي  فقر 
كامال  سياستي  بلكه  كوردستان،  جامعه ي 
نظام مند و طراحي شده است كه هدف از آن 
زيست قدرتي)بيوقدرت(  ساختار  يك  ايجاد 
عليه خلق كورد و به تسليميت كشانيدن مردم 
كوردستان است. سياست گرسنه نگه داشتن و 
پليدترين  از  يكي  جامعه،  يك  محتاج نمودن 
سياست  زيربناي  كه  است  قدرت  مظاهر 
جمهوري اسالمي را عليه خلق كورد تشكيل 
مي دهد. نظام مي خواهد از طريق دهان هاي باز و 
شكم هاي گرسنه، به جامعه ي كورد نفوذ نمايد.

 توجيه فقر اقتصادي با مبارزه ي آزاديخواهي 
نيست.  بيش  بزرگي  فريب  كوردستان،  در 
مبارزه ي  و  مقاومت  با  كوردستان  جامعه ي 
فقر  و  است  مانده  پابرجا  آزاديخواهانه اش 
براي  دولت  دست  در  حربه اي  اقتصادي 
هر  است.  مقاومت  اين  شكستن  درهم 
كوردستان  در  مقاومت  و  مبارزه  كه  اندازه 
اشغالگرانه ي  سياست هاي  گردد،  ضعيف تر 
نظام و ازجمله سياست اشاعه ي فقر اقتصادي 
يافت.  خواهد  گسترش  نسبت  همان  به  نيز 
تمامي  در  سياست،  اين  نتيجه ي  در   
به جز  هفتاد،  دهه ي  از  بعد  سال هاي 
جامعه ي  عادي  مردم  محدود،  قشري 
گشتند. فقيرتر  روز  به  روز  كوردستان 

دهه ي  در  دولت  اقتصادي  سياست هاي 
هفتاد)دوران سازندگي كذايي( و اختالس ها 
كه  دولتي  كارگزاران  سرسام آور  فساد  و 
برنامه هاي خصوصي سازي صورت  نام  تحت 

شكاف هاي  تا  شد  موجب  مي گرفت، 
شوند.  وسيع تر  ايران  جامعه ي  در  طبقاتي 
راه  تنها  جامعه  متوسط  طبقه ي  نتيجه،  در 
پيكره ي  به  اتصال  در  را  موقعيت خود  حفظ 
از  مي جست.  نظام  بروكراتيك  اقتصادي ـ 
سياسي  خأل  به  توسل  با  دولت  ديگر  طرف 
تمام  مسدودسازي  همچنين  مبارزاتي،  و 
راه هاي كسب درآمد، اين مورد را به طبقه ي 
تنها  كه  مي نمود  تلقين  فرودست  و  فقير 
سازمان هاي  با  همكاري  معيشتي،  شيوه ي 
است. اطالعات  و  سپاه  بسيج،  جاسوسي 
هدف دولت از اين سياست قتل عام اقتصادي، 
نان  آن  افراد  كه  بود  جامعه اي  پديدآوردن 
كامل  وابستگي  به واسطه ي  را  خود  روزانه ي 
به نظام و فروختن تمامي ارزش ها و معيارهاي 
مي آورند.  دست  به  خويش  اجتماعي 
همچنين دولت از اين سياست قتل عام اقتصادي 
و فقر مفرط، همچون فاكتوري جهت اشاعه ي 
فساد و فحشا در جامعه، نهايت استفاده را نمود.

نظامي  غايي  هدف  جامعه،  بر  مطلق  سلطه ي 
مبناي  را  زيست قدرتي  سياست  كه  است 
قرار  سياستگذاري هايش  و  عملكردها  تمامي 
بردگي  قبول  مستلزم  مطلق  سلطه ي  مي دهد. 
محض است. از اين جهت، تحميل عميق ترين 
نوع بردگي بر جامعه ي كوردستان را در دهه ي 
هفتاد و پس از آن، بايد به عنوان هدف اصلي 
نظام  عملكردهاي  و  سياستگذاري ها  تمامي 
دانست. ارزش ها، هنجارها و اخالق اجتماعي 
تشكيل دهنده ي  كه  كوردستان  جامعه ي 
هويت اجتماعي فرد و جامعه ي كورد هستند، 
از اين به بعد در معرض شديدترين تهاجمات 
قرار گرفتند. ازهم گسستن بافت هاي اجتماعي 
ارزش هاي  و  معيارها  تخريب  به واسطه ي 
مقاومت و عكس العمل جامعه  توان  اخالقي، 
مي برد.  ميان  از  تهديدي  هرگونه  برابر  در  را 
پايمال سازي  به  واكنش  آن  در  كه  جامعه اي 
ارزش هاي اخالقي تضعيف شده باشد جامعه اي 
مشروعيت  بردگي  نوع  هر  آن  در  كه  است 
مي شود.  تحمل  سرنوشت،  به عنوان  و  يافته 
جامعه ي  در  اخالقي  حساسيت  بردن  ميان  از 
بردگي،  به  مشروعيت دهي  و  كوردستان 
دهه ي  از  كه  است  سيستماتيكي  سياست 
آن  اجراي  پي  در  مصرانه  نظام  بعد  به  هفتاد 

در كوردستان است. اوج اين حساسيت زدايي 
بردگي،  به  مشروعيت دهي  و  اخالق  قبال  در 
اتخاذ  قبال زنان  نظام در  در سياست هايي كه 
نموده، كامال نمايان است. بردگي نهادينه شده 
بردگي،  نوع  عميق ترين  به عنوان  زنان،  در 
محصول جنسيت گرايي در جامعه ي مردساالر 
به عنوان  اسالمي  جمهوري  نظام  كه  است 
نقش  آن  تعميق  در  زن ستيز  كامال  نظامي 
موثري را ايفا نموده است. ضعيفه نمودن زنان، 
ريشه دواندن  و  تقويت  با  مستقيمي  ارتباط 
دارد.  جامعه  در  دولت  قدرت ـ  ساختارهاي 
مطلقه ي  قدرت  برابر  در  جامعه  كه  هراندازه 
اندازه  همان  به  نيز  زنان  شود،  تسليم  دولت 
ضعيفه،  زن  مي شوند.  كشانيده  تسليميت  به 
ضعيفه گشته  جامعه ي  از  نمادي  حقيقت  در 
همانند  »جوامع،  كه  هيتلر  گفته ي  اين  است. 
فاشيستي  نظام هاي  زنان هستند«، شعار همه ي 
است. ضعيفه سازي زنان، درهاي جامعه را بر 
روي بردگي مي گشايد و تمامي بردگي ها نيز 
بر مبناي ضعيفه سازي است. اينكه از سال هاي 
دهه ي هفتاد به بعد تجاوزهاي جنسي يكي از 
امنيتي در  نيروهاي  ابزارهاي فشار  اصلي ترين 
چارچوب  در  بايد  را  است  بوده  كوردستان 
در  نمود.  تحليل  جامعه  سياست ضعيفه سازي 
روند ضعيفه سازي جامعه ي كوردستان، خلق 
خشونت  اصلي  قربانيان  زنان  به ويژه  و  كورد 
بوده و در واقع ضعيفه سازي به عنوان نماد ترور 
است. بوده  كوردستان  جامعه ي  عليه  دولتي 

از  حاكي  كه  بي شماري  و  مشخص  موارد   
كل  عليه  و  زنان  عليه  بر  جنسيت  به كاربردن 
اعمال  نشانگر  مي باشند  كوردستان  جامعه 
براي  مستمر  شيوه ي  به  مخوف  سياست  اين 
ديدگاه  از  است.  جامعه  كشاندن  بردگي  به 
نظام، تجاوز جنسي تضمين كننده ي تسليميت 
اعترافات  است.  محض  اطاعت پذيري  و 
تمام  تقريبا  كه  است  آن  بيانگر  جاسوسان 
تجاوز  مورد  مرد،  و  زن  از  اعم  جاسوس ها 
گرفته اند. قرار  نظام  امنيتي  نيروهاي  جنسي 

ـــ خشونت، خودکشي و فحشا 

اگرچه جامعه ي سنتي مردساالر، در برخورد 
همان  اما  است  خشن  جامعه ي  يك  زنان  با 
براي  مشخص  ظرفيت  يك  سنتي  جامعه ي 
هنگامي  دارد.  مردساالرانه  خشونت  پذيرش 
كه دولت در فرايند ضعيفه سازي جامعه روابط 

1ـسياستزيستقدرتي

2ـسياستضعيفهسازي
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ظرفيت  مرزهاي  مي بخشد،  تعميق  را  قدرت 
خشونت پذيري جامعه ي سنتي را درمي نوردد. 
جمهوري  نظام  اصلي  خصوصيت  خشونت، 
اين  كه  بعد  به  هفتاد  دهه ي  از  است.  اسالمي 
نظام با دست هاي باز سياست هايش را بر روي 
جامعه ي كوردستان اعمال مي كند، روند روبه 
هيچ  به  كه  شاهديم  را  خشونت  از  ازديادي 
جامعه ي  چارچوب  در  را  آن  نمي توان  وجه 
تأثير  كه  جاهايي  در  نمود.  توجيه  سنتي 
ميزان خشونت  است،  بيشتر  نظام  سياست هاي 
نمودار  اگر  است.  بيشتر  نيز  زنان  عليه  بر 
خشونت در كوردستان را ترسيم نماييم معلوم 
نظام  سياست هاي  كه  كجا  هر  در  مي گردد 
باالتر است.  نيز  زنان  موثرترند، خشونت عليه 
مستلزم  خود  جامعه،  ضعيفه سازي  سياست 
است. مداوم  خشونت  به كارگيري 

همانند  كه  مقوالتي  و  خودكشي  پديده ي 
نتيجه ي  خود  مي شود،  داده  نشان  خودكشي 
اركان  همه ي  كه  هستند  خشونتي  محسوس 
جامعه ي  فرومي پاشاند.  را  جامعه  اخالقي 
داده  سوق  بن بست  به سوي  ضعيفه گشته 
و  گرفته  قرار  بن بست  در  افرادش  شده، 
زنان  خودكشي  ميزان  مي نمايند.  خودكشي 
نشان دادن  براي  پارامتري  كوردستان،  در 
كوردستان  جامعه ي  ضعيفه شدگي  ميزان 
كمتري  سياسي  مقاومت  كه  جايي  در  است. 
بر  مستقيم  طور  به  دولت  و  گرفته  صورت 
آمار  مي كند،  سياست  اعمال  خلق  روي 
نمونه  به عنوان  است.  باالتر  زنان  خودكشي 
ايالم  چرا  كه  نمي شود  مطرح  سوال  اين  آيا 
زنان است؟ بيشترين درصد خودكشي  داراي 

فحشا نيز يكي از پديده هايي است كه به دنبال 
كوردستان  در  هفتاد  دهه ي  مبارزاتي  خأل 
به سرعت شيوع  و  پا گرفت  دولت  از جانب 
چارچوب  در  نه  را  اخالق  اگر  نمود.  پيدا 
بلكه  تعصب گرايانه  و  سنتي  ديدگاه هاي 
به عنوان وجدان جمعي جامعه و قوه ي »انتخاب 
و امكان« آزادي جامعه تعريف نماييم، آنگاه 
جامعه  اخالقي  واكنش هاي  و  حساسيت ها 
و  هويت  حفظ  براي  طبيعي  سازوكارهايي 
جريان  در  مي شوند.  محسوب  جامعه  آزادي 
مبارزه ي مستقيم خلق كورد عليه تجاوزگري 
واكنش هاي  و  اخالقي  حساسيت هاي  نظام، 
نظير  مخربي  پديده هاي  به  نسبت  اجتماعي 
به  هفتاد  دهه ي  در  بود.  چشمگير  فحشا 
عليه  مستقيم  مبارزه ي  تضعيف  موازات 
و  اخالقي  حساسيت هاي  دولت،  تجاوزگري 
گرديدند.  تضعيف  نيز  اجتماعي  واكنش هاي 

دولت،  آنكه  جهت  الزم  زمينه ي  نتيجه  در 
پديده هايي  برابر  در  را  كوردستان  جامعه ي 
آمد. فراهم  بكشاند،  تسليميت  به  فحشا  نظير 
در  بعد  به  دهه  اين  از  كه  فحشايي  باندهاي 
مراكز  با  استثنا  بدون  يافتند،  كوردستان رواج 
اطالعات،  پاسداران،  سپاه  نظير  نظام  امنيتي 
مي باشند.  ارتباط  در  انتظامي  نيروي  و  بسيج 
از  گسترده  استفاده ي  با  امنيتي  مراكز  اين 
به  جامعه،  اخالقي  تخريب  و  اقتصادي  فقر 
مي پردازند.  فحشا  اشاعه ي  و  سازماندهي 
تخريب  مراكز  به عنوان  فحشا  باندهاي 
مراكز  به  نيرو  جذب  و  جاسوسي  اجتماعي، 
تنها  مي گيرند.  قرار  استفاده  مورد  امنيتي 
فحشا  پديده ي  قربانيان  جامعه  زنان  از  بخشي 
بردن  به كار  با  نظام  بلكه  نمي شوند،  محسوب 
ضعيفه سازي  سياست  جامعه،  عليه  پديده  اين 
با  نظام  مي نمايد.  تحميل  جامعه  كل  بر  را 
درآوردن فحشا به صورت امري كامال طبيعي 
و محسوس در جامعه، در تمام اين سال ها در 
حساسيت هاي  تمامي  كه  است  بوده  آن  پي 
از  را  جامعه  دفاعي  واكنش هاي  و  اخالقي 
ميان بردارد. از طرف ديگر در پديده ي فحشا، 
جنسي،  شيء)ابژه(  به عنوان  زن  تعريف  با 
مرد  شخصيت  در  را  زن  تصرف  مسئله ي 
جلوه  محقانه  و  طبيعي  كامال  امري  به صورت 
مي دهد. از اين منظر، پديده ي فحشا يك امر 
صرفا جنسي نيست و تزريق فرهنگ قدرت به 
ايجاد  زنان،  است. شيءشدگي جنسي  جامعه 
مرداني حريص و هميشه آماده ي تصرف زنان 
را در جامعه با خود به همراه مي آورد. ذهنيت 
نتيجه  اين  جامعه  در  قدرت«   = »مردانگي 
حق  قدرت،  اندازه ي  به  كه  دارد  دنبال  به  را 
اشاعه ي  نتيجه،  دارد.  و تصرف وجود  تجاوز 
به  دولت  تجاوز  هرگونه  كه  است  تفكر  اين 
جامعه كامال توجيه پذير و مشروع خواهد بود. 
به معناي پذيرش هرگونه  اصل ضعيفه شدگي 
تجاوز و تصرف است. اشاعه ي فحشا از سوي 
دولت، همان ضعيفه نمودن فرد و جامعه است.

عليه  بر  مزدوران  به كارگيري  سياست 
همه ي  كار  دستور  در  همواره  كورد،  خلق 
است.  بوده  ايران  بر  حاكم  حكومت هاي 
جمهوري اسالمي ايران از همان ابتداي تأسيس 
به دنبال جنگ افروزي در كوردستان،  نظام و 
مزدوران سنتي)جاش ها( را در بعد وسيعي عليه 

به كار  مبارزه ي آزادي خواهانه ي خلق كورد 
برد. اين سياست رژيم، در تمام دهه ي شصت 
و تا تسخير كامل كوردستان ادامه داشت. در 
پايگاه هاي  تنها  مزدوران  اين  دهه  اين  تمامي 
هفتاد  دهه ي  از  بودند.  كوردستان  در  رژيم 
بدين سو به دنبال توقف درگيري هاي نظامي و 
ايجاد خأل مبارزاتي در كوردستان، دولت نه تنها 
از شدت گسترش جاش سازي در كوردستان 
كاري  حوزه ي  و  عمل  قدرت  بلكه  نكاست، 
آنان را توسعه بخشيد، از اين جاش ها به صورت 
سركوب  و  اراده  درهم شكستن  جهت  نهادي 
است. نموده  استفاده  كورد  خلق  مداوم 
به دنبال آغاز حمله ي وسيع فرهنگي ـ اجتماعي 
نظام عليه جامعه ي كوردستان، نسل تازه اي از 
تا آن  اگر  نهاد.  به عرصه ي وجود  پا  جاش ها 
فشار  عامل  همچون  سنتي  جاش هاي  دوره 
و  بوده  كوردستان  مردم  نفرت  مورد  رژيم 
بعد  به  هفتاد  دهه ي  از  بودند،  جامعه  مطرود 
جامعه،  به  نفوذ  درهاي  از  استفاده  با  نظام 
ميان  در  خيانت  نهادينه كردن  در  سعي 
مشروعيت بخشيدن  كورد،  جامعه ي  خود 
شيوه اي  به صورت  آن  درآوردن  و  آن  به 
نمود.  كورد  مردم  زندگي  از  معمولي 
جاسوسان  سازماندهي  سال ها،  اين  تمام  در 
سپاه  اطالعات  حفاظت  اطالعات،  طرف  از 
انتظامي  نيروي  حتي  و  بسيج  پاسداران، 
است. داشته  ادامه  چشمگيري  به طور 

سركوبگري ها  تمام  به واسطه ي  اگرچه  دولت 
را  خود  نتوانسته  هرگز  بي عدالتي هايش  و 
اما  گرداند،  مقبول  كوردستان  مردم  نزد  در 
استفاده  با  و  جاسوسان  اين  به كارگيري  با 
مردم،  ميان  در  بي اعتمادي  عميق  جو  از 
عليه  مخالفت  ابراز  و  سازماندهي  جرأت 
استيالي  زمينه ي  و  گرفته  آنان  از  را  نظام 
است. آورده   فراهم  را  جامعه  بر  نظام 

در  نظام  سياست هاي  پليدترين  از  يكي 
بسيج  است.  بوده  بسيج  اشاعه ي  كوردستان، 
چنداني  نشان  تقريبا  هفتاد  دهه ي  تا  كه 
هم زمان  نيست،  كوردستان  در  آن  از 
درهم كوبيدن  جهت  نظام  برنامه هاي  با 
آمد.  ميدان  به  كوردستان،  اجتماعي  ساختار 
پديده ي  اجتماعي كردن  بسيج،  از  هدف 
فرهنگ  مقابل  در  دولت  است.  »خيانت« 
بسيج  تا  نمود  سعي  جامعه،  تاريخي  مقاومت 
را به مثابه ي فرهنگ خيانت، به جامعه بقبوالند. 
نظام با اشاعه ي فرهنگ بسيج، سعي در از ميان 
كورد  جامعه ي  اخالقي  حساسيت  برداشتن 
تنها  است.  داشته  خيانت  پديده ي  به  نسبت 

ـــبسيج،جاش،جاسوس
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به عنوان فرهنگ  را  جامعه اي مي تواند خيانت 
تشكيل دهنده ي  معيارهاي  تمام  از  كه  بپذيرد 
دليل  همين  به  باشد.  شده  عاري  خود  هويت 
جهت  سازماني  واقع  در  بسيج  كه  است 
فاكتورهاي  تمامي  و  هويت  بردن  ميان  از 
تشكيل دهنده ي آن است. بسيج در واقع سلول 
كه  است  جامعه  بطن  در  كاشته شده  سرطاني 
دست  از  با  جامعه  آن،  گسترش  صورت  در 
روند  در  طبيعي خود  تمام كاركردهاي  دادن 
زائده اي  صورت  به  كامل،  تسليم پذيري 
به دولت درمي آيد. بسيج، نمود كامل  متصل 
ضعيفه سازي جامعه در برابر دولت ـ ارباب است.

فحشاي  فرهنگ  تزريق  حقيقت  در  بسيج   
داوطلبانه به جامعه و تحميل تن فروشي فكري، 
يك  مردم  بر  فرهنگي  و  سياسي  اجتماعي، 
قبول  معناي  به  بسيج  فرهنگ  است.  جامعه 
از  متمادي  تجاوز  به  جامعه  يك  تن دادگي 
فرهنگ  جهت،  اين  از  است.  دولت  جانب 
بسيج يك فرهنگ ضدمقاومت و در واقع يك 
دولت  اصلي  ستون  بسيج،  است.  ضدفرهنگ 
»كيومرث  است.  جامعه  ضعيفه سازي  امر  در 
است  كساني  نمونه  از  بسيج،  عضو  خاطري« 
و  ديد  آموزش  پاسداران  سپاه  توسط  كه 
به عنوان عنصر نفوذي به درون پژاك فرستاده 
بعد  خويش،  اعترافات  طبق  شخص  اين  شد. 
نيروهاي  جانب  از  همسرش  و  خود  اينكه  از 
عضويت  به  گرديد  واقع  تجاوز  مورد  سپاهي 
دريافت  وعده ي  با  و  شد  درآورده  بسيج 
در  شدنش  كشته  صورت  در  اينكه  و  پول 
اسالمي«  جمهوري  »فدايي  مأموريت  حين 
و  مسموم نمودن  جهت  شد،  خواهد  ناميده 
پژاك  رهبري  اعضاي  رسانيدن  شهادت  به 
ديگري  اسناد  رابطه  همين  در  گرديد.  روانه 
سوي  از  كه  جاسوساني  اعترافات  حاوي 
سازماندهي  پژاك  عليه  ويژه  جنگ  مراكز 
مي باشد. دست  در  شده اند،  به كارگيري  و 

دولت جهت جذب افراد به بسيج، از سياست 
فقر اقتصادي در كوردستان به شيوه ي گسترده 
و  روستاييان  تمامي  تقريبا  مي نمايد.  استفاده 
يا  و  كارگري  مانند  مشاغلي  در  كه  كساني 
جانب  از  مي كنند،  كار  مرزها  در  كول بَري 
از  نظام  مي شوند.  همكاري  به  دعوت  بسيج 
امرار  مجراي  مسدودسازي  در  سعي  طرفي 
ديگر  طرف  از  و  نموده  اقشار  اين  معاش 
راه  تنها  به عنوان  نيز  را  بسيج«  »فحشاي  قبول 
پايشان قرار مي دهد.  ادامه ي زندگي در پيش 
طريق  از  معاش  امرار  كه  مرزي  كول بَرهاي 
كار طاقت فرسا و پرمخاطره ي خود را بر قبول 

نيروهاي  جانب  از  مي دهند،  ترجيح  بسيج 
قرار گرفته  فشار  نظام تحت  امنيتي  و  انتظامي 
و حتي كشته مي شوند. اگرچه فقر مادي اي كه 
خود محصول سياست هاي نظام است به عنوان 
بكار  بسيج  اشاعه ي  براي  اصلي  حربه ي 
فقر  به واسطه ي  را  بسيج  فحشاي  اما  مي رود 
توجيه نمودن، ناممكن است. درصد بااليي از 
پيوستگان به بسيج كساني هستند كه در اثر نبود 
فرهنگ مقاومت، ضعف اراده و شخصيت  ـ كه 
در بيشتر موارد به صورت عقده هاي شخصيتي 
و تنفر از جامعه بروز مي يابد ـ جذب اين نهاد 
احتياجات  به واسطه ي  نه  افراد،  اين  شده اند. 
به واسطه ي قبول ضعيفگي، جذب  بلكه  مادي 
ايدئولوژي نظام گشته اند. آنها وجود مقاومت 
براي  تهديدي  را  جامعه  فرهنگي  اجتماعي ـ 
اين  از  و  ديده  ايدئولوژي شان  و  نظام  خود، 
اخالق،  با  دشمن  از  مصرانه تر  حتي  لحاظ 
مي ورزند.  دشمني  جامعه  هويت  و  فرهنگ 
ضعيفه سازي  سياست  در  خود  پيروزي  نظام، 
حاكم  سازي  در  موفقيت  به  منوط  را  جامعه 
نظر  اين  از  مي داند.  جامعه  در  بسيج  فرهنگ 
كورد  دختران  و  زنان  جذب  بر  نظام  اصرار 
است.  دقت برانگيز  موردي  بسيج،  به 
دامنه ي سياست ضعيفه سازي تا آنجاست كه بر 
همه ي جنبه هاي زندگي و خانواده ي جاش ها 
و بسيجيان تأثير گذاشته است، به عنوان نمونه: 
پس از اينكه حسين باپير كه يكي از جاش هاي 
مشهور منطقه ي پيرانشهر بود طي عملياتي عليه 
پژاك كشته شد، شخصي به نام حاجي هادي از 
فرماندهان سپاه پاسداران، هر چهار همسر وي 
را در كار فحشا و جاسوسي به كار گرفته است. 
دوره ي  در  جامعه  ضعيفه سازي  سياست 
استاندار  رحيمي  محمدرضا  استانداري 
مدل   ،)1376 تا   1372 كوردستان)از 
سياست هاي  از  بارزي  نمونه ي  و 
است. كوردستان  شرق  كل  در  نظام 

تجربه ي  سال  هزاران  حاصل  فرهنگ 
فرهنگ  جهت،  اين  از  است.  اجتماعي شدن 
يك  در  اجتماعي  موجوديتي  بيانگر 
و  خواست  نشانگر  فرهنگ،  جغرافياست. 
تالش جامعه براي تداوم زندگي و آزادزيستن 
در جغرافياي خويش است. فرهنگ اين امكان 
خود،  ايده هاي  طبق  تا  مي دهد  جامعه  به  را 
باشد.  ازآِن خود  و  نمايد  تعريف  را  خويشتن 

باورداشت ها و  ادبيات،  از زبان،  جامعه اي كه 
و  باشد  شده  بيگانه  خود،  فرهنگي  مؤلفه هاي 
خويش  ازآن  نه  باشد،  خودي  ايده هاي  فاقد 
خواست  اگر  خويش.  براي  نه  و  بود  خواهد 
در  را  زندگي  تداوم  جهت  جامعه  اصرار  و 
بناميم؛ آنگاه فرهنگ،  »مقاومت«  معناي كلي 
جامعه،  هر  سياسي  مقاومت  است.  مقاومت 
جامعه  آن  فرهنگ  از  جدايي ناپذير  بخشي 
فرهنگي  پويايي  و  سياسي  پويايي  است. 
يكديگر  به  كامل  وابستگي  در  جامعه  يك 
مقاومت  و  پويايي  تضعيف  تداوم اند.  قابل 
را  جامعه  آن  فرهنگ  جامعه،  يك  سياسي 
و  آسيميالسيون)همگون سازي  برابر  در 
تضعيف  و  مي نمايد  آسيب پذير  انجذاب( 
و  بسترها  ايده ها،  جامعه،  يك  فرهنگي 
نيز  را  جامعه  آن  سياسي  مقاومت  روحيه ي 
بي دفاعي،  فرهنگ  مي گرداند.  تضعيف 
به  دارد.  به دنبال  نيز  را  فرهنگي  بي دفاعي 
استبدادي،  نظام هاي  كه  است  جهت  همين 
جامعه  سياست  حوزه ي  و  فرهنگ  حوزه ي 
مي دهند. قرار  هدف  مورد  هم زمان  به طور  را 
به  هفتاد  دهه ي  از  اسالمي،  جمهوري  دولت 
سياسي  مقاومت  ضعيف شدن  از  پس  بعد، 
جامعه ي كوردستان، تضعيف فرهنگ كوردي 
داد.  قرار  خود  برنامه هاي  سرلوحه ي  در  را 
فرهنگي،  تا محصوالت  دولت تالش مي كند 
ادبي و هنري كوردي به جاي بازتاب واقعيت 
اجتماعي ـ سياسي كوردستان، به كانال تحميل 
مبدل  جامعه  بر  نظام  مدنظر  ضدفرهنگ هاي 
شوند. آنچه كه تحت نام محصوالت فرهنگي 
كوردي از درون نظام بيرون مي آيد، در واقع 
ابزاري در جهت ويران سازي و بي محتواسازي 
و  هنر  در  مسئله  اين  است.  كوردي  فرهنگ 
و  درسي  كتب  سينما،  تحقيرآميز،  ادبيات 
خود  است.  يافته  بازتاب  دولتي  رسانه هاي 
فرهنگي  نهادهاي  نظام،  امنيتي  دستگاه هاي 
كرده،  ايجاد  را  خويش  به  وابسته  كوردي 
شديدا بر آنها نظارت نموده و برنامه هاي آنها 
را در جهت سياست هاي امنيتي نظام سمت دهي 
نظام  فرهنگي  محصوالت  همه ي  مي نمايند. 
از  جامعه  گسستن  جهت  در  كوردستان،  در 
مقاومت سياسي ـ اجتماعي خود و به تسليميت 
شبكه هاي  هنري،  مراكز  است.  آن  كشانيدن 
تلويزيوني استاني و ماهواره اي و... كه به طور 
جامعه ي  به  را  نظام  رسمي  ايدئولوژي  مداوم 
كورد تزريق مي كنند و در ترويج پديده هاي 
ضدفرهنگي نظير جاسوسي و بسيج به كار برده 
مي شوند، در واقع اسلحه اي است كه نظام براي 
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خودكشي در دست انسان كورد قرار مي دهد. 
در اين نهادها، تالش مي شود كه فرد كورد از 
از خويش  فرهنگي  تعريفي  به  دولت  ديدگاه 
مبناي  بر  كه  دولتي  ديدگاه  اين  يابد.  دست 
و  پيرامون  مركزـ  فرودست،  فرادست ـ  منطق 
همواره  است،  شده  نهاده  بنا  بربريت  تمدن ـ 
را  خود  فرهنگ  تا  وامي دارد  را  كورد  انسان 
حقير، به دور از تمدن و عقب مانده ببيند. اين 
يافته  رواج  بسيار  هفتاد  دهه ي  از  كه  فرآيند 
است، انسان كورد را بر سر دوراهي احساس 
شرمساري از فرهنگ خودي و گريز از آن و 
به نوعي خودانكاري فرهنگي و يا قبول مدل 
ترسيم شده ي كورد از جانب دولت وامي دارد.

جامعه  ازآن  و  فرهنگي  عنصر  يك  كه  دين 
اسالم  شكل  به  و  ابزار  يك  همچون  است، 
به كار  اسالمي  جمهوري  سوي  از  سياسي 
در  اسالمي  جمهوري  است.  شده  گرفته 
هم  نام  تحت  كوردستان  شرق  شيعي  مناطق 
مذهب بودن، آسيمالسيون شديدي را صورت 
كامال  را  جامعه  تا  دارد  تالش  و  است  داده 
نمايد.  ذوب  خويش  در  و  وابسته  خود  به 
تحقير،  به  نيز  يارسان  و  سني نشين  مناطق  در 
جامعه ي  عليه  سركوب  و  فشار  ممنوعيت، 
افراد  به كارگيري  با  دولت  مي پردازد.  كورد 
سعي  هميشه  سني  مناطق  در  شيعي  كورد 
كورد  همچون  را  شيعه  كوردهاي  تا  مي كند 
خودي بشناساند. حال آنكه سياست فقيرسازي 
و تخريب اجتماعي بيش از هرجايي در مناطق 
شيعه نشين كوردستان اعمال شده است. دولت 
در مناطق شيعه نشين با فرستادن روحانيون نظام 
را  دولت  ايدئولوژي رسمي  تا  مي كند  تالش 
همچون تشيع راستين به خلق اين منطقه قالب 
معناي  به  دينداربودن  كه  دهد  نشان  و  نمايد 
التزام به جمهوري اسالمي است. اين سياست، 
تخريبات شديدي در جامعه ايجاد كرده؛ مثال 
مناطق  در  فحشا  و  اعتياد  گسترده ي  وجود 
و  نيست  تصادفي  امري  شيعه نشين كوردستان 
وابسته به همين سياست هاي رژيم است. دولت 
در مناطق سني نشين نيز با تضعيف و ازميان بردن 
مراكز  تا  دارد  تالش  ديني،  قديمي  نهادهاي 
نمونه  به عنوان  نمايد.  ايجاد  را  به خود  وابسته 
مذهبي  شخصيت هاي  منزوي سازي  با  دولت 
سياست هاي  برابر  در  نحوي  به  كه  كوردي 
سعي  ايستاده اند،  تسنن«  اهل  با  نظام  »ضديت 
به  كه  را  مذهبي اي  شخصيت هاي  تا  داشته 
مناطق  اين  در  مي پردازند  نظام  براي  تبليغ 
تعريف  ارائه ي  با  نظام، همچنين  گيرد.  به كار 

جهت  در  آن  از  دارد  سعي  دين  از  انحرافي 
استفاده  كوردستان  در  خود  سياست هاي 
در  دينداربودن  تعريف،  اين  مبناي  بر  نمايد. 
كوردستان به معناي احتراز كامل از سياست، 
چشم پوشي بر همه ي تجاوزات نظام در جامعه 
و نوعي انزواي فردي است؛ همچنين دين را به 
مبارزه ي  و  مقاومت  با  براي ضديت  پايگاهي 
سياسي جامعه ي كورد مبدل مي نمايد. نظام با 
بهره برداري كامل از خأل سياسي دهه ي هفتاد 
درصدد بوده است تا با اشاعه ي اسالم سياسي 
سازمان ها  ايجاد  براي  را  زمينه  در كوردستان 
كه  نمايد  ايجاد  اسالمي  سياسي ـ  نهادهاي  و 
نوك پيكان فعاليت هاي آنان متوجه مبارزات 
اگرچه  است.  كوردستان  آزادي خواهانه ي 
كوردستان،  در  مذهبي  تفرقه افكني  سياست 
دارد  طوالني  پيشينه اي  و  نيست  تازه  سياستي 
دهه ي  از  به ويژه  اسالمي  دولت جمهوري  اما 
تفاوت  از  تا  دارد  تالش  بدين سو  هفتاد 
حداكثر  كوردستان  در  مذاهب  و  لهجه ها 
كورد  جامعه ي  ميان  تا  بنمايد  را  بهره برداري 
اختالف، عدم اعتماد و گسستگي ايجاد كند.
تعريف  در  كورد  شخصيتي  تيپ  دو  همواره 
كورد  دارد:  وجود  كورد  جامعه ي  از  دولت 
مطلوبي كه ساده لوح، فاقد توان تفكر و مزدور 
دولت است و كورد نامطلوب كه خطرناك و 
مخل امنيت است و فقط به كشتن مي انديشد. 
تمامي دستگاه هاي تبليغي، رسانه اي و فرهنگي 
نظام به فعاليت در جهت اشاعه ي كورد مطلوب 
كورد  نابودي  و  تروريزه كردن  سياه نمايي،  و 
در  نظام  فرهنگي  سيستم  مي پردازند.  مخالف 
تبليغ براي اشاعه ي كورد مطلوب، بي ارادگي، 
تسليميت، چاپلوسي و فحشاي بسيج را به عنوان 
تحميل  جامعه  به  ناگزير  فرهنگي  پديده هاي 
فرهنگي  سازوكارهاي  تمام  واقع  در  مي كند. 
جهت  در  كوردستان  جامعه ي  در  دولت 
كورد  جامعه ي  و  شخصيت  ضعيفه نمودن 
فرهنگي  ارزشگذاري  مبناي  مي كنند.  عمل 
فرهنگ  از سوي  براي شخصيت ضعيفه شده، 
غالب تعيين مي گردد. به همين دليل اين تيپ 
شخصيتي هميشه در فرايند »خودـ مقبول سازي« 
دارد. قرار  داوطلبانه  فرهنگي  استحاله ي  و 

مراكز آموزشي نظام، به ويژه از دهه ي هفتاد به 
از  و  يافته اند  تغيير كاركردي وسيعي  اين سو 
حالت مراكز علمي خارج شده اند. اين مراكز 
ازخودبيگانه سازي  و  منفعل سازي  مراكز  به  يا 
جوانان مبدل شده اند يا به حالت مراكز جذب 
نظامي و پرورش  امنيتي ـ  نهادهاي  نيرو جهت 

درآمده اند.  دولت  رسمي  ايدئولوژي  مبلغان 
مدارس  مراكز،  نوع  اين  برجسته ي  نمونه ي 
بيشتر  كه  مدارس  اين  هستند.  شبانه روزي 
كم بضاعت  و  روستايي  مناطق  دانش آموزان 
به  عمال  مي پردازند،  تحصيل  به  آن ها  در 
شده اند.  مبدل  جاسوس سازي  و  بسيج  مراكز 
تالش  تمام  بدين سو  هفتاد  دهه ي  از  دولت 
آموزشي  مراكز  در  تا  بسته  به كار  را  خود 
خود تيپي شخصيتي بيافريند كه سياست گريز 
احساس  بوده،  نفس  به  اعتماد  فاقد  و 
غيرمستقل،  نمايد،  شديد  ترس  و  ناامني 
باشد. جامعه گريز  اندازه  همان  به  و  بي ثبات 

جوانان  اعدام  سياست  با  اسالمي  جمهوري 
امروز  به  تا  كه  سياستي  وارد كوردستان شد؛ 
در  جوانان  مشاركت  دارد.  ادامه  همچنان 
تجاوز  عليه  كوردستان  جامعه ي  مقاومت 
جمهوري اسالمي ايران، نماد زنده بودن جامعه 
و  اگرچه در سركوب  بود.  در دهه ي شصت 
اعدام هاي شديد دهه  ي شصت جوانان قربانيان 
اصلي بودند، اما جوانان قلب تپنده ي مقاومت 
تمامي جامعه  آنان،  انرژي  از  بودند و  سياسي 
نيز جان مي گرفت. توقف مبارزات در دهه  ي 
سركوب  سياست هاي  شدت  از  تنها  نه  هفتاد 
اين  بلكه  نكاست؛  جوانان  عليه  نظام  فشار  و 
سازماندهي  و  مبارزه  نبود  در  سياست ها 
به خود گرفت.  تازه تري  ابعاد  سياسي كورد، 
شرق  صحنه ي  از  سنتي  احزاب  عقب نشيني 
كوردستان، اين امكان را از جوانان كورد سلب 
مبارزه  به  سياسي  مشخص  هويت  با  كه  نمود 
دچار  جوانان  سياسي،  خأل  اين  در  بپردازند. 
يأس جوانان  اين  و سرخوردگي شدند.  يأس 
كوردستان  جامعه ي  همه ي  بر  مستقيمي  تأثير 
بوده  بالقوه ي جامعه  انرژي  گذاشت. جوانان، 
و تنها در صورت سازماندهي به حالت بالفعل 
درآمده و جامعه را نيز به حركت وامي دارند. 
مشاركت  وجود  با  كورد،  سياسي  احزاب 
دهه ي  طي  احزاب  اين  در  جوانان  وسيع 
شصت، هرگز نتوانستند اين نيروي عظيم را در 
يك سازماندهي صحيح به كار گيرند. مشكل 
اصلي اين احزاب در رابطه با جوانان، نه فقط 
ناشي از ساختار سازماني آنها بلكه بيشتر ناشي 
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از ذهنيت پيرساالر و سنت گرايانه ي حاكم بر 
رهبريت سياسي اين احزاب بود. بر مبناي اين 
ذهنيت، جوانان صرفا داراي نقشي ابزاري در 
هرگز  سازمان ها  اين  و  بودند  احزاب  درون 
مبناي مبارزات خود را بر حذف موانع بزرگي 
و  مشاركت  راه  سر  بر  سنتي  جامعه ي  در  كه 
يك  ننمودند.  استوار  بود،  جوانان  فعاليت 
جنبش مبارز خلق محور، با درنورديدن ذهنيت 
سنت گرا و پيرساالر جامعه مسئول فعال نمودن 
مداوم انرژي جوانان از طريق سازماندهي است. 
جوان و فعال  نگه داشتن جامعه يكي از وظايف 
كه  است  امري  اين  و  است  سياسي  مبارزات 
جنبش هاي سنتي كورد، نه در درون جامعه و 
نه در ساختار حزبي خود بدان توجه ننموده اند. 
در عملكرد اين احزاب، جوانان هرگز داراي 
نقش چنداني در حيطه ي ايده ها و برنامه ريزي 
سازماني نبوده اند كه بتوانند با توان و اراده در 
مبارزات خود نوآوري نموده و آن را تجديد 
با فشار سياسي اي كه در پايان دهه ي  بخشند. 
شصت بر اين احزاب وارد آمد و آنها را وادار 
هميشه  از  بيشتر  جوانان  نمود،  عقب نشيني  به 
دهه ي  طي  نتيجه  در  گرفتند.  قرار  خأل  در 
سياست هاي  تأثيرگذاري  براي  زمينه  هفتاد 
شد. فراهم  جوانان  شخصيت  در  نظام 

زيست قدرت،  سياست  اصلي  قربانيان  جوانان 
در  فقر  و  بيكاري  نظير  پديده هايي  اشاعه ي 
جامعه بوده اند؛ نظام ضمن دچارسازي جوانان 
از  را  زندگي  مادي  امكان  درماندگي،  به 
پيامدهاي  ديگر  از طرف  نمود.  جوانان سلب 
بر  وسيعي  به طور  نيز  زيست قدرت  سياست 
روي جوانان اثرات مخرب به جا گذاشته است. 
زيست قدرت،  سياست  اساسي  آماج  اصوال 
جوانان  مبنا،  همين  بر  مي باشند.  جوانان 
پديده هاي  سوي  به  اصلي  دعوت شدگان 
هستند.  خيانت  و  بسيج  همچون  مخربي 
در اوج درماندگي اي كه بن بست هاي ناشي از 
سياست هاي اقتصادي دولت در جوانان ايجاد 
كه  بسيج  همانند  سازماني  وجود  مي نمايد، 
همه ي برنامه ريزي ها و فعاليت هايش را متوجه 
جوانان ساخته، دقت برانگيز است. تسليم شدن 
جوانان در برابر سياست هاي بسيج به معناي از 
و  مبارزه  هرگونه  احتمال  و  امكان  بردن  ميان 
عدم  است.  دولت  عليه  بر  جامعه  عملي  اقدام 
به معناي  برعليه نظام،  وجود مبارزه ي جوانان 

همين  به  است.  جامعه  در  اراده  وجود  عدم 
دليل، سياست ضعيفه سازي از دهه ي هفتاد به 
بعد با شدت تمام عليه جوانان اعمال شده است. 
اعتياد، پديده اي است كه از دهه ي هفتاد به بعد 
ميان  در  سيستماتيك  بسيار  شيوه اي  به  دولت 
جوانان شيوع بخشيد. در كوردستان، باندهاي 
در  امنيتي  مراكز  با  مواد مخدر همگي  توزيع 
ارتباط مي باشند. شيوع اعتياد، بخش مشخصي 
از ترور نظام جمهوري اسالمي عليه جامعه ي 
چنان  اعتياد  گسترش  ابعاد  است.  كوردستان 
وسعت يافته كه نه تنها جوانان جامعه ي شهري 
بلكه جوانان روستايي نيز بدان آلوده گشته اند. 
كه  است  الگويي  ناتوان،  و  معتاد  جوان  يك 
سياسي  استراتژي  كوردستان  در  آن  تعميم 
دولت در قبال جامعه ي كورد را نمايان مي سازد.

تحميل  با  ايران،  اسالمي  جمهوري 
روي  بر  اجتماعي  شديد  محدوديت هاي 
كانال هاي  گشودن  و  طرف  يك  از  جوانان 
در  به خصوص  و  حوزه ها  همين  در  خاص 
مسائل جنسي، توجه و انرژي جوانان را كامال 
اين مسئله متمركز مي نمايد. محدودنمودن  بر 
توان  جنسي،  صرفا  روابط  به  آزادي  تعريف 
انديشه ي سياسي را از جوانان سلب مي سازد. 
لومپنيسم  غيرمستقيم  اشاعه ي  با  نظام همچنين 
رفتارِي  الگوي  به عنوان  جنسي  رفتارهاي  در 
را  جوانان  رواني  و  رفتاري  سالمت  غالب، 
شخصيتي اي  تيپ  چنان  مي گرداند.  مختل 
به جاي  كه  مي شود  ايجاد  جوانان  ميان  در 
رفتارهاي انساني و مبتني بر دموكراسي نسبت 
به جنس مخالف، هر نوع برخورد با يكديگر 
را همچون فرصتي جنسي مي نگرند. اين امر، به 
روابطي ميان دو جنس منجر مي شود كه روابط 
برجسته  آن  در  مغلوبيت  و  غالبيت  و  قدرت 
مي شود. اين به نوبه ي خود، ضعف در تربيت 
و روابط اجتماعي را موجب مي شود و ظرفيت 
مسئوليت پذيري  و  اجتماعي  آزادي خواهي 
مي يابد. كاهش  شديدا  جوانان  ميان  در 

نظام جمهوري اسالمي ايران، تمامي نهادهاي 
جهت  را  خود  تبليغي  و  فرهنگي  آموزشي، 
است.  ساخته  هدفمند  جوانان  بر  تأثيرگذاري 
حمله ي هماهنگ شده ي اين نهادها با نهادهاي 
امنيتي، از دهه ي هفتاد به بعد تأثيرات مخربي 
بر روي جوانان داشته است. سياست و عملكرد 
نظام آموزشي در كوردستان، منعكس كننده ي 

سياست هاي نظام بر روي جوانان است. مراكز 
آموزشي در كوردستان نقش پايگاه عقيدتي ـ 
بيشتر  عقيدتي  دروس  مي كنند.  ايفا  را  نظامي 
معلماني  و  مي دهد  تشكيل  را  درس ها  حجم 
كه آموزش اين بخش را برعهده دارند به طور 
و  نظام  به  جوانان  متصل سازي  جهت  مداوم 
در  جاسوسي  و  امنيتي  مراكز  به  آنها  جذب 
براي  مدارس  تبليغات وسيعي كه در  تالشند. 
اطالعات  وزارت  و  بسيج  به  جوانان  جذب 
صورت مي گيرد، دقت برانگيز است. از طرف 
ديگر نهادهاي آموزشي به مراكز توليد كورد 
از  جوانان  دورنمودن  همچنين  و  مطلوب 
كه  تابلويي  گشته اند.  تبديل  جامعه  فرهنگ 
مي شود  ترسيم  از جامعه ي كورد  مدارس  در 
و  خود  جامعه ي  به  جوانان  كردن  پشت  به 
جذب آنان به فرهنگ شهرهاي مركزي منجر 
مي شود. در مدارس و مراكز آموزشي احساس 
خودحقيربيني فرهنگي به جوانان كورد تزريق 
ريشه هاي  تعميق  با  طرفي  از  دولت  مي شود. 
سنت هاي ناخوشايند و ديدگاه هاي پيرساالرانه 
عرصه را بر جوانان تنگ نموده و از طرف ديگر 
راه رهايي را در خودانكاري و توسل به ديگر 
به طور  فرآيند  اين  مي دهد.  نشان  فرهنگ ها 
چشمگيرتر در ميان دختران جوان پيشبرد داده 
مي شود. نهادهاي تبليغي و امنيتي در هماهنگي 
كامل، تعريفي از زندگي را به جوانان تحميل 
مفرط،  فردگرايي  آن  نتيجه ي  كه  مي نمايند 
و  سپاه  بسيج،  نهادهاي  است.  انفعال  و  ترس 
و  معلمان  از  خاصي  قشر  با  همگام  اطالعات 
اساتيد و دستگاه هاي رسانه اي، سازمان ارشاد 
ارتباط  در  آن،  به  وابسته  مراكز  و  تبليغات  و 
با  طرفي  از  جوانان،  با  نظام مند  و  وسيع  بسيار 
فعاليت  هرگونه  از  را  آنان  مداوم  تهديدهاي 
آنان  از  و  داشته  برحذر  اجتماعي  و  سياسي 
مي خواهند به عنوان »افراد مثبت« سر در الك 
زندگي  ديگر  طرف  از  و  باشند؛  داشته  خود 
بي دردسر فردي آنها را منوط به جايگيري در 
نهادهاي امنيتي و جاسوسي نظام نشان مي دهند.
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در  وسيع  بحران هاي  بروز  آغاز  دهه   ي  هفتاد،  دهه ي 
اين  از  بود. جامعه ي كوردستان  جامعه ي كوردستان 
درگير  بلكه  اجتماعي  مسائل  درگير  نه  بعد  به  دهه 
بحران هاي وسيعي بود كه ثمره ي سياست هاي خاص 
روي  بر  نظام  اين  مهندسي  و  كوردستان  در  دولت 
جامعه و فرد كورد بود. خأل مبارزاتي كه در نتيجه ي 
احساس شكست سياسي احزاب سنتي به وجود آمد، 
سازوكارهاي دفاعي جامعه را متزلزل نموده و جامعه 
و آسيب پذير  بي حفاظ  نظام  برابر سياست هاي  در  را 
نمود. جامعه ي كوردستان به علت پويايي خاص خود 
زمينه ي  در  و طوالني مدت خود  تاريخي  تجربه ي  و 
مقاومت و مبارزه، در مقابل سياست هاي ويرانگر نظام 
بدون عكس العمل نبود. از آنجايي كه نقطه ي تمركز 
كوردستان  در  رژيم  بحران زاي  و  مخرب  سياست 
جامعه  مقاومت  و  عكس العمل  بود،  جوانان  روي  بر 
يافت.  بروز  آنان  ميان  در  سياست ها  اين  برابر  در 
خود  جامعه ي  بحراني  وضعيت  كه  كورد  جوانان 
خط مشي  عملكردهاي  و  ايده ها  ثمره ي  نوعي  به  را 
ايده و  سياست سنتي كورد مي ديدند، در جستجوي 
راهكارهاي مبارزاتي تازه اي برآمدند كه بدون تكرار 
جديدي  مرحله ي  بتوانند  سنتي،  احزاب  اشتباهات 
نمايند.  آغاز  را  كوردستان  جامعه ي  در  مبارزه  از 
فكري ـ  كاستي هاي  جدي  نقد  به جاي  سنتي  احزاب 
سياسي خود و ارائه ي يك خودانتقادي صميمانه در 
سياسي  انفعال  توجيه  در  كوردستان،  جامعه ي  برابر 
خود برآمدند و آن را تغييري در استراتژي مبارزاتي 
خود جلوه داده و آن را پروژه ي همگام شدن با عصر 
ناميدند. اين برخورد احزاب سنتي، فراتر از يك توجيه، 
به صورت يك خط مشي سياسي درآمد كه لزوم هر 
نوع مبارزه اي را غيرموجه جلوه مي داد. بدين صورت 
اين خط مشي انفعال، در جامعه ي كوردستان مبدل به 
»ايدئولوژي انفعال« گرديد كه زمينه را براي استمرار 
نمود.  هموار  كامال  جامعه  عليه  دولت  سياست هاي 
جوانان كورد در رد ايدئولوژي انفعال، به جستجوي 
و  جنبش  پرداختند.  مقاومت«  و  مبارزه  »ايدئولوژي 
و  رهبريت  سياست،  ايده،  در  آپوئيستي  ايدئولوژي 
مقاومت  و  مبارزه  از  موفقي  نمونه ي  خود  عملكرد 
مسئله ي  و  جامعه  خصوصيات  به  توجه  با  كه  بود 
و  ايده  ارائه مي نمود.  را  كورد، موفق ترين راهكارها 
جنبش آپوئيسم، مقاومت و آزادي خواهي را در فرد 
سازوكارهاي  و  مي نمايد  نهادينه  جامعه  بافت هاي  و 
و  زنده  شرايطي  هر  در  را  جامعه  دفاع  و  مبارزه 
كه  بود  چيزي  همان  دقيقا  اين  و  مي دارد  نگه  فعال 
وضعيف  از  كوردستان  شرق  جامعه ي  خروج  براي 
موفقيت  انعكاس  بود.  نياز  بدان  بحراني،  و  اسفبار 
كوردستان،  بخش هاي  ديگر  در  آپوئيستي  جنبش 
جوانان  به خصوص  و  جامعه  به  تازه اي  روحيه ي 

مي بخشيد.  كوردستان  شرق 
و  ايدئولوژي  اين  جوانان، 
ترجيح  را  مبارزاتي  شيوه هاي 
داده و وارد ميدان عمل گرديدند. به دنبال ربودن و 
دستگيري رهبر آپو در سال 1999 ميالدي، جامعه ي 
شرق كوردستان، عكس العمل شديدي نسبت به اين 
عمل تروريستي و تحقيري كه در آن بر جامعه كورد 
سال  اسفند  قيام سوم  داد.  نشان  بود،  داشته شده  روا 
1377 مقاومت جامعه ي شرق كوردستان براي حفظ 
كوردستان  در  آزادي خواهي  و  مقاومت  خط مشي 
برابر تمام سياست هاي  بود. قيام سوم اسفند، قيام در 
و خيانت كشانيدن جامعه ي  به فحشا  و  ضعيفه سازي 
كورد و رد صريح ايدئولوژي انفعال بود. اين قيام ها 
كه اولين قيام  هاي وسيع در طي زمامداري جمهوري 
اسالمي بودند، با خشن ترين شيوه ها سركوب گرديد. 
نفر طي اين سركوب ها شهيد و شمار  از پنجاه  بيش 
به  كه  حالي  در  نظام  گرديدند.  دستگير  بسياري 
كوردستان  جامعه ي  عليه  خود  سياست هاي  موفقيت 
كمال  با  اسفند  سوم  قيام  در  داشت،  كامل  ايمان 
مردم  مبارزات  از  نويني  مرحله ي  آغاز  شاهد  تحير 
كورد بود. سركوب شديد قيام سوم اسفند، اين را به 
مقاومت نوين شرق كوردستان و به خصوص جوانان 
اين مقاومت هميشه در معرض ترور و  نشان داد كه 
به  خشونت دولت قرار خواهد داشت. پاسخ جوانان 
به  پيوستن  گسترده،  سركوب  و  ترور  خشونت،  اين 
اين جوانان  پيوستن  بود.  مبارزه ي آپوئيستي  صفوف 
به صفوف مبارزه و آغاز مرحله اي نوين در مبارزات 
اسالمي  جمهوري  دل  در  هراسي  كوردستان،  شرق 
قديمي  هم پيمان  دست  به  نظام  اين  و  نمود  ايجاد 
كمپ  به  كوردستان  ميهني  اتحاديه ي  يعني  خود 
رفقاي شرق كوردستان در منطقه ي قره داغ حمله برد. 
دستگيري  و  رفقا  از  تن  هفت  شهادت  به  حمله  اين 
رفقاي  اين  بيشتر  كه  گرديد  منجر  آنان  از  شماري 
دستگيرشده به جمهوري اسالمي تحويل داده شدند. 
با استفاده از نيروي ايدئولوژي آپوئيستي، از  جوانان 
مبارزات سياسي و اجتماعي خود  بعد  به  سال 1379 
را تحت نام »جنبش اتحاد دموكراتيك« سازماندهي 
پي  در  كه  دموكراتيك  اتحاد  جنبش  نمودند. 
در  كورد  جامعه ي  مقاومت  و  اراده  به  توان بخشي 
مقابل سياست هاي نظام بود، راهكار مبارزه ي فكري، 
جنبش  اين  گرفت.  درپيش  را  اجتماعي  و  سياسي 
و  فرهنگي  ذهنيتي،  حوزه ي  در  را  خود  فعاليت  كه 
اجتماعي تعريف مي نمود، در پي بازسازي تدريجي 
مقاومت مستقيم سياسي خلق و به دور از جنجال هاي 
معمول در حوزه ي سياست بود. فعاليت اين جنبش، 
موجب آن شد كه طيف هاي مختلف اجتماعي نظير 
در  ـ كه  جوانان  و  زنان  مدني،  نهادهاي  دانشجويان، 
فضاي نسبتا باز حاصل از حاكميت دوگانه ي برآمده 
يافتند ـ  وجود  ابراز  امكان  اصالحات،  دوره ي  از 

به  و  شوند  برخوردار  مقاومت  روحيه ي  و  ايده  از 
برنامه ريزي مبارزات مدني تشويق شوند. جنبش اتحاد 
عرصه ي  به عنوان  را  مدني  جامعه ي  كه  دموكراتيك 
كه  بود  مخالف  ايده  اين  با  مي نمود،  تعريف  سوم 
نهادهاي مدني به عنوان عايقي در برابر دولت و جامعه 
در  واكنش  عدم  »توجيه گر  مقام  در  و  نمايند  عمل 
برابر سياست هاي دولت« در جامعه ايفاي نقش كنند. 
جنبش اتحاد دموكراتيك، عرصه ي سوم را بخشي از 
را محدودسازي حيطه ي  و وظيفه ي آن  ديده  جامعه 
برمي شمرد.  جامعه  در  دولت  مداخله ي  و  عمل 
جامعه ي  براي  مبارزاتي  تعريفي  جنبش  اين  بنابراين 
نگرش  اين  دموكراتيك  اتحاد  جنبش  داشت.  مدني 
ايدئولوژي انفعال كه مشروعيت جامعه ي مدني را نه 
و  مقاومت  سازوكارهاي  فعال سازي  براي  مبارزه  در 
قانون مندِي مقبول دولت  بلكه در  مبارزه ي اجتماعي 
مي ديد، رد مي نمود. تضاد اين دو برداشت از جامعه ي 
مدني، تا به امروز در جامعه ي كوردستان تداوم دارد.
باز  نسبتا  فضاي  وجود  با  هشتاد،  دهه ي  ابتداي  در 
سيستماتيك  به شيوه ي  دولت  سياست هاي  سياسي، 
بر  و  داشت  ادامه  همچنان  كوردستان  جامعه ي  در 
امنيتي در كوردستان حرف اول را  نهادهاي  مبنا  اين 
مي زدند. ديدگاه امنيتي نظام نسبت به مسئله ي كورد 
شدت  از  مقطعي  به طور  تنها  و  بود  باقي  همچنان 
كاسته  امنيتي  نيروهاي  مداخله ي  سرعت  و  عمل 
همچنان  ضداجتماعي  سياست هاي  اما  بود؛  شده 
جنبش  نگرش  كه  نظام  امنيتي  مراكز  داشت.  تداوم 
مغاير  را  مدني  به جامعه ي  نسبت  دموكراتيك  اتحاد 
تحت  مي ديدند،  در كوردستان  رژيم  سياست هاي  با 
مدني  فعاليت هاي  در  مانع تراشي  دادن،  قرار  پيگرد 
و  دموكراتيك  جنبش  اعضاي  دستگيري  حتي  و 
طرفداران آن شيوه از فعاليت را در دستور كار خود 
قرار دادند. در سال هاي آخر دوره ي اصالحات، نظام 
فشارهاي خود را بر روي جنبش اتحاد دموكراتيك 
اعضا  از  بسياري  تعداد  كه  به طوري  داد.  افزايش 
شيوه ي  انتخاب  به  ناچار  جنبش  اين  طرفداران  و 
گرديدند.  كوهستان  به  رفتن  يا  و  مخفيانه  مبارزات 
با آماده كاري  بود  بر جنبش مصادف  فشارها  تشديد 
تندروهاي نظام جهت روي كار آمدن و آغاز پروسه ي 
يكدست سازي نظام. با پيشرفت اين مرحله، زبان نظام 
و  گشت  مبدل  دگرانديشان  حذف  زبان  به  ديگربار 
كوردستان  مردم  عليه  نظام  خشونت  از  ديگري  فاز 
گفتمان  برابر  در  شد.  آغاز  ايران  مردم  همه ي  و 
مي بايست  يا  جنبش  رژيم،  جانب  از  ديگري  حذف 
و  مي گرديد  حذف  و  نابودسازي  سياست  تسليم 
و  خود  موجوديت  و  نموده  مقاومت  آن  برابر  در  يا 
مبارزه ي خلق كورد را حفظ مي نمود. در كنفرانسي 
كه جنبش در سال 2003 برگزار نمود، جنبش در دو 
به  گذر  نمود:  اتخاذ  تصميماتي  استراتژيك  مبحث 
سازماندهي سياسي مشخص، احياي مبارزه ي مستقيم 

ـروندشکلگيريمقاومتومبارزهينوينجامعه
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سياسي در كوردستان و آغاز مرحله ي تكوين حزبي 
و ديگري دفاع از خود و خلق در برابر حمالت نظام 
مي رفت. پيش  مليتاريزه شدن  مسير  در  به سرعت  كه 

 1383 فروردين   15 تاريخ  در  تصميمات،  اين  بنابر 
حزب  كنگره اي  طي   )2004 آوريل   4 با  )مطابق 
ضمن  و  شد  تشكيل  كوردستان)پژاك(  آزاد  حيات 
و  كورد  مسئله ي  دموكراتيك  چاره يابي  اعالم 
مبارزاتي  استراتژي  به عنوان  ايران  دموكراتيزه كردن 
يكي  به عنوان  نيز  مشروع  دفاع  خط مشي  حزب، 
اساس،  براين  شد.  برگزيده  مبارزاتي  بنيان هاي  از 
آزادي  نيروهاي  نام  تحت  گرياليي  نيرويي  تشكيل 
شرق  نيروهاي  به  بعدا  كه  كوردستان)ه.ا.ك( 
كار  دستور  در  داد،  نام  تغيير  كوردستان)ه.ر.ك( 
حمالت  پژاك،  تأسيس  دنبال  به  گرفت.  قرار 
اسالمي،  جمهوري  نظام  تروريستي  و  خشونت بار 
 2004 سال  در  و  گرفت  خود  به  مشخص تري  رنگ 
رژيم،  نظامي  نيروهاي  تروريستي  حمله ي  يك  طي 
رفيق  نام  با  حزب  سياسي  بخش  اعضاي  از  يكي 
»نه وزاد كومار« در منطقه ي آسوس به شهادت رسيد.

و  ايدئولوژيك  سياسي،  نظامي،  اين پس حمالت  از 
سوي  از  سيستماتيكي  شكل  به  پژاك  عليه  تبليغاتي 
نظام جمهوري اسالمي، صورت مي گيرند. در نتيجه ي 
كه  تروري  و  كشتار  سياست  و  نظامي  عمليات هاي 
هفت  عرض  در  انداخت،  راه  به  پژاك  عليه  دولت 
رسيدند.  شهادت  به  حزب  اعضاي  از  نفر   142 سال 
به صورت  حزب  اعضاي  از  تن  هفت  ميان  اين  در 
انتظار  در  ديگر  تن   10 و  گرديده  اعدام  وحشيانه اي 
اجراي حكم اعدام بوده و 314 تن از اعضا و هواداران 
گشته اند. محكوم  طويل المدت  زندان هاي  به  حزب 

دفاع  استراتژي  بنابر  سال ها  اين  طي  در  پژاك 
در  و  نمايد  دفاع  خود  موجوديت  از  توانسته  مشروع 
شكستن  درهم  جهت  كه  رژيم  سياست هاي  مقابل 
نمايد. مقاومت  هدفمندند،  كورد  خلق  اراده ي 

شرق  آزادي خواهي  نوين  جنبش  تكامل يافتن  با 
و  حزبي  تكوين  مرحله ي  به  گذار  كوردستان، 
احياي  از  خطر  احساس  با  نظام  پژاك،  تأسيس 
پروژه هاي  موفقيت  مبارزه در جامعه  ي كورد و عدم 
نه تنها  كوردستان،  در  ضدانساني اش  و  ضداجتماعي 
بر شدت سياست حذف و نابودسازي فيزيكي مبارزه 
پژاك  عليه  را  تبليغي اي  وسيع  حمله ي  بلكه  افزود، 
از  جلوگيري  به منظور  كه  حمالت  اين  نمود.  آغاز 
همچنين  و  كوردستان  جامعه ي  روي  بر  پژاك  تأثير 
ممانعت از آغاز مرحله ي نوين مبارزه ي مستقيم عليه 
بر  مي گرفت،  صورت  كوردستان  در  نظام  تجاوزات 
پژاك،  به  نسبت  اذهان  در  انحراف  ايجاد  محوريت 

چهره ي  نمودن  خدشه دار  و  واقعيات  تحريف 
مبارزاتي جنبش نوين آزادي خواهي شرق كوردستان 
اسالمي  جمهوري  رژيم  عامالن  مرحله  اين  در  بود. 
خود  ساخته ي  پژاك  كه  اوهام  اين  اشاعه ي  با 
پژاك  از  مشروعيت زدايي  در  سعي  است،  رژيم 
نمودند. كوردستان  مختلف  مناطق  مردم  ميان  در 

قرار  نظام  دست  در  كه  حربه اي  مؤثرترين  و  بهترين 
سنتي  احزاب  انحصارطلبي  و  تنگ نظري  داشت، 
كورد بود. انحصارطلبي به عنوان يك بيماري ريشه دار 
مشكالت  همواره  كورد،  سنتي  سياست  در  مزمن  و 
داشته  دنبال  به  كوردستان  خلق  مبارزات  در  فراواني 
است. عدم قبول يكديگر و تحميل قاعده ي »يا من يا 
هيچ كس« در ميدان سياست منجر به تالش احزاب و 
سازمان ها براي حذف يكديگر از ميدان مبارزه و ايجاد 
شكاف هاي پي در پي در صفوف مبارزه گرديده است. 
انحصارطلبي ريشه در قدرت طلبي احزاب و اشخاص 
دارد. احزاب يا اشخاصي كه آزادي جامعه را منوط 
به تكيه زدن خود بر صندلي قدرت مي دانند، در واقع 
مسئله ي قدرت در آنها به صورت هدف غايي درآمده 
براي  سرپوشي  به  مبدل  آزادي خواهي  عمل،  در  و 
قدرت يابي مي شود. الزمه ي دستيابي به قدرت، حذف 
ديگراني است كه به چشم رقيب نگريسته مي شوند. از 
اين رو، قاعده ي اصلي در ميدان سياست سنتي كورد، 
درگيري هايي  از  عمده اي  بخش  است.  رقيب  حذف 
مي آيد،  به وجود  كوردي  سنتي  احزاب  ميان  در  كه 
ريشه در همين واقعيت دارد. درگيري هاي خونبار و 
تأسف انگيز حزب دموكرات و كومله در دهه ي شصت 
نيز گوياي همين واقعيت است. برخورد انحصارطلبانه 
و قدرت گرايانه نه تنها در ميان احزاب سنتي بلكه در 
به بار  را  جدي اي  مسائل  نيز  احزاب  اين  خود  درون 
آن ها  متمادي  درون حزبي  انشقاق هاي  است.  آورده 
در  ريشه  دارد،  ادامه  هم  هنوز  تأسف  كمال  با  كه 
احزاب  انحصارطلبانه ي  ديدگاه  دارد.  ديدگاه  همين 
مخالفت  از  موجي  پژاك  تأسيس  با  كورد،  سنتي 
آورد. به دنبال  پژاك  عليه  را  گروه ها  اين  دشمني  و 
احزاب سنتي و به ويژه حزب دموكرات كوردستان ايران 
و كومله)مهتدي(، تبليغات وسيعي را جهت خدشه دار 
و  كوردستان  مردم  ميان  در  پژاك  سيماي  نمودن 
به ويژه در ميان هواداران خود آغاز نمودند تا جايي كه 
تأسيس پژاك را توطئه اي بر ضد خود عنوان نمودند.

كومله  و  ايران  كوردستان  دموكرات  حزب  رهبران 
همچنين در رسانه هاي فارسي زبان خارج از كشور و 
حتي در نشست  با احزاب و گروه هاي ايراني و غربي 
سعي در آن داشتند تا تابلوي مشكوك، سؤال برانگيز 
نمونه  نمايند)به عنوان  ترسيم  پژاك  از  خطرناك  و 
دموكرات  حزب  سخنگوي  شرفي  حسن  آقاي 
در  بي بي سي  راديو  با  در گفتگويي  ايران  كوردستان 
مشكوك  حزبي  را  پژاك   ،  2005 اوت   16 تاريخ 
نيز  مذكور  راديوي  سايت  در  مي كند.  عنوان 

ديد  به  پژاك  به  شرفي  حسن  است:  آمده  چنين 
تاكنون  پژاك  كه  مي گويد  وي  مي نگرد.  سوء ظن 
حزب  و  نكرده  مشخص  را  خود  اهداف  و  برنامه 
اسالمي  جمهوري  جدي  مخالف  را  آن  دموكرات 
نمي بيند(. سازگار  آن  با  نيز  را  مرام خود  و  نمي داند 

شرق  سرتاسر  در  كه  وسيعي  اعتراضات  دنبال  به 
اسفرام  كمال  سيد  كورد  جوان  قتل  عليه  كوردستان 
صورت   2005 سال  در  قادر  سيد  شوانه  به  مشهور 
برنامه ي  يك  در  نوري زاده  عليرضا  آقاي  گرفت، 
پژاك  كه  نمود  اعالم  آمريكا  صداي  تلويزيوني 
توطئه ي سپاه پاسداران است و پژاكي ها حسينيه اي را 
در سقز به آتش كشيده اند. وي همچنين در نوشته اي 
تحت عنوان »ژنرال ها فرو مي ريزند« اظهار داشت كه 
رژيم از نفرات پژاك براي جاسوسي عليه كوردهاي 
ايراني استفاده مي كند. منبع اطالعاتي گفته ها ي آقاي 
نوري زاده، احزاب سنتي كورد بودند. آقاي نوري زاده 
اين  نادرست بودن  از  اطالع  پي  در  چندي  از  پس 
با  گفتگو  در  تلويزيوني  برنامه ي  يك  در  اطالعات، 
نادرست بودن  به  احمدي  حاجي  عبدالرحمن  رفيق 
نمود. تصحيح  را  آنها  و  اذعان  گفته ها  اين 
نظام جمهوري اسالمي ايران واكنش انحصارطلبانه ي 
ديده  فرصت  را  پژاك  عليه  بر  كورد  سنتي  احزاب 
واكنش ها  اين  تحريك  و  تشويق  در  سعي  تنها  نه  و 
اشخاصي  كوردستان  نقاط  بيشتر  در  بلكه  داشت، 
وابسته به دولت و تحت نام طرفداري و حتي عضويت 
در احزاب سنتي، تبليغات وسيعي بر عليه پژاك به راه 
انداختند. اين گونه افراد از جانب واحدهاي وابسته به 
وزارت اطالعات آموزش ديده و موظف بودند خود 
را هوادار پروپاقرص احزاب دموكرات و كومله نشان 
داده و بر ضد پژاك تبليغ نمايند. در وزارت اطالعات 
به اين افراد آموزش مي دادند كه بعد از مدتي تبليغ بر 
عليه پژاك، احزاب سنتي با رضايت تمام با آنها تماس 
خواهند  عضويت  به  دعوت  را  آنها  حتي  و  گرفته 
نمود. به عنوان نمونه: علي كريمي جاسوسي از اهالي 
بياشوش جوانرود كه در سال 2008 جهت جاسوسي 
بود، پس  به اعضاي پژاك فرستاده شده  و سوءقصد 
از دستگيري اعتراف نمود كه در سال 2005 از سوي 
اطالعات كرماشان، جهت آنكه خود را عضو حزب 
نمايد آموزش  تبليغ  پژاك  دموكرات جا زده و عليه 
است.  داده  انجام  را  كار  اين  نيز  مدتي  و  است  ديده 
روح اهلل حيدري اهل روستاي دگاگه مريوان، بسيجي 
طرفدار  را  خود  ناگهاني  به طور  كه  است  مسلحي 
حزب دموكرات معرفي نمود و تحت نام اين حزب به 
تبليغات منفي عليه پژاك دست زد. اين عنصر آشكارا 
و بدون ترس خود را دموكراتي معرفي نموده و حتي 
داراي كارت عضويت در حزب دموكرات مي باشد.

كوردستان  شرق  در  مبارزه  بر  پژاك  اصرار  پي  در 
تبليغات  اين  »ه.ر.ك«  گريالهاي  با  خلق  ارتباط  و 
حقانيت  و  مشروعيت  نتوانستند  و  شدند  خنثي  كامال 
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نمايند.  خدشه دار  كوردستان  در  را  پژاك  مبارزه ي 
هم فشار خلق بر احزاب سنتي و حتي مخالفت جدي 
اعضا، پيشمرگ ها و بخشي از رهبريت، رهبريت اين 
پژاك  »وابستگي  اتهام  از  تا  نمود  مجبور  را  احزاب 
بكشند. دست  آن«  بودن  دست نشانده  و  دولت  به 

سران  از  بعضي  تبليغات،  نوع  اين  خنثي شدن  به دنبال 
احزاب سنتي ازجمله عبداهلل مهتدي، مصطفي هجري 
عنوان  تحت  جديدي  مبحثي  حسن زاده  عبداهلل  و 
برخورداري  »عدم  و  پژاك«  اصالت  بودن  »فاقد 
اين  آوردند.  ميان  به  را  حزبي«  شناسنامه ي  از  پژاك 
مبحث تاكنون نيز گاهي از جانب بعضي اشخاص در 
جنگ تبليغي عليه پژاك به كار برده مي شود. »اصالت 
حزب«، اصطالحي كامال ساختگي، بي معنا و زاييده ي 
اين اشخاص  تفكرات منطقه گرايانه و سنت پرستانه ي 
مبحث  در  اصالت  اصطالح  از  گفتن  سخن  است. 
پديده هايي  وجود  به  اعتقاد  به  منوط  حزبي  سياست 
»زيست شناسي  و  حزبي«  »ژنتيك  همچون  جعلي 
اصطالح  اين  ايضاح  آقايان جهت  اين  است.  حزبي« 
پژاك  اينكه  اول  مي سازند:  مطرح  را  برهان  دو 
اينكه  دوم  و  نيست  كوردستان  شرق  به  متعلق  حزبي 
با  برخورد  در  اول  نيست)برهان  ايراني  حزبي  پژاك 
دوستان  با  همنشيني  هنگام  در  دوم  برهان  و  كوردها 
فارس زبانشان مطرح مي شود(. تنها دليل اين اشخاص 
به  پژاك  تعلق  با مطرح كردن مسئله ي عدم  رابطه  در 
شرق كوردستان، حضور اعضايي از ديگر بخش هاي 
مشاركت  است.  پژاك  صفوف  در  كوردستان 
مبارزات  در  كوردستان  بخش هاي  ديگر  مردم 
نبوده،  نامطلوب  و  منفي  امري  نه تنها  آزادي خواهي 
آزادي خواهانه  و  دموكراتيك  كامال  پديده اي  بلكه 
جانب  از  طبيعي  بسيار  به صورت  مسئله  اين  است. 
پيشوازي  آن  از  و  گشته  قبول  كوردستان  جامعه ي 
ايجاب  كورد  مسئله ي  خصوصيت  مي آيد.  به عمل 
پيروزي  و  آزادي  بخش هاي كوردستان،  مي كند كه 
خود را در گرو اعتالي مبارزه در بخش هاي ديگر و 
همگرايي مبارزاتي ببينند. دولت ـ ملت هاي سركوبگر 
خاورميانه بر مبناي انكار و نابودي تمامي خلق كورد 
همكاري  آقايان  اين  براي  اگر  شده اند.  نهاده  بنا 
دولت هاي استبدادي ضدكورد در دشمني با خلقمان 
مشاركت  و  همكاري  بايد  چرا  نيست  تعجب  جاي 
به  درجه  اين  تا  را  آنها  كوردستان،  بخش هاي  مردم 
واكنش در برابر پژاك وادارد؟ اين در حالي است كه 
مردم كورد برخالف نحوه ي تفكر اين اشخاص، در 
همدلي و همكاري با بخش هاي ديگر هميشه آمادگي 
خود را نشان داده اند. همكاري و همدلي مردم شرق 
با جنوب كوردستان در حوادثي  و شمال كوردستان 
جنوب  كوردهاي  آوارگي  و  حلبچه  نسل كشي  نظير 
در سال 1991 از نمونه هاي بارز اين فرهنگ در ميان 
ديگر  مردم  همه جانبه ي  واكنش  است.  كورد  مردم 
بخش هاي كوردستان عليه اعدام جوانان مبارز توسط 

گسترده ي  تظاهرات  به ويژه  اسالمي  جمهوري  نظام 
مردم جنوب و شمال كوردستان در اين زمينه نمونه ي 
برجسته و تازه اي از همدلي خلق كورد در امر مبارزه 
احزاب  از  بعضي  كه  حالي  در  است.  آزادي  جهت 
جنوب  اقليمي  حكومت  ترس  از  كوردستان  شرق 
به  محكوم  اعضاي  از  پشتيباني  جسارت  كوردستان 
نشانه ي  مردمي  حمايت  اين  ندارند،  را  خود  اعدام 
نگرش  نوع  با  كورد  جامعه ي  ديدگاه  كامل  تضاد 
شرق  سنتي  احزاب  كه  حالي  در  است.  احزاب  اين 
تقسيم كوردستان  و  قدرت  كوردستان درگير جنگ 
در دنياي خيالي خود هستند، مردم كورد با حساسيت 
تمام مبارزه ي بخش هاي ديگر كوردستان را پيگيري 
و  اشخاص  اين  مي پذيرند.  تأثير  آن  از  و  نموده 
جنوب  مردم  خانه هاي  در  متمادي  ساليان  احزابشان 
از  و  زيسته  آنها  خانواده هاي  ميان  در  و  كوردستان 
و  همكاري  اينك  اما  گشته اند  بهره مند  آنها  حمايت 
حمايت بخش هاي ديگر كوردستان را نشان بي اصالتي 
از  افرادي  حضور  ديگر  طرف  از  كنند!  مي  تلقي 
بخش هاي ديگر كوردستان در صفوف مبارزات شرق 
سابقه اي  و  نبوده  پژاك  به  مختص  امري  كوردستان 
به طور  اين بخش  مبارزات  تاريخ  در  و  دارد  تاريخي 
شمال  كوردهاي  است. حضور  داشته  وجود  متمادي 
از  مشخصي  نمونه ي  مهاباد،  جمهوري  در  جنوب  و 
اين واقعيت است. وجود افرادي از ديگر بخش ها در 
از  نامي  معموال  كه  دموكرات  مبارزات حزب  تاريخ 
عضو  ابوتارا  به  ملقب  محمد  نمي شود)مال  برده  آنان 
كميته ي مركزي حزب شيوعي كوردستان عراق كه 
كل  فرمانده ي   1361 تا   1358 از  سال  سه  مدت  به 
پيشمرگ هاي حزب دموكرات بود( همچنين شهادت 
ميان  در  كوردستان  جنوب  كوردهاي  از  برخي 
نه وه ره  جميل  )آقاي   1358 سال  در  كومله  صفوف 
»براي  قديمي كومله در صفحه 64 كتاب  اعضاي  از 
پيشمرگ هاي  از  يكي  شهادت  از  تاريخ«  در  ثبت 
خبر  كومله  صفوف  در  كوردستان  ميهني  اتحاديه ي 
بايد  را  اين سوال  قابل ذكرند.  نمونه هاي  از  مي دهد( 
از اين اشخاص بپرسيد كه بر اساس چه معياري مردم 
بخش هاي مختلف كوردستان، بايد همديگر را بيگانه 
زير  را  اصالتشان  آنان  همرزم بودن  و  كرده  قلمداد 
به  پژاك  به  كورد  سنتي  احزاب  حمله ي  ببرد.  سوال 
بهانه ي حضور افرادي از بخش هاي ديگر كوردستان 
از تمام  تأييد و حمايت  به معناي  در صفوف پژاك، 
سياست هايي است كه در سرتاسر قرن بيستم از جانب 
دولت ـ ملت هاي متجاوز عليه كوردستان اعمال گشته 
مهر  واقع  در  كورد  سنتي  احزاب  نگرش  اين  است. 
كوردستان  و  كورد  جامعه ي  اينكه  بر  است  تأييدي 
است؛  سركوبگر  ملت هاي  دولت ـ  مطلق  ملك 
بزرگي  بي اخالقي  رويكردي،  چنين  كه  پيداست 
كوردستان. جامعه ي  و  تاريخ  حقيقت  قبال  در  است 
ايراني نبودن پژاك بحثي است كه در گفتگوهاي ميان 

و  ايراني  احزاب  با  سنتي  احزاب  و  اشخاص  برخي 
به ويژه طيف ناسيوناليست، مطرح مي شود. مطرح شدن 
خاطر  به  صرفا  كه  كساني  جانب  از  مبحثي  چنين 
تجزيه طلب  نيز  تاكنون  كوردي،  هويت  از  صحبت 
خوانده مي شوند، بسيار دقت برانگيز است. اين آقايان 
آيا مبحث ايراني نبودن پژاك را جهت خالصي خود از 
عنوان تجزيه طلبي پيش مي كشند؟ در تاريخ مبارزات 
سياسي عليه جمهوري اسالمي ايران، »ايراني » عبارتي 
اپوزيسيون  فارسي زبان  بخش  بر  منحصرا  كه  است 
سياسي  و  مادي  پشتيباني هاي  و  است  شده  اطالق 
قدرت هاي غرب از اپوزيسيون ايراني، به همين بخش 
سنتي  احزاب  تالش  است.  مانده  منحصر  فارسي زبان 
كورد و اصرار آنها بر ايراني بودن از هيچ بار مفهومي 
برخوردار  استراتژيكي  سياسي ـ  و  جامعه شناسانه  
نام  تحت  كه  است  اين  از  آنها  ترس  صرفا  و  نبوده 
و  مانده  ايراني بودن محروم  نعمت هاي  از  تجزيه طلب 
دوستان فارسي زبان، آنان را بر سر خوان اين نعمت ها 
پديده ي  خود  كه  است  حالي  در  اين  ندهند.  راه 
از  يكي  فارس بودن  با  ايراني بودن  يكسان انگاري 
ايده هاي ناشي از ناسيوناليسم و دولت ـ ملت در ايران 
ايراني)هماني  ناب  هويت  ايده،  اين  مبناي  بر  است. 
مترادف  ناميده اند(  اصالت  كورد،  سنتي  احزاب  كه 
و  سياسي  عمل  مي باشد.  فارس  اتنيكي  هويت  با 
اجتماعي اين ايده منجر به غيرايراني ديدن هويت هاي 
غيرفارس، به حاشيه راندن آنها و تالش   جهت اعمال 
ايراني سازي)استحاله  همچنين  و  كنترل  و  خشونت 
واقعي  تجزيه طلبي  مي شود.  آنان  فارس(  فرهنگ  در 
را بايد در اين ديدگاه و عملكردهاي آن جست. اين 
را  ايراني  ديگر  اتنيسيته هاي  و  هميشه خلق ها  ديدگاه 
وادار  ايراني بودن«  اثبات  براي  »تكاپو  پروسه ي  در 
دولت  حاكميت  مركزي،  غالب  فرهنگ  قبول  به 
ناسيوناليستي  گروه هاي  و  احزاب  سياسي  برتري  و 
و  اشخاص  دست وپازدن هاي  مي نمايد.  ايراني 
آنها  ايراني بودن،  اثبات  براي  كوردي  سنتي  احزاب 
ناسيوناليسم  برابر  در  محض  بي ارادگي  فرايند  در  را 
مبناي  بر  است كه  اين در حالي  قرار مي دهد.  فارس 
در  كوردها  ايراني،  مركزگراي  ناسيوناليسم  ديدگاه 
اما كوردها  متفاوت اند.  زيرا  تجزيه طلبند  هر صورت 
كوردهاي  و  تجزيه طلب  بالقوه  كوردهاي  به  را 
كوردهاي  يعني  مي كنند؛  تقسيم  تجزيه طلب  بالفعل 
تجزيه طلب و تجزيه طلب تر وجود دارند. تشابه اين با 
سياست هاي نظام در زمينه ي ايجاد كورد مطلوب در 
و  اشخاص  است.  نامطلوب دقت برانگيز  مقابل كورد 
احزاب كوردي كه سعي در اثبات خود به عنوان كورد 
فعال  جنبش  جلوه دادن  تجزيه طلب  قيمت  به  مطلوب 
و نوين خلق كورد دارند، در واقع چيزي جز بازيچه 
انفعال كشيدن  به  براي  ناسيوناليستي  نيروهاي  ابزار  و 
ابزارشدگي  اين  تأسف  كمال  با  نيستند؛   كوردستان 
كامال داوطلبانه و برخاسته از ايدئولوژي انفعال است.
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تكثرگرايانه  تعريفي  ايراني،  هويت  از  پژاك  تعريف 
هويت  تعريف،  اين  مبناي  بر  است.  دموكراتيك  و 
بنابر  كه  است  هويت هايي  از  مجموعه اي  ايراني 
اشتراكات تاريخي و اجتماعي در يك اتحاد داوطلبانه 
اين  اساس  بر  داده اند.  تشكيل  را  آن  دموكراتيك  و 
ايراني  هويت  با  تضادي  هيچ  كوردبودن  تعريف، 
و  هويت  مفهوم  دموكراتيزه نمودن  داشت.  نخواهد 
ديدگاه هاي  از  گذار  به  منوط  ايران،  در  شهروندي 
اراده مند  حضور  است.  ناسيوناليستي  تنگ نظرانه ي 
است  ايراني  هويت  درون  در  متفاوت  هويت هاي 
مي نمايد.  تضمين  را  ايران  در  دموكراسي  ايجاد  كه 
دموكراسي تنها با مبارزه و كنشگري سياسي  ـ اجتماعي 
هويت خلق كورد و ديگر خلق ها امكان پذير خواهد 
بود. از اين منظر، مسئله ي كورد و مسئله ي دموكراسي 
كه  كساني  است.  درهم تنيده  مسئله اي  ايران،  در 
هموژن)يكدست  شده(  تعريفي  اصالت،  نام  تحت 
جوهره ي  با  واقع  در  مي كنند،  ارائه  ايراني بودن  از 
اشخاص  ميان،  اين  در  تضادند.  در  دموكراسي 
ناسيوناليست هاي  هموژن  تعريف  كه  كوردي 
اندازه ي  به  مي پذيرند،  را  ايراني  هويت  از  فارس 
و  كورد  مسئله ي  چاره يابي  عدم  در  ناسيوناليست ها 
ناسيوناليست هاي  مقصرند.  ايران  دموكراتيزه نشدن 
حاشيه  به  كه  كوردهايي  و  قدرت طلب  و  مركزگرا 
نهاده اند،  گردن  را  ضعيفه شدگي  و  رانده شدن 
اين  مي باشند.  دموكراسي ستيز  عناصري  دو  هر 
ايراني بودن  و  مطلوبيت  اثبات  براي  كه  اشخاص 
به  مي زنند،  دست وپا  ناسيوناليست ها  نزد  در  خود 
هستند. ايران«  خارجي  اپوزيسيون  »بسيجيان  نحوي 
و  پژاك  بدنام سازي  بر  كورد  سنتي  احزاب  اصرار 
پژاك  كه  است  حالي  در  آنها،  سوء  تبليغات  تداوم 
در  و  قدرت  آسيب شناسي  فكري،  بنيان هاي  دليل  به 
پي گذار از منطق انحصارطلبانه، جهت ايجاد اتحادي 
از  كوردستان،  مبارزه ي  صفوف  در  دموكراتيك 
ايجاد  در  سعي  مستمر  به طور  تأسيس  ابتداي  همان 
به  آنها  دعوت  به  اقدام  و  كورد  احزاب  با  ارتباط 
همگرايي نموده است. تالش هاي پژاك براي ارتباط 
با احزاب كورد و نامه هاي متعددي كه در اين رابطه 
به آنها نوشته است، گوياي اين واقعيت است)پژاك 
خطاب  خود  سوم  و  دوم  اول،  كنگره هاي  از  بعد 
ارسال  زمينه  اين  در  نامه  هايي  كورد،  احزاب  به 
نامه هاي  مختلف،  مقاطع  در  همچنين  است.  داشته 
سرگشاده اي نيز جهت ايجاد اتحاد نوشته شده است(.

وسيعي  تبليغاتي  جو  با  هم زمان  اسالمي  جمهوري 
از  استفاده  با  و  بود  انداخته  به راه  پژاك  عليه  كه 
تقويت  را  آن  كورد  سنتي  احزاب  انحصارطلبي 
مي نمود، حمالت خشونت بار خود را عليه خلق كورد 
اصلي اش  زبان  كه  دولت  بخشيد.  شدت  پژاك  و 
استفاده  با  مقطع  اين  در  است،  بوده  همواره خشونت 
و  »تروريست«  را  آن  و  پژاك  به  برچسب زدن  از 

و  حمالت  خواندن،  اسرائيل«  و  آمريكا  به  »وابسته 
مي بخشيد.  مشروعيت  را  خود  خشونت آميز  اعمال 
نيروهاي  تروريستي  حمله ي  دنبال  به   2004 سال  از 
كومار،  نه وزاد  رفيق  رساندن  شهادت  به  و  رژيم 
در  چه  و  داخل  در  چه  پژاك،  به  نظامي  حمالت 
خارج از ايران سير صعودي به خود گرفته است. بيالن 
خشونتي  ميزان  و  دستگيرشدگان  شمار  عمليات ها، 
گرفته  به كار  كورد  جامعه ي  و  پژاك  عليه  نظام  كه 
است. داشته  چشمگيري  افزايش  سال  به  سال  است، 
در  رژيم  تبليغي  و  خشونت بار  اقدامات  ناكارآمدي 
ازميان بردن پژاك، نظام را واداشت تا براي مبارزه عليه 
يافتن دوست  دنبال  به  نوين شرق كوردستان،  جنبش 
افزايش  با  بود  هم زمان  مسئله  اين  باشد.  همپيمان  و 
روزافزون  گرفتن  قرار  تنگنا  در  و  خارجي  فشارهاي 
مسئله ي  در  به ويژه  و  بين المللي  عرصه ي  در  نظام 
در  هم  كه  دولتي  مناسب ترين  هسته اي.  سالح هاي 
و  بكاهد  نظام  روي  به  را  فشارها  بين المللي  عرصه ي 
باشد،  هماهنگي كامل  در  با آن  در كوردستيزي  هم 
جمهوري تركيه است.  جمهوري اسالمي ايران كه بر 
ترس دولت تركيه از مسئله ي كورد واقف بود، با ابراز 
راستاي  در  تركيه  با  كامل  همكاري  جهت  آمادگي 
سركوب كوردهاي اين كشور، از اين دولت تقاضاي 
اين  از  نمود.  پژاك  با  مقابله  براي  همه جانبه  كمك 
پس پژاك و مسئله ي كورد موضوع اصلي تماس هاي 
شاهد  بعد  به   2005 سال  از  است.  بوده  كشور  دو 
گسترش گام به گام روابط دو كشور در جهت از ميان 
ياد  مشترك«  »خطر  به عنوان  آن  از  كه  موردي  بردن 
همكاري ها  اين  در  كشور  هردو  بوده ايم.  مي كردند، 
بيشتر  هرچه  سركوب  و  فشار  اعمال  كشتار،  جهت 
عليه خلق كورد، به همديگر جسارت بخشيده اند. اين 
استان  آذربايجان غربي و شهر وان  بيشتر در  ديدارها 
تركيه انجام گرفته و پيمان ها و قراردادهاي اقتصادي 
به خصوص در مورد خط لوله ي گاز چاشني آن بوده 
است. اين روابط كه مي توان آن را »ديپلماسي كشتار« 
ناميد، در سال 2007 ميالدي به قراردادهاي گسترده ي 
نتيجه ي  در  كه  شد  منجر  اطالعاتي  و  امنيتي  نظامي، 
آن برنامه ريزي خاصي جهت مقابله ي همه جانبه عليه 
پژاك  خاصه  و  كورد  خلق  آزادي خواهي  جنبش 
ميان حزب  ايدئولوژيكي  اشتراكات  صورت گرفت. 
اسالمي حاكم بر تركيه)حزب عدالت و توسعه( و نظام 
جمهوري اسالمي ايران، در تقويت اين روابط ايفاي 
شيوه ي  در  كه  تفاوتي  به  توجه  با  است.  نموده  نقش 
نوين  جنبش  دفاعي  سيستم  سازماندهي،  و  مبارزه 
مبارزه ي  شيوه ي  و  سنتي  احزاب  با  كوردستان  شرق 
اشتراك  به  نظر  با  همچنين  و  دارد  وجود  قديمي 
ايدئولوژيكي، فلسفي و مشي مبارزاتي ميان پژاك و 
جنبش آزادي خواهي در شمال كوردستان، جمهوري 
دولت  سركوبگرانه ي  تجربيات  از  استفاده  اسالمي 
تركيه را براي تداوم سياست هاي خود در كوردستان 

الزامي ديده است. بر همين مبنا، انتقال تجارب دولت 
تركيه در زمينه ي سركوب و نسل كشي كوردهاي اين 
قراردادهاي  و  ديدارها  همه ي  اصلي  ماده ي  كشور، 
ديپلماتيك بوده است. دولت تركيه از 1980 و به دنبال 
كودتاي نظامي در آن كشور، جهت ريشه كن نمودن 
گروه هاي چپ و مبارزه ي آزادي خواهي كوردستان، 
مركز ويژه اي را كه براي برنامه ريزي و هماهنگ  سازي 
اجتماعي ـ  اطالعاتي ـ  نظامي ـ  سازوكارهاي  همه ي 
اقتصادي ـ فرهنگي در اين راستا در سال 1952 تأسيس 
اين  نمود.  فعال  و  داد  توسعه  شدت  به  بود،  شده 
 Özel harp(»ويژه »دايره ي جنگ  نام  به  كه  مركز 
dairesi( خوانده مي شود، همه ي زمينه هاي مقاومت 
سياسي، اجتماعي و فرهنگي را در تركيه و به خصوص 
در كوردستان مورد حمله ي نابودكننده قرار مي دهد. 
كانال هاي  به خصوص  و  رسانه اي  دستگاه هاي 
جاش هاي  فحشا،  باندهاي  خبرنگاران،  تلويزيوني، 
ليبرال  از  اسالمي  احزاب  آدم كشي،  تيم هاي  مسلح، 
در  فاشيسم  تقويت  حزب اهلل)حزب الكنترا(،  تا  گرفته 
ويژه ي  برنامه هاي  ضدفرهنگي،  هنرمندان  جامعه، 
اشاعه ي فقر در كوردستان و تخليه ي وسيع روستاهاي 
كوردنشين، همه  و همه از اين مركز مخوف ايجاد و 
هدايت مي شوند. فعاليت هاي وسيع اين مركز و قدرت 
پديده  اي  به  را  آن  كوتاهي  مدت  در  آن  روزافزون 
مافيايي به نام »دولت پنهان«)Derin devlet( تبدل 
)Ergenekon(ارگنكون تروريستي  سازمان  نمود. 
تنها بخش كوچكي از اين سيستم است. مركز جنگ 
ويژه، در تمام زمينه ها از آدم كشي، آدم ربايي و تجاوز 
گرفته تا روزنامه نگاري، سياست، تبليغ اسالم سياسي، 
وسيعي  بعد  در  اقتصادي  و  هنري  مختلف  جنبه هاي 
اقدام به آموزش و مهيانمودن »كادرهاي جنگ ويژه« 
نموده است. جمهوري اسالمي جهت مقابله با پژاك 
و  ايران  در  كورد  جامعه ي  نهايي  شكست  تضمين  و 
ايران،  كل  در  دموكراتيك  مبارزات  ريشه كن سازي 
نموده  احساس  را  سيستمي  چنين  پي ريزي  به  نياز 
است.  بوده  ايران  به  انتقال آن  پي  در  مبنا  بر همين  و 
آن  دخالت  و  پاسداران  سپاه  روز افزون  قدرت يابي 
فرهنگي  سياسي  ـ  اجتماعي ـ  عرصه هاي  همه ي  در 
انتقال  از  نشان  واقع  در  زمينه ها  اين  در  و كادرسازي 
مدل دايره ي جنگ ويژه ي تركيه به ايران است)جالب 
سپاه  فرمانده ي كل  آنكه محمدعلي جعفري آخرين 
پاسداران، خود را متخصص مبارزه ي همه جانبه با آن 
روابط  مي خواند(.  نرم  وي جنگ  كه  مي داند  چيزي 
ايران و تركيه در گسترش مليتاريسم در نظام قدرت 
ايران نقش به سزايي داشته است. جنگ ويژه، در واقع 
مجموعه اي از راهكارها و سازوكارهاي دولت جهت 
در  سلطه ناپذيري  احتمال  هرگونه  برداشتن  ميان  از 
ويژه،  جنگ  بنابراين  است.  جامعه  حوزه هاي  همه ي 
اعالن جنگ همه جانبه ي نظام عليه همه ي اركان جامعه 
است. انتقال مدل جنگ ويژه از تركيه به ايران، همه ي 
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قدرت  و  شدت  را  نظام  ضداجتماعي  سياست هاي 
بخشيده و ابعاد تازه اي بر آن افزوده است. جنگ ويژه 
عنوان  تحت  پروژه اي  چارچوب  در  كوردستان  در 
»پروژه ي ضدپژاك« كه طي نشست هاي ايران و تركيه 
مي شود)در  اعمال  شد،  برنامه ريزي   2007 سال  در 
مطبوعاتي  مصاحبه ي  يك  به  مي توان  ارتباط  همين 
سيد احمد آوايي عضو كميسيون امنيت ملي و سياست 
خارجي مجلس شوراي اسالمي اشاره كرد كه در آن، 
بر  ايران و تركيه خوانده و  پژاك را دشمن مشترك 
و  ايران  امنيتي  دستگاه  مشترك  همكاري  ضرورت 
اين  است(.  تأكيد كرده  پژاك  با  مقابله  تركيه جهت 
مورد  ايران«  ملي  امنيت  »شوراي  سوي  از  كه  پروژه 
ورودي  كانال  همزمان  گرفت،  قرار  تأييد  و  بررسي 
است. ايران  در  ويژه  جنگ  پايه ريزي  اول  قدم  و 
كوردستان،  در  پروژه  اين  موفقيت  صورت  در 
جنگ ويژه در همه ي ايران، ريشه كن كردن هر نوع 
خواهد  خود  برنامه ي  در  را  دموكراتيك  مخالفت 
اولين  اخير  نيست كه طي سال هاي  گنجاند. تصادفي 
آغاز  كوردستان  در  ابتدا  سركوب گرانه،  حمالت 
انتقال داده مي شود. ايران  شده و سپس به ساير نقاط 

بخش انهدامي پروژه ي ضدپژاك، به وسيله ي كميته  اي 
اطالعات  حفاظت  پاسداران)بسيج،  سپاه  از  متشكل 
وزارت  و  دارند(  هميشگي  حضور  قدس  سپاه  و 
اطالعات جمهوري اسالمي و تيمي مركب از اعضاي 
ارتش  افسران   ،)MIT(تركيه ملي  امنيت  تشكيالت 
 )JITEM ژاندارمري)ژيتم=  اطالعاتي  تيم هاي  و 
گروه هاي  كميته  اين  مي شود.  اجرا  و  طرح ريزي 
آموزش  و  سازماندهي  كوردستان  در  را  مسلحي 
مي دهد كه »ضدپژاك« ناميده مي شوند. افراد مناسب 
براي جايگيري در اين گروه ها از سوي مراكز بسيج، 
سپاه و اطالعات شناسايي مي گردند و سپس در مراكز 
داده  آموزش  اروميه  و  سنندج  كرماشان،  در  خاصي 
مي شوند. افرادي كه در اين گروه هاي ضدپژاك جاي 
مي گيرند بيشتر از ميان توابين، افراد جاني، محكومان، 
تشكيل  جامعه  اوباش  و  اراذل  و  كهنه كار  جاش هاي 
مي شوند. به محكومين و جانيان وعده داده مي شود كه 
در صورت عضويت در اين گروه ها، دولت پرونده ي 
آنان را مي بندد. تيم تركيه اي، وظيفه  ي انتقال تجربيات 
و اطالعات در مورد نحوه ي مقابله با گريال را برعهده 
دارد. در اين ميان، اعضاي ژيتم چگونگي شناسايي و 
ازميان بردن اعضا و هواداران پژاك، ايجاد شبكه هاي 
شيوه ي  همچنين  و  مردم  ميان  در  خاص  جاسوسي 
انجام جنايت و اعمال غيرانساني و نسبت دادن آن به 

اطالعاتي  ژيتم)تيم هاي  مي دهند.  آموزش  را  پژاك 
تروريستي  و  مخوف  سازماني  تركيه(،  ژاندارمري 
است كه در سال 1987 تأسيس و طي دهه ي نود بعد 
جنگ  چارچوب  در  چيلر  تانسو  آمدن  كار  روي  از 
با  سازمان،  اين  يافت.  منسجم تري  سازماندهي  ويژه 
اما در  بسيار شناخته شده است  اينكه در تركيه  وجود 
رسميت دولت، وجود ندارد. بيش از هفده هزار قتل 
فاعل مجهول و هزاران نفر مفقوداالثر از جمله جنايات 
شمال  در  دسته جمعي  گورهاي  است.  سازمان  اين 
كوردستان و به خصوص منطقه ي نواال قصابان در شهر 
مشخص بودن  بدون  و  نفر  هزاران  آن  در  كه  سيرت 
گرديده اند،  دفن  دسته جمعي  شيوه ي  به  هويت 
اين  دست  به  تركيه  دولت  جنايات  مشخص  نمونه ي 
فحشا  فساد،  تحميل  در  همچنين  ژيتم  است.  سازمان 
مهمي  نقش  به جوانان شمال كوردستان  و جاسوسي 
مواد  و  اسلحه  قاچاق  مافيايي  باندهاي  مي كند.  ايفا 
زيادي  افراد  ارتباطند.  در  سازمان  اين  با  نيز  مخدر 
با  و  صراحتا  داشته اند  عضويت  سازمان  اين  در  كه 
نموده اند. اعتراف  گروه  اين  جنايات  به  مدارك، 
اعضاي ژيتم در زمينه ي انتقال مدل خود به گروه هاي 
عبارتند  بر عهده گرفته اند كه  را  ضدپژاك، وظايفي 
از : به شهادت رساندن گريالهاي پژاك به شيوه هاي 
با  مسموم سازي  كمين،  سوءقصد،  توطئه آميز، 
قتل  به  و  هواداران  و  اعضا  ربودن  همچنين  زهر؛ 
اعتراف گيري؛  و  شكنجه  شيوه هاي  آن ها؛  رساندن 
مدني  افراد  كشتن  و  مافيايي  گروه هاي  راه اندازي 
لباس  پوشيدن  وحشت؛  و  رعب  جو  ايجاد  جهت 
بيگناه،  افراد  كشتن  قبيل  از  اعمالي  انجام  و  گريال 
تخريب  مردم جهت  شتم  و  و ضرب  تجاوز  اخاذي، 
پژاك. به  خلق  بي اعتمادنمودن  و  پژاك  وجهه ي 
و  پژاك  كادرهاي  كشتن  صورت  در  گروه ها  اين 
گريال و دادن جنازه ي آن ها، مبلغ چهل ميليون تومان 
پول پاداش دريافت نموده و همچنين از تيم تركيه اي 
از قدرت و  اين گروه ها  پاداش دريافت مي كنند.  نيز 
آزادي عمل كامل برخوردارند. اين گروه ها همچنين 
نظامي  تسلحيات  و  تجهيزات  مادي،  امكانات  از 
پيشرفته اي برخوردارند كه بخشي از آن از جانب تركيه 
گروه ها،  اين  فرماندهان  تمامي  تقريبا  مي شود.  تأمين 
به  و  ناتو  ساخت  تسليحات  نوع  از  اسلحه اي  داراي 
خصوص تفنگ هاي ام 16 و دوربين هاي ديد در شب 
هستند كه از جانب افسران ترك به آنها اهدا شده است.
اولين تجربه ي عملي اين گروه ها در منطقه ي مريوان 
صورت گرفته است. گروه ضدپژاك اين منطقه، تحت 
به جنايت هاي  فرماندهي مزدور كهنه كار »هيوا تاب« 
فراواني دست زده اند. گروه هيوا تاب بيش از 386 نفر 
انسان  بيگناه را كشته و جنازه ي آنها را به عنوان پژاكي 
مخدر،  مواد  فروش  اخاذي،  فروخته اند.  دولت  به 
اين  اعمال  ازجمله  جاسوس سازي  و  تهديد  تجاوز، 
گروه بوده كه به صورت آشكاري در مريوان و اطراف 

آن انجام داده اند. به دنبال پيگيري مصرانه ي اعمال اين 
گروه از جانب مردم و واكنش در مقابل آن ها، دولت 
مجبور به دستگيري اين گروه گرديد. به نظر مي رسد 
در  پاسداران  سپاه  و  اطالعات  بين  كه  قدرتي  جنگ 
سپاه  غلبه ي  به  نهايت  در  و  داشت  وجود  كوردستان 
هيوا  قضيه ي  افشاشدن  در  نيز  گشت  منجر  پاسداران 
تاب  هيوا  است.  داشته  نقش  و گروه ضدپژاك  تاب 
خود  همكاران  حفاظت  تحت  زنداني  يك  به عنوان 
بوده و بنابر بعضي شواهد هنوز هم در هنگام بازجويي 
از مخالفين نظام، حضور يافته و اجراي وظيفه مي كند. 
اعدام  مدني  و  سياسي  فعالين  روزانه  اينكه  وجود  با 
مجازات  در  دولت  كه  مي رسد  نظر  به  مي گردند 
ندارد. عجله اي  هيچ  او  جنايتكار  گروه  و  تاب  هيوا 
مناطق  ديگر  در  مشابهي  ضدپژاك  گروه هاي 
كوردستان تحت فرماندهي جانياني همچون هيوا تاب 
نمونه يك گروه  به عنوان  فعاليت اند.  آزادانه در حال 
ضدپژاك در منطقه ي مهاباد ـ بوكان تحت فرماندهي 
از  يكي  است.  فعاليت  حال  در  ياسين پرست«  »علي 
به  سلماس  منطقه ي  در  ضدپژاك  گروه هاي  ديگر 
در  جايگيري  و  پژاك  عليه  تبليغ  جاسوسي،  فعاليت 
عمليات هاي نظامي برضد گريالهاي پژاك مي پردازد، 
احمد، چنگيز  دارند:  ميان آن جاي  در  افراد  اين  كه 
سلماس  و  قوطور  مناطق  اهل  كه  سردار  و  آسماني 
مناطق جوانرودـ  در  ديگر  مشابه  مي باشند. گروه هاي 
دارند.  فعاليت  ماكو  و  خوي  اروميه،  سقز،  روانسر، 
مي تواند  قدس  سپاه  همكاري  با  ضدپژاك،  گروه 
عمليات هاي برون مرزي نيز انجام دهد. به عنوان نمونه 
آموزشي  مراكز  در  ويژه اي  تيم هاي  راستا  همين  در 
خاص  آموزش هايي  كرماشان  در  واقع  ضدپژاك 
انجام عمليات  و  به خاك عراق  ديده و جهت ورود 
ترور بر ضد پژاك و يا ايجاد ناامني در خاك عراق 
يافته  انتقال   1389 بهمن ماه  از  كوردستان،  جنوب  و 
كه  گشته اند  مستقر  پيرانشهر  در  واقع  پادگاني  در  و 
برخي از اعضاي آن ها كورد و عرب عراقي مي باشند. 
شيوه ي انتخاب هدف در بمب گذاري هاي مهاباد)در 
تاريخ31/ 6/ 1389( و قالدزي جنوب كوردستان)در 
گروه هاي  نقش  از  حاكي   )2010 سپتامبر   29 تاريخ 
دارد. تروريستي  عمل  دو  اين  در  ضدپژاك 
ترس  جو  از  استفاده  با  مناطق  از  برخي  در  دولت 
به واسطه ي  ضدپژاك  گروه هاي  كه  ناامني اي  و 
را  مردم  مي كنند  ايجاد  تجاوز  و  قتل  آدم ربايي، 
تشويق به برداشتن اسلحه و پيوستن به بسيج مي نمايند. 

طرح  و  ويژه  جنگ  با  ايران  اسالمي  جمهوري  نظام 
خود  ضداجتماعي  اقدامات  و  برنامه ها  ضدپژاك، 
در كوردستان را كه از دهه ي هفتاد آغاز نموده بود، 

بخشهاوعملکردهايپروژهيضدپژاك

ـاقداماتانهداميمركزجنگويژهعليه
پژاك:

ـاقداماتضداجتماعيمركزجنگويژه:
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مبناي  بر  است.  بخشيده  شدت  و  نموده  گسترده تر 
نيروهاي  به  رژيم  ويژه،  جنگ  اقتصادي  سياست 
كاسبكاران  قتل عام  دستور  خود  انتظامي  و  نظامي 
ديواركشي  است.  نموده  صادر  را  كورد  مرزي 
مرزها و كشتار گسترده اي كه در سال هاي اخير عليه 
كاسبكاران صورت گرفته، در راستاي قطع معيشت و 
تحميل جاسوس شدن به اين كاسبكاران كورد است. 
بنابر آمار فعاالن حقوق بشر، در سال 1389 در استان 
كوردستان بيش از 66 كاسبكار و كول بَر كورد كشته 
گشته اند.  زخمي  تن   76 و  بازداشت  تن   31 شده، 
غربي  آذربايجان  استان  در  حمزه  قرارگاه  فرمانده ي 
 70 از  بيش   1389 سال  طي  كه  است  كرده  اعتراف 
استان آذربايجان  مناطق مرزي  كاسبكار كورد را در 
غربي كشته اند)نقل از خبر نوروز تي وي در تاريخ 17 
فروردين 1390(. نظام جمهوري اسالمي ايران اين كار 
را به بهانه ي جلوگيري از لطماتي كه كاالي قاچاق به 
اقتصاد كشور وارد مي كند انجام مي دهد. اين در حالي 
است كه افراد وابسته به رژيم و در هماهنگي كامل با 
به  قاچاق  كاالي  كالني  حجم  در  انتظامي،  نيروهاي 
كشور وارد مي كنند. حفاظت اطالعات سپاه پاسداران 
در چارچوب طرح ضدپژاك از بعضي از كاسبكاران 
خواسته است كه مواد منفجره اي نظير تي ان تي به آن 
پژاك  اعضاي  حركت  مسير  در  و  برده  مرز  سوي 
مخاطره آميز  با  همچنين  رژيم  كنند.  كارگذاري 
و  كاسبكاران  تمامي  از  تقريبا  مرزها،  وسيع  كردن 
استفاده  مرزي  از چراگاه هاي  كه  دامداراني  همچنين 
كه  است  خواسته  عراقي(  چه  و  ايراني  مي كنند)چه 
همكاري  او  با  اطالعاتي  و  جاسوسي  زمينه هاي  در 
نمايند. در غير اين صورت، آنان را از هرگونه امكان 
و  امنيتي  نيروهاي  مي گرداند.  محروم  معيشت  و  كار 
انتظامي به كاسبكاران و حتي قاچاقچياني كه دستگير 
كه  مي كنند  پيشنهاد  مي شوند،  مصادره  اموالشان  يا 
برضد  جاسوسي  و  آنان  با  همكاري  صورت  در 
پژاك پرونده ي آنان را مختوم و اموالشان را به آنان 
بازمي گرداند. به عنوان نمونه جواني به نام محمد امين 
صديق در اين زمينه چنين اعتراف نموده است: »وقتي 
آگاهي  و  دادگاه  يا  اطالعات  در  پرونده اي  شخصي 
داشته باشد، اطالعات تمام تالش خود رامي كند تا او 
نكنند  وابسته  به خود  را  او  تا  وابسته كند.  به خود  را 
و به مزدوري نكشانند، آزادش نمي كنند. اگر مزدور 
آنها نشوي يا بايد جريمه اي سنگين بپردازي يا زندان 
به خود وابسته كرده،  مرا  با پول  بروي.  طويل المدت 
كردند.  رها  مرا  بعد  و  نمودند  خود  برده ي  و  نوكر 
كه  مي خواستند  زيرا  كردند  خود  نوكر  و  برده  مرا 
به  بدهند. مي خواستند  ياد  و كثافت كاري  قتل  من  به 
اطالعات[  ]افراد  بكشند.  را  پژاك  اعضاي  دست من 
مي خواستند كاري كه مي گويند را انجام دهم و بعد 
چنين  و  داده  فريب  را  كورد  جوانان  بكشند.  نيز  مرا 
دستگير  مرا  خودشان  مي كشند.  بعد  و  گرفته  كار  به 

جريمه  بيست ميليون  و  زندان  سال  دو  حكم  و  كرده 
و  ندارم  پول  كه  كردم  التماس  من  چون  و  دادند  را 
تا آزادت  براي ما كار كن  نمي دانم چه كنم؛ گفتند 
در  را  كورد  جوان  به خصوص  جوان  هزاران  كنيم. 
كاله  و  مي كنند  چنين  دادگاه  و  آگاهي  اطالعات، 
كورد  دست  به  را  كورد  تا  مي گذارند  سرشان  بر 
بكشند. وقتي چنين كارهايي را با پول به جواني كورد 
مي دهند، اطالعات ضرر نمي كند چون در هر حال  يا 
آن جوان كورد كشته مي شود يا يك پژاكي و در هر 
نمي كند«.  ضرري  و  است  اطالعات  نفع  به  صورت 
به  اقدام  كه  حالي  در  ايرن،  اسالمي  جمهوري 
در  شغلي  فرصت هاي  بر  شديد  محدوديت  اعمال 
لحاظ  از  جامعه  نگه داشتن  بحران  در  و  كوردستان 
سرسام آوري  بسيار  بودجه ي  مي نمايد،  اقتصادي 
و  داده  اختصاص  جاسوسي  و  امنيتي  نهادهاي  به  را 
دستمزد جاش ، بسيج و خائنين را چندين  برابر نموده 
مي خواهد  ويژه  جنگ  چارچوب  در  دولت  است. 
خيانت را به تنها راه تأمين رفاه در جامعه مبدل سازد.
هفتاد  دهه ي  از  نظام  كه  ضداجتماعي اي  پديده هاي 
نموده  كوردستان  در  آن ها  نهادينه كردن  در  سعي 
ضدپژاك  طرح  و  ويژه  جنگ  چارچوب  در  است،  
مافيايي  باندهاي  مي يابد.  گسترش  و  رشد  سرعت  به 
يافته اند.  چشمگيري  افزايش  مخدر  مواد  و  فحشا 
رؤسا و اعضاي اين باندها به شيوه اي كامال آشكار و 
آزادانه در سطح جامعه و به خصوص در ميان جوانان 
به اشاعه ي مفاسد مي پردازند. اعضاي اصلي اين باندها 
به طور منظم با مراكز امنيتي جنگ ويژه در ارتباط بوده 
مراكز  مديران  مي كنند.  ارسال  را  خود  گزارشات  و 
سپاه،  فرماندهان  تا  گرفته  زندان  مديران  امنيتي)از 
رؤساي  منازل  به  آشكارا  به طور  بسيج(  و  اطالعات 
باندهاي قاچاق و فحشا رفت وآمد دارند)گفته ي يكي 
از اعضاي باندهاي مواد مخدر شهر مهاباد در اين زمينه 
جالب توجه است. اين شخص مي گويد كه در گذشته 
اطالعاتي و  نيروهاي  با  ارتباطي  كانال هاي مخفيانه ي 
تا حدودي سعي در  دليل  به همين  و  داشتيم  انتظامي 
مخفي كاري داشتيم؛ به طوري كه در صورت حضور 
استفاده  ابريست«  »هوا  اصطالح  از  امنيتي  نيروهاي 
مخفي كاري  اين  به  احتياجي  امروزه  اما  مي كرديم؛ 
نمانده و آسمان صاف است و ديگر ابري وجود ندارد!(
هستند  كساني  يافتن  پي  در  شديدا  ويژه  جنگ  افراد 
كه زمينه ي فساد اخالقي در آنها وجود دارد. در اين 
امنيتي جوانان، زنان و دختراني را كه  نيروهاي  زمينه 
با  و  شناسايي  هستند  نامشروع  جنسي  روابط  داراي 
رسواسازي،  به  آنها  تهديد  و  دادن  قرار  فشار  تحت 
به كار  و جاسوسي  فساد  اشاعه ي  كارهاي  در  را  آنها 
سنندج،  در  ويژه،  جنگ  چارچوب  در  مي گيرند. 
وجود  آموزش ديده اي  زنان  اروميه  و  مهاباد  مريوان، 
و  زنان  با  ارتباط  ايجاد  خاصشان  وظيفه ي  كه  دارند 
سازماندهي  و  نامشروع اند  روابط  داراي  كه  دختراني 

است.  جاسوسي  و  فحشا  باندهاي  چارچوب  در  آنها 
اين زنان كه در برخي از نقاط كوردستان تحت عنوان 
روابط  مي شوند،  خوانده  پاسگاه!«  »رئيس  بامسماي 
كامال آشكاري با مراكز امنيتي دارند. دامنه ي فعاليت 
اين زنان به مناطق روستايي نيز كشيده شده است. در 
كوردستان نمونه هاي بسياري در اين زمينه وجود دارد. 
سروه محمدي يكي از جاسوساني كه از سوي مراكز 
كار  به  فحشا  باندهاي  اين  به واسطه ي  و  ضدپژاك 
اعترافات  به  بنا  جاسوسي و فحشا كشيده شده است، 
خود به نقش يكي از اين باندها اشاره مي كند. فاطمه 
مهاباد  استقالل  ميدان  در  كه  كوتري)كه وته ري( 
ساكن است، رئيس يكي از اين باندهاست. فاطمه به 
همراه برادرش كه يكي تسليمي هاي احزاب كوردي 
است، عضو اطالعات مي باشند. همچنين فاطمه داراي 
و  كوردستان  صبا،  دلسوز،  نام هاي  به  دختر  چهار 
چنوره است كه آنها نيز رسما عضو اطالعات بوده و 
همگي در امر فحشا كار مي كنند. فاطمه و دخترانش 
هستند. رابطه  داراي  رژيم  امنيتي  نهادهاي  اعضاي  با 
به  همچنين  كوردستان  در  ويژه  جنگ  امنيتي  مراكز 
عليه  آنها  به كارگيري  و  اوباش  و  اراذل  سازماندهي 
وظيفه ي  گروه ها  اين  مي پردازند.  اجتماعي  امنيت 
ايجاد ناامني و رعب و وحشت در جامعه، خورد كردن 
را  باجگيري، زورگيري و خبرچيني  افراد،  شخصيت  
برعهده دارند. نيروهاي امنيتي گاها اين افراد را بهانه ي 
با وجودي كه  و  داده  قرار  مداخالت و حضور خود 
مردم كوردستان از ارتباط وسيع آنها با نيروهاي مذكور 
فروريخته ي  پرستيژ  ترميم  قرباني  افراد  اين  آگاهند، 
نمونه هاي  مي شوند.  انتظامي  و  امنيتي  نيروهاي 
دارند. وجود  سقز  شهر  در  پديده  اين  از  مشخصي 
و  ويژه  جنگ  نيروهاي  اقدامات  پليدترين  از  يكي   
خانواده هاي  ضد  بر  توطئه  و  دام گستري  ضدپژاك، 
كساني  و  شهدا  خانواده هاي  ميهن دوست،  و  محترم 
سياسي  مبارزات  صفوف  در  فرزندانشان  كه  است 
به خصوص  و  احزاب  به  و  گرفته  جاي  كورد  خلق 
اطالعات  حفاظت  سازمان  پيوسته اند.  پژاك  به 
برنامه هاي  در  اطالعات  وزارت  و  پاسداران  سپاه 
اين  اعضاي  كشاندن  در  سعي  دامنه دار،  و  گسترده 
فحشا  اعتياد،  به  آنها  جوانان  به خصوص  و  خانواده ها 
و كارهاي ضداخالقي و سپس استفاده در زمينه هاي 
بدنام كردن  نتيجه ي  در  تا  دارند  و جاسوسي  خيانت 
مبارزه ي  كردن  خدشه دار  موجب  خانواده ها،  اين 
آزادي خواهي خلق كورد شوند. اين برنامه اگرچه در 
نيز  مورد خانواده ي شهدا و احزاب ديگر كوردستان 
اجرا مي شده است اما در سال هاي اخير باندهايي ويژه 
مراكز  سوي  از  مستقيما  فراوان،  مادي  امكانات  با  و 
هستند.  اقدامات  نوع  اين  انجام  مأمور  ويژه،  جنگ 
پاسداران  سپاه  به  وابسته  افراد  از  يكي  نمونه  به عنوان 
مناطق  در  باندي  تشكيل  با  »ذاكري«  دكتر  نام  با 
تحت  كه  داشت  سعي  مهاباد  و  سردشت  پيرانشهر، 
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اقتصادي مانند شركت هاي  ايجاد شركت هاي  عنوان 
خانواده هاي  فرزندان  جذب  به  اقدام  گوشت  پخش 
آن ها  و  نموده  پژاك  اعضاي  خانواده هاي  و  شهدا 
به  مافيايي و فحشا سازماندهي كند و  باندهاي  را در 
مراكز ويژه اي در تهران متصل نمايد. به دنبال ناموفق  
پاشيد و شخص  از هم  باند مذكور  اين طرح،  ماندن 
دكتر ذاكري اكنون در خارج از كشور به سر مي برد. 
از نمونه ي قربانيان اين طرح مي توان به فرزند يكي از 
اشاره  نام سروه محمدي  با  ميهن دوست  خانواد ه هاي 
از  خود،  وسيع  اعترافات  طبق  محمدي  سروه  نمود. 
جانب نيروهاي اطالعاتي مهاباد اغوا گرديده و پس از 
اينكه به كار فحشا و پخش مواد مخدر كشيده شده، 
جهت جاسوسي عليه پژاك به كار گرفته شده است. 
رهبري  و  اعضا  ترور  نظير  گوناگوني  مأموريت هاي 
پژاك به وي داده شده است. نقش باندهاي فحشايي 
كه مراكز جنگ ويژه در كوردستان به راه انداخته اند، 
است)جزئيات  توجه  قابل  شخص  اين  اغواي  در 
است(. موجود  تصويري  صورت  به  وي  اعترافات 
از  ممانعت  جهت  همچنين  ويژه،  جنگ  مراكز 
از  جلوگيري  جامعه،  در  مبارزه  فرهنگ  پيشرفت 
در  را  جامعه  هنري  و  فرهنگي  بعد  در  مبارزه  تأثير 
به  راستا،  اين  در  است.  داده  قرار  خود  كار  دستور 
فرهنگي  توليدات  كانال دهي  فرهنگي،  انفعال  ايجاد 
اسالمي  بي محتواكردن آن ها مي پردازد. جمهوري  و 
نهادهاي  و  احزاب  با  كه  روابطي  از  استفاده  با  ايران 
به كارگيري  با  همچنين  و  دارد،  كوردستان  جنوب 
اهرم فشار سپاه قدس در جنوب كوردستان، از مراكز 
فرهنگي و رسانه اي جنوب كوردستان حداكثر استفاده 
بنياد فرهنگي گالويژ كه  را مي نمايد)به عنوان نمونه 
به  وابسته  افراد  برخي  آن  ساالنه ي  فستيوال هاي  در 
مراكز  اين  در  دارند(.  حضور  نيز  اسالمي  جمهوري 
فرهنگي نوع خاصي از فرهنگ و هنر و حتي شيوه ي 
خاصي از زندگي جهت به انفعال كشانيدن هنرمندان، 
نقطه ضعف هاي  از  استفاده  مي  گردد.  القاء  آن ها  به 
ازجمله  مادي،  تطميع  همچنين  و  هنرمندان  شخصي 
طرف  از  است.  طرح  اين  عملي سازي  شيوه هاي 
ديگر، در چارچوب طرح هاي فرهنگي جنگ ويژه، 
است. زمينه  اين  در  وسيعي  كادرسازي  پي  در  نظام 
دوراهي  از  غير  ويژه ،  راهكارهاي  از  استفاده  با  نظام 
در  جايگيري  يا  و  جنوب  فرهنگي  مراكز  به  الحاق 
هنرمندان  براي  راهي  ويژه،  َجنگ  هنري  طرح هاي 
و  هنرمندان  دستگيري  و  فشار  نمي گذارد.  باقي 
بر  نظام  اصرار  نشانگر  كوردستان،  نويسندگان 
است. آزاد انديش  و  مستقل  هنرمندان  ازميان بردن 
نظر به حساسيت جامعه ي كوردستان نسبت به مسئله ي 
در  گسترده اي  برنامه هاي  ويژه  جنگ  مراكز  دين، 
مقابله  ابزاري جهت  به عنوان  دين  به كارگيري  جهت 
با جنبش آزادي خواهي نوين كورد دارند. از آن جايي 
كه بخش بزرگي از جامعه ي كوردستان سني مذهب 

به  اقدام  رژيم  ندارند،  نظام  با  ديني  تشابه  و  بوده 
كوردستان  در  سني  تندرو  سياسي  اسالم  گسترش 
اسالم گراي  گروه هاي  اخير،  سال هاي  در  مي نمايد. 
برنامه ريزي منظمي در كوردستان اشاعه  افراطي طي 
مالي  پشتيباني  از  كه  گروه ها  اين  مي شوند.  داده 
بزرگي برخوردارند، نيروهايي را دشمن اعالن نموده 
اسالمي  جمهوري  كه  مي دهند  قرار  هدف  مورد  و 
نيروهاي  است.  نموده  جنگ  اعالن  آنان  عليه  ايران 
كوردستان  مردم  جنبش  آن ها،  هدف  مورد  اصلي 
همچنين  پژاك،  به خصوص  سياسي  احزاب  و 
و  عراق  در  آمريكا  به خصوص  هم پيمان  دولت هاي 
امكانات  از  استفاده  با  گروه ها  اين  است.  افغانستان 
مادي وسيع، اقدام به جذب و آموزش جوانان كورد 
از  زيادي  تعداد  وجود  نمونه  به عنوان  مي نمايند. 
پيرانشهر در صفوف  و  مناطق جوانرود، سقز  جوانان 
اين گروه ها و حتي در ميان كشته شدگان عمليات هاي 
است. طرح  همين  چارچوب  در  عراق،  در  انتحاري 
ويژه  ي  طرح  ويژه،  جنگ  مراكز  ديگر  جانب  از 
تحت  تركيه  توسعه  ي  و  عدالت  حزب  با  مشتركي 
اين طرح،  نموده است.  ايجاد  عنوان »سرمايه ي سبز« 
كوردستان،  در  سيستماتيكي  سرمايه گذاري  طي 
كه  مي پردازد  اسالمي  ميانه روي  حركت  ايجاد  به 
ايدئولوژي آن بر مبناي امت گرايي، ضديت با هويت 
ملي كورد و رد هرگونه مبارزه ي سياسي در جامعه ي 
بحران  از  استفاده  با  گروه ها  اين  است.  كوردستان 
اقتصادي، به جذب و استخدام جوانان بيكار پرداخته 
در  موجود  ديگر  افراد  با  ازدواج  به  وادار  را  آنان  و 
همين مجموعه مي نمايند و با برنامه هاي تبليغي مداوم 
مسائل  به  نسبت  را  آنان  مساجد، حساسيت  در  ديني 
سياسي و اجتماعي از ميان مي برند)اين پروژه در تركيه 
مي گردد(.  اجرا   Yeşil sermaye عنوان  تحت 
و  ايدئولوژيك  سياسي،  تشابهات  آنكه  جالب 
جمهوري  با  تركيه  توسعه  ي  و  عدالت  حزب  عملي 
اين  تقويت  جهت  در  نظام  كه  شده  باعث  اسالمي 
عنوان  به  نمايد.  سرمايه گذاري  تركيه،  در  حزب 
نمونه: به نقل از روزنامه ي ديلي تلگراف، جمهوري 
پنج  و  بيست  مبلغ  احمدي نژاد(  ايران)دولت  اسالمي 
به   2011 انتخاباتي  هزينه هاي  جهت  دالر  ميليون 
است. تركيه كمك كرده  توسعه ي  و  حزب عدالت 

را جهت  ائمه ي جمعه  از  استفاده  مراكز جنگ ويژه 
داده اند.  قرار  خود  كار  دستور  در  پژاك  با  مقابله 
مناطق  خاص  جمعه ي  نماز  خطبه هاي  مباحث 
با  ويژه  جنگ  مراكز  اين  هماهنگي  در  كوردنشين 
شوراي سياست گذاري ائمه ي جمعه تنظيم و به امامان 
جمعه ارائه مي شود. هدف از اين طرح آن است كه 
ائمه ي جمعه و مساجد به  نهادهاي جنگ ويژه مبدل 
رياست  دستگيري  هنگام  به  نمونه  به عنوان  گردند. 
موضوع  آلمان،  در  احمدي  حاجي  رفيق  پژاك 
به  تحويل دادن وي  لزوم  به  را  نماز جمعه  خطبه هاي 

ايران اختصاص دادند و از همه ي خطيبان خواسته شد 
كه در خطبه هاي خود، پژاك را تروريست بخوانند.

آماده نمودن  جهت  ايران  اسالمي  جمهوري  نظام 
خود  جنايات  به  مشروعيت بخشيدن  و  عمومي  افكار 
گسترده اي  استفاده ي  رسانه ها  از  كوردستان،  در 
و  امروز  در جهان  رسانه ها  تأثير  به  نظر  است.  نموده 
همچنين با استفاده از تجربيات جنگ ويژه ي تركيه، 
رسانه ها  از  استفاده  براي  گسترده اي  برنامه هاي  نظام 
در  كوردستان  آزادي خواهي  جنبش  با  مقابله  در 
اسالمي  جمهوري  است.  داده  قرار  خود  روي  پيش 
ايران به دو شيوه ي مستقيم و غيرمستقيم جنگ ويژه 
به  رژيم  مي دهد.  صورت  رسانه ها  حوزه  ي  در  را 
رسانه هاي  و حذف  سانسور  به  اقدام  مستقيم  شيوه ي 
دگرانديش و خارج از حيطه ي خود مي نمايد)توقيف 
دانشجويي؛  نشريات  همچنين  و  مجالت  روزنامه ها، 
وبالگ ها؛  و  سايت ها  هك كردن  و  فيلترنمودن 
دستگيري روزنامه نگاران و وبالگ نويسان؛ دستگيري 
و مجازات كساني كه در برنامه هاي تلويزيوني خارج 
روي  بر  پارازيت اندازي  كنند؛  شركت  كشور  از 
در  نمونه  به عنوان  ماهواره اي.  تلويزيوني  شبكه هاي 
نوروز  تي وي،  روژ  شبكه هاي  روي  بر  كوردستان 
تي وي و بي بي سي)BBC( و برخي كانال هاي ديگر 
پارازيت مي اندازد( و بدين ترتيب انحصار خبررساني 
و اطالع رساني را در داخل كشور در دست خود نگه 
نهادهاي  با  ارتباط  در  ويژه  جنگ  مراكز  مي دارد. 
رهبري نظام، مباحث رسانه اي را مشخص مي نمايند. 
در اين راستا در چارچوب پروژه ي ضدپژاك، ايجاد 
واقعيات، عمده راهكار  اذهان و تحريف  انحراف  در 
معصومانه  سيمايي  نشان دادن  مي باشد.  نظام  رسانه اي 
از نظام، نهادهاي مخوف و كارگزاران جنايت كار آن 
و همچنين ساختن چهره اي خشونت بار، تجزيه طلب، 

بهدستطبق كه موثقي اطالعات
رهبريپژاكرسيدهاست،رژيم
ضددين و ضدپژاك پروژهي چارچوب در
در دارد قصد حزب، اين نشاندادن
آينده،توسطگروههايضدپژاكدريکي
كوردستان شيعهنشين مناطق مساجد از
از يکي همچنين و كرده بمبگذاري
نمايد)به ترور نيز را سني جمعهي ائمهي
جمعهي امام شخص اين قوي احتمال
بود( خواهد قادري قادر مال پاوه شهر

ـاقداماترسانهايوتبليغيمركز
جنگويژهعليهپژاك:
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اصلي  هدف  پژاك،  از  تروريست  و  بيگانه  عامل 
دولتي،  رسانه هاي  در  است.  ويژه  جنگ  رسانه هاي 
پخش شايعات، اخبار كذب و اطالعات تحريف شده 
درباره ي پژاك به صورت امري روزمره درآمده است. 
پخش  با  تا  مي نمايند  تالش  ويژه  جنگ  رسانه هاي 
زور  به  كه  كساني  و  خائنين  تسليمي ها،  اعترافات 
برابر دوربين نشانده اند، چهره ي مبارزاتي  شكنجه در 
پژاك را مخدوش سازند. اين نوع برنامه ها به خصوص 
تروريزه كردن  جهت  رژيم  ماهواره اي  كانال هاي  در 
پژاك به زبان هاي خارجي پخش مي شوند. اعترافات 
تسيليمي هايي مانند بختيار ميرزايي و زينب آذر كه از 
شبكه ي پرس تي وي پخش گرديد، از اين جمله است؛ 
دروغين  اعترافات  با  كه  عنصر  دو  اين  اينكه  جالب 
جهت تخريب وجهه ي پژاك به خدمت مركز جنگ 
ويژه درآمدند و ضمنا همكاري گسترده اي با نيروهاي 
مركزي حزب  از كمپ  نموده اند  اطالعاتي  و  امنيتي 
در  جايگيري  با  آنهم  شورشگران)مهتدي(  كومله ي 
مناصب حزبي سردرآورده اند. نمونه ي ديگر شخصي 
با نام جمال قزاقي است كه به اتهام واهي بمب گذار 
پژاكي دستگير مي شود و در مقابل دوربين پرس تي وي 
دنبال  به  شخص  اين  مي گردد.  اعتراف  به  مجبور 
ايران خارج گرديده و در مورد  از  از زندان،  خروج 
نحوه ي اعتراف گيري تلويزيوني از او و كسان ديگر 
اطالعات جالبي را در اختيار مركز مطبوعاتي پژاك 
را  اعترافات  تمامي  كه  مي گويد  وي  است.  گذاشته 
مقابل آنها  بر روي صفحه اي در  نوشته و  براي آن ها 
نصب نموده و آنها را وادار به خواندن آن نموده اند. 
با  نشده اند،  تلويزيوني  اعتراف  به  حاضر  كه  كساني 
سؤال  شده اند.  اعتراف   به  وادار  سنگين  شكنجه هاي 
مانند  معلمي  و  فرهنگي  مبارز  فرد  است كه چرا  اين 
به گفته ي  اما كسي كه  اعدام مي شود  فرزاد كمانگر 
از زندان آزاد مي گردد؟ بمبگذار پژاكي است  آن ها 

پخش  با  ويژه  رسانه اي جنگ  مراكز  ديگر  از طرف 
تصاويري از جنازه هاي مثله شده ي گريالها و اعضاي 
سعي  تلفني  و  سي دي  به صورت  پژاك  شهيد شده ي 
در مرعوب نمودن مردم و دورساختن آن ها از پژاك 
وحشيانه ي  رفتار  تصاوير  مثال  به عنوان  مي نمايند. 
چاالك)ايوب  شهيد  جنازه ي  با  ضدپژاك  تيم هاي 
مثله شده ي  جنازه هاي  همچنين  و  مريوان  در  فخري( 
شهداي داالهو كه با زهر مسموم و به شهادت رسيدند.
تبليغي  و  رسانه اي  فعاليت  نظام،  ويژه ي  جنگ  مركز 
عليه پژاك و ملت كورد را در بسياري مواقع از طريق 
رسانه هاي خارج از ايران صورت مي دهد. در چارچوب 
همكاري مراكز جنگ ويژه ي ايران و تركيه، بسياري 
شيوه هاي  به  پژاك  و  كوردستان  به  مربوط  وقايع  از 
بسيار تحريف شده و جنجالي از رسانه هاي تركيه منتشر 
مي شود. اخبار دروغين مربوط به پژاك از كانال هاي 
تلويزيوني تركيه اي، به خصوص كانال هاي تلويزيوني 
مي شوند.  پخش  توسعه  و  عدالت  حزب  به  نزديك 

تلويزيون هاي  اخير  روزهاي  همين  در  نمونه  به عنوان 
تن  هشت  شهادت  بر  مبني  دروغيني  خبري  تركيه 
جمهوري  نيروهاي  به دست  پژاك  گريالهاي  از 
از  ايران  ديگر،  طرف  از  نمودند.  پخش  را  اسالمي 
از  خارج  ايراني  رسانه هاي  روي  بر  مختلف  راه هاي 
كشور تأثير گذاشته و اين رسانه ها را به مركزي براي 
كوردستان  مردم  مبارزه ي  و  پژاك  عليه  ويژه  جنگ 
مبدل نموده است. راه هاي خط دهي به برنامه هاي اين 
رسانه ها در مورد پژاك و كوردستان به اين ترتيب اند:

اين  در  ويژه  جنگ  رسانه  اي  كادرهاي  وجود  1ـ 
رسانه ها: در سال هاي اخير به دنبال افزايش فشارهاي 
مدني،  و  دانشجويي  فعاالن  روزنامه نگاران،  بر  رژيم 
و  اروپايي  كشورهاي  به  افراد  اين  از  زيادي  تعداد 
آمريكا فرار كرده اند. در اين ميان، نهادهاي اطالعاتي 
فعال  و  روزنامه نگار  عناوين  با  را  كساني  رژيم 
دانشجويي و مدني در ميان آن ها جا زده و به خارج از 
كشور فرستاده اند. اين افراد با استفاده از نياز رسانه ها 
و  برنامه ها  روي  بر  و  نموده  نفوذ  بدان جا  پرسنل  به 
مي كنند. تأثيرگذاري  رسانه ها  اين  بر  حاكم  جو 
صاحب  دولت هاي  سياسي  منافع  اينكه  به  نظر  2ـ   
رسانه هاي فارسي زبان بر مبناي پشتيباني از ناسيوناليسم 
كاركنان  همچنين  و  بوده  استوار  فارسي  ايراني ـ 
گروه هاي  هواداران  و  اعضا  از  بيشتر  رسانه ها  اين 
حساسيت  مي شوند،  تشكيل  فارس  ناسيوناليست 
ويژه اي نسبت به مبارزات كوردستان دارند و هرگونه 
اراده و مبارزه ي مردم كورد را از ديدگاه امنيتي و با 
بستر  نگرش  نوع  اين  مي نگرند.  تجزيه طلبي  واهمه ي 
مي آورد  پديد  اسالمي  جمهوري  براي  مناسبي  بسيار 
و  تجزيه طلبي  خشونت طلبي،  بر  مبني  تبليغات  تا 
خود  ـ كه  رسانه ها  اين  از  را  پژاك  تروريست بودن 
مي نمايندـ  معرفي   نظام  مخالف  و  دموكراسي خواه  را 
اين رسانه ها در مورد وقايع  نمايد. منبع خبري  پخش 
دولتي  رسانه هاي  و  رسمي  منابع  هميشه  كوردستان، 
نظام جمهوري اسالمي ايران است. در اين شرايط، اين 
رسانه ها عمال به تريبون جنگ ويژه ي نظام بدل شده اند. 
در   )VOA(آمريكا صداي  تلويزيون  مثال  به عنوان 
مبارزه ي  و  پژاك  عليه  تبليغاتي  مبارزه ي  زمينه ي 
از  وسيع تر  و  مصرانه تر  كورد،  مردم  آزادي خواهي 
مي كند. عمل  اسالمي  جمهوري  خود  رسانه هاي 
رسانه هاي  روي  بر  تأثيرگذاري  طرق  ديگر  از  3ـ 
ايراني خارج از كشور استفاده از نفوذ تركيه و ارتباط 
تركيه  آمريكاست.  و  غربي  دولت هاي  با  كشور  اين 
سياسي  مختلف  راه هاي  بردن  به كار  و  نفوذ  اعمال  با 
برنامه ريزي كننده ي  مراكز  روي  بر  ديپلماتيك  و 
ايزوله كردن  و  گذاشته  تأثير  تلويزيون ها  اين  سياسي 
به خصوص  و  كوردستان  آزادي خواهي  جنبش 
دستور  در  را  آن  تروريزه كردن  همچنين  و  پژاك 
مواقع  بعضي  در  حتي  مي دهد.  قرار  كارشان 
ميان  ويژه ي  جنگ  هماهنگ كننده ي  نهادهاي 

در  را  خاصي  مباحث  تركيه،  و  ايران  كشور  دو 
مي دهند. قرار  رسانه ها  اين  روزانه ي  كار  دستور 
رسانه هاي  مشاركت  دادن  امر  در  كوردي  احزاب  4ـ 
عليه  ايران  رژيم  تبليغاتي  جنگ  در  كشور  از  خارج 
پژاك، ايفاي نقش مي كنند. از طرفي احزاب جنوب 
به  كوردستان  ميهني  اتحاديه ي  به ويژه  كوردستان 
اسالمي  جمهوري  با  كه  دوستانه اي  روابط  علت 
گروه هاي  و  اشخاص  دولت ها،  با  ارتباط  از  دارد، 
سياسي جهت تأثير بر اين رسانه ها و هماهنگ نمودن 
اسالمي  جمهوري  تبليغاتي  رواني ـ  جنگ  با  آن ها 
در  همچنين  ميهني  اتحاديه ي  مي نمايد.  استفاده 
سنتي  احزاب  اسالمي،  جمهوري  با  كامل  هماهنگي 
دموكرات(  و  كومله   كوردستان)به خصوص  شرق 
در  تبليغاتي  حمالت  تأييد  و  جايگيري  به  مجبور  را 
مي نمايد.  كشور  از  خارج  فارسي زبان  رسانه هاي 
مهتدي،  كومله ي  به خصوص  احزاب  اين  همچنين 
به  نسبت  خود  خصمانه ي  ديدگاه هاي  علت  به 
گروه هاي  و  رسانه ها  اين  با  خود  روابط  از  پژاك، 
در  فعال  شيوه اي  به  و  نموده  استفاده  ايراني  سياسي ـ 
رسانه هاي  در  پژاك  عليه  تبليغاتي  جنگ  جريان 
مي گيرد. جاي  كشور  از  خارج  فارسي زبان 

تبليغي و حمالت رسانه اي جنگ  اقدامات  بعد ديگر 
ويژه عليه پژاك، جذب افراد به سيستم تبليغي جنگ 
اسالمي  جمهوري  نظام  است.  كادر  به عنوان  ويژه 
و  روزافزون  مليتاريزه كردن  روند  به دنبال  ايران 
تمامي  ايران،  ايجاد حالت كودتايي در كوردستان و 
يا كامال  و  برچيده  را  بشري  نهادهاي مدني و حقوق 
اعمال  براي مشروعيت يابي  نموده است. رژيم  منفعل 
به كارگيري  در  سعي  پژاك،  تروريزه نمودن  و  خود 
به عنوان  دارد.  پژاك  عليه  نهادها  اين  امضاي  و  اسم 
از  پس  كه  كورد«  متحد  »جبهه ي  اسم  از  رژيم  مثال 
از آن  بهاءالدين ادب جز اسكلتي چيزي  فوت آقاي 
تروريزه كردن  و  محكوم نمودن  جهت  است  نمانده 
تبليغي  استفاده ي  پژاك،  مشروع  دفاع  فعاليت هاي 
بشر  حقوق  از  دفاع  »سازمان  ديگر  مثال  مي نمايد. 
كوردستان« است كه جمهوري اسالمي، بنيانگذار اين 
سازمان يعني آقاي محمد صديق كبودوند را به علت 
فعاليت هاي حقوق بشري به زندان انداخته و با وجود 
چندين بار سكته  همچنان در شرايط دشوار زندان نگه 
مي دارد. به دنبال عمليات نيروهاي شرق كوردستان)هـ 
در  اسالمي  جمهوري  نظامي  نيروهاي  عليه  .ر.ك( 
خضري  حسين  رفيق  اعدام  به  پاسخ  در  مريوان)كه 
صورت گرفت(، سخنگوي اين سازمان حقوق بشري، 
ويژه ي  جنگ  مركز  درخواست  به  بنا  قوامي  اجالل 
خواند.  تروريستي  را  پژاك  اقدام  اين  ضدپژاك، 
آقاي  دستگيري  به دنبال  سازمان  اين  اينكه  جالب 
كبودوند با فشارهاي رژيم و همچنين فرار بيشتر فعالين 
مدت   و  شده  منفعل  كامال  كشور،  از  خارج  به  آن 
اعمال  مورد  در  واكنشي  هيچ گونه  كه  است  درازي 
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تروريستي دولت ايران در كوردستان نشان نداده است.
جامعه ي  فعاليت هاي  در  دولت  نفوذ  زمينه ي  در 
بيانيه اي كه »انجمن  به  مدني و حقوق بشري مي توان 
تاريخ  در  ايران«  در  بشر  حقوق  پاسداشت  جهاني 
خود  اطالع رساني  پايگاه  در   1390 فروردين   17
چنين  آن  متن  چكيده ي  كرد.  اشاره  نموده  منتشر 
با  مقاله اي  در  جامعه شناس،  محمدي  مجيد  است: 
براي  اسالمي  جمهوري  حكومت  اقدام  »ده  عنوان 
نظام حاكم  اقدام هاي دهگانه ي  از  مخالفان«  با  مقابله 
پرده  مخالفان  صداي  خاموش كردن  براي  ايران  بر 
مجيد  اشاره ي  مورد  دهگانه ي  موارد  از  برمي دارد. 
حقوق  »سازمان هاي  راه اندازي  و  ايجاد  محمدي 
است.  كاذب  و  قالبي  جعلي،  انتفاعي«  غير  و  بشري 
معموال براي راه اندازي اين »سازمان هاي حقوق بشري 
دستگاه هاي  كاذب،  و  قالبي  جعلي،  انتفاعي«  غير  و 
نظام  اطالعاتي  ضد  و  جاسوسي  سيستم  به  وابسته 
حاكم بر ايران كار را در دو مرحله به انجام مي رساند:

آغاز  و  اجتماعي  موجود  شبكه هاي  در  نفوذ   - اول 
و  هواداران  جذب  و  آنها  ميان  در  سرطاني  رشد  به 
اعضاي شبكه با استفاده از راهكارهاي مختلف مانند 
تطميع مالي يا تهديد جاني يا نيرنگ عقيدتي و ايماني.
هواداران  و  اعضا  براي  پرسشنامه  فرستادن   - دوم 
طريق  از  پرسشنامه ها  اين  فريب خورده.  و  جذب شده 
به طور  بوك  فيس  و  ميل  اي ـ  مثل  مجازي  فضاي 
كسب  آن  انتشار  از  هدف  و  مي يابد  انتشار  وسيع 
حداكثر اطالعات در مورد اعضاي شبكه و گروه هاي 
اقليت هاي  فعال مستقل حقوق بشري و مدافع حقوق 
كشور  داخل  يا  و  كشور  خارج  در  مذهبي  و  قومي 
به طور  پرسشنامه ها  اين  در  طرح شده  سئواالت  است. 
هدف  دارد.  اطالعاتي  و  جاسوسي  جنبه  آشكاري 
كردن  تكميل  پرسشنامه ها،  فرستادن  و  كار  اين  از 
كامل  و  كشور  خارج  ايرانيان  به  مربوط  اطالعات 
نظام  جاسوسي  دستگاه هاي  اطالعاتي«  »بانك  كردن 
فروپاشاندن  و  فريب  و  جذب  و  اسالمي  جمهوري 
شبكه هاي منتقدان و مبارزان و مخالفان است. نكته ي 
جالب آن است دستگاه هاي جاسوسي نظام حاكم بر 
ايران از طريق عوامل نفوذي خود سعي در راه اندازي 
و  جعلي  انتفاعي«  غير  و  بشري  حقوق  »سازمان هاي 
مستقل  سازمان هاي  فعاليت  خنثي كردن  براي  قالبي 
دارد  مذهبي  و  قومي  اقليت هاي  و  بشر  مدافع حقوق 
در  فعاليت  عالقمندان  كه  مي كوشد  كار  اين  با  و 
و  قومي  تنوع هاي  حقوق  و  بشر  حقوق  از  دفاع  راه 
خود  مجعول  و  قالبي  سازمان هاي  جذب  را  ديني 
كشور  خارج  مستقل  فعاليت هاي  ريشه ي  و  كرده 
بيانيه( چكيده ي  نقل  )پايان  بخشكاند./  كامال  را 
حفاظت  ضدپژاك،  پروژه ي  اجراي  چارچوب  در 
به دنبال  پاسداران و وزارت اطالعات  اطالعات سپاه 
روزنامه نگاران،  از  تطميع  يا  و  و شكنجه  فشار  اعمال 
و  بشري  حقوق  و  مدني  فعالين  دانشجويي،  فعالين 

نوشتن  با  كه  مي خواهد  دستگيرشده  وبالگ نويسان 
همچنين  و  خبرسازي  و  سرگشاده  نامه هاي  مقاله، 
عليه  اقماري(  وبالگ)رسانه هاي  و  سايت  بازكردن 
پژاك و تروريست  نشان دادن پژاك، با آن ها همكاري 
نظام در صورت همكاري  نيروهاي اطالعاتي  نمايند. 
و  كمك ها  و  بسته  را  آنها  پرونده ي  اشخاص،  اين 
به عنوان  مي آورد.  فراهم  آنها  براي  مادي  تسهيالت 
مختار  نام  به  اشخاصي  كه  سرگشاده اي  نامه  ي  مثال 
كميته ي  اعضاي  امضاي  با  نمكي  آزاد  و  زارعي 
اسفند   13 تاريخ  در  كورد  متحد  جبهه ي  مركزي 
1389 خطاب به رياست پژاك رفيق حاجي احمدي 
نوشتند، در چارچوب همين مسئله و بنا به درخواست 
مسئله  اين  اثبات  در  انجام گرفت.  ويژه  مركز جنگ 
و  دانشجويي  فعال  رحماني  به سخنان جمال  مي توان 
مي گويد  صراحت  به  كه  نمود  اشاره  وبالگ نويس 
بازجويي و شكنجه توسط  و  به هنگام دستگيري  كه 
وبالگ،  بازكردن  با  كه  خواسته اند  وي  از  اطالعات 
آن  تروريستي خواندن  راستاي  در  و  ضد پژاك  بر 
مي گويد  همچنين  او  نمايد.  منتشر  را  نوشته هايي 
تمامي  از  را  درخواست  اين  اطالعاتي  نيروهاي  كه 
و  مدني  فعالين  وبالگ نويسان،  روزنامه نگاران، 
اين  راستاي  در  رژيم  مي نمايند.  كورد  دانشجويي 
همكاري  به  وادار  را  اشخاصي  توانسته  برنامه ، 
و  نمايد  تبليغاتي  ويژه ي  جنگ  در  جايگيري  و 
»ضدپژاك،  دقت برانگيز  نام هاي  با  وبالگ هايي 
جمال  نمايد.  راه اندازي  آنتي پژاك«  و  دژه په ژاك 
وبالگ  در  خود  نوشته هاي  از  بخشي  در  رحماني 
 jamalkurd.blogfa.com با آدرس  شخصي اش 
فعال  رحماني  جمال  اينجانب  است:  آورده  چنين 
حقوق بشري و فعال دانشجويي در سال 87 به همراه 
هم اتاقي خود در منزل دانشجويي ام در اصفهان توسط 
نيروهاي امنيتي دستگير شدم. بعد از چند روز مرا به 
اطالعات  در  منتقل كردند.  سنندج  اطالعات  اداره ي 
سنندج بازجويي ها با فشار و شكنجه ادامه داشت ، آنها 
با آگاهي از اينكه من فعال حقوق بشر و وبالگ نويس 
هستم از من مي خواستند كه در زمينه ي وبالگ نويسي 
بر عليه پژاك با آنها همكاري كنم و هر بار با مقاومت 
من در برابر خواسته هاي آنها، تهديد مي كردند كه در 
صورت قبول نكردن خواسته ي آنها، برادرم را كه در 
كرد.  خواهند  اعدام  بود،  كرماشان  ديزل آباد  زندان 
پس از حدود دو ماه فشار و شكنجه در دادگاهي چند 
دقيقه اي و بدون داشتن مدركي و فقط به دليل قبول 
و  تعليقي  حبس  سال  سه  به  آنها  خواسته هاي  نكردن 
هشت ماه حبس تعزيري محكوم شدم. پس از آزادي 
مراجعه  دانشگاه  به  نام  ثبت  براي  كه  وقتي  زندان  از 
اعالم  و  نمودند  خودداري  من  نام  ثبت  از  نمودم، 
اصفهان  اطالعات  اداره ي  دستور  طبق  بر  كه  كردند 
طرف  از  روز  چند  از  بعد  هستم.  اخراج  دانشگاه  از 
اداره ي اطالعات اصفهان با من تماس گرفتند و از من 

خواستند كه به آنجا بروم. وقتي كه به اداره ي اطالعات 
اصفهان مراجعه كردم ديدم كه همان خواسته هاي قبلي 
اداره ي اطالعات سنندج را مطرح مي كنند اما اين بار 
بر  كه  مي خواستند  من  از  وبالگ نويسي  به جاي  آنها 
خبري   8.30 بخش  يا  تابناك  سايت  با  پژاك  عليه 
كه  بخواهم  جوانان  از  و  كنم  مصاحبه  دوم  شبكه ي 
به صفوف گريال ملحق نشوند، و بعد از مصاحبه آنها 
علت  به  و  داد  خواهند  تحصيل  ادامه   اجازه ي  من  به 
عدم همكاري من، مرا از حق تحصيل كه از اوليه ترين 
اين  البته  كردند.  محروم  مي باشد  انساني  هر  حقوق 
مورد را نيز بيان نمايم كه در مدتي كه در زندان بودم 
پيشبرد  براي  اسالمي  رژيم جمهوري  كه  بودم  شاهد 
اصالح  به  افراد  اين  از  پژاك،  عليه  بر  توطئه هايش 
حقوق بشري و مدني استفاده مي كند و آنها را وادار به 
تبليغات وسيع بر عليه پژاك مي كند ، حال اين تبليغات 
تلويزيوني. مصاحبات  چه  باشد  وبالگ نويسي  چه 

نظام جمهوري اسالمي ايران، قصد دارد همه ي ايران 
را به يك زندان بزرگ مبدل كند. زندان ها در واقع 
ايران  اسالمي  جمهوري  كه  هستند  سيستمي  ماكت 
در  نظام  موفقيت  كند.  پياده  جامعه  در  مي خواهد 
مبارزان زنداني،  بر عليه زندانيان و  سياست هاي خود 
موفقيت او در سياست هايش عليه جامعه خواهد بود. 
نظام همه ي سياست ها و جنگ ويژه اي را كه بر عليه 
نيز  زندان ها  در  مي برد،  به كار  آن  مبارزه ي  و  جامعه 
آن ها را به همان صورت پياده مي كند. اين نظام، در 
است.  بسته  زندان  به  را  خود  اميدهاي  همه ي  واقع 
شكست نظام در زندان ها، شكست سياست هاي او در 
كل جامعه خواهد بود. بنابراين زندان ميدان مبارزه ي 
مبارزين  ميان  اراده  جنگ  است.  رژيم  و  جامعه 
زنداني و نظام، جنگ تعيين كننده اي است. از ديدگاه 
پژاك، زندان يكي از عرصه هاي اصلي مبارزه است. 
جمهوري اسالمي، در تاريخ خود براي درهم شكستن 
اراده ي زندانيان سياسي توانسته شبح مرگ را بر جامعه 
حاكم گرداند. هر لحظه مقاومت يك مبارز در زندان، 
از مقاومت جامعه و تسليم ناپذيري آن است.  نمودي 
به همين دليل است كه در زندان همه ي سياست هاي 
تا  گرفته  مرگ  از  ترس  از  به تسليميت كشانيدن 
و  كشانيدن  خيانت  به  معتادسازي،  تجاوز،  شكنجه، 
تحميل  زندانيان  بر  نظام  سوي  از  درآوردن  زانو  به 
مي شود. چهره ي واقعي نظام با همه ي عرياني خود و 
مي گردد.  آشكار  زندان  در  مبارزان،  راستين  اراده ي 
به   1385 سال  از  دستگيري ها  موج  افزايش  دنبال  به 
گرديد.  آغاز  پژاك  مبارز  زندانيان  مقاومت  بعد، 
اعتراضات،  زندان،  در  جمعي  زندگي  سازماندهي 
سرتاسري  اعتصاب  آن  برجسته ي  اعتصابات)نمونه ي 

ـاقداماتمركزجنگويژهدرزندانعليه
پژاك:
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47 روزه  است( و ايستار اراده مند در مقابل فشارهاي 
رژيم در زندان، تحولي تاريخي در مبارزه ي زندانيان 
درهم شكستن  پي  در  رژيم  نمود.  ايجاد  سياسي 
جنگ  ترفندهاي  همه ي  از  پژاك،  زندانيان  اراده ي 
در  پژاكي  رفقاي  تسليم ناپذيري  كرد.  استفاده  ويژه 
زندان ها، به مبارزات سياسي در سطح جامعه نيز جان 
حكمت  حسن  رفيق  اعدام  است.  بخشيده  دوباره اي 
واقع  در  سال 1386  در  زندان خوي  در  دمير)عگيد( 
جامعه ي  عليه  نظام  ويژه ي  جنگ  اوج گيري  از  نشان 
مختلف،  مراحل  در  پس  اين  از  داشت.  كوردستان 
برخالف  پيوست.  وقوع  به  پژاكي  رفقاي  اعدام 
ارتقا  را  زندانيان  مبارزات  اعدام ها  اين  نظام،  انتظار 
داد. مقاومت رفقاي زنداني در زير شكنجه  هاي نظام 
روحيه ي  اعدام،  برابر  در  آنان  قهرمانانه ي  ايستار  و 
افزايش  نظام  تجاوزات  برابر  در  را  مردم  ايستادگي 
با  داشت.  دنبال  به  را  گسترده اي  اعتراضات  و  داده 
كوردستان،  جامعه ي  درون  در  مخالفت  اوج گيري 
مراكز جنگ ويژه در مقابل آن به حركت درآمدند. 
جنگ رواني و تبليغي  اصلي اي كه مراكز جنگ ويژه 
بر عليه مقاومت زندانيان سياسي به راه انداختند، حمله 
به فلسفه ي مقاومت و تالش در بيهوده   نشان دادن آن 
بود. از طرفي بازجويان، شكنجه گران، مديران زندان، 
زنداني  رفقاي  دعوت  پي  در  همه وهمه  و  قضات 
سياسي  هويت  انكار  مقاومت،  از  دست كشيدن  به 
عامالن  ديگر  طرف  از  و  بودند  مبارزه  رد  و  خود 
جنگ ويژه در خارج از زندان با طرح اين مسئله كه 
دهند  نجات  را  خودشان  جان  بايد  سياسي  »زندانيان 
پي  در  بزند«  دم  آنها  سياسي  هويت  از  نبايد كسي  و 
اشاعه ي فرهنگ تسيليمت در داخل زندان و در جامعه 
نام  تحت  گاهي  كه  ويژه  جنگ  عامالن  اين  بودند. 
فعال مدني، گاهي تحت نام مدافع حقوق بشر و گاه 
تحت نام فعال سياسي ظاهر مي شدند با بيهوده خواندن 
متهم  را  پژاك  زنداني،  رفقاي  قهرمانانه ي  مقاومت 
»شهيدپروري«  تحت  عنوان  ناشناخته اي  گناه  به 
زندانيان  از  دفاع  علت  به  را  پژاك  آنان،  مي نمودند. 
سياسي و هويت سياسي آنها متهم به »به  كشتن دادن« 
اين زندانيان مي نمودند. اين اتهامات در حالي مطرح 
مي شد كه دعوت عامالن جنگ ويژه از رفقاي زنداني 
براي »به كشتن ندادن خود« به شكست انجاميده بود. 
به  حاضر  آنكه  علت  به  اعدام شده  رفقاي  همه ي 
مبارزاتي خود  و  سياسي  هويت  رد  و  تسليميت  قبول 
نشدند، اعدام گشتند. اين رفقا، سمبل اصرار پژاك در 
سياسي  هويت  مي تواند  پژاك چگونه  هستند.  مبارزه 
اين  به  بود  خواهد  خيانتي  اين،  نمايد؟  انكار  را  آنها 
رفقا، هويت مبارزاتي آنها و خلقي كه برايش مبارزه 
كرده اند. مواردي كه مركز جنگ ويژه در زندان ها و 
اثباتي  مي كند،  تكيه  آن  بر  سياسي  زندانيان  برابر  در 
در  آنها  عامالن  و  سياست ها  اين  هماهنگي  بر  است 
ويژه  جنگ  كارگزاران  زندان.  از  خارج  و  داخل 

قصد دارند با شخصي نمودن مسئله ي زندانيان سياسي، 
دارند  قصد  آنان  بازدارند.  مبارزه  ادامه ي  از  را  آنان 
شخصي كردن  پروسه ي  طي  در  را  سياسي  زندانيان 
بر  مبارزه  بودن  »اشتباه  به  اعتراف  به  آن ها،  مبارزه ي 
در  وسيعي سعي  به طور  از طرفي  وادارند.  نظام«  عليه 
كه  دارند  سياسي  زنداني  به  رواني  حالت  اين  القاي 
مانده اي،  تنها  تو  ندارد،  فايده اي  هيچ  تو  مبارزه ي 
كسي به فكر تو نيست و اگر ادامه بدهي خواهي مرد 
و نتيجه اي نخواهي گرفت. سايكولوژي تنهايي، يكي 
از فلسفه هاي ايجاد زندان است. اين فلسفه، در درون 
برنمي آيد«،  كاري  كه  من  »از  عناوين  با  نيز  جامعه 
مبارزه  فكر  به  و »كسي  ندارد«  دربر  نتيجه اي  »مبارزه 
نيست« بروز مي كند. اين آيه هاي يأس را مراكز جنگ 
به گوش جامعه  به صورت سيستماتيك و مكرر  ويژه 
اين جنگ رواني، مي خواهند  نتيجه ي  مي خوانند. در 
زنداني سياسي به اين نتيجه برسد كه بايد به فكر نجات 
زندگي خود باشد. در اين مرحله زنداني به رد اهداف 
مي پردازد  خود  مبارزاتي  سياسي ـ  هويت  و  مبارزاتي 
و به عنوان يك مبارز سياسي خودُكشي مي كند. اين، 
فلسفه ي  مي خواهد  كه  است  نظامي  پيروزي  نقطه ي 
رواج  جامعه  در  زندگي،  تحت  عنوان  را  خودكشي 
دهد. رد مداوم هويت خود، همان گام برداري در مسير 
ضعيفه شدگي است. يك مبارز سياسي و آزادي خواه 
براي مبارزه با ضعيفه شدگي جامعه به پا خاسته است و 
بداند.  با قبول ضعيفه شدگي، خود را مبارز  نمي تواند 
به  كه  مي كنند  دعوت  را  زنداني  مبارزان  كه  آنان 
اين  كه  كرده اند  فراموش  باشند،  خود  زندگي  فكر 
كرده اند  تعريف  تسليميت  رد  در  را  زندگي  مبارزان 
و خودبودن خويش را با هويت اراده مند و اجتماعي 
آزاد  در  را  زندگي  كمانگر،  فرزاد  شناخته اند.  خود 
ماندن، و خودبودن خويش را در شاگردان كوچكش 
و آزاد زيستن آنها مي ديد. شيرين علم هولي، زندگي 
در  را  خويش  خودبودن  و  زن بودن،  اراده ي  در  را 
خودسوزي  نمي بايد  كه  مي ديد  كوردي  دختران 
كنند بلكه بايد براي آزادي خويش بجنگند. چنان كه 
»مي توانيد  مي گويد:  خويش  شكنجه گران  به  خطاب 
جانم را از من بستانيد اما هرگز نمي توانيد شرفم را از 
من بگيريد«. فرهاد وكيلي، در برابر تهديدهاي جالدان 
من  دل  در  اژدهاست،  اگر  »مرگ  مي گويد:  خود 
است  سعادتي  من  براي  مرگ  بي آزار؛  مورچه ايست 
هديه شده از سوي دوست زيرا براي ملت است«. شهيد 
به  كه  مي دهد  پيوند  زماني  به  را  مقاومت  اين  فرهاد 
پاكي دختران زاگرس شهادت داده و شجاعت پسران 
هويت  كه  كساني  است.  ستوده  را  قنديل  و  آرارات 
مي برند،  سؤال  زير  را  شهدا  اين  مبارزاتي  و  سياسي 
تداوم  زندگي  نه  مبارزان،  اين  براي  كه  بدانند  بايد 
از  نه خود بودن عبارت  شرمناك سربه زيري است، و 
هميشه  و جيب هاي  دهان هاي سيري ناپذير  و  چشم ها 
باز و پرناشدني است. آنان كه از چند روز بازداشت 

تصادفي خود براي پرش به خارج و زندگي بي دردسر 
نمادهاي  جرأتي  چه  با  مي كنند،  استفاده  غرب  در 
مقاومت جامعه ي كوردستان را بي هويت مي خواهند؟
را  مبارزه  تا  تالشند  در  همچنان  ويژه  جنگ  مراكز 
به طلب  به عنوان »گناه« جلوه داده و زنداني مبارز را 
عفو در مقابل »گناهي كه مرتكب شده است« وادارند. 
عنوان  تحت  وكال  و  بشر  حقوق  مدافعان  از  بعضي 
را  آنان  مي كنند  سعي  سياسي،  زندانيان  جان  نجات 
بدين  ناخواسته  كه  دهند  جلوه  فريب خورده   ناداناني 
به  نسبت  است  بزرگي  تحقير  اين  پا گذاشته اند.  راه 
مبارزي كه با درك و شناخت عميق دردهاي جامعه ي 
خود و قبول مبارزه براي آزاد ي مردم خويش، در راه 
آزادي خواهي گام برداشته است. يك مبارز آزادي خواه 
پژاكي، نه يك گناه كار است و نه يك فريب خورده 
است  مردمي  آزادي خواهي  خواست  انعكاس  بلكه 
كه يك نظام ويرانگر و ضداجتماعي، همه ي راه هاي 
زندگي آزاد را بر روي او بسته است. آنان كه كشتار، 
شكنجه، فقر و بي ارادگي را به جامعه ي كورد تحميل 
و  نمايند  عفو  طلب  بايد  و  گناهكارند  مي نمايند 
نادانسته  يا  دانسته  كه  هستند  كساني  فريب خوردگان 
مي كنند. عمل  ويژه  جنگ  سياست هاي  خدمت  در 

پژاك، برخالف احزاب سنتي، يك مبارز زنداني را 
با  زنداني،  مبارز  يك  نمي داند.  سوخته  مُهره ي  يك 
بر  رواني،  و  جسمي  شكنجه ي  هر  برابر  در  مقاومت 
مي افزايد. يك  متجاوز  نظام  برابر  در  مقاومت جامعه 
از  بيرون  سياسِي  فرد  يك  از  بيشتر  سياسي،  زنداني 
مقاومت  فرهنگ  مي شود.  محسوب  مبارز  زندان، 
آنها  مسئوليت پذيري  از  مبارز،  زندانيان  سياسي 
به عنوان اشخاص انقالبي نسبت به جامعه شان برمي آيد 
و فرهنگ مقاومت آن ها انعكاس فرهنگ مقاومت در 
مبلغان  از  آنهاست.  سازمان  و  شخصيت  ايدئولوژي، 
داشت  انتظار  نمي توان  در جامعه  انفعال«  »ايدئولوژي 
كه فرهنگ مقاومت در زندان را ترويج دهند. كساني 
زندانيان  سياسي  هويت  از  پژاك  دليل صيانت  به  كه 
پژاكي، آن را متهم به »به كشتن دادن« آنها مي كنند، 
آيا جوابي براي اين دارند كه چرا اعضاي سازمان هايي 
مي شوند؟ اعدام  كرده اند،  اختيار  كامل  سكوت  كه 
مراكز جنگ ويژه عالوه بر تداوم شكنجه هاي روحي 
پي  در  سياسي،  زندانيان  آويختن  دار  به  و  جسمي  و 
آنند كه با ايجاد تغييرات در سيستم نظارت بر زندانيان 
ميان  در  مبارزه  ادامه ي  و  سازماندهي  از  مانع  سياسي 
آن ها شوند. از آن جمله مي توان به نصب دوربين  در 
همه ي نقاط زندان، ازهم جدا نمودن زندانيان سياسي 
اشاره كرد.  آنان  خانواده هاي  بر  بيشتر  فشار  اعمال  و 
حزب  مقامات  طريق  از  تركيه  ويژه ي  جنگ  مراكز 
پيشنهاد كرده اند كه  ايران  به دولت  توسعه  و  عدالت 
مركزي،  شهرهاي  در  مدرن  زندان  چند  ساختن  با 
مسئله ي  به  نسبت  را  بين المللي  جامعه ي  واكنش هاي 
به  آن  با  همگام  و  دهد  كاهش  ايران«،  در  »شكنجه 
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و  سياسي  زندانيان  جهت  مخفي  زندان هاي  احداث 
واكنش هاي  كه  كورد  سياسي  زندانيان  به خصوص 
بپردازد. است،  كمتر  آنها  مسئله ي  قبال  در  جهاني 

مافيا جلوه دادن پژاك، اولين گام براي تروريزه كردن 
از  كوردي  مبارزات  جلوه دادن  مافيايي   است.  آن 
بر  است.  بوده  كوردستان  در  نظام  معمول  شيوه هاي 
طبق اين شيوه، اهداف آزادي خواهي جنبش مبارزاتي 
كوردستان تحريف شده و در درون موجي از تبليغات 
ناپديد  مي گردد،   ارائه  عمومي  افكار  به  كه  منفي 
كورد،  مردم  مبارزات  جلوه دادن  مافيايي  مي شوند. 
ضدمردمي  و  خشن  تابلويي  كوردستان  مبارزات  از 
ارائه مي دهد كه در آن عده اي خارج از خواسته هاي 
اقدام  و  مردم  بر  فشار  تحميل  با  كوردستان  جامعه ي 
كوردستان  مردم  دارند  سعي  مافيايي،  فعاليت هاي  به 
سياست هاي  خاطر  رضايت  با  كه  نظامي  برابر  در  را 
توجيه گر  تابلو،  اين  بشورانند.  كرده اند،  قبول  را  آن 
است. نامطلوب  و  مطلوب  كورد   از  نظام  تعريف 

بر  است  پوششي  واقع  در  پژاك،  جلوه دادن  مافيا 
نظام  اين عمل،  با  نظام در كوردستان.  مافيايي  اعمال 
عمومي  افكار  در  ذهنيتي  زمينه سازي  مي خواهد 
ضدانساني  اعمال  همه ي  آن  در  كه  نمايد  ايجاد 
مراكز  كه  آنجايي  از  دهد.  نسبت  پژاك  به  را  خود 
كه  ضدپژاك  گروه هاي  به خصوص  و  ويژه  جنگ 
شده اند  ايجاد  كوردستان  در  مافيايي  اقدامات  جهت 
مي باشند،  مافيايي  گروه هايي  خود  حقيقت  در 
در  مرحله  اين  در  پژاك  جلوه دادن  مافيايي   بنابراين 
مبارزه ي  نظام  اگر  مي شود.  مطرح  بيشتري  وسعت 
جلوه  مافيايي  را  كوردستان  مردم  آزادي خواهي 
ندهد، در اين صورت چگونه مي خواهد اين همه قتل، 
آدم ربايي، قاچاق، فحشا و اعتياد را كه در چارچوب 
نمايد؟ توجيه  مي گيرند  صورت  ضدپژاك  پروژه ي 

نظام جمهوري اسالمي ايران كه به حساسيت جامعه ي 
اعتياد،  مانند  ضداخالقي  مسائل  به  نسبت  كوردستان 
دارد  سعي  است،  واقف  مخدر  مواد  قاچاق  و  فحشا 
از طرفي با اشاعه ي اين موارد در جامعه، سياست هاي 
نسبت  دادن  با  ديگر  طرف  از  و  نمايد  اعمال  را  خود 
آن ها به پژاك، از محبوبيت پژاك كاسته و چهره ي 
آن را خدشه دار نمايد. مراكز جنگ ويژه، با تبليغات 
چهره اي  تلقين  در  سعي  فرهنگي،  و  رسانه اي  وسيع 
كامال جنايتكار و مافيايي از جنبش آزادي خواهي مردم 
كورد دارد و در اين راستا هزينه هاي هنگفتي صرف 
تهيه ي فيلم ها و مستندهاي تلويزيوني مي گردد. دولت 
ايران با استفاده از كارهاي مركز جنگ ويژه ي تركيه 
در اين زمينه، سعي در القاي اين ديدگاه به جامعه ي 

ايران و كوردستان دارد كه جنبش هاي سياسي كورد 
ماهيتا شبكه هايي مافيايي هستند)در اين رابطه عامالن 
را  تركيه  محصول  سريال هاي  و  فيلم ها  ويژه،  جنگ 
كه بر محور مافيايي بودن جنبش آزادي خواهي كورد 
در شمال كوردستان تهيه گرديده و به فارسي دوبالژ 
شده اند، به شكل سي دي در ايران و كوردستان پخش 
ايران  اسالمي  جمهوري  ديگر،  جانب  از  مي كنند(. 
و  مافيا  مسئله ي  به  بين المللي  حساسيت  بر  وقوف  با 
پژاك  مافيايي جلوه دادن  با  بر آن دارد  قاچاق، سعي 
راه را براي ضديت جامعه ي بين المللي با جنبش مردم 
مراكز  نمايد.  هموار  آن  تروريزه نمودن  و  كوردستان 
جنگ ويژه همچنين با تبليغات وسيعي كه در اين زمينه 
حمالت  به  مشروعيت بخشي  قصد  مي اندازند،  راه  به 
مراكز  دارند.  را  كوردستان  مردم  مبارزه ي  به  خود 
گروه هاي  تركيه)به خصوص  و  ايران  ويژه ي  جنگ 
همديگر،  با  وسيع  همكاري  در  ژيتم(  و  ضدپژاك 
اروپا  به  افغانستان  از  مخدر  مواد  بزرگ  ترانزيت  در 
در  طرفي  از  آنان  مي كنند.  بازي  را  اول  درجه  نقش 
فرآيند ترانزيت مواد مخدر و قاچاق انسان، ارتباطات 
وسيعي با شبكه هاي قاچاق مواد مخدر و انسان ايجاد 
جاسوسي،  مختلف  زمينه هاي  در  آنها  از  و  نموده 
ديگر  سوي  از  و  مي كنند  استفاده  عملياتي  و  امنيتي 
مردم  آزادي خواهي  به جنبش   كار  اين  نسبت دادن  با 
مافيايي  را  آن ها  پژاك  و  پكك  همانند  كوردستان 
ويژه  جنگ  مراكز  مي نمايند.  تروريزه  و  داده  جلوه 
پول هاي  انسان،  و  مخدر  مواد  قاچاق  راه  از  همچنين 
از آن  با صرف بخشي  به دست مي آورند كه  كالني 
ميان  در  قاچاق  تسليحات  پخش  و  زمينه ي خريد  در 
واحدهاي خود و همچنين گروه هاي وابسته به دولت، 
به حداكثر مي رسانند. ناامني را در مناطق كوردستان 
كوردستان  مرزي  كاسبكاران  ويژه،  جنگ  مراكز 
ردوبدل  محدود  بُعد  در  را  معمولي  كاالهاي  كه  را 
مي شناسانند  خطرناك  قاچاقچيان  به عنوان  مي كنند، 
بزرگ  »باندهاي  نام  تحت  و  آن ها  كردن  مبالغه   با  و 
قتل عام  است  درصدد  پژاك«،  با  مرتبط  قاچاق 
طرف  از  و  داده  جلوه  موجه  را  مرزي  كاسبكاران 
را  پژاك  به  كوردستان  مردم  كمك هاي  ديگر 
در  دهد)رژيم  نشان  مادي  نامشروع  منابع  به عنوان 
تلويزيوني تسليمي ها و همچنين كساني كه  اعترافات 
آنان  از  است،  اعتراف كرده   به  وادار  را  آنها  زور  به 
مي خواهد تا با خواندن نوشته هاي از پيش آماده شده، 
نشان  قاچاق  شبكه هاي  با  مرتبط  و  مافيايي   را  پژاك 
قزاقي  جمال  گفته هاي  و  آذر  زينب  اعترافات  دهند. 
قزاقي  جمال  مي باشند.  دست  اين  از  نمونه هايي 
بگو  به من گفت كه  اطالعات  چنين مي گويد: خود 
حاجي احمدي مرا بدبخت كرد. مي گفتند بگو تمام 
وادار شده اند  به زور  قاچاق مي كنند  كساني كه كار 
مي كند. كار  آن  به  وادار  را  آنها  احمدي  حاجي  و 

جامعه ي  تا  گرديده  باعث  نظام،  تبليغات  اين 
مسئله ي  به  نسبت  بشري  حقوق  و  بين المللي 
بدين  و  كنند  اختيار  سكوت  كاسبكاران  كشتار 
و  زيست قدرتي  سياست هاي  نظام،  ترتيب 
سازد.  پياده  كوردستان  در  را  خود  جاش سازي 
مراكز تبليغاتي جنگ ويژه سعي دارند با دروغ پردازي 
كه  كنند  تلقين  عمومي  افكار  به  شايعه پراكني،  و 
گروه  يك  به عنوان  را  پژاك  غربي،  كشورهاي 
به خصوص  بزرگ،  دروغ  اين  مي شناسند.  مافيايي 
عرفان  نام  به  ويژه  جنگ  عامالن  از  يكي  جانب  از 
در  كه  مقاله اي  در  وي  گرديد.  مطرح  قانعي فرد 
منتشر  رضايي(  محسن  ويژه ي  تابناك)سايت  سايت 
كشور  امنيتي  كارشناس  يك  كه  داشته  اظهار  شد، 
پژاك  كه  است  گرفته  وي  به  نام(  ذكر  يونان)بدون 
وي  مي نمايد.  فعاليت  مخدر  مواد  قاچاق  زمينه ي  در 
همچنين سخنان شخصي به نام محمد مشتاق)سرپرست 
بر  اثباتي  را  تركيه(  راديو  فارسي  بخش  سابق 
كوردي  زبان  مي كند)در  عنوان  پژاك  مافيابودن 
است!( ُدم آن  روباه  داريم كه مي گويد: شاهد  مثلي 
جالب اينكه عبداهلل مهتدي نيز ادعاهاي بي اساسي مبني 
بر مافيايي بودن پژاك مطرح نموده كه تشابه اين ادعاها 
با ادعاي مركز جنگ ويژه ي نظام و اعترافات زينب 
آذر در زمينه ي مافياخواندن پژاك، دقت برانگيز است. 
عبداهلل مهتدي در گفتگويي كه با روزنامه نگاري به نام 
ژورنال«  ايست  »ميدل  در  و  داشته  توتن«  ج  »مايكل 
منتشر شده است پكك و پژاك را مافيا و عشيره گرا 
خوانده است! عبداهلل مهتدي هم زمان با يكسان نمايي 
به  قاچاق  امر  در  آنها  مي گويد  پژاك،  و  پكك 
پول  آنها  از  مقابل  در  و  مي كنند  كمك  قاچاقچيان 
آنهاست. براي  بزرگي  درآمد  منبع  اين  و  مي گيرند 
مشروعيت بخشي  به  منجر  عمل  در  گفته هايي  چنين 
عبداهلل  كه  مي شود  كاسبكاراني  كشتار  به 
قاچاقچيان  به عنوان  آن ها  از  تسليمي ها  و  مهتدي 
مي برند. نام  پژاك  هم پيمانان  و  خطرناك 

ـاقداماتمركزجنگويژهجهتمافيايي
جلوهدادن)كريميناليزهكردن(پژاك:

زينبآذردرسخنانخودكاسبکاران
مرزيراقاچاقچيخواندوآنهاراهمپيمان
پژاكناميدواظهارداشتكهآنهامنبع

اصليدرآمدپژاكهستند.ايننوعگفتهها
بهانهياصليدولتبرايقتلعامكاسبکاران
مرزيشدهاست.جالبآنکهزينبآذرو
بختيارميرزاييكهاونيزعليهپژاكدست
بهاعترافاتدروغينزدهاست،اينکدرنزد

عبداهللمهتديبهسرميبرند(
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از  تروريسم  عليه  اعالن جنگ  حمله ي 11 سپتامبر و 
از  نويني  مرحله ي  آمريكا،  متحده ي  اياالت  سوي 
تبادالت، برخوردها و سياست هاي بين المللي را آغاز 
نمود. عدم ارائه ي تعريف مشخص حقوقي از پديده ي 
از  كشور  اين  ابزاري  استفاده  ي  با  تروريسم،  و  ترور 
اين پديده جهت تحميل استثناها در قواعد بين المللي 
است.  مرتبط  جهاني  حاكميت  ايجاد  راستاي  در 
دست  در  دستاويزي  تروريسم،  تعريف  در  ابهام  اين 
دولت ها قرار داد تا همه ي مخالفان خود را با برچسب 
تروريسم سركوب نمايند. امروزه هر دولتي در جهان،  
اين مبنا سيستم  بر  ليست ترور خاص خود را دارد و 
نظامي و پليسي خود را تقويت نموده است. مسئله ي 
تبادالت  اصلي  مباحث  از  به يكي  تروريسم همچنين 
و  شده  مبدل  دولت ها  ميان  ديپلماتيك  ارتباطات  و 
امتيازگيري ها  و  امتيازدهي  و  توافقات  زمينه ي  در 
نقشي  امروزه،  مي شود.  برده  به كار  وسيعي  سطح  در 
ساختار  تقويت  در  تروريسم«  با  »جنگ  مسئله ي  كه 
نامشروع  دادوستدهاي  همچنين  و  دولت  قدرت 
و  تنش ها  افزايش  باعث  مي كند،  بازي  آن ها  ميان 
خشونت در جوامع و در سطح جهاني گرديده است.
در تاريخ 4 فوريه ي 2009 وزارت خزانه داري دولت 
تروريست  گروه هاي  ليست  در  را  پژاك  آمريكا، 
هيچ  از  كه  آمريكا  دولت  اقدام  اين  داد.  قرار 
مسئله اي سياسي  تنها  نبود،  برخوردار  جنبه ي حقوقي 
آمريكا  بود.  منطقه  در  قدرت  تعادالت  به  مربوط 
دنبال  را  عمده  هدف  دو  پژاك  تروريزه نمودن  از 
اينكه آمريكا اگرچه توانسته بود صدام  مي كرد: اول 
سيستم  نتوانست  اما  كند  ساقط  قدرت  از  را  حسين 
مطلوب خود را در عراق پياده سازد. آمريكا در جنگ 
اسالمي در عراق، درمانده شده  عليه جمهوري  خود 
عراق  در  ثبات  ايجاد  كه  بود  رسيده  نتيجه  اين  به  و 
با آن  ايران در عراق و سازش  قبول قدرت  به  منوط 
است. نشست هاي ايران و آمريكا در عراق در همين 
در  آمريكا  نشست ها  اين  در  گرفت.  صورت  راستا 
عمليات هاي  و  تروريستي  فعاليت هاي  كاهش  قبال 
انتحاري و بمب گذاري گروه هاي وابسته به ايران در 
مخالفين  دادن  قرار  تنگنا  در  به  متعهد  عراق،  خاك 
اگر  گرديد.  پژاك  به خصوص  و  اسالمي  جمهوري 
دولت  جانب  از  پيشكشي  پژاك،  تروريزه كردن 
آمريكا جهت راضي نمودن ايران به كاهش فشارهاي 
خود بر عليه آمريكا در عراق نيست، پس تروريست  
اعمال  برابر  در  عمال  كه  جنبشي  كردن  اعالن  
تروريستي دولتي كه خود آمريكا آن را »محور شر« 
اعالن نمود است،  چه توجيهي مي تواند داشته باشد؟

كردن  اعالن  تروريست  از  آمريكا  كه  دومي  هدف 
و  پژاك  دادن  قرار  تنگنا  در  مي كند،  دنبال  پژاك 

فلسفي  خصوصيت  است.  آن  بر  حاكميت  ايجاد 
جامعه اي  ايجاد  مبناي  بر  پژاك  مبارزاتي  اصول  و 
دموكراتيك، آزاد و اراده مند است. اين نوع نگرش، 
پارادايم)سرمشق( قدرت  طلبي است.  از  حاصل گذار 
منجر  سياسي  سازمان  يك  مبارزات  در  قدرت طلبي 
مبارزاتي  اصول  و كنارنهادن همه ي  به شعاري نمودن 
در جهت دستيابي به منافعي است كه راه قدرت يابي 
مي گردد  باعث  قدرت،  پارادايم  مي سازند.  هموار  را 
كه سازمان هاي سياسي به جاي ايجاد فرهنگ مبارزه و 
اصرار بر آن، تحت نام »واقع بيني سياسي« در موازنات 
و مبادالت سياسي اي قرار گيرند كه در آن ها غير از 
اصل مبارزه، هرچيزي مطرح است. در پارادايم قدرت، 
همانند قطرات جيوه، كوچك ترها مجبور به استحاله 
ميان  تبادل  در  بنابراين  هستند.  بزرگ ترها  درون  در 
سازمان هاي سياسي با دولت ها اين سازمان هاي سياسي 
هستند كه در راستاي برنامه ها و منافع سياسي دولت ها 
رويارويي  در  قدرت،  پارادايم  مي كنند.  حركت 
با  روابط  سطح  در  و  سلطه خواهي  به  منجر  جامعه  با 
قدرت هاي بزرگ تر منجر به تسليميت و ضعيفه شدگي 
مي شود. پارادايم جامعه ي دموكراتيك ـ اكولوژيك و 
مبتني بر آزادي جنسيتي، گذار از پارادايم قدرت و رد 
»سلطه خواهي بر جامعه و سلطه پذيري و ضعيفه شدگي 
دارد. حفظ  پي  در  را  بزرگ تر«  قدرت هاي  برابر  در 
اين  از  انعكاسي  روابط،  در  سياسي  اراده ي  و  هويت 
و  پژاك  ميان  تبادالت  و  روابط  مسئله ي  در  پارادايم 
سوي  از  مسئله  اين  مقبوليت  عدم  نيروهاست.  ديگر 
برمي گردد  اين مسئله  به  قدرت هايي همچون آمريكا 
و  كوردي  جنبش هاي  روابط  در  خاصي  مدل  كه 
يك  كه  رابطه  نوع  اين  است.  داشته  وجود  دولت ها 
نوع رابطه ي قدرت است، با نگرش قدرت هاي بزرگ 
مسئله ي  براي  كه  نقشي  و  كورد  مسئله ي  به  نسبت 
قدرت هاي  نظر  از  است.  مرتبط  بسيار  قائلند  كورد 
خاورميانه  توازنات  در  فشار  كارت  كوردها  بزرگ، 
به  خود  شرايط  تحميل  در  دولت ها  اين  هستند. 
دولت هاي منطقه اي از كارت مسئله ي كورد به عنوان 
اهرم فشار استفاده مي كنند و در صورت كسب توافق 
اين  قرباني  راحتي  به  كوردها  مزبور،  دولت هاي  با 
بزرگ  قدرت هاي  كه  نقشي  مي شوند.  توافقات  نوع 
همين  در  تاكنون  بوده اند،  قائل  كورد  مسئله ي  براي 
اين قدرت ها در روابط خود  بوده است و  چارچوب 
از آنها  اين نقش را  ايفاي  نيز  با سازمان هاي كوردي 
مي طلبند. تاريخ مبارزات كورد مملو از سرانجام هاي 
قدرت هاي  است.  تبادالت  همين  از  ناشي  تراژيك 
بزرگ نشان داده اند كه در صورت كسب منافع خود 
از دولت ها و توافق بر سر آن ها، از قتل عام كوردها به 
اين  نموده و دست  دست دولت ها كامال چشم پوشي 
بر هر كسي  باز مي گذارند.  اين زمينه  دولت ها را در 
ديگر،  قدرت هاي  نه  و  آمريكا  نه  كه  است  واضح 
براي  مشخصي  برنامه  ي  هيچ  مذكور  سياست  از  غير 

آمريكا،  ندارند.  خود  كار  دستور  در  كورد  مسئله ي 
مسئله ي كورد را تنها در چارچوب كشور عراق و در 
جنوب كوردستان ديده و تعريف مي كند)البته اين به 
جنوب  مردم  از  آمريكا  همه جانبه ي  حمايت  معناي 
محل  به  كوردستان  جنوب  بلكه  نيست؛  كوردستان 
مبدل  نيروها  ديگر  و  آمريكا  ميان  منفعت طلبانه  نزاع 
شده است(. در چارچوب سياست آمريكا، كوردهاي 
مبارزه  و  بحث  حق  از  كوردستان  ديگر  بخش هاي 
جهت حقوق ملي ـ فرهنگي ـ اجتماعي خود برخوردار 
جنوب  و  عراق  به  كورد  مسئله ي  تقليل دهي  نيستند. 
ارمنستان  دولت  ايجاد  همانند  نتيجه اي  كوردستان، 
پي  در  را  بيستم  قرن  آغاز  در  ارامنه  وسيع  كشتار  و 
خواهد داشت. سياست هاي آمريكا درباره ي مسئله ي 
كورد در ايران، هنوز هم بر مبناي ديدگاه كالسيك 
بر  است.  استوار  كورد  مسئله  ي  به  نسبت  كشور  اين 
از چارچوب  تعريف شده  مبنا، جنبشي كه خارج  اين 
نمايد،  بر آن حركت  مبتني  اين سياست و روابط  در 
قرار  مي شود.  داده  تشخيص  نامطلوب«  »جنبش 
در  خزانه داري،  وزارت  ترور  ليست  در  پژاك  دادن 
مبتني  روابط  قبول  جهت  پژاك  به  هشداري  واقع 
آمريكاست.  با  حزب  اين  ارتباطات  در  قدرت  بر 
كه  است  برخوردار  حق  اين  از  مبارز  سازمان  يك 
در راستاي حقانيت مبارزه و براي حقوق ملت خود، 
جهت جلب پشتيباني جامعه ي جهاني ارتباطات وسيع 
بين المللي داشته باشد. پژاك نيز جهت جلب پشتيباني 
دموكراتيك  چاره يابي  راستاي  در  جهاني  جامعه ي 
ايران،  در  دموكراسي  بنيان نهادن  و  كورد  مسئله ي 
و  نيروها  گروه ها،  همه ي  با  ارتباط  ايجاد  آماده ي 
جهت  تروريسم  مسئله ي  از  استفاده  دولت هاست. 
اعمال فشار بر پژاك از سوي آمريكا، براي جايگيري 
آنها  دوباره  ي  امتحان  كه  سياست هايي  قالب  در 
نتيجه اي جز تكرار تراژدي هاي قبلي را به دنبال نخواهد 
است. غيردموكراتيك  و  نامشروع  امري  داشت، 
از  تروريستي  گروه هاي  ليست  در  پژاك  دادن  قرار 
اعمال  تشديد  در  آمريكا،  خزانه داري  وزارت  جانب 
جنگ ويژه بر عليه جامعه ي كوردستان نقش به سزايي 
داشته است. سپاه پاسداران به عنوان مركز اصلي جنگ 
به  مشروعيت بخشي  و  مسئله  اين  از  استفاده  با  ويژه، 
در  سريع تري  گام هاي  كوردستان  در  خود  جنايات 
ايران  و  كوردستان  در  مليتاريسم  گسترش  راستاي 
را  اعدام«   و  شكنجه  »دستگيري،  سياست  برداشته؛ 
افزايش داده و بر حجم سياست هاي تخريبي خود در 
كوردستان افزوده است. تروريزه كردن پژاك از جانب 
آمريكا، پيامدهاي بسياري براي مبارزات دموكراتيك 
با  نظام  داشت.  خواهد  و  داشته  پي  در  ايران  در 
اين مبنا در كوردستان اعمال  بر  استفاده از جوي كه 
مي نمايد، هر نوع مبارزه ي عملي و مقاومت جدي در 
برابر خود را تروريزه نموده و انفعال گرايي را ترويج 
دموكراتيك  تحوالت  اگر خواستار  آمريكا  مي دهد. 

ـاقداماتمركزجنگويژهجهت
تروريزهكردنپژاك:
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به  بايستي در سياست هاي خود نسبت  ايران است  در 
مسئله ي كورد تجديد نظر نمايد، همچنين در راستاي 
از  پشتيباني  كورد،  مسئله ي  دموكراتيك  چاره يابي 
جنبش  براي  اراده  قائل شدن  و  ايران  در  دموكراسي 
مبارز مردم كورد، رويكردهاي نويني در پيش بگيرد. 
جمهوري  نظام  ويژه  ي  جنگ  مراكز  كه  راه هايي 
اسالمي براي قرار دادن پژاك در ليست ترور وزارت 
خزانه داري آمريكا در پيش گرفت، سياست هاي اين 
نظام در كوردستان،  ايران و منطقه را روشن مي نمايد. 
نظام جمهوري اسالمي ايران، از روابط گسترده اي كه 
با دولت تركيه دارد در زمينه ي تروريزه كردن پژاك در 
عرصه ي بين المللي استفاده مي نمايد. جمهوري اسالمي 
ايران، بر واهمه ي دولت تركيه از مسئله ي كورد واقف 
است و با توجه به تنگنايي كه در عرصه ي بين المللي 
گرفته،  قرار  آن  در  هسته اي  مسئله ي  به خصوص  و 
اتحاد خود با تركيه را بر مبناي تضعيف و نابودسازي 
اين زمينه، جهت  بنا مي نهد. در  مبارزات ملت كورد 
جنگ  قالب  در  مشترك  كشتار  سازوكارهاي  ايجاد 
در  است.  داده  تركيه  به  نيز  بزرگي  امتيازهاي  ويژه، 
تمام پيمان هايي كه در زمينه ي انرژي و تجارت ميان 
از  است.  تركيه سودمند  تنها  منعقد گشته،  دو كشور 
طرف ديگر، ايران جهت اثبات اصرار بر مبارزه عليه 
كوردها، قبل از هر مرحله ي گفتگو با تركيه، يك يا 
چند زنداني كورد را محكوم به اعدام نموده و يا به دار 
مي آويزد . تركيه نيز در راستاي اين اتحاد، در عرصه ي 
بين المللي از ايران پشتيباني نموده و همچنين مبارزه ي 
آزادي خواهانه ي كورد در ايران را تروريزه مي نمايد. 
خود،  نامه هاي  از  يكي  در  كمانگر  فرزاد  شهيد 
زندان  در  كه  كه؟«  به  و  چه  از  عفو  »طلب  عنوان  با 
نگاشته اين طور مي نويسد: »صدور احكام اعدام ما نيز 
بنابه مالحظات سياسي و مقاوله هاي سياسي با احزاب 
تازه به قدرت رسيده )شما بخوانيد تازه مسلمان( يكي 
از همسايگان غربي است كه در كشتارهاي قومي يد 
طواليي از 1915 تاكنون دارد، اين حكم اعدام نوعي 
پيشكشي سياسي و كرنشي منفعالنه و ذليالنه از طرف 
ايدئولوژيكي به شريك  يكي از شركاي همخوابگي 
ديگر است كه البته علي رغم به ظاهر واحد در هدف، 
دارند«.  ازهم  متنافري  كامال  نظرات  مسير،  تبيين  و 
دولت تركيه با استفاده از روابط خاص خود با آمريكا 
آمريكا  در  يهوديان  البي  با  كه  رابطه اي  همچنين  و 
ترور  ليست  در  پژاك  جاي گرفتن  زمينه ي  در  دارد، 
در  تركيه  دولت  نمود.  نقش  ايفاي  آمريكا  دولت 
همه ي روابط خارجي اش، خود و جمهوري اسالمي را 
قربانيان مشترك تروريسم جنبش آزادي خواهي كورد 
معرفي مي نمايد. اين مسئله، واكنش هاي جهاني را در 
قبال مسئله ي حقوق خلق ها در ايران و حقوق بشر در 
كوردستان كاهش مي  دهد. بدين ترتيب اين روابط و 
سازوكارها به خدمت مركز جنگ ويژه ي جمهوري 
سياست هاي  خاطر  فراغ  با  تا  درمي آيند  اسالمي 

بخشد. شدت  و  تداوم  كوردستان  در  را  خود 
است  عرصه هايي  از  يكي  نيز  كوردستان  جنوب 
را  ويژه اي  سياست هاي  اسالمي،  جمهوري  نظام  كه 
جامعه ي  به  آن  القاي  و  پژاك  تروريزه نمودن  جهت 
جهاني، در آن اجرا مي كند. جمهوري اسالمي ايران 
با نفوذي كه در ميان احزاب جنوب كوردستان دارد، 
از همان  به عمل مي آورد. رژيم،  اقدام  راستا  اين  در 
به خصوص  و  نظامي  حمالت  پژاك،  تأسيس  ابتداي 
توپخانه اي خود را به جنوب كوردستان به طور مستمر 
حضور  بهانه ي  به  كه  حمالت  اين  است.  داده  انجام 
در  مي گيرند،  صورت  عراق  در  پژاك  نيروهاي 
حقيقت فشارهاي مدامي است كه نظام جهت اعمال 
نفوذ و قدرت يابي بيشتر در عراق و جنوب كوردستان 
انجام مي دهد. در موارد زيادي نيروهاي رژيم مناطقي 
زميني  آماج حمله ي  در خاك جنوب كوردستان  را 
هرگز  پژاك  نيروهاي  كه  مي دهد  قرار  توپخانه اي  و 
ورود  و  مثال حمله  نبوده اند)به عنوان  مستقر  آن ها  در 
خاك عراق در مرز مندلي و حلبچه(. حكومت اقليمي 
كوردستان به جاي محكوم نمودن تجاوزات جمهوري 
تجاوزات  اين  به  پژاك،   جلوه دادن  مقصر  با  اسالمي 
مشروعيت مي بخشد. اين در حالي است كه گريالهاي 
از خاك  .ر.ك( هرگز  نيروهاي شرق كوردستان)هـ 
عراق براي حمله به نيروهاي نظامي جمهوري اسالمي 
از  را  كوردستان  جنوب  بلكه  نكرده اند؛  استفاده 
ايران حفاظت  اسالمي  ترور جمهوري  تيم هاي  ورود 
حكومت  بيانيه هاي  از  اسالمي  جمهوري  نموده اند. 
پژاك  تروريزه نمودن  جهت  كوردستان  اقليمي 
بودن برخي شخصيت ها و  استفاده مي نمايد. همراستا 
احزاب كورد با سياست هاي جمهوري اسالمي بر ضد 
بر  عالوه  كوردستان،  شرق  در  كورد  خلق  و  پژاك 
اينكه به عنوان ابزاري در خدمت سياست هاي خارجي 
نظام به كار برده مي شود، همچنين دست اين رژيم را 
باز مي گذارد.  بيشتر در كوردستان  انجام جنايات  در 
پژاك  اعالن شدن  تروريست   دنبال  به  نمونه  به عنوان 
عراق  خارجه ي  امور  وزير  زيباري  هوشيار  جانب  از 
كه در نشست مطبوعاتي با وزير امور خارجه ي ايران 
بالفاصله  رژيم  كرد،  اعالم  را  آن  صالحي  علي اكبر 
حسين خضري يكي از كادرهاي پژاك را اعدام نمود.
با  كه  ديرينه اي  روابط  از  ايران  اسالمي  جمهوري 
جالل طالباني رئيس جمهور عراق و رهبر اتحاديه ي 
ميهني كوردستان دارد در زمينه ي مبارزه عليه پژاك 
جالل  از  ايران  اسالمي  جمهوري  مي نمايد.  استفاده 
تمام  در  طرف  يك  از  كه  است  خواسته  طالباني 
تروريزه كردن  راستاي  در  خود  بين المللي  ارتباطات 
طرف  از  نمايد؛  فعاليت  پژاك  ايزوله نمودن  و 
و  كومله  رهبران  با  خود  خاص  روابط  از  ديگر 
هماهنگ كننده ي  نقش  و  نموده  استفاده  دموكرات 
دهد. انجام  پژاك  عليه  تبليغ  براي  را  آن ها 
سياست هاي جمهوري اسالمي بر ضد پژاك، از طريق 

و  عراق  خاك  داخل  در  رژيم  ويژه ي  جنگ  مراكز 
و  كوردستان  جنوب  احزاب  به  كوردستان  جنوب 
همان  طريق  از  و  مي شوند  ارائه  اقليمي  حكومت 
مي گيرد.  صورت  الزم  هماهنگي  آنها  با  مراكز 
قرارگاه رمضان و مراكز متعدد مخفيانه ي سپاه قدس و 
كنسولگري هاي ايران در اربيل و سليمانيه از جمله ي 
هستند.  ويژه   جنگ  هماهنگ كننده ي  مراكز  اين 
جمهوري اسالمي از طريق اين مراكز، همچنين به طور 
شرق  سنتي  احزاب  نقش  ايفاي  نحوه ي  غيرمستقيم 
تروريزه نمودن  و  پژاك  با  مقابله  امر  در  كوردستان 
در دست  بسياري  اطالعات  مي كنند.  را مشخص  آن 
است كه فرماندهان مراكز جنگ ويژه در خاك عراق 
و  جنوب  احزاب  از  خاص  برنامه هاي  چارچوب  در 
اعمال  با  تا  خواسته اند  ميهني  اتحاديه ي  به خصوص 
نفوذ و فشار بر احزاب سنتي شرق كوردستان)كومله 
و دموكرات( آن ها را وادار به تبليغ عليه پژاك نمايند.
جمهوري اسالمي كه در اين اواخر حمله ي وسيعي را 
ديدارهايي  نموده،  آغاز  پژاك  تروريزه نمودن  جهت 
همچنين  و  اقليمي  حكومت  مقامات  با  را  پي درپي 
اتحاديه ي ميهني و حزب دموكرات كوردستان عراق 
كه  مي دهد  نشان  دريافتي  اطالعات  مي دهند.  ترتيب 
محور اصلي همه ي اين ديدارها نحوه ي تروريزه كردن 
كه  كنوني  شرايط  در  مي باشد.  پژاك  عليه  مبارزه  و 
مردم جنوب كوردستان جهت انجام رفرم و تغييرات، 
ايران  اسالمي  جمهوري  انداخته اند،  به راه  اعتراضاتي 
حزب  و  ميهني  اتحاديه ي  ترس  از  بهره برده داري  با 
آن  از  تا  دارد  سعي  عراق،  كوردستان  دموكرات 
به عنوان وسيله اي براي »توافق بر سر مبارزه ي مشترك 
نمايد. استفاده  اعتراضات«  اين  و  پژاك  عليه  بر 
نو  سال  آغاز  در  كه  ديداري  طي  بارزاني  نچيروان 
دموكرات  حزب  رضايت  داشت،  ايران  از  ميالدي 
جمهوري  هوايي  حمله ي  براي  را  عراق  كوردستان 
اسالمي به مواضع پژاك اعالن داشت. همچنين جالل 
طالباني و نچيروان بارزاني در نوروز 1390 ديدارهايي 
با مقامات عالي رتبه ي امنيتي و ازجمله قاسم سليماني 
در  داشتند. طرفين،  قدس  سپاه  عالي رتبه ي  فرمانده ي 
اين ديدارها در زمينه ي مبارزه عليه مخالفين يكديگر 
از  متشكل  ايراني  هيأت  سپس  دادند.  همكاري  قول 
ديداري  طي  دولتي  نمايندگان  و  قدس  سپاه  اعضاي 
مقامات  با  سليمانيه  در  ايران  كنسولگري  در  كه 
اتحاديه ي ميهني و حزب دموكرات كوردستان عراق 
به عمل آوردند، پروژه اي به هر دو حزب ارائه نمودند. 
هدف اين پروژه ايجاد جبهه اي از احزاب سنتي شرق 
كوردستان بر ضد پژاك است. بر اساس اين پروژه: 1ـ 
اتحاديه ي ميهني و حزب دموكرات كوردستان عراق 
كوردستان  دموكرات  و  كومله  احزاب  با  مي بايست 
ايران تشكيل جلسه داده و با ترسانيدن آنها از مسئله ي 
در  پژاك  اينكه  و  پژاك«  روزافزون  »نيرومندشدن 
تدارك قيامي بزرگ است و اگر كومله و دموكرات 
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دير بجنبند فرصت ها را از دست خواهند داد، آنها را 
به اقدام فوري عليه پژاك وادارند 2ـ اتحاديه ي ميهني 
كومله ي  از  عراق  كوردستان  دموكرات  حزب  و 
ايران  كوردستان  دموكرات  حزب  دو  هر  و  مهتدي 
خارجي  و  ديپلماتيك  روابط  تمام  در  كه  بخواهند 
چنين  و  دهند  نشان  پكك  به  وابسته  را  پژاك  خود، 
وانمود كنند كه پژاك سازماني است كه پكك آن 
را در راستاي منافع خود ايجاد كرده است 3ـ احزاب 
كومله و دموكرات كوردستان ايران با استفاده ي وسيع 
از رسانه ها، حمله ي تبليغاتي عظيمي بر مبناي وابستگي 
و  كومله  احزاب  4ـ  بياندازند  راه  به  پكك  به  پژاك 
با  كامل  هماهنگي  در  ايران  كوردستان  دموكرات 
مبارزه ي  مطبوعات،  و  كوردستان  جنوب  احزاب 
پژاك را دليل افزايش فشارها در كوردستان نشان داده 
و آن را محكوم نمايند 5ـ احزاب كومله و دموكرات 
به رؤساي جاش ها،  نامه  فرستادن  با  ايران  كوردستان 
افراد سرشناس مذهبي و روشنفكران، آنان را در موارد 
و  كومله  احزاب  6ـ  نمايند  پژاك  خطر  متوجه  فوق 
دموكرات كوردستان ايران در ميان اقشار مردم بر عليه 
كشته شدن  و  بانك  از  سرقت  7ـ  نمايند  تبليغ  پژاك 
بانك، كشته شدن شخصيت هاي  يا كارمندان  نگهبان 
تشيع  اهل  ديني  مراكز  به  حمله  سني مذهب،  مطرح 
به طور  كه  بمب گذاري هايي  و  كوردستان  شرق  در 
كوردستان  در  ضدپژاك  تيم هاي  توسط  سلسله وار 
رسانه اي  وسيع  تبليغات  طي  در  بايد  مي گيرند  انجام 
كوردستان  دموكرات  و  كومله  احزاب  جانب  از 
گردند. محكوم  و  شده  داده  نسبت  پژاك  به  ايران 
سياست هاي  در  دموكرات  و  كومله  نقش  ايفاي 
اقليمي  حكومت  با  اسالمي  جمهوري  هماهنگ 
كوردستان  جنوب  كه  است  حالي  در  كوردستان، 
و  تضعيف  ترور،  جهت  مركزي  به عنوان  هميشه 
منفعل كردن اين احزاب به كار گرفته شده است. بخش 
بزرگي از اعضاي هردو حزب در جنوب كوردستان 
ترور شده اند و قاتالن آن ها هيچ گاه دستگير نشدند. از 
طرف ديگر رژيم با اعمال فشار از طريق احزاب جنوب 
را  آن ها  كوردستان،  ميهني  اتحاديه ي  به خصوص  و 
وادار به كمپ نشيني، عدم مبارزه و انفعال نموده است. 
سياست هاي حكومت اقليمي كوردستان و به خصوص 
اتحاديه ي ميهني و حزب دموكرات كوردستان عراق 
همچنين  و  كوردستان  شرق  احزاب  منفعل  سازي  در 
پذيرش اين انفعال از جانب احزاب شرق، با پشتيباني 
كامال  شرق  مبارزات  از  كوردستان  جنوب  مردم 
حسين  شهيد  اعدام  از  بعد  چنان كه  است.  تضاد  در 
خضري، مردم جنوب كوردستان خشمگين از حضور 
دخالت هاي  و  اسالمي  جمهوري  جاسوسي  مراكز 
از  ناراضي  همچنين  و  كوردستان  جنوب  در  آن 
دست  به  كوردستان  شرق  سياسي  مبارزين  قتل عام 
شهرهاي  در  بزرگي  تظاهرات  اسالمي،  جمهوري 
خروج  خواستار  و  انداختند  به راه  اربيل  و  سليمانيه 

نيروهاي جاسوس جمهوري اسالمي از خاك جنوب 
جنوب  مردم  اعتراضات،  اين  در  شدند.  كوردستان 
و  جاسوسان  وجود  اين  كه  دادند  نشان  كوردستان 
تروريست هاي جمهوري اسالمي ايران است كه امنيت 
كوردستان را مختل مي سازد نه وجود نيروهاي پژاك.

نظام  ويژه ي  جنگ  مراكز  كه  مواردي  از  يكي 
پژاك  تروريزه كردن  جهت  ايران  اسالمي  جمهوري 
حزب  با  پژاك  يكسان انگاري  مي كنند  تأكيد  آن  بر 
يكي  مورد  اين  است.  كردستان)پكك(  كارگران 
براي  ويژه  جنگ  مراكز  اصلي  دستاويزهاي  از 
مجامع  در  مظلوم نمايي  ضدكورد،  پيمان هاي  عقد 
تبليغات  مشترك  زمينه  ي  همچنين  و  بين المللي 
و  كوردي  احزاب  تركيه،  ايران ـ  ميان  در  ضدپژاك 
ناسيوناليست هاي ايراني است. اين گروه هاي مختلف، 
دنبال  را  جداگانه اي  اهداف  مشترك،  تبليغ  اين  از 
يكسان نمايي  با  ايران  اسالمي  جمهوري  مي كنند. 
پژاك با پكك سياست »خارجي  جلوه دادن پژاك« را 
دنبال مي كند. نظام جمهوي اسالمي قصد دارد با اين 
تبليغات وانمود سازد كه اين نظام هيچ مشكلي با مردم 
كه  هستند  خارجي  نيروهاي  اين  بلكه  ندارد  كورد 
مي اندازند.  به راه  آشوب«  و  »تحريك  در كوردستان 
در  را  مخالفان«  جلوه دادن  »خارجي  سياست  نظام، 
مي برد.  به كار  نيز  ديگر  گروه هاي  و  سازمان ها  مورد 
و  جنبش ها  از  كوردستان  مردم  كه  شناختي  علت  به 
تبليغات بي تأثير است.  نوع  اين  مبارزات خود دارند، 
هدف رژيم از اين تبليغات بيشتر تأثيرگذاري بر روي 
ايران  نظام جمهوري اسالمي  ايران است.  افكار كلي 
در يكسان نمايي پژاك و پكك همچنين قصد دارد از 
تروريست شناخته شدن پكك در نزد دولت هاي غربي 
كه به علت منافع و استراتژي هايشان در تركيه صورت 
يكسان نمايي  اين  در  و  نمايد  استفاده  است،  پذيرفته 
مسئله،  اين  نمايد.  معرفي  تروريسم«  »قرباني  را  خود 
اجراي  در  را  ضدپژاك  و  ويژه  جنگ  مراكز  دست 
باز  كوردستان  در  غيرانساني  اعمال  و  سياست ها 
همچنين  پكك  و  پژاك  يكسان انگاري  مي گذارد. 
خميرمايه ي اساسي همه ي ائتالفات و همكاري هاي دو 
دولت ايران و تركيه و به خصوص مراكز جنگ ويژه ي 
آنهاست و همه ي منافع نظام در جلب حمايت تركيه 

وابسته  مسئله  اين  به  بين المللي،  فشارهاي  مقابل  در 
را  فرصت  اين  پژاك  و  پكك  يكسان انگاري  است. 
در اختيار نظام قرار مي دهد تا در پي آن باشد تا به طور 
كلي مقاومت و مبارزه ي خلق كورد را تروريزه نمايد. 
و  تروريسم  مي خواهند  نظام  ويژه ي  جنگ  مراكز 
جدايي ناپذير  و  اصلي  كاراكتر  به عنوان  را  خشونت 
نشان  مبارزاتي آن  جامعه ي كوردستان و جنبش هاي 
ديدگاه  اين  ويژه  مراكز جنگ  اساس،  اين  بر  دهند. 
در  دولت  وجود  ابراز  كه  مي دهند  بسط  را  امنيتي 
امنيتي  دستگاه هاي  طريق  از  بايد  تنها  كوردستان 
بوده و مسئله ي كورد بايد به طور مداوم در پروسه ي 
سركوب سيستماتيك بماند. اين ديدگاه در نهايت به 
شعار »كورد خوب، كورد مرده است« منجر مي شود. 
به همين دليل در فرآيند يكسان نمايي پژاك با پكك، 
مي پردازد.  كورد  مردم  كشتار  به  راحت تر  نظام 
كوردستان  ميهني  اتحاديه ي  كوردستان،  جنوب  در 
يكسان نمايي  با  عراق  كوردستان  دموكرات  و حزب 
پژاك و پكك همزمان با مشروعيت بخشيدن به حمالت 
در  آن  جنبش  و  كوردستان  شرق  جامعه ي  به  نظام 
ايران، سعي دارند وجود نهادها و تحركات جاسوسي 
نمايند.  مشروع  نيز  كوردستان  جنوب  در  را  نظام 
كه  سليمانيه  شهر  به خصوص  و  كوردستان  جنوب 
تحت كنترل اتحاديه ي ميهني است به صورت يكي از 
فعال ترين مراكز جاسوسي ايران در خاورميانه درآمده 
است. خانه هاي تيمي و جاسوسي متعلق به سپاه قدس 
وجود  كوردستان  جنوب  شهرهاي  تمامي  در  تقريبا 
دارند. در سال 1385 آمريكا كه از مقابله ي حكومت 
اقليمي كوردستان با مراكز جاسوسي ايران در خاك 
پاكسازي  عمليات  يك  طي  بود،  شده  نااميد  عراق 
در تاريخ 21 دي 1385 تعدادي از آن ها را در اربيل 
دستگير نمود. تعداد و عملكرد اين مراكز در طي چند 
است. ديده  خود  به  چشم گيري  افزايش  گذشته  ماه 

دموكرات  حزب  و  ميهني  اتحاديه ي  حزب  دو  هر 
جمهوري  كه  نقشي  راستاي  در  عراق  كوردستان 
جنبش  كنترل  جهت  كوردستان  جنوب  به  اسالمي 
مبارزاتي شرق كوردستان داده است و در پروسه ي به 
انفعال  كشانيدن احزاب شرق، به اين نتيجه رسيده اند كه 

ـبرهانهاييكهمراكزجنگويژهبراي
تروريزهكردنپژاكبهكارميبرند:

1ـيکسانانگاري»پژاك«و»پکک«:

موارد  از  نظام  ويژه ي  جنگ  مراكز 
جهت  تحريف شده  واقعيات  و  انحرافي 
مي كنند.  استفاده  پژاك  تروريزه كردن 
بيان  و  تحريفات  اين  اصلي  موارد  ذكر 
است. الزامي  مورد  اين  در  واقعيات 

پکک، و پژاك يکساننمايي در
ميهني)دستگاه اتحاديهي اطالعاتي سازمان
اطالعاتدهي و همکاريها سطح زانياري(
بهسپاهپاسدارانووزارتاطالعاتجمهوري
اسالميرابهحديگسترشدادهاستكهحتي
سازماناطالعاتيحزبدموكراتكوردستان
عراق)دستگاهپاراستن(راباوجودروابطآن
باجمهورياسالمي،بهوحشتانداختهاست
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هيچ سازماني در شرق كوردستان نبايد داراي اراده ي 
مبارزاتي بوده و خارج از حيطه ي اتوريته ي آنان عمل 
كه  است  رواني اي  حالت  ارباب بيني  خودـ  نمايد. 
حزب دموكرات كوردستان عراق و اتحاديه ي ميهني 
دچار  آن  به  كوردستان  شرق  احزاب  با  برخورد  در 
شده اند. وجود يك حزب كه داراي اراده بوده و با رد 
انفعال گرايي بر تداوم مبارزه اصرار مي ورزد، براي آنان 
و پكك،   پژاك  يكسان نمايي  در  نيست.  تحمل  قابل 
اين احزاب قصد دارند پژاك را سازماني غيرمستقل 
و وابسته به پكك نشان دهند تا به صورت مدلي براي 
درنيايد. كوردستان  شرق  در  مستقل  مبارزه ي  يك 
كومله  به خصوص  و  كوردستان  شرق  سنتي  احزاب 
يكسان نمايي  بر  زيادي  بسيار  تأكيد  دموكرات،  و 
با  دارند  قصد  احزاب،  اين  دارند.  پكك  و  پژاك 
فلسفه ي  از  استفاده  با  و  پژاك  جلوه دادن  بيگانه  
پژاك  مبارزه ي  مشروعيت  حزبي«،  »اصالت  واهي 
را  خود  و  سازند  خدشه دار  را  كوردستان  شرق  در 
كوردستان  از  بخش  اين  بي چون وچراي  صاحبان 
با  تالشند  در  دموكرات  و  كومله  نمايند.  اعالن 
حزبي  را  پژاك  پكك،  و  پژاك  يكسان نمايي 
خدمت  در  صرفا  كه  دهند  جلوه  بي اراده  و  وابسته 
مي كند.  فعاليت  كوردستان  شمال  در  پكك  منافع 
كرد:  اشاره  زير  نمونه هاي  به  مي توان  مثال  به عنوان 
مصطفي هجري در گفتگويي با مجله ي »ريگا« چنين 
مي گويد: »ما پژاك را حزبي مستقل نمي دانيم؛ بلكه 
بخشي از پكك است و به اراده ي خود تصميم نمي گيرد«. 
كوردستان  دموكرات  حزب  تشكيالت  كميسيون 
 /8  /30 تاريخ  در  كه  دستورنامه اي  طي  ايران 
خود  هواداران  و  كادرها  از  نموده،  صادر   1387
و  پژاك  يكسان نمايي  زمينه ي  در  تا  خواسته 
بپردازند.  تبليغات  به  كورد  خلق  ميان  در  پكك 
به  روزنامه نگاري  با  كه  گفتگويي  در  مهتدي  عبداهلل 
نام »مايكل ج توتن« داشته و در »ميدل ايست ژورنال« 
منتشر شده است پژاك را بخشي از پكك مي نامد كه 
تنها به هنگام گذار از مرز نام عوض مي كند. مهتدي در 
اين گفتگو اظهار مي دارد كه پژاك و پكك با شيطان 
معامله مي كنند و آن ها را غيرقابل اعتماد، ناسيوناليست 
برمي شمارد.  نادموكراتيك  و  افراطي)فاناتيك( 
مي روند  پيش  چنان  امر  اين  در  گاهي  احزاب  اين 
اصلي  هدف  مي نمايند.  انكار  را  پژاك  وجود  كه 
پژاك  وابستگي  مسئله ي  پيش كشيدن  از  احزاب  اين 
شرق  مبارزاتي  استقالل  بر  اصرار  نه  پكك،  به 
به  خود  وابستگي  به  مشروعيت دهي  بلكه  كوردستان 
احزاب جنوب و توجيه انفعال سياسي خود مي باشد. 
كه  مي دهند  كوردستان  جامعه ي  به  را  پيام  اين  آنان 
پژاك هم فرقي با ما ندارد، ما وابسته به احزاب جنوب 
كوردستان هستيم و پژاك وابسته به پكك است. در 
اين تبليغات كومله و دموكرات، فريب بزرگي نهفته 
است. بايد از اين احزاب پرسيد از منظر شما وابستگي 

چيست؟ آيا تن دادن به همه ي شرايط احزاب جنوب 
نمايانگر  مبارزه  از  دست كشيدن  و  كامل  انفعال  و 
در  هزينه پردازي  و  مبارزه  ادامه ي  يا  است  وابستگي 
او  براي  است،  وابسته  پژاك حزبي  اگر  آيا  راه آن؟ 
و  وابستگي در شهرهاي جنوب كوردستان  قبول  هم 
در كمپ ها راحت تر نيست؟ مردم كوردستان به خوبي 
حزبي  كمپ هاي  و  جنوب  شهرهاي  كه  مي دانند 
بودن  كنترل   تحت   و  وابستگي  براي  مناسبي  محل 
دشواري هايش  همه ي  با  كه  كوهستان هايي  نه  است 
مي باشند.  آزاد  زندگي  جستجوي  و  مبارزه   مكان 
حزب دموكرات و كومله در پي يكسان نمايي پژاك 
نيز مطرح مي كنند كه  را  مورد  اين  و پكك همواره 
اروميه  در  گويا  و  است  ارتباط  در  ايران  با  پكك 
داراي دفتر ارتباطي است. آنها مي خواهند از كنار هم 
نكته هدايت  اين  به  اذهان را  اين دو گفته،  قرار دادن 
است.  ايران  كنترل  تحت  جنبشي  پژاك،  كه  نمايند 
بايستي خاطرنشان ساخت كه مخاطب هر  اينكه  اول 
ايران،  با  نوع پرسشي در مورد ارتباطات قبلي پكك 
نحوه ي  از  كه  نتيجه اي  اينكه  دوم  نيست.  پژاك 
چشم  به  كوردستان  كل  در  پكك  سياسي  عملكرد 
ارتباطات  نحوه ي  كه  است  آن  از  حاكي  مي خورد، 
اين حزب با ديگر دولت ها هيچ گاه منجر به ضربه زدن 
است.  نشده  كوردستان  بخش هاي  ديگر  مبارزه ي  به 
اگر نوع ارتباط پكك با دولت ايران بر اساس تضعيف 
جنبش هاي شرق مي بود، در اين صورت اين حزب بر 
اساس ادعاي احزاب يادشده مبني بر وابستگي پژاك 
حفظ  و  خود  منافع  جهت  در  مي بايست  پكك،  به 
مبارزه   اي  و  فعاليت  هرگونه  از  مانع  ايران  با  ارتباط 
ارتباط  قربانيان  خود  درواقع  احزاب،  اين  مي گشت. 
نيز  نتيجه ي آن  بوده و  ايران  با دولت  احزاب جنوب 
انفعال كامل آنهاست.اين سؤال مطرح مي شود كه اين 
جنوب  احزاب  ارتباطات  به  چندبار  تاكنون  احزاب 
با جمهوري اسالمي و شرايط تحميلي حاصل از آن 
مردم  كه  تاجايي  كرده اند؟  اعتراض  خودشان،  بر 
نوع  اين  دموكرات  و  كومله  مي دانند  كوردستان 
ارتباطات احزاب جنوب با جمهوري اسالمي را ناشي 
مي دانند.  جنوب  احزاب  سران  سياست  و  زرنگي  از 
با  خود  ارتباط  نوع  تعميم دهي  جاي  به  احزاب  اين 
حساب  نيست  بهتر  آيا  كوردستان،  جنوب  احزاب 
عليه  كوردستان  جنوب  در  كه  را  متعددي  ترورهاي 
در  هرگز  حوادث  نوع  اين  بپرسند؟  شده  انجام  آنها 
روابط پژاك و پكك رخ نداده و نخواهد داد. پژاك 
همواره درصدد بوده است تا اين نوع رابطه ي مبتني بر 
توسعه  را  مبارزاتي  معيارهاي  و  آزاد  اراده ي  اخالق، 
بلكه  با پكك،  روابطش  در  تنها  نه  را  آن  و  بخشيده 
در رابطه ي خود با ساير احزاب كورد نيز بسط دهد.
و  ارتباطات  تمام  در  دموكرات  و  كومله  احزاب 
و  پژاك  يكسان نمايي  بر  خود  خارجي  ديدارهاي 
پكك تأكيد مي كنند. هدف از پافشاري اين احزاب بر 

اين مسئله، تروريزه نمودن پژاك و ايزوله كردن آن در 
جامعه ي بين المللي است. آنها با تروريزه كردن پژاك 
را  خارجي  پشتيباني هاي  تمامي  كه  مي نمايند  تصور 
خود  بحران هاي  براي  چاره اي  و  كرده  خود  ازآن 
خواهند يافت. اگرچه بخشي از اين امر از برنامه هاي 
به  كوردستان  جنوب  راه  از  كه  ويژه  جنگ  مراكز 
بخش  اما  مي گيرد،  سرچشمه  مي شود  تحميل  آنها 
وجود  كه  مي گيرد  سرچشمه  ترسي  از  نيز  عظيمي 
فرداي  در  مبادا  كه  فراگرفته  را  احزاب  اين  رؤساي 
بي كاله  آنها  سر  خورد،  تخته اي  به  دري  كه  ايران 
اشاره  موارد  اين  به  مي توان  راستا  همين  در  بماند. 
كرد: در ديداري كه قباد طالباني در سال 2007 ميان 
عبداهلل مهتدي و مصطفي هجري با كاركنان وزارت 
و  داد، هر دو حزب كومله  ترتيب  خارجه ي آمريكا 
و  پكك  و  پژاك  يكسان بودن  بر  مصرانه  دموكرات 
طاهر  همچنين  كردند.  تأكيد  پژاك  خطرناك بودن 
محمودي مسئول روابط حزب دموكرات كوردستان 
دموكرات  حزب  نزديك ساختن  جهت  ايران 
ماه  طي  سكوالر،  سبز  جنبش  به  ايران  كوردستان 
از  يكي  مقامات  با  اربيل  شهر  در   2011 ژانويه ي 
اين  نام  ملي،  معيارهاي  دليل  نمود)به  ديدار  دولت ها 
ديدار  اين  محور  هرچند  نمي كنيم(.  ذكر  را  دولت 
نماينده ي حزب دموكرات  اما  بود  مسئله اي جداگانه 
از اظهارات خود را  ايران بخش عمده اي  كوردستان 
به مسئله ي يكسان بودن پژاك و پكك اختصاص داد.
و  پژاك  يكسان نمايي  دموكرات،  و  كومله  احزاب 
پكك را با قبول »تروريست بودن پكك« به عنوان يك 
طبيعتا  آن ها  منظر  از  كه  اصلي  مي دهند؛  انجام  اصل 
تروريست خواندن  بگردد.  هم  پژاك  شامل  مي بايد 
پكك، آن هم از جانب احزاب كورد به معناي تأييد 
در  تركيه  فاشيستي  و  جنايت كارانه  اقدامات  همه ي 
است.  كوردستان  مردم  عليه  سال  هشتادوهفت  طول 
رژيم  جنايات  آمار  از  مي بايست  احزاب  اين  حداقل 
چهارهزار  باشند.  داشته  خبر  اخير  سي سال  در  تركيه 
مفقوداالثر،  و  كشته  هزاران  ويران شده،  روستاي 
آيا  فرهنگي  آسيميالسيون  و  دسته جمعي  گورهاي 
مبناي  بر  است  ممكن  نمي شوند؟  محسوب  ترور 
را  پكك  مبارزات  احزاب  اين  انفعال،  ايدئولوژي 
مسئول كشتارهاي دولت تركيه بدانند؛ اما همه ي اين 
اقدامات در تمامي طول تاريخ جمهوري تركيه وجود 
داشته اند؛ گورهاي دسته جمعي مربوط به سركوب هاي 
درسيم و آگري در دهه ي 1930 آيا نتيجه ي مبارزات 
پكك است؟ پكك مبارزه ي مردم كوردستان جهت 
پايان دادن به سياست »تبديل  كوردستان به گورستان« 
تمامي  در  ديگر  ابعاد  در  سياست ها  اين  مشابه  است. 
بخش هاي كوردستان وجود دارند و مردم كورد در 
عملكردها  و  سياست ها  اين  برضد  بخش ها  همه ي 
حزب  هر  يا  پكك  تروريزه نمودن  نموده اند؛  مبارزه 
همه ي  تروريزه نمودن  كوردستان  در  ديگري 
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نه تنها پكك،  برحق مردم كوردستان است.  مبارزات 
داشته  كه  عقيده اي  هر  با  كوردي  حزب  هيچ  بلكه 
مي توانند  كوردي،  احزاب  نيست.  تروريست  باشد، 
داشته  جداگانه اي  راهكارهاي  و  ايدئولوژي  عقايد، 
و با همديگر در رقابت سياسي باشند؛ اما هيچ حزبي 
مشروعيت  ديگر  احزاب  تروريزه كردن  با  ندارد  حق 
مبارزات مردم كورد را زير سؤال ببرد. تروريزه كردن 
مردم  مقاومت  تاريخ  انكار  كوردي،  احزاب 
كوردستان و خيانتي بزرگ در حق ملت كورد است.
و  اسالمي  جمهوري  ويژه ي  جنگ  مراكز  هم 
حزب  به ويژه  كوردستان  شرق  سنتي  احزاب  هم 
يكسان نمايي  جهت  ايران  كوردستان  دموكرات 
پژاك و پكك و تروريزه نمودن آن، از منبع مشتركي 
به عنوان شواهد خود بهره مي گيرند. اين منبع مشترك 
زندگي  ادامه ي  جهت  كه  هستند  تسليم شده اي  افراد 
خفت بار خود در جنوب كوردستان، حاضر به پخش 
مردم  آزادي خواهي  جنبش  ضد  بر  اكاذيبي  هرگونه 
جمهوري  هم  نمونه  به عنوان  مي باشند.  كوردستان 
ايران  كوردستان  دموكرات  حزب  هم  و  اسالمي 
اوجاالن  عثمان  دروغين  اعترافات  از  مداوم  به طور 
خود  رسانه هاي  در  جعفري  عثمان  نام  به  شخصي  و 
مي كنند.  استفاده  كورد  آزادي خواهي  جنبش  عليه 
بسيار  روابط  كه  تسليم شده اي  اشخاص  سخنان  اگر 
اسالمي  جمهوري  جاسوسي  نهادهاي  با  مشخصي 
در  پس  است  اطمينان  قابل  پژاك  مورد  در  دارند 
بايد  ايران  كوردستان  دموكرات  حزب  صورت  اين 
دموكرات  از حزب  متعددي  تسليم شدگان  گفته هاي 
را كه مراكز تبليغي و جاسوسي جمهوري اسالمي عليه 
وي به كار مي برند ، قبول نموده و قابل اطمينان بداند. 

يكي از مواردي كه مراكز جنگ ويژه در يكسان نمايي 
پژاك و پكك، و تروريزه كردن پژاك از آن استفاده 
مي نمايند مسئله ي قبول رهبر آپو)عبداهلل اوجاالن( از 
سوي پژاك به عنوان رهبر خويش است. سياست هاي 
نظام جمهوري اسالمي ايران از دهه ي هفتاد به بعد در 
كوردستان را نبايد به عنوان سياست هاي مقطعي جهت 
كنترل اوضاع كوردستان تحليل نمود. اين عملكردها 
تخريب   اجتماعي جهت  مهندسي  نوعي  سياست ها  و 
و درهم شكستن همه ي نمودهاي اراده و مقاومت در 
جامعه و فرد كورد و به تسليميت كشاندن آن است. 
واكنش جامعه ي كوردستان در برابر اين سياست هاي 
بحران زا، تالش و مبارزه ي هرچه بيشتر جامعه جهت 
خود  بطن  در  آزادي  و  اراده  دوباره ي  زنده نمودن 
اراده  براي  در جستجو  كوردستان  شرق  جوانان  بود. 
به عنوان  را  آپو  رهبر  ايدئولوژي  و  افكار  آزادي،  و 

نمودند.  انتخاب  اراده مند و آزاد  به جامعه اي  نيل  راه 
قبول   1377 اسفند  سوم  قيام  در  كوردستان  جامعه ي 
را  آپو  رهبر  مبارزه ي  شيوه ي  و  افكار  رهبريت، 
اعالن نمود. اين خود به معناي گذار از انفعال گرايي 
مبارزاتي  پذيرش خط مشي  و  سنتي كورد  سياست  و 
جديدي از سوي مردم شرق كوردستان بود. خواست 
افكار  درآوردن  عمل  به  راستاي  در  كورد  جامعه ي 
كوردستان،  شرق  به  وي  رهبريت  انتقال  و  آپو  رهبر 
كوردستان  جامعه ي  شد.  منجر  پژاك  تأسيس  به 
است.  برده  رنج  جامع  رهبرِي  يك  نبود  از  هميشه 
همچنين  و  كوردستان  اجتماعي  و  تاريخي  حقيقت 
گوناگوني  راهكارهاي  و  كورد  مسئله ي  پيچيدگي 
به كار  كه دولت ها جهت تسخير جامعه ي كوردستان 
از رهبري سياسي و حزبي را  فراتر  برد ه اند، رهبريتي 
ضروري نموده است. رهبريت واقعي كوردستان بايد 
بر مبناي تبيين همه ي سازوكارها و روابط قدرتي باشد 
كه جهت به اسارت درآوردن جامعه ي كوردستان از 
ساختارهاي  شناخت  مي شوند.  اعمال  دولت ها  سوي 
و  جامعه  در  آنها  عملكرد  شيوه ي  و  قدرت  تاريخي 
همچنين ايجاد سازماندهي و سازوكارهاي مقاومت و 
رهبري  اصلي  وظيفه ي  جامعه،  در  آن ها  عليه  مبارزه 
از  برده بودن  موقعيت  قبول  با  بردگي  اگر  است. 
اين صورت  برده آغاز مي گردد، پس در  جانب خود 
ساختار  يك  چيز  هر  از  قبل  بردگي  ارباب ـ  ساختار 
كه  شخصي  و  جامعه  است.  ايدئولوژيك  و  ذهنيتي 
در برده بودن خود متقاعد نگشته باشد، هرگز بردگي 
اشغال  راهكارهاي  اعظم  بخش  نمي كند.  هضم  را 
ذهنيتي  بردگي  نهادهاي  و  راهكارها  را  اسارت  و 
در  آزادي خواه  رهبريت  بنابراين  مي دهند.  تشكيل 
ذهنيت  رهبر  هرچيز  از  قبل  نيز  كوردستان  جامعه ي 
اصلي  بخش  است.  آزادي خواهي  ايدئولوژي  و 
مفاهيم،  بازتعريف  ايدئولوژيك،  رهبريت  مبارزه ي 
ايجاد ديدگاه هاي نوين و بر اين مبنا ايجاد ساختاري 
آپو  رهبر  ديد  از  است.  جامعه  مبارزات  براي  ديگر 
كه  سياسي  و  اخالقي  است  جامعه اي  آزاد،  جامعه ي 
اين  بر  است.  رهانيده  و قدرت  قيد دولت  از  را  خود 
اساس، وي اخالق و سياست را بر مبنايي نوين چنين 
»استمراربخشي  نيروي  اخالق،  مي نمايد:  بازتعريف 
اجراي  و  پاس داشت  نگه داشتن،  پابرجا  جامعه؛  به 
است  اين  نيز  سياست  نقش  مي باشد.  آن«  هنجارهاي 
را  جامعه  براي  الزم  اخالقي  مقررات  اساساً  كه 
تأمين  و روش هاي  راه  امر،  اين  با  توأم  و  كند  ايجاد 
بحث  مورد  پيوسته  را  ذهني  و  ماّدي  اساسي  نيازهاي 
سياست  نمايد.  وضع  آن  براي  مقرراتي  و  دهد  قرار 
مباحث  همواره  واقعيات،  همين  اساس  بر  اجتماعي، 
بدين گونه  و  مي كند  ايجاد  را  تصميم گيري  نيروي  و 
براي جامعه شادابي و روشن بيني به ارمغان مي آورد؛ 
چاره يابي  استعداد  و  مديريتي  خودـ  قابليت  ايجاد  با 
را  آن  موجوديت  حوزه ي  اساسي ترين  جامعه،  امور 

آزادي  هنر  سياست،  ماهوي  معناي  مي دهد.  تشكيل 
انحصار دولت  به  است. جامعه اي كه در آن سياست 
دادن  دست  از  با  كه  است  جامعه اي  باشد،  درآمده 
در  را  خود  موجوديت  خويش،  اراده ي  و  آزادي 
معرض نابودي قرار داده است. يك جامعه براي حفظ 
موجوديت و هويت خويش بايد به آزادي و اراده ي 
از رهگذار اخالق و  تنها  اين  تداوم بخشد و  خويش 
سياست امكان پذير است. جامعه ي اخالقي و سياسي، 
جامعه ي دموكراتيك است. دموكراسي، تنها بر پايه ي 
و  باز  جامعه ي  كه  سياسي  و  اخالقي  جامعه ي  هستي 
آزاد است، مي تواند كسب معنا كند. در معناي واقعي، 
اصطالحاتي  و  مفاهيم  »دموكراسي«  و  »سياست« 
اقليمي اي  حوزه ي  آزادي،  اگر  هستند.  يكسان 
دموكراسي  مي يابد،  نمود  آن  در  سياست  كه  است 
است. حوزه  همين  در  سياست  اجراي  شيوه ي  نيز 
يك  سياسي،  و  اخالقي  جامعه ي  پارادايم  مبناي  بر 
جامعه  آزادي خواهي  انرژي  تمامي  نمي تواند  حزب 
آزادي خواه،  حزب  يك  نمايد.  خالصه  خود  در  را 
ابزاري در جهت احياي بافت اخالقي و سياسي جامعه 
عرصه هاي  از  يكي  حزب،  است.  آن  پوياسازي  و 
نه  است  سياسي  و  اخالقي  جامعه ي  براي  مبارزه 
جامعه ي  به  نيل  كه  رهبريتي  قدرت.  تجمع  مركز 
قرار  خود  مبارزه ي  مبناي  را  سياسي  و  اخالقي 
بلكه رهبر جامعه است.  نه رهبر يك حزب  مي دهد، 
ايده ها و تفكرات آزادي خواهي يك جامعه برخاسته 
از درك واقعي آن جامعه از هويت خود و گام برداري 
مبارزه  با  آپو  رهبر  است.  خودشناسي  مسير  در  آن 
اجتماعي  و  تاريخي  حقيقت  شناخت  راستاي  در 
كوردستان، هويت راستين اين جامعه را روشن نموده 
و به رهبريت »كورد آزاد« مبدل گشته است. رهبريت 
»قيام ـ  شوم  چرخه ي  بر  پاياني  نقطه ي  آپو،  رهبر 
كوردي  جنبش هاي  فكري  خأل  از  حاصل  شكست« 
منطقه اي  دولت هاي  و  جهاني  قدرت هاي  تزوير  و 
در  آزاد  انسان  ايجاد  براي  رهبري  نقش  ايفاي  است. 
مسئله ي  پيچيدگي  از  حاصل  مشقات  تمامي  ميان 
نظام هاي  از  برخاسته  كه  خاورميانه  مسائل  و  كورد 
است،  منطقه اي  مستبد  دولت هاي  و  جهاني  قدرت 
دليل اصلي توطئه ي بين  المللي بر عليه رهبر آپو است. 
همه ي  بر  شكنجه  و  انزوا  تحميل  نماد  امرالي  زندان 
آزادند.  به هويت  پي دست يابي  در  است كه  كساني 
آپو  رهبر  شخص  براي  زندان  يك  نه  امرالي،  زندان 
و  مرگ  و  انزوا  شديدترين  كه  است  سيستمي  بلكه 
شكنجه را بر آزادي خواهان تحميل مي كند. پرومته اي 
نمود،  انسان تقديم  به  از خدايان ربود و  كه آتش را 
هرروزه  مرگي  به  محكوم  صخره اي  بر  زنجيرشده 
است. احزاب و كساني كه بر پژاك خرده مي گيرند 
كه چرا در مبارزات خود آزادي رهبر آپو را مطرح 
مي نمايد، در واقع خواستار تداوم همه ي سياست هاي 
خلق  عليه  بي هويت سازي  و  آسيميالسيون  انكار، 
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بر  را  امرالي  سيستم  تداوم  كه  آنان  مي باشند.  كورد 
با  كه  هستند  كساني  مي بينند،  روا  كوردستان  مردم 
رد هويت كورد آزاد، وجود همه ي پديده هاي ناشي 
از روابط قدرت در مسئله ي كورد را قبول نموده اند. 
و  روابط  اين  قبول  نتيجه ي  در  انفعال  ايدئولوژي 
ضعيفه شدگي جامعه ي كورد پديد آمده است. جاي 
و  وجود  ايدئولوژي،  اين  صاحبان  كه  نيست  تعجب 
تداوم سيستم امرالي را عادي نگريسته و مبارزه جهت 
نمونه  بدانند)به عنوان  غيرمشروع  را  آن  فروريختن 
سازماني  بخش نامه هاي  از  يكي  محتواي  به  توان  مي 
اشاره كرد كه در  ايران  حزب دموكرات كوردستان 
تاريخ 30/ 8/ 1387 از سوي كميسيون تشكيالت آن 
براي كادرهايش ارسال شده است(. همچنين شكستن 
ساختارها و روابط قدرت در مسئله ي كورد و تبادالت 
جامعه ي كوردستان با ديگر جوامع خاورميانه، در عين 
را  منطقه  اين  در  تمامي ساختار قدرت  حال شكست 
به دنبال خواهد داشت. از اين روست كه رهبريت و 
از  بخشي  به  منحصر  نه تنها  آزاد«  »كورد  ايدئولوژي 
كورد  خلق  به  منحصر  حتي  بلكه  نيست  كوردستان 
نه در چارچوب  انساني است كه  نيست. كورد آزاد، 
روابط قدرت، زورمداري، جنسيت گرايي، ملي گرايي 
فرهنگ  بطن  در  بلكه  دانش،  و  ثروت  انحصارات  و 
و  از آن  و روابط حاصل  ارزش هاي طبيعي جامعه  و 
در جريان مبارزه براي ايجاد جامعه ي دموكراتيك و 
طبيعي به ظهور و تكامل مي رسد. كورد آزاد، در واقع 
هويت انسان آزاد در خاورميانه اي است كه نهادهاي 
و  رمگي  شبان ـ  روابط  در  را  انسان ها  در  آن  قدرت 
پدرساالري و در ميان تعصبات و جزم گرايي مدفون 
مبارزات و سازماندهي  ايده ها،  با  نموده اند. رهبر آپو 
خود اراده ي واقعي جامعه را در برابر همه ي ساختار، 
نهادها و روابط قدرت زنده نمود؛ جامعه اي كه در آن 
هرنوع تسليميت پذيري، انفعال گرايي، ضعيفه شدگي و 
به زانو درآمدن رد مي شود. آزادزيستن مبناي همه ي 
مي دهد.  تشكيل  را  آپو  رهبر  مبارزات  و  تفكرات 
جامعه  رهبريت يك  بايد  كه  چيزيست  آزاد  زندگي 
در تمامي مبارزات سياسي ـ اجتماعي و فرهنگي خود 
احزاب  تغيير  صرفا  نه  نمايد  تقديم  جامعه  به  را  آن 
از  گذار  دارند.  دست  در  را  قدرت  كه  اشخاصي  و 
جامعه ي  پارادايم  ارائه ي  و  قدرت گرايي  پارادايم 
بر آزادي جنسيتي  مبتني  دموكراتيك ـ اكولوژيك و 
ارمغان عظيم رهبر آپو براي مبارزات ملت كورد است.
پارادايم  و  آپو  رهبر  ايدئولوژي  مبناي  بر  پژاك 
بر  مبتني  و  اكولوژيك  دموكراتيك ـ  جامعه ي 
آزاد  هويت  و  زندگي  جنبش  جنسيتي،  آزادي 
رهبر  رهبريت  قبول  است.  كوردستان  شرق  مردم 
وابستگي  از  نشاني  نه تنها  پژاك  جانب  از  آپو 
نشانگر  بلكه  نبوده  حزب  اين  بي ارادگي  و 
آزادي خواهي، هويت آزاد و اراده مندبودن آن است.

با  ارتباط  در  اسالمي  جمهوري  ويژه ي  جنگ  مركز 

مركز جنگ ويژه ي تركيه با تروريزه نمودن شخصيت 
رهبر آپو و افكار وي، از طرفي تروريزه نمودن پژاك 
موجه  را  پكك  و  پژاك  يكسان نمايي  پروسه ي  و 
مي سازد و از طرف ديگر بي رهبريتي را بر جنبش مردم 
كوردستان تحميل مي نمايد. مراكز جنگ ويژه  ي نظام 
را  تركيه  تبليغات  آپو،  تروريزه كردن رهبر  در جهت 
در اين زمينه طوطي وار و موبه مو تكرار كرده و اشاعه 
انحراف در  ايجاد  اين مراكز همچنين براي  مي دهند. 
نشر  و  به تحريف  به شناخت رهبر آپو،  نسبت  اذهان 
به عنوان  ايدئولوژي وي مي پردازد.  اكاذيب در مورد 
رهبر  ايدئولوژي  كه  دارد  سعي  هميشه  نظام  نمونه 
به كاربردن  با  و  نموده  مترادف  استالينيسم  با  را  آپو 
خشونت طلبي،  افراطي،  چپ گرايي  همچون  عباراتي 
واقعيات  تحريف  در  و... سعي  لنينيست  ماركسيست ـ  
رسانه هاي  به واسطه ي  هم  را  كار  اين  نظام  مي نمايد. 
انجام  ويژه  جنگ  عناصر  توسط  هم  و  تبليغي 
در  اين  است(.  قانعي فرد  عرفان  آن  مي دهد)نمونه ي 
زمينه ي  از  آپو  ايده هاي رهبر  اگرچه  حالي است كه 
چپ و سوسياليسم برخاسته اند اما اين ايده ها در پويايي 
رئاليستي  منتقد سوسياليسم  مبارزاتي هميشه  و  فكري 
آپو  رهبر  تكامل،  و  پويايي  اين  نتيجه ي  در  بوده اند. 
در  دولت  و  قدرت  مسئله ي  ريشه يابي  طريق  از 
بنيان هاي فكري ماركسيسم و ارائه ي پارادايم جامعه ي 
دموكراتيك ـ اكولوژيك و مبتني بر آزادي جنسيتي، 
به كلي از آن گذار نموده است)دفاعيات پنج جلدي 
بارز  مصداق  دموكراتيك  تمدن  مانيفست  آپو  رهبر 
اين تحول فكري، ايدئولوژيك و پارادايميك است(.
احزاب سنتي كورد نيز هميشه از راه تحريف واقعيت ها 
و پخش شايعات دروغين درباره  ي رهبر آپو،  درصدد 
اين  از  و  كورد  جامعه ي  در  وي  موقعيت  تضعيف 
برآمده اند.  كورد  جامعه  ي  نوين  جنبش  تضعيف  راه 
جهت   2005 سال  در  ماكو  مردم  قيام   نمونه  به عنوان 
با  آپو  رهبر   عليه  بين المللي  توطئه  ي  محكوم كردن 
و شمار  روبه رو شد  سپاهي  نيروهاي  سركوب شديد 
دموكرات  حزب  اما  شدند؛  شهيد  و  زخمي  بسياري 
نداشت  را  مسئله  اين  قبول  توان  ايران كه  كوردستان 
رهبر خود  به عنوان  را  آپو  رهبر  كه شرق كوردستان 
قبول نمايد، اين قيام را نارضايي خلق ماكو از كمبود 
نفت و مواد سوختي عنوان نمود. رهبران سنتي كورد 
با وجود رنج هاي فراواني كه در مبارزات مردم كورد 
اما  شده اند،  شهيد  راه  اين  در  بيشترشان  و  كشيده اند 
جامعه ي  به  نويني  فكري  نظام  ارائه ي  با  نتوانسته اند 
كورد و ايجاد سازماندهي دموكراتيك مبتني بر آن، 
تداوم و استمرار مبارزه را تضمين نمايند. آنان خود به 
دليل عدم گذار از ذهنيت قدرت گرايي، نتوانسته اند از 
جاي گرفتن احزاب خود در ساختار قدرت جلوگيري 
نموده و مانع از تداوم مناسبات قدرت در روابط ميان 
و  جامعه  بر  حاكميت  ذهنيت  شوند.  جامعه  و  حزب 
پارادايم  مي گيرد.  نشأت  مسئله  اين  از  انحصارطلبي 

جامعه ي دموكراتيك ـ اكولوژيك و مبتني بر آزادي 
نيروهاي  همه ي  اراده مند نمودن  مبناي  بر  كه  جنسيتي 
رهبر  كه  اهميتي  همچنين  و  است  استوار  اجتماعي 
خلقي  رهبريت  يك  عنوان  به  مردم  نيروي  به  آپو 
داده است، نقطه ي اصلي تضاد ميان شيوه ي رهبريت 
سنتي و رهبريت دموكراتيك رهبر آپو است. احزاب 
سنتي در راستاي تداوم سياست هاي خود در جامعه ي 
اين شيوه ي رهبريت مخالفت نموده و سعي  با  كورد 
در ساختن وجهه اي غيردموكراتيك و استالينيستي از 
رهبر آپو دارند. در حالي كه در يك ساختار سازماني 
مدير  و  كارآمد  كادرهاي  هرگز  غيردموكراتيك 
سنتي  احزاب  »آيا  اينكه  مقايسه ي  نمي يابند،  پرورش 
توانسته اند كادرهاي كارآمد، مستقل و مدير پرورش 
دهند يا جنبش رهبر آپو؟« را به مردم واگذار مي كنيم.

شيوه ي  و  آپو  رهبر  با  كالسيك  احزاب  مخالفت 
رهبريت وي، به عدم اعتماد به نفس آنان و بي اعتقاديشان 
به »امكان بروز رهبريتي نيرومند، داراي ايده و سازمان 
و  كورد  مردم  ميان  از  جامعه  و  انسان  آزاد سازي 
عدم  اين  امروزه  برمي  گردد.  خاك«  و  آب  اين  از 
اعتمادبه نفس به ويژه در شرايط خأل رهبري موجود در 
اين احزاب كه ديگر حتي نمي توان از وجود رهبريتي 
است. بسيار چشمگير  آنان دم زد،  ميان  نيز در  سنتي 
كه  تفكر  اين  اشاعه ي  با  همچنين  سنتي  احزاب 
لزومي  كورد  مردم  مبارزات  براي  ايدئولوژي 
رهبريت  جلوه دادن  غيرمشروع  درصدد  ندارد، 
ايده ي  هستند.  آپو  رهبر  رهبريت  به ويژه  و  فكري 
كوردستان،  در  مبارزه  براي  ايدئولوژي  لزوم  عدم 
جامعه  در  انفعال  ايدئولوژي  اشاعه ي  جز  نتيجه اي 
پي  در  احزاب  اين  داشت.  نخواهد  و  نداشته  دربر 
سياسي«  »پراگماتيسم  گفتمان  به  مشروعيت بخشيدن 
هستند كه در روابط قدرت موجود بين احزاب كورد 
نتيجه اي جز  ايراني  اپوزيسيون  و همچنين  با دولت ها 
كورد  احزاب  جانب  از  ديگران  شرايط  همه ي  قبول 
است.  نداشته  دربر  سياسي«  »همخوابگي  اين  در 
از  بخشي  سنتي  احزاب  جانب  از  آپو  رهبر  به  حمله 
پژاك  جلوه دادن  بي هويت   راستاي  در  آنان  سياست 
اين  است.  پكك  و  پژاك  يكسان نمايي  پروسه ي  در 
جنگ  مراكز  عملكردهاي  تقويت  از  به غير  سياست، 
داشت. نخواهد  دربر  نتيجه اي  كوردستان  در  ويژه 

يكي از مواردي كه مراكز جنگ ويژه سعي در استفاده 
تحريف  دارند،  پژاك  تروريزه كردن  جهت  آن  از 
چارچوب  در  آن  تعريف  و  مشروع  دفاع  مسئله ي 
حاكم  دولت هاي  است.  خشونت  و  مسلحانه  جنگ 
بر كوردستان هميشه با سياست هاي خشونت بار خود، 
مردم كوردستان را وادار به »دفاع از خود« نموده اند. 

3ـاصلدفاعمشروعوتحريفاتمركزجنگ
ويژهدربارهيآن:
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ديدگاه امنيتي نسبت به مسئله ي كورد باعث گشته تا 
اين دولت ها با تجزيه طلب خواندن كوردها هميشه با 
به طوري  كنند؛  برخورد  آن ها  با  امنيتي  نظامي ـ  زبان 
كه از ديدگاه مردم كوردستان دولت هميشه مساوي 
بوده است با نظامي گري، اعدام، شكنجه و سركوب. 
پافشاري  به دنبال  همواره  كوردستان  مردم  قيام هاي 
دولت ها بر تداوم اين نوع ديدگاه  و برخوردها روي 
داده است. دولت ـ ملت ها با ارائه ي تعريف خاص خود 
پروسه ي  در  سياست  و  فرهنگ، خشونت  حقوق،  از 
استيالي  و  جامعه  هموژن سازي)يكدست سازي( 
كامل دولت بر آن، هر نوع رويكرد دفاعي جامعه را 
نام  تروريستي  و  تجزيه طلبانه  نامشروع،  غيرحقوقي، 
به شدت در سركوب آن كوشيده اند. هدف  نهاده و 
خلع   بي دفاع،  كامال  جامعه اي  ايجاد  دولت ها،  اين 
سالح شده، مطيع و تسليم شده است. دستگاه هاي وسيع 
تبليغاتي دولت با توجيه خشونت و تجاوز دولت عليه 
جامعه، آن را به صورت امري كامال عادي و مشروع 
در  جامعه  ايستادگي  نوع  هر  مقابل،  در  و  داده  جلوه 
ترور  و  توحش  را خشونت،  تجاوزات  نوع  اين  برابر 
ناميده و لزوم ريشه كن كردن آن را مطرح نموده اند. 
ذهنيتي  ايجاد  تبليغي اي  جو  چنين  ايجاد  از  هدف 
است كه بر طبق آن جامعه ي در حال دفاع، جامعه اي 
و  تسليم شده  جامعه ي  و  ناامن  و  غيرمتمدن  وحشي، 
بي دفاع جامعه اي امن تعريف مي شود. يكسان انگاري 
بر  كه  است  گفتماني  دولت،  كامل  سلطه ي  با  امنيت 
آن  سركوب هاي  و  دولت  نظامي  حضور  آن  طبق 
مي گردد.  مشروع  تسليم ناپذير،  ناامِن  جامعه ي  در 
در  امنيت  ايجاد  بهانه ي  به  ايران  بر  حاكم  نظام هاي 
كرده اند.  مبدل  نظامي  دژ  يك  به  را  آن  كوردستان 
ماهيتي  داراي  كه  اسالمي  جمهوري  ميان،  اين  در 
خشونت بارترين  است،  سركوبگر  و  نظامي  كامال 
است.  داشته  كوردستان  در  را  عملكردها 
محارب،  همچون  مختلفي  عناوين  به كاربردن  با  نظام 
و  اشرار  تجزيه طلب،  بيگانه،  عامل  ضدانقالب، 
در  را  بسياري  خشونت زاي  نهادهاي  تروريست، 
كوردستان ايجاد كرده و توسعه داده است. اطالعات، 
سپاه پاسداران، بسيج، جاش، لباس شخصي و جاسوس 
ناامن مبدل  جامعه ي كوردستان را به جامعه اي كامال 
و  ضدپژاك  پروژه ي  طرح  به دنبال  است.  نموده 
جامعه ي  عليه  نظام  ويژه، حمالت خشونت بار  جنگ 
تيم هاي  است.  داشته  چشمگيري  افزايش  كوردستان 
است.  آن  مشخص  نمونه ي  ضدپژاك،  آدم ُكشي 
به  منحصر  تنها  دولت  خشونت هاي  ديگر  طرف  از 
عرصه ي خشونت فيزيكي نبوده و مراكز جنگ ويژه 
خشونت و تجاوز در ابعاد اجتماعي، فرهنگي و سياسي 
را به اوج رسانده اند. مراكز جنگ ويژه جهت از ميان 
برداشتن سازوكارهاي دفاعي در جامعه ي كوردستان 
رواني  و  تبليغي  جنگ  آن،  تسليميت كشانيدن  به  و 
وسيعي به راه انداخته است. مي توان سياست هاي دولت 

جهت بي دفاع سازي جامعه را در چند مورد بيان نمود:

وجود  مسئله ي  كه  داشته  آن  بر  سعي  هميشه  نظام 
جنگ در كوردستان را به گردن جنبش هاي كوردي 
بياندازد. اين در حالي است كه بر همگان آشكار است 
تحميل  اسالمي  جمهوري  به كار  آغاز  همان  از  كه 
كار  دستور  در  سركوب،  و  كوردستان  در  جنگ 
فتواي جهاد  است. صدور  داشته  قرار  نظام  اين  سران 
در كوردستان از جانب خميني، نه در نتيجه ي به  نتيجه  
بود،  نرسيدن مذاكرات و آغاز جنگ در كوردستان 
بلكه بخشي از برنامه ي طرح ريزي شده جهت استحكام 
نظام و حذف مخالفان بود. جمهوري اسالمي به علت 
و  جنگ  صورت  هر  در  خود،  سركوبگري  كاراكتر 
با  رژيم  مي انداخت.  به راه  كوردستان  در  را  كشتار 
وجود جنگ افروزي هاي محرز خود، هميشه احزاب 
نظام  مي دهد.  نشان  مقصر  زمينه  اين  در  را  كوردي 
جهت توجيه ادامه ي سياست هاي خشونت بار خود در 
كوردستان، سعي مي نمايد تا فرهنگ مقاومت جامعه ي 
خشونت طلبانه ي  »خصوصيت  به نوعي  را  كوردستان 
جامعه ي كورد« بنامد. نظام جمهوري اسالمي ايران با 
انسان كورد،  ايجاد تابلوي خشونت آميز از شخصيت 
جامعه ي  عمومي  اذهان  در  كورد  جامعه ي  و  فرد  از 
با  كه  مي سازد  سربُر«  و  خون آشام  »موجودي  ايران، 
الطاف و مراحم نظام و كارگزاران آن  وجود همه ي 
انسان  اين  كوردستان،  آبادسازي  در  دولت  سعي  و 
به  دست  و  كرده  حمله  نظام  نيروهاي  به  خونخوار 
و  كنترل  ايجاد  تابلو،  اين  طبق  بر  مي زند.  خونريزي 
حاكميت بر چنين موجود خطرناكي از وظايف دولت 
است. نظام كه ادعا مي كند رسالت متمدن  سازي مردم 
بر عهده  را  از توحش  كوردستان و دورنمودن آن ها 
دارد، از به كاربردن خشونت بر عليه جامعه ي كورد در 
همه ي ابعاد و با استفاده از همه ي ابزارهاي ممكن دريغ 
نمي ورزد. ضعيفه ساختن جامعه ي كورد در واقع همان 
نظامي گري،  است.  نظام  ديدگاه  از  آن  متمدن سازي 
آسيميالسيون  جامعه،  در  خشونت زا  نهادهاي  ايجاد 
فرهنگي، اشاعه ي فحشا و اعتياد و تحميل ضعيفه شدگي 
در مناطقي از كوردستان كه جنگ مسلحانه ي چنداني 
نشانگر همه گيربودن  نداده است  برابر رژيم روي  در 
تعميم  و  كوردستان  در  دولت  خشونت زايِي  سياست  
است. كورد  مردم  همه ي  به  خشونت طلب  چهره ي 

سياست هاي سركوب گرانه ي نظام در كوردستان باعث 
مطرح شدن جنگ مسلحانه به عنوان استراتژي احزاب 
سياسي كورد شده است. نبرد مسلحانه در كوردستان 

تهاجمات  برابر  در  و  داشته  دفاعي  چارچوبي  هميشه 
برخوردار  كامل  مشروعيت  از  رژيم،  كشتارهاي  و 
است. كشتارهاي سنندج، بانه، قارنه و قالتان در مهاباد 
مقاومت  كامل  مشروعيت  ديگر،  بسيار  نمونه هاي  و 
مسلحانه ي احزاب سياسي و مردم كوردستان را نشان 
مسلحانه  نبرد  مشروعيت،  مبحث  از  خارج  مي دهد. 
و  بحث  قابل  مبارزاتي«  استراتژي  و  »مشي  به عنوان 
مسلحانه  نبرد  و  رهايي بخش  جنگ هاي  است.  انتقاد 
عليه تجاوز دولت هاي استعمارگر در نيمه ي دوم قرن 
جوامع  و  ملل  بين  در  استراتژي  يك  به عنوان  بيستم 
كه  آنچه  است.  بوده  مطرح  ستم  تحت  و  فرودست 
اين مشي و استراتژي را انتقادپذير مي سازد، اين است 
غايي  هدف  مسلحانه،  مبارزه ي  روند  در  احزاب  كه 
خود را تشكيل ساختار حكومتي و دولتي خاص خود 
قرار داده اند. در فرآيند نبرد مسلحانه، احزاب خود به 
نهادهاي تمركز قدرت تبديل گشته و به صورت بخشي 
از ساختار قدرت در جامعه عمل مي نمايند. از طرفي 
روابط حزب  و جامعه به رابطه ي قدرت  مبدل گشته و 
از ميزان فعال شدن همه ي سازوكارهاي جامعه جهت 
به   سياسي،  احزاب  مي شود.  كاسته  آزادي  به  رسيدن 
نحوي ايفاي نقش دولت را هدف خود قرار داده و در 
اين راستا ذهنيت قدرت پروري در جامعه را نهادينه تر 
يكدست سازي  براي  تالش  مركز گرايي،  مي نمايند. 
فرهنگي، مردساالري، پيرساالري و... به شكل بخشي 
جدايي ناپذير از تأثير اين احزاب در جامعه درمي آيد. 
انحصارطلبي و رقابت هاي قدرت مدارانه به بخشي از 
فرهنگ اين احزاب تبديل مي گردد. تجارب موجود 
در سطح دنيا نشان داده اند كه پيروزي احزابي كه بر 
نموده اند،  مبارزه  رهايي بخش  مسلحانه ي  نبرد  مبناي 
نتيجه اي جز بازتوليد دولت ـ ملت و تكرار مصائب دربر 
بازتوليد دولت و تغيير  با  نداشته است. آزادي جامعه 
صرف در افراد و گروه هاي حاكم ممكن نمي گردد. 
فعاليت  كه  مي شود  منتج  جامعه  آزادي  به  مبارزه اي 
همه ي سازوكارهاي دموكراتيك جامعه و ايفاي نقش 
ايجاد  به  منجر  اجتماعي،  گروه هاي  و  اقشار  همه ي 
سيستمي دموكراتيك و غيرمركزي در همان مراحل 
جامعه  خود  دست  به  جامعه  آزادي  گردد.  مبارزه 
هرگز منجر به ايجاد دوباره ي دولت و سازوكارهاي 
كنفدراليسم  شد.  نخواهد  آن  مخرب  و  اشغالگر 
از اين لحاظ هم نوع مبارزه و هم نوع  دموكراتيك، 
مي نمايد.  مشخص  را  آزاد  جامعه ي  مديريت  سيستم 
نبرد  اگر  كه  است  اين  مي شود  مطرح  كه  سوالي 
جهت  مناسبي  استراتژي  رهايي بخش  مسلحانه ي 
مبارزه  روند  در  پس  نيست  جامعه  آزادسازي 
در  آزادي خواهي  مبارزه ي  جامعه،  آزادي  براي 
خشونت بار  حمالت  و  سركوب  قتل عام،  برابر 
شده  متوسل  استراتژي  كدامين  به  بايستي  دولت، 
نمايد؟ استفاده  دفاع  براي  مكانيسم هايي  چه  از  و 
از آنجايي كه هدف دولت از اعمال خشونت و سركوب، 

الف(خشونتطلبنشاندادنجامعهومردم
كوردستان

ب(جنگمسلحانه
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به زانو درآوردن و به تسليميت كشانيدن)ضعيفه سازي( 
مختلف  بخش هاي  و  ذاتي جامعه  دفاع  است،  جامعه 
و  اراده  حفظ  براي  سازوكار  طبيعي ترين  آن 
ايجاد  مشروع،  دفاع  است.  خويش  موجوديت 
خشونت  برابر  در  ذاتي  دفاع  سازماندهي  و  دانش 
سياست  مشروع،  دفاع  است.  دولت  سركوب گرانه ي 
دفاعي  استراتژي  و  دموكراتيك  جامعه ي  امنيتي 
نمادي  است كه  نام دولت  نهادي تحت  برابر  در  آن 
مي باشد. جامعه  عليه  تجاوز  و  خشونت  تمركز  از 

دفاع مشروع در تعاريف جهاني حقوق نيز براي ملل، 
جوامع و حتي فردي كه در معرض خشونت، تجاوز 
به عنوان حقي مسلم و  قرار دارد،  نابودي  به  تهديد  و 
مشروع شناخته شده است. با اين وجود، دفاع مشروع 
مشروعيتي فراتر از حقوق داشته و بيشتر از يك »حق« 
موجود  هيچ  طبيعت،  در  است.  طبيعي«  »اصل  يك 
جاندار و ارگانيسمي كه بدون وسيله ي دفاعي و فاقد 
نمي شود.  يافت  باشد،  واكنش دفاعي در مواقع خطر 
براي جوامع  اين حق  پيدايش دولت ـ  ملت ها  تا زمان 
اندازه ي  به  بود.  شده  شناخته  اجتماعي  گروه هاي  و 
از  تاريخي  فتوحات،  و  تجاوزات  ارتش ها،  تاريخ 
ملت ها  دولت  ـ  دارد.  وجود  نيز  جوامع  مقاومت 
جهت سلطه ي كامل بر جامعه هر نوع واكنش دفاعي 
سركوب  ترور  و  ناامني  خشونت،  عنوان  تحت  را 
مي نمايند. به همين دليل از آغاز تاريخ بشريت تاكنون 
و  ملت   دولت ـ   پيدايش  به اندازه ي  دوره اي  هيچ  در 
به خصوص قرن بيستم، موجوديت جوامع و هويت و 
فرهنگ آنها در معرض تهديد و نابودي نبوده است.
خشونت و تجاوز دولت در جامعه تنها در بعد خشونت 
مستقيم فيزيكي و نظامي نبوده و بلكه در همه ي ابعاد 
اقدام  اقتصادي، دولت  اجتماعي، فرهنگي، سياسي و 
به اعمال خشونت مي  نمايد. بر اين مبنا دفاع مشروع، 
جامعه  كه  است  زمينه هايي  همه ي  در  جامعه  از  دفاع 
است.  گرفته  قرار  تجاوز  و  خشونت  اعمال  مورد 
است.  مشروع  دفاع  ابعاد  از  يكي  تنها  نظامي،  دفاع 
نظامي،  سركوب  و  كشتار  كه  شرايطي  در  طبيعتا 
دفاع  باشد،  جامعه  با  برخورد  در  دولت  اصلي  زبان 
وجود  مي گردد.  مطرح  بيشتر  نيز  نظامي  زمينه  ي  در 
دفاع  و  كوردستان  در  نظامي  بعد  در  مشروع  دفاع 
عملكرد  و  دولت  امنيتي  ديدگاه   نتيجه ي  گرياليي، 
سركوبگرانه ي آن است. در برابر ذهنيت دولت ـ ملتي 
كه قاضي محمد را علي رغم نجنگيدن به دار آويخت 
و دكتر قاسملو را بر سر ميز مذاكره به شهادت رساند، 
مردم كوردستان يك  براي  مشروع«  »دفاع  استراتژي 
مبناي  بر  فلسفه ي دفاع مشروع  امر گريزناپذير است. 
دولت  جامعه ـ  رابطه ي  در  خشونت  برداشتن  ميان  از 
دفاع  استراتژي  است.  جامعه  سطح  در  همچنين  و 
اينكه  به  نظر  نبوده و  تهاجمي  استراتژي  مشروع يك 
جامعه  در  قدرت  روابط  و  نهادها  تضعيف  به  منجر 
قدرت  و  بازتوليد خشونت  به  منجر  هرگز  مي گردد، 

دفاع  نمي گردد.  خاص  نهادهاي  در  آن ها  تمركز  و 
برابر  در  جامعه  تسليم ناپذيري  استراتژي  مشروع، 
قدرت مندان  برابر  در  قدرت  قربانيان  و همه ي  دولت 
و نهادهاي قدرت است. طبق استراتژي دفاع مشروع، 
يك  فرهنگ،  يك  خلق،  يك  مبارز،  جنبش  يك 
باشد هرگز  نيرومند  اندازه كه  جنس و يك نسل هر 
كه  هم  قدر  هرچه  و  نمي پردازد  تهاجم  و  فشار  به 
ضعيف باشد، هرگز تسليميت را قبول نخواهد نمود.
پژاك، بر مبناي اين نگرش، استراتژي نبرد مسلحانه ي 
گذار  آن  از  داده،  قرار  انتقاد  مورد  را  رهايي بخش 
اصل  به عنوان  را  مشروع  دفاع  استراتژي  و  نموده 
مبارزاتي خود قبول نموده است. با وجود اين، مراكز 
حمالت  در  اسالمي  جمهوري  نظام  ويژه ي  جنگ 
تبليغي وسيعي مصرانه سعي دارند دفاع مشروع پژاك 
را نبرد مسلحانه جلوه دهند. مراكز جنگ ويژه ي نظام 
با يكسان نمايي دفاع مشروع و جنگ مسلحانه، با دادن 
دفاعي  نبرد  به  خشونت طلبانه  و  تهاجمي  وجهه اي 
گريال، درصدد است آن را تروريزه نموده و سركوب 
و كشتار را مشروع نمايند. از طرف ديگر نظام قصد 
دارد بدين وسيله وجهه اي كامال نظامي به جنبش نوين 
مردم كوردستان بخشيده و بهانه اي براي هرچه  بيشتر 
مليتاريزه كردن كوردستان به وجود بياورد. نمونه هايي 
گسترده ي  عمليات هاي  نظام  مليتاريستي  اقدامات  از 
كه  است  توپخانه اي  و  برون مرزي  حمالت  نظامي، 
به كرات عليه پژاك صورت گرفته اند. رژيم در طي 
امنيتي  نظامي ـ  نيروهاي  دارد  سعي  وسيعي  تبليغات 
و  شناسانده  واقع شده  حمله  مورد  و  معصوم  را  خود 
نبرد  به  دفاعي  چارچوب  در  كه  را  گريال  نيروهاي 
امنيت  برهم زننده ي  و  آشوبگر  متهاجم،  مي پردازند، 
از  تا  است  درصدد  ويژه  جنگ  مراكز  دهد.  جلوه 
يك طرف با گسترش  دادن ناسيوناليسم در ميان مردم 
ايران،و از طرف ديگر با تحريك افكار عمومي ايران 
كوردستان،  در  مشروع  دفاع  نبرد  و  پژاك  برابر  در 
كوردستان  در  خود  كشتار  به  اجتماعي  مشروعيتي 
بدهد. اين مسئله باعث شكاف ميان جامعه ي كورد و 
ديگر جوامع ايران به خصوص جامعه ي فارس گشته و 
با مشروعيت بخشيدن به مليتاريسم رژيم در كل ايران، 
در تداوم نظام و سياست هاي سركوبگرانه اش در ايران 
دولت  تاكنون  بسيار،  تأسف  با  مي نمايد.  نقش  ايفاي 
در اين زمينه موفق عمل نموده است. ناسيوناليست هاي 
فارس خارج از كشور در تشديد اين امر نقش عمده اي 
را ايفا مي نمايند. تا جايي كه گاه برخي از آناني كه 
شهرهاي  در  خود  دموكراتيك  مطالبات  به خاطر 
اطالعات سركوب  و  پاسداران  سپاه  به دست  مركزي 
دچارشدن  و  ويژه  جنگ  تأثيرات  علت  به  مي شوند، 
گفتمان  چرخه ي  در  ماندن  و  ناسيوناليسم  بيماري  به 
سركوبگر  نيروهاي  وجود  ارضي«،  تماميت  »حفظ 
موجه  را  كوردستان  در  آنان  خشونت بار  اقدامات  و 
معتقدند  مخالفين  از  بعضي  كه  به گونه اي  مي دانند. 

كه جهت فرصت ندادن به كوردها براي »تجزيه طلبي« 
ارضي  تماميت  حافظان  به خصوص  و  رژيم  به  نبايد 
ايران يعني »سپاه پاسداران« فشار آورد. اين در حالي 
ايران  كل  مليتاريزه كردن  مرحله ي  نظام،  كه  است 
سركوبگرانه ي  سياست هاي  موفقيت  به  منوط  را 
بارها  كه  همان طور  مي داند.  كوردستان  در  خود 
كوردستان  لحاظ،  اين  از  است  نموده  اعالن  پژاك 
رژيم  موفقيت  و  بوده  ايران  تمام  از  ميكرومدلي 
بسيار  حمالت  كوردستان،  مردم  سركوب  امر  در 
عليه  بر  ايران  همه ي  در  را  كودتاواري  و  گسترده 
داشت.  خواهد  به دنبال  دموكراسي خواهي،  هرگونه 
در حالي كه پژاك هرگز در برنامه ي مبارزاتي خود 
نداده است، تزريق  مبنا قرار  تغيير مرزهاي سياسي را 
ناسيوناليسم به اذهان مردم و ايجاد پارانوياي تجزيه ي 
ويژه  جنگ  فعاليت هاي  از  بخشي  جامعه،  در  ايران 
از  ممانعت  و  ايران  مردم  ميان  در  نفاق  ايجاد  جهت 
است)اپوزيسيون  دموكراتيك  مبارزات  پيشرفت 
بسياري  در  نيز  كشور  از  خارج  رسانه هاي  و  ايراني 
موارد همين نقش را ايفا مي كنند(. نظام از طرف ديگر 
با جنگ مسلحانه، سعي  با يكسان نمايي دفاع مشروع 
به مردم كوردستان بدهد  پيام را  در آن دارد كه اين 
از سياست سنتي كورد  نيز بخشي  كه سياست پژاك 
نتايج  به  ادامه ي مشي ديگر احزاب،  با  بوده و پژاك 
مشابه آن ها دست مي يابد. نظام به اين شكل مي خواهد 
از  را  كوردستان  نوين  جنبش  پيروزي  به  مردم  اميد 
ميان برده و مانع از پيوستن آن ها به جنبش و اصرار در 
مبارزه شود. از طرف ديگر نظام با يكسان نمايي دفاع 
مبارزاتي جامعه ي  مباحث  با جنگ مسلحانه،  مشروع 
نموده  محدود  نظامي  مسائل  به  صرفا  را  كوردستان 
نظامي  صرفا  حركتي  پژاك  كه  تابلو  اين  ايجاد  با  و 
است، درصدد است تا مانع از تأثيرات فكري و سياسي 
تغييراتي كه پژاك  پژاك در عرصه ي جامعه شده و 
آزادي خواهي  مبارزه ي  گفتمان   و  ايده  پارادايم،  در 
ابزار  درنيايد.  اجرا  مرحله ي  به   نموده  مطرح  كورد 
از  اعم  رسانه ها  تبليغاتي،  جنگ  اين  در  رژيم  اصلي 
اقماري)منظور  رسانه هاي  نظام،  رسمي  رسانه هاي 
و  وبالگ  به خصوص  نظام  غيررسمي  رسانه هاي 
سايت هاي اينترنتي است كه به سفارش سپاه پاسداران 
و وزارت اطالعات ساخته شده اند(، رسانه هاي خارج  
هر  رژيم،  مي باشند.  ويژه  جنگ  عمال  و  كشور  از 
خود  رسمي  رسانه هاي  در  را  گريال  دفاعي  واكنش 
به شدت تحريف نموده، با به جريان انداختن رسانه هاي 
اقماري آن را تقويت نموده و با مورد بحث قرار دادن 
در سطح  را  آن  از كشور  رسانه هاي خارج  در  آن ها 
جهاني مطرح  مي كند. به عنوان نمونه صداي آمريكا و 
راديو فردا، در حالي كه تمامي گفته ها و اخبار منابع 
اما  ايراني را دروغ پردازي و غيرقابل استناد مي دانند، 
در امر اطالع رساني در زمينه ي پژاك تنها رسانه هاي 
در  اين  مي دهند.  قرار  منبع  را  ايران  دولت  رسمي 
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هرگز  رسانه ها  اين  موارد  ساير  در  كه  است  حالي 
حمالت  و  رژيم  سركوبگر  نيروهاي  اقدامات  از 
واكنش  باعث  كه  عواملي  و  كوردستان  به  آن ها 
نمي آورند. ميان  به  سخني  مي شود،  گريال  تدافعي 

 .
پژاك همواره مدافع فعاليت ها و مبارزات مدني بوده 
و از آن پشتيباني نموده است. در شرايطي كه استبداد 
مدني  مبارزه ي  هرگونه  امكان  نظام،  كودتاگري  و 
نهادهاي  بر  را  نفس كشيدن  راه  و  برداشته  ميان  از  را 
مستقل مدني بسته است، دفاع مشروع در واقع دفاع از 
مليتاريسم محسوب مي شود.  برابر  در  مدني  مبارزات 
اين افراد وابسته به نظام، خود در نتيجه ي سركوبي كه 
رژيم بر عليه نهادهاي مدني اعمال نموده و در نتيجه ي 
ايجاد  مدني  مستقل  فعالين  دستگيري  از  كه  خأليي 
كرده و همچنين در اثر كادرسازي مراكز جنگ ويژه 
در عرصه ي جامعه ي مدني به ميدان آمده اند. به عنوان 
از  ناشي  خأل  در  زارعي  مختار  و  نمكي  آزاد  نمونه 
فوت مهندس بهاء الدين ادب سربرآورده اند و اجالل 
قوامي در خأل ناشي از دستگيري آقاي محمدصديق 
و  سركوب  با  نظام  است.  آمده  ميدان  به  كبودوند 
از  افرادي  دادن  نفوذ  و  مدني  نهادهاي  منفعل سازي 
اين دست، اين نهادها را كامال در راستاي منافع خود 
به كار مي گيرد. به دنبال فوت مهندس بهاء الدين ادب، 
جبهه ي متحد كورد در برابر هيچ يك از سياست هاي 
است.  ننموده  موضع  اعالن  نظام،  سركوب گرانه ي 
با  نمكي  آزاد  و  زارعي  مختار  همچون  اشخاصي 
متحد  جبهه ي  مركزي  كميته ي  اعضاي  امضاي 
گريالهاي  دفاعي  واكنش  محكوم كردن  به  كورد، 
پژاك پرداخته و همه ي سياست هاي خشونت بار نظام 
حقوق  سازمان  مي نمايند.  توجيه  و  گرفته  ناديده  را 

به دنبال  بود،  فعال  سازماني  قبال  كه  كوردستان  بشر 
دستگيري آقاي محمدصديق كبودوند، منفعل گشت. 
اجالل قوامي تحت نام سخنگوي اين سازمان، عمليات 
دفاعي گريال را تروريسم قلمداد نموده است؛ اين در 
حالي است كه يك نهاد حقوق بشري به دنبال تحقيقات 
مفصل در مسائل در مورد آن ها اظهار نظر مي نمايد. 
اجالل قوامي اگر عمليات گريال را تروريستي مي داند، 
چگونه است كه در مقابل استفاده ي نظام از شيوه هاي 
مسموم  و  پژاك  عليه  بر  غيرانساني  و  غيرحقوقي 
داالهو  منطقه ي  در  پژاك  اعضاي  از  تن  پنج  نمودن 
ننمود؟  اعتراضي  مثله كردن جنازه ي آنها هيچ گونه  و 
بشر  حقوق  نقض  را  اقدامي  چنين  قوامي  اجالل  آيا 
نمي داند و يا اينكه اين نهاد از مسئله ي دفاع از حقوق 
داده  موضع  تغيير  نظام  سياست هاي  از  دفاع  به  بشر 
است؟ اين افراد همچنين در چارچوب تروريزه نمودن 
تحريف  و  اذهان  در  انحراف  در  سعي  مشروع  دفاع 
در  مهاباد  بمب گذاري  مثال  به عنوان  دارند.  واقعيات 
اقدامي  روشن  بسيار  به طور  كه   1389  /6  /31 تاريخ 
از جانب  بود، مصرانه  از جانب گروه هاي ضدپژاك 
اين اشخاص به پژاك نسبت داده مي شود. اين عوامل 
سعي  ويژه،  جنگ  امور  در  وظايف شان  راستاي  در 
سياسي  زندانيان  اعدام  در  نظام  جلوه دادن  محق  در 
عنوان  را تحت  پژاكي  سياسي  زندانيان  رژيم،  دارند. 
تروريسم و اقدام عليه امنيت ملي اعدام مي نمايد؛ اين 
افراد با تأكيد بر اقداماتي كه رژيم به زندانيان سياسي 
مي دهد.  جلوه  قانوني  را  آن ها  اعدام  مي دهد،  نسبت 
بمب صوتي  انفجار يك  از  نمكي  آزاد  مثال  به عنون 
در ميدان آزادي شهر سنندج و سقط جنين يك زن 
كه  است  اتهامي  اتهام  اين  مي گويد؛  سخن  حامله 
در  و  ساخته  لطيفي  حبيب اهلل  براي  اطالعات  وزارت 
اين  است.  كرده  تاكيد  وي  اعدام  لزوم  بر  راستا  اين 
وجود  هرگز  حامله اي  زن  چنين  كه  است  حالي  در 
جانب  از  مسئله اي  چنين  است. طرح  نداشته  خارجي 
اعدام  خطر  كه  شرايطي  در  به خصوص  نمكي  آزاد 
است. معني دار  بسيار  دارد،  وجود  لطيفي  حبيب اهلل 

جلوه دادن  مدني   با  همچنين  ويژه  جنگ  عوامل 
تروريزه كردن  در  سعي  نظام،  سركوبگر  نهادهاي 
برابر  در  دفاعي  اقدام  هرگونه  غيرمشروع نمودن  و 
حاجي  ولي  كشته شدن  نمونه  به عنوان  دارند.  را  آنها 
قلي زاده دادستان دادگاه انقالب شهر خوي، از جانب 
كشور  از  خارج  رسانه هاي  همچنين  و  عوامل  اين 
دادگاه  مي شود.  شناخته  تروريستي  عملي  به عنوان 
بلكه  نبوده  مدني  حقوقي ـ  نهادي  اسالمي  انقالب 
جهت  دستگاهي  و  سركوبگر  و  نظامي  كامال  نهادي 
اعدام و سركوب مخالفين نظام است. مردم كوردستان 
كشتار  در  را  خلخالي  اقدامات صادق  هرگز  ايران  و 
مخالفين نظام، از ياد نخواهند برد. دادگاه هاي انقالب 
اسالمي هنوز هم يكي از بزرگ ترين مراكز سركوب 

دادستان هاي  و  قضات  هستند.  مخالفين  اعدام  و 
از طرف بخش هاي سركوب گر  انقالب،  دادگاه هاي 
در  مي شوند.  منصوب  آنجا  در  نظامي  ايدئولوژيك ـ 
بر  را  نقش شكنجه گر  قاضي  تاكنون  دادگاه  كدامين 
موارد  در  كه  است  درحالي  اين  است؟!  داشته  عهده 
زيادي دادستان ها و قضات دادگاه انقالب، خود نقش 
ولي  دارند.  عهده  بر  را  اعتراف گيرنده  و  شكنجه گر 
سپاهي  فرمانده ي  يك  به عنوان  نيز  قلي زاده  حاجي 
كوردستان  در  جنايت  بيست سال  از  بيش  سابقه ي  با 
و  منصوب  انقالب  دادگاه  دادستاني  به  آذربايجان  و 
و  بيگناه  است.  بوده  بسياري  اعدام  مسئول  آنجا  در 
آن،  جنايتكاران  و  انقالب  دادگاه  دادن  جلوه  مدني 
جنگ  مراكز  با  عوامل  اين  همكاري  بر  كاملي  دليل 
بر آن تكيه  اين عوامل  ويژه است. مورد ديگري كه 
نيروهاي  با  درگيري  در  پژاك  محكوم نمودن  دارند، 
اصلي  هدف  هرگز  انتظامي  نيروهاي  است.  انتظامي 
گريالهاي پژاك نبوده اند. اما بايد دانست كه نيروي 
سياست هاي سركوبگرانه ي  در  بزرگي  نقش  انتظامي 
نظام در كوردستان بازي مي كند. قتل عام كاسبكاران 
مرزي، اشاعه ي فساد اخالقي در جامعه ي كوردستان 
به ويژه در مناطق روستايي، كمك به سپاه پاسداران و 
اطالعات در امر جاسوس سازي و همچنين استفاده ي 
وسيع سپاه پاسداران و اطالعات از پايگاه هاي نيروي 
آن  از  پژاك  گريالهاي  به  حمله  جهت  انتظامي 
جمله اند. در همين راستا اخيرا معاون وزير كشور پس 
سنندج،  شهر  در  ضدپژاك  ويژه ي  اكيپ  تشكيل  از 
سطح  در  تا  داده  دستور  شهر  اين  انتظامي  نيروي  به 
انتظامي  نيروي  بنمايد.  اكيپ همكاري  اين  با  وسيعي 
در  وظيفه  سربازان  گرفتن  به كار  با  پاسداران  سپاه  و 
به دنبال  و  داده  كشتن  به  را  آنان  پژاك  عليه  جنگ 
نهادهاي  برخي  ويژه)به ويژه  جنگ  عوامل  آن، 
به عنوان  را  مسئله  اين  بشري(  حقوق  و  مدني  به ظاهر 
به  پژاك  تروريستي بودن  و  خشونت طلبي  بر  دليلي 
افراد،  اين  اگر  كه  است  حالي  در  اين  مي برند.  كار 
مي دانند،   كورد  بشري  حقوق  و  مدني  فعال  را  خود 
به كارگيري  پژاك،  محكوم نمودن  به جاي  بايد 
سياست هاي  در  رژيم  جانب  از  وظيفه  سربازان 
دادن  به  كشتن  و  كوردستان  در  سركوبگرانه ي خود 
آن ها را محكوم نموده و از جوانان بخواهند كه طي 
به سربازي  رفتن  از  دموكراتيك  مدني  نافرماني  يك 
والدين  از  و  كرده  خودداري  سركوبگر  نظام  براي 
فرزندانشان  نظام  نگذارند  بخواهند كه  ايراني  جوانان 
را براي جنگ و سركوب به كوردستان گسيل دارد.
اتحاديه ي ميهني و حزب دموكرات كوردستان عراق 
اسالمي  جمهوري  با  همكاري هايشان  راستاي  در 
مردم  عليه  نظام  ويژه ي  جنگ  در  جاي گرفتن  با  و 
دفاع  اصل  از  مشروعيت زدايي  در  سعي  كوردستان، 
اين  دارند.  پژاك  تدافعي  واكنش هاي  و  مشروع 

مراكزجنگويژهبااستفادهازعوامل
روزنامهنگار، عنوان تحت را آنها كه خود
در بشري حقوق فعال و مدني فعال
بسياري سعي ميكنند، تحميل جامعه
جنگ و مشروع دفاع يکساننمايي در
مينمايد. پژاك تروريزهكردن و مسلحانه
استراتژي و پژاك نهتنها عوامل اين
مردم مقاومت نوع هر بلکه مشروع دفاع
جلوه غيرمشروع را تاريخ در كوردستان
مسئله اين مطرحكردن با آنان ميدهند.
پيشرفت از مانع تدافعي واكنشهاي كه
مبارزهيمدنيشدهوعرصهرابرنهادهاي
فريبکاري طي ميكند، تنگ مدني
و تسليميتكشانيدن به در سعي بزرگي
دارند كوردستان جامعهي بيارادهسازي
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احزاب هميشه سعي دارند با به ميان كشيدن مسئله ي 
منافع حكومت اقليمي كوردستان و به خطر افتادن اين 
منافع در صورت ادامه ي مبارزه از جانب جنبش هاي 
بخش هاي ديگر كوردستان، حساسيت افكار عمومي 
جنوب كوردستان را بر عليه اين جنبش ها برانگيخته و 
تبادالت و همكاري هاي خود با دولت هاي سركوبگر 
تبليغات  اين  سازند.  موجه  جنبش ها  اين  برعليه  را 
مشروع  دفاع  فعاليت هاي  مورد  در  جنوب  احزاب 
به علت هوشياري مردم جنوب كوردستان و  پژاك، 
عملكردهاي حكومت  نوع  اين  از  كه  تلخي  تجارب 
است.  انجاميده  شكست  به  دارند،  كوردستان  اقليمي 
حمالت  امر  در  را  پژاك  دارند  سعي  احزاب  اين 
توپخانه اي سپاه پاسداران به جنوب كوردستان مقصر 
است كه هدف جمهوري  حالي  در  اين  دهند.  جلوه 
اشغال گرانه ي  سياست هاي  حمالت،  اين  از  اسالمي 
است.  عراق  و  كوردستان  جنوب  در  وسيعي  بسيار 
جالب آنكه در ديدارهاي جمهوري اسالمي با مقامات 
اين  در  پژاك  جلوه دادن  مقصر  اقليمي،  حكومت 
حمالت، صريحا از آنان خواسته شده است. اتحاديه ي 
ميهني كوردستان در سال 2008 براي مردم آواره اي 
در  بودند،  گريخته   ايران  توپخانه اي  حمالت  از  كه 
نزديكي شهرك سنگه سه ر از توابع جنوب كوردستان، 
جلسه اي تشكيل داد كه در آن يك گروه سه  نفره از 
عليه  بر  خواستند  مردم  از  اطالعات  وزارت  مسئولين 
پژاك تظاهرات نموده و از پژاك  بخواهند كه خاك 
صورت،  اين  در  گويد؛  ترك  را  كوردستان  جنوب 
كرد.  خواهند  مردم  به  زيادي  مادي  كمك هاي  آنها 
پژاك در روستاهاي خود  اين جلسه وجود  مردم در 
خواندند  متجاوزانه  را  اين حمالت  و  نموده  انكار  را 
كردند)اظهاراتي  رد  را  ايران  مادي  كمك هاي  و 
اقليمي  حكومت  و  ايران  ضد  بر  منطقه  مردم  كه 
به شكل تصويري موجود است(. كوردستان داشته اند 
مقامات احزاب جنوب و حكومت اقليمي كوردستان، 
با يكسان نمايي دفاع مشروع پژاك با جنگ مسلحانه 
دعوت هاي  در  مسلحانه،  جنگ  بيهوده شمردن  و 
خود«  از  »دفاع  از  كه  مي خواهند  پژاك  از  پياپي 
سرنوشت  به  كمپ نشيني  قبول  با  و  برداشته  دست 
احزاب سنتي شرق كوردستان تن دردهد. محكوميت 
حكومت  جانب  از  حالي  در  مشروع  دفاع  مسئله ي 
كوردستان  شرق  احزاب  كه  مي شود  مطرح  اقليمي 
نموده اند،  اختيار  را  كمپ نشيني  آنها  فشار  تحت  كه 
تروريست هاي  دست وپابسته ي  صيد  به صورت 

بدين  از آنان  جمهوري اسالمي درآمده و صدها تن 
شيوه شهيد شدند. حكومت اقليمي كوردستان امكان 
»دفاع از خود« را از آنان سلب نمود و خود نيز هرگز 
نكرد؛  مسئوليت  احساس  آنان  از  حفاظت  مقابل  در 
دستگيرشدگان  و  نشدند  دستگير  هرگز  تروريست ها 
شدند. بازگردانده  اسالمي  جمهوري  به  اكرام  با  نيز 
يكسان نمايي  در  نيز  كوردستان  شرق  سنتي  احزاب 
دفاع مشروع پژاك با جنگ مسلحانه ي سنتي، ايفاي 
يكسان نمايي،  اين  در  احزاب  اين  مي كنند.  نقش 
وسيله اي  به عنوان  را  پژاك  سوي  از  مشروع  دفاع 
جهت تشديد فشارهاي نظام و همچنين به كشتن دادن 
پژاك  مقصردانستن  با  آنان  مي كنند.  عنوان  جوانان 
به نحوي  كوردستان،  در  دولت  سركوب هاي  امر  در 
گويي  كه  مي بخشند  مشروعيت  سركوب ها  اين  به 
در  كوردستان  در  سركوبي  پژاك،  پيدايش  از  پيش 
نظامي كامال  به عنوان  اسالمي  و جمهوري  نبوده  كار 
و  مسائل  دموكراتيك  حل  به  حاضر  دموكراتيك 
سياسي  و  مدني  مبارزات  جهت  الزم  فضاي  دادن 
بوده است! محكوم نمودن پژاك در امر به كشتن دادن 
است  مبارزاتي  همه ي  محكوم نمودن  به واقع  جوانان، 
ريخته  خون  تجاوز،  و  استبداد  برضد  آن ها  در  كه 
كشته شدن  حساب  صورت،  اين  در  است.  شده 
اين  خود  مبارزات  جريان  در  كه  انساني  هزاران 
احزاب روي داده است را بايد از چه كسي خواست؟!
يكسان نمودن  با  امروزه  كومله،  و  دموكرات  حزب 
دفاع مشروع پژاك با جنگ مسلحانه ي سنتي، سعي در 
تلقين »بيهودگي مقاومت و مبارزه« به مردم كوردستان 
به طور  مختلف  رسانه اي  تريبون هاي  از  آنان  دارند. 
مداوم با تكيه بر بي نتيجه بودن نبرد مسلحانه، اقدامات 
دفاعي پژاك را محكوم مي كنند. اين در حالي است 
كه پژاك از همان ابتدا، از راهكارهاي آنها و به ويژه 
آنها  است.  نموده  انتقاد  كالسيك  مسلحانه ي  جنگ 
با محكوم نمودن دفاع مردم  ارائه ي جايگزيني،  بدون 
فرامي خوانند.  انفعال  به  را  آنان  خود،  از  كوردستان 
كوردستان  در  مدني  مبارزه ي  لزوم  از  احزاب،  اين 
اين  نظر  مورد  مدني  مبارزات  مفهوم  مي زنند.  دم 
احزاب كامال واهي و تعريف نشده است؛ چرا كه آنها 
حضور  مبارزه  ميدان  در  كه  كساني  محكوم كردن  با 
دارند، خود هرگز حاضر به ورود به ميدان و پرداخت 
هزينه نيستند. اين احزاب در صورتي كه به طور جدي 
شرايط  در  ازخودگذشتگي  با  و  هزينه  پرداخت  با  و 
كنوني بتوانند مبارزه ي مدني جدي اي را آغاز نمايند، 

برخوردار  پژاك  گسترده ي  حمايت  از  شك  بدون 
خواهند شد. فرار به خارج از ايران و نسخه پيچي براي 
مردمي كه در زير ستم حقارت بار نظام نمي خواهند به 
زانو درآيند، كاري اخالق نيست. هدف اين احزاب، 
عرصه ي  در  ديگر  مبارزه اي  آغاز  و  خودانتقادي  نه 
و  انفعال گرايي  به  دعوت  بلكه  كوردستان،  اجتماعي 
قبول تسليميت است. آنها مي گويند مبارزه ي مسلحانه 
مدني  مبارزات  امروزي  شرايط  در  و  نيست  درست 
دنبال  به  بايد  كامل  انفعال  در  پس  ندارد؛  امكان  نيز 
فرصتي باشيم كه از دخالت احتمالي آمريكا در ايران 
نصيب مان مي شود. آنان، اين دماگوژي و عوامفريبي 
به خورد  نوين  استراتژي  به عنوان  را مي خواهند  خود 
اين  آنكه،  حقيقت  اما  بدهند.  كوردستان  جامعه ي 
مبارزاتي  استراتژيك  تغييرات  از  نه  آنها  عملكرد 
جانب  از  كه  است  انفعالي  از  بلكه  آنها  درون  در 
كوردستان  اقليمي  حكومت  و  اسالمي  جمهوري 
حدي  تا  تحميالت  اين  است.  شده  تحميل  آنان  به 
هويت  تأييد  از  احزاب  اين  كه  است  تحقيرآميز 
ايران شهيد مي شوند،  اعضايشان كه در داخل خاك 
مي كنند.  خودداري  خويش  پيشمرگ هاي  به عنوان 

ماموستا حسن  به  ملقب  ايوب زاده 
دادگاه  قاضي  قبال  كه  گوران 
در  بود  ايران  كوردستان  دموكرات  حزب 
نوشتاري با نام دست كشيدن از پرونده ي ترور 
پنهاني چنين آورده  قرارداد  و  قاسملو  دكتر 
است: سند شماره ي 55 نامه ي جالل طالباني 
محمد  سردار  براي   1996 اوت  در  كه  است 
قاسملو(  دكتر  قاتالن  صحرارودي)از  جعفر 
نوشته شده است. بدين منظور به كتاب »جنگ 
و  داخلي كوردستان عراق؛ چگونه آغاز شد 
 356 صفحه ي  است«  آن  مسئول  كسي  چه 
نامه  اين  به زبان عربي مراجعه كنيد.  و 357 
جعفري  محمد  سردار  العزيز  »االخ  عنوان  با 
تالش  سند  اين  است.  شده  نوشته  المحترم« 
جالل طالباني براي عقد قرارداد پنهاني حزب 
را  ايران و صحرارودي  دموكرات كردستان 
است: قرار  اين  از  نامه  متن  مي دهد.  نشان 
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برادر عزيز سردار محمد جعفري محترم
موضع حزب دموكرات كوردستان ايران)حدكا(:

رياست حزب دموكرات كوردستان ايران به تحريك آمريكا، عراق و بارزاني در برابر اتحاديه ي ميهني نافرماني مي كند. اما ما به آنها فشار 
مي آوريم تا ناچار به قبول خواسته هاي زير شوند.

1ـ قبل از هر چيز متوقف سازي فعاليت هاي نظامي
2ـ اعالم اين مسئله در گام هاي بعدي و در فرصت مناسب

3ـ برگزاري كنگره اي جهت دست كشيدن از فعاليت مسلحانه كه تا حدودي به آن دست يافته ايم
شايد از فشار گسترده و همه جانبه اي كه از جانب نيروهاي كوردستاني، دولت ها و منطقه به تهمت همكاري با جمهوري اسالمي بر عليه ما 
اعمال مي شود مطلع باشيد. حتي از جانب احزاب كوردستاني، عراقي، سوريه اي و همچنين روزنامه هاي مربوط به غرب، احزاب كمونيستي، 
دولت هاي مختلف و تركيه اي. ما به تنهايي در مقابل اين حمله ي وحشيانه ايستاده ايم. آنچه كه اكنون ما به آن محتاجيم، تحمل و شكيبايي 
انقالبي براي حل مسئله ي حزب دموكرات كوردستان ايران است. خواهشمنديم به اين دو نكته اهميت بدهيد. اوال الزم است)ما و شما( 
حزب دموكرات كوردستان ايران را وادار نكنيم كه از منطقه ي ما خارج و به صف بارزاني، آمريكا و عراق بپيوندد. دوم اينكه: ما به عنوان 
شما  از  دشوار،  روزهاي  دوست  به عنوان  دليل  همين  به  كرده ايم.  برخورد  آنها  با  كوردستاني  موضع  و  جايگاه  داراي  سياسي  يك حزب 
ايجاب مي كند كه حزب  نيز  منافع  ما معتقديم و  قرار ندهيد.  ما را تحت فشار  ياريمان دهيد و  نموده،  ما را درك  خواهشمنديم وضعيت 
دموكرات متقاعد گردد كه دست به اسلحه نبرد. در مراحل بعدي قدم به قدم سياست مبارزه ي مسلحانه را تغيير داده و با جمهوري اسالمي 
گفتگو نمايد. اين نيز نياز به زمان و شكيبايي انقالبي دارد. با قبول اين نگرش و همكاري كردن جهت قبوالندن بخش اول و فشار مداوم 
روزانه بر روي آنها، دست آخر ماندن حزب دموكرات در منطقه ي ما از اخراج آنها، برايشان بهتر است اگر كه بفهمند/ )پايان متن نامه ي ارسالي([

در همين رابطه مي توان به مورد جالب توجه ديگري 
عنوان  تحت  افشاشده  سند  يك  طبق  كرد.  اشاره  نيز 
»معضل قومي در كوردستان ـ علل، عوامل، آسيب ها 
و راهبردها« كه از سوي معاونت پژوهش هاي فرهنگي 
استراتژيك  تحقيقات  مركز  به  وابسته  اجتماعي  و 
اسالمي  جمهوري  نظام  مصلحت  تشخيص  مجمع 
با جنبش  ايران تهيه شده و در آن راهكارهاي مقابله 
بخش  در  شده اند،  بررسي  كورد  خلق  مبارزاتي 
پيراموني«  »سطح  كه  آن  )الف(  قسمت  »راهبردها« 
با جنبش مبارزاتي خلق  عنوان گرديده، جهت مقابله 
كورد سه اقدام پيشنهاد گرديده كه متن آن بدين شرح 
عراق  و  ايران  ميان  دوستانه  روابط  استمرار  1ـ  است: 
كورد  رهبران  با  مطلوب  ارتباط  برقراري  به ويژه  و 
عراق از طريق اتخاذ رويكردي بلندمدت و فرهنگي ـ 
تمدني در چارچوب منافع ملي كشور براي به انفعال 
خلع  جهت  در  تالش  2ـ  داخلي  قوم گرايان  كشاندن 
در  مستقر  كوردي  اپوزيسيون  گروهك هاي  سالح 
در  و  عقبه  استان هاي  به  آنان  انتقال  و  عراق  شمال 
در  طريق  از  عراق  كشور  از  اخراج  امكان  صورت 
دستور كار قرار دادن موضوع به طور ويژه در دستگاه 
ابزارهاي  كليه ي  از  بهره مندي  و  كشور  ديپلماسي 
و  رايزني  عرصه ي  در  تشويقي  سياست هاي  و  مؤثر 
و  بيشتر  لزوم هماهنگي  3ـ  مسئول  مقامات  با  مذاكره 
كشور  دو  مقامات  ميان  مشترك  رويكردهاي  اتخاذ 
ايران و تركيه حول موضوع مهار و كنترل قوم گرايي 
افشاشده(  از سند  نقل قول  )پايان  منطقه/  كوردي در 

همين احزابي كه از بيهوده بودن مبارزات مسلحانه دم 
توقف  در جستجوي  پژاك  كه  هنگامي  در  مي زنند، 
مسئله  حل  دموكراتيك  چاره يابي  و  درگيري ها 
به طور يكجانبه مرحله ي توقف عملياتي را در مقاطع 
اعالن  با  تبليغاتي  جنجالي  طي  نمود،  مطرح  مختلف 
اينكه »پكك در سازش با ايران، پژاك را فسخ نموده 
طرف  از  نمودند.  واقعيات  تحريف  در  سعي  است«، 
چاره يابي  براي  پژاك  تالش هاي  احزاب،  اين  ديگر 
اعالن  به خصوص  و  كورد  مسئله ي  دموكراتيك 
 2010  /10  /19 تاريخ  در  پژاك  هفت ماده اي  منشور 
عنوان كردند. پژاك  و خيال پردازي  بيهوده  امري  را 
براي حذف  از احزاب سنتي در جريان تالش  برخي 
پژاك از ميدان رقابت، نه تنها در مسئله ي درگيري ها 
مقصر  را  پژاك  رژيم،  خشونت بار  سياست هاي  و 
عملي  برنامه هاي  در  حتي  بلكه  مي دهند،  جلوه 
نقش  ايفاي  پژاك  ازميان بردن  براي  كورد  دشمنان 
هفته  يك  در  كومله،  رئيس  مهتدي  عبداهلل  مي كنند. 
تركيه  هواپيماهاي  وسيع  و  مشترك  حمله ي  از  پيش 
 1 تاريخ  در  كه  پژاك،  مواضع  به  ايران  توپخانه ي  و 
مي 2008 منجر به شهادت شش تن از اعضاي پژاك 
شد، در جلسه اي كه براي كادرهاي حزبي ترتيب داده 
بود، به آنان مژده مي دهد كه »به زودي از شر پژاك 
ارتباط  بايد  مهتدي  عبداهلل  شد«!  خواهيم  خالص 
ايران و تركيه كه در آن  با حمله ي مشترك  خود را 
زمان به مواضع پژاك صورت گرفت، آشكار نمايد.
متضاد  ديدگاه هاي  و  برخوردها  ديگر،  مسئله ي 

در  آنها  به  وابسته  اشخاص  بعضي  و  احزاب  اين 
به ظاهر  از  برخي  است.  »پيشمرگه«  مسئله ي  مورد 
از  انتقاد  به جاي  احزاب،  اين  حزبي  روشنفكران 
استراتژي نبرد مسلحانه ي سنتي و راهكارهاي احزاب 
در اين رابطه، وجود پيشمرگه را به عنوان عاملي منفي 
در تاريخ مبارزات كوردستان عنوان مي كنند. اين در 
حالي است كه وجود پيشمرگه يكي از معدود عوامل 
پيشمرگ ها،  است.  كورد  سنتي  سياست  در  مثبت 
مردم  مقاومت  و  اراده  نماد  و  مبارزه  اصلي  بدنه ي  
جوان  پيشمرگ ها،  بودند.  خود  زمان  در  كوردستان 
آزادي  راه  در  تمام  صداقت  با  كه  بودند  كوردي 
انساني،  بزرگ  نيروي  اين  مي جنگيدند.  مردم شان 
مديريت  نادرست،  سياست گذاري هاي  نتيجه ي  در 
ضعيف و عدم آموزش، ازهم  پاشيد و منفعل گشت. 
در  نتيجه اي  اگر  مسلحانه ي كالسيك  نبرد  استراتژي 
پي نداشته است، حساب آن را نبايد از پيشمرگه بلكه 
اين  احزاب خواست.  اين  انتقادناپذير  رهبرِي  از  بايد 
سياسيون و به ظاهر روشنفكران، از سويي پيشمرگه را 
مي بينند  كورد  احزاب  مبارزات  منفي  عامل  به عنوان 
از  متضاد  كامال  برخورد  يك  در  ديگر  سوي  از  و 
ميان  به   صحبت  گريال  مقابل  در  پيشمرگه  قداست 
براي  پژاك  طرف  از  گريال  نام  انتخاب  مي آورند. 
بلكه  پيشمرگه  رد  در  نه  خود  مشروع  دفاع  نيروهاي 
پيشمرگه ي  هر  كه  است  مبارزه اي  رساندن  به ثمر  در 
صادق و ميهن دوست در راه آن مبارزه كرده و شهيد 
كه  ضعفي  نقاط  از  تجربه گرفتن  با  گريال  مي  گشت. 
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فرماندهي  و  ايده ها  آموزش،  تاكتيك،  زمينه ي  در 
سركوبگر  نيروهاي  عليه  پيشمرگ ها  مبارزات  در 
اگر  مي دهد.  توسعه  را  خود  مبارزه ي  داشت،  وجود 
و  صداقت  همه ي  با  را  پيشمرگه  كالسيك،  احزاب 
تفنگ دار مي نگريستند،  به عنوان  تنها  جانفشاني هايش 
در پژاك هر گريال با آموزشي كه ديده است، نه تنها 
در امر دفاع مشروع مسلحانه بلكه با توجه به فلسفه ي 
اجتماعي،  موارد  همه ي  قبال  در  مشروع،  دفاع  وسيع 
سياسي و فكري در جامعه مسئول است. از آنجايي كه 
در هر قدم از مبارزه ي گريال فداكاري بزرگي نهفته 
است، يك گريال هرگز فداكاري ها و جانفشاني هايي 
نشمرده  كوچك  را  گرفته اند  صورت  او  از  قبل  كه 
در  شهيدي  پيشمرگه ي  مزار  هر  مي نهد.  ارج  و 
گريال  در  را  مبارزه  عزم  كوردستان،  كوهستان هاي 
استوارتر مي سازد. اين در حالي است كه كساني كه 
در دشمني با گريال، خود را دوستدار پيشمرگه نشان 
مي دهند، هرگز حاضر به جايگيري در سنگر پيشمرگه 
خود،  احزاب  ميان  در  آنان  نيستند.  او  راه  ادامه ي  و 
هميشه پيشمرگه را با ديده ي حقارت نگريسته اند. در 
ميان همين احزاب نيز پيشمرگه هاي قديمي و كساني 
مي دانند،  را  عملي  مبارزه ي  و  فداكاري  ارزش  كه 
هرگز برضد پژاك موضع نگرفته و نخواهند گرفت. 
نخبگاني كه خود را در طبقاتي باالتر از پيشمرگه جاي 
پي  در  صرفا  پيشمرگه  قداست  از  دم زدن  با  داده اند، 
رانت خواري و ايجاد نفاق در ميان انقالبيون كوردستان 
هستند. ايدئولوژي انفعال و كمپ نشيني، نقش تاريخي 
عبداهلل  است.  كرده  لگدمال  را  پيشمرگه  قداست  و 
مهتدي نيز در يكي از مصاحبه هاي خود اظهار داشته 
است كه: »نيروي پيشمرگه در درجه ي براي دفاع از 
مي كند«.  فعاليت  آن  نهادهاي  و  حزب  اعضاي  جان 
در  پيشمرگه  به  »محافظ«  نقش  دادن  آيا  پرسيد  بايد 
كمپ ها، تناقضي آشكار با وظيفه ي پيشمرگه به عنوان 
مبارز و پيشاهنگ راه آزادي خلق نيست؟ جالب آنكه 
از  تا ديروز  ناسيوناليست هاي ضدكورد كه  از  بعضي 
پيشمرگه به عنوان ياغيان مسلح ياد مي كردند، امروزه 
مي گويند!  سخن  پيشمرگه  قداست  از  پژاك  برضد 
مردم  كه  نمي دانند  به حاشيه رانده شده  گروه هاي  اين 
كوردستان مرحله ي به  جان  هم افتادني كه در نتيجه ي 
بوده است را پشت سر  مانند آنها  سياست هاي كساني 
نهاده اند)نمونه ي آنها گروه تندر و فحاشي هايي است 
عليه  سايتشان  در  سياسي  اظهارات  عنوان  تحت  كه 
بايد  كه  است  حالي  در  اين  كرده اند.  درج  پژاك 
ما  رفقاي  با  كه  اسالميان  مهدي  راستي  به  آيا  پرسيد 
در زندان اوين اعدام شد از اعضاي همين گروه تندر 
اقماري،  رسانه هاي  رژيم،  رسمي  رسانه هاي  بود؟!(. 
و  كوردستان  جنوب  احزاب  ويژه،  جنگ  عوامل 
محكوميت  به  همزمان  به طور  دموكرات  و  كومله 
رسانه هاي  مي پردازند،  كوردستان  در  مشروع  دفاع 
فارسي زبان خارج از كشور نيز در همين راستا حمله اي 

تبليغي را آغاز نموده اند. در شيوه ي خبرپردازي تمامي 
به چشم  آشكارا  پژاك  تروريزه كردن  رسانه ها،  اين 
صداي  فارسي  تلويزيون  ميان،  اين  در  مي خورد. 
آمريكا، تبليغ برعليه پژاك را تا جايي پيش مي برد كه 
در يك برنامه ي تلويزيوني با دعوت از عنصر جنگ 
پژاك،  مخالفان  و  قانعي فرد  عرفان  مانند  ويژه اي 
سعي در خشونت طلب و تروريست  نشان دادن پژاك 
مي نمايد. حضور يك جانبه ي مخالفان و عدم دعوت از 
سخنگويي به نام پژاك،  در برنامه اي اينچنيني با كدامين 
موازين روزنامه نگاري و رسانه ي آزاد همخواني دارد؟ 
آيا هماهنگي همه ي اين موارد امري تصادفي است؟!

نظام جمهوري اسالمي ايران در چارچوب جنگ ويژه 
و پروژه ي ضدپژاك، جنگ همه جانبه و فشرده اي را 
عليه خلق كورد و جنبش نوين آن آغاز نموده است. 
با اصرار پژاك در پيشبرد مبارزه و با پيشرفت آگاهي 
مشروع  دفاع  و  مبارزه  به  نسبت  كوردستان  جامعه ي 
و  شدت  بر  نيز  نظام  انفعال،  مرحله ي  از  خروج  و 
گستردگي حمالت خود مي افزايد. جمهوري اسالمي 
بر  مبني  خود  سياست هاي  در  مي كرد  تصور  كه 
ضعيفه نمودن و به تسليميت كشاندن جامعه ي كورد به 
پيروزي رسيده است، با جنبشي مواجه گشت كه خون 
انداخته  جريان  به  جامعه  كالبد  در  را  مبارزه  تازه ي 
با  پيوندي كه در رابطه  تأثير و  با  اين مبارزات  است. 
خواهد  ايران  خلق هاي  همه  ي  دموكراتيك  مبارزه ي 
ارمغان  به  سرزمين  اين  براي  را  دموكراسي  داشت، 
خواهد آورد. نظام در جهت پيشگيري از چنين جنبشي 
جنگ  مراكز  مي گيرد.  به كار  دارد  توان  در  هرچه 
ويژه به دنبال عدم موفقيت در حذف فيزيكي پژاك، 
تمام توان خود را بر روي تروريزه كردن آن متمركز 
مشروعيت بخشي  مسئله  اين  از  نظام  هدف  ساخته اند. 
از  و  كوردستان  در  سركوب  و  كشتار  سياست  به 
نابودكننده ي  سازوكارهاي  همه ي  توسعه ي  راه،  اين 
است.  آدم ُكشي ضدپژاك  ازجمله گروه هاي  جنگي  
و  نظامي  عملياتهاي  اطالعاتي،  ـ  نظامي  مراكز  در 
مي گيرند،  صورت  پژاك  عليه  كه  فعاليتهايي  كليه 
رده  نظامي  نيروهاي  به كارگيري  به  اقدام  دولت 
پاييني مي نمايد كه بيشتر آنها كوردهاي شيعه مذهب 
ايالمي، كرماشاني و لرستاني هستند. از آنجا كه پژاك 
مختلف  مناطق  كوردهاي  ميان  در  خاصي  جايگاه 
لرستان  و  كرماشان  ايالم،  خاصه  و  كردستان  شرق 
كوردهاي  ميان  كه  است  اين  دولت  هدف  يافته، 
پژاك  وجهه ي  و  شود  افكنده  اختالف  سني  و  شيعه 
گردد. خدشه دار  مختلف  مناطق  كوردهاي  ميان  در 

نظام، با صرف هزينه هاي بسيار هنگفت و با توسعه ي 
همكاري هايش با دولت تركيه و استفاده  از تجارب و 
آموزش  و  افراد  به جذب  اقدام  دولت،  اين  آموزش 

اين  مي نمايد.  ضدپژاك  گروه هاي  قالب  در  آنها 
را  بزرگي  قتل عام هاي  و  جنايات  آينده  در  اقدام 
گروه هاي  توسعه ي  با  همراه  داشت.  خواهد  به دنبال 
جامعه  از  زهرچشم گرفتن  جهت  نظام  ضدپژاك، 
درصدد  تركيه،  به  بيشتر  تضمين  دادن  همچنين  و 
نظام  آمد.  برخواهد  سياسي  اعدام هاي  افزايش 
در  احتمالي  قيام  هرگونه  سركوب  جهت  همچنين 
نيروهاي  به  كوردستان، دستور كشتار و خونريزي را 
جهت  امنيتي  مقامات  است.  داده  امنيتي  و  نظامي 
مراكز  در  كوردستان  مردم  بيشتر  هرچه   سركوب 
سپاه  ميان  را  هماهنگ كننده اي  هيأت هاي  استان، 
ايجاد  اطالعات  وزارت  و  انتظامي  نيروي  پاسداران، 
را  ضداجتماعي  اقدامات  همچنين  نظام  است.  نموده 
جهت  در  را  علني  بسيار  گام هايي  و  بخشيده  تسريع 
تخريب جامعه ي كوردستان برمي دارد. مراكز جنگ 
ويژه جهت توسعه ي جنگ و سركوب در كوردستان، 
پژاك  عليه  جنگ  به  ارتش  پاي  كشيدن  درصدد 
حمزه   21 لشگر  تاكتيكي  قرارگاه  هستند)فرمانده ي 
سيدالشهداي آذربايجان غربي در تاريخ 26 دي 1389 
واگذاري تأمين امنيت مرزهاي كشور به نيروي زميني 
ارتش را از مهم ترين اهداف طرح تحول نزاجا خواند(. 
تروريزه كردن  بيشتر  هرچه   جهت  همچنين  نظام 
با سران جنوب كوردستان  پژاك در طي ديدارهايي 
خواسته هايي را در مقابل آنها قرار داده و آن ها را ملزم 
به اجراي آن كرده است. طبق اين خواسته ها، احزاب 
جنوب كوردستان)اتحاديه ي ميهني و حزب دموكرات 
كوردستان عراق( در زمينه ي اطالع رساني عليه پژاك 
با  وسيع تري  سطح  در  نظامي  و  سياسي  جاسوسي  و 
بهانه ي  به  احزاب  اين  كرد.  خواهند  همكاري  ايران 
واهي حضور پژاك در اعتراضات جنوب كوردستان، 
تحريم هاي بيشتري را عليه پژاك و منطقه ي كوهستاني 
قنديل اعمال خواهند كرد. تحركات نيروهاي نظامي 
اتحاديه ي ميهني و حزب دموكرات كوردستان عراق 
در  سنگين  تسليحات  استقرار  به  نيروها  اين  اقدام  و 
حلبچه  پشدر،  مرزي  مناطق  در  به ويژه  مرزي  مناطق 
و پنجوين كه از 27/ 4/ 2011 شاهد آنيم، در همين 
چارچوب مي باشند. جمهوري اسالمي از آنان خواسته 
اقدامات  بر  كوردستان  اقليمي  حكومت  كه  است 
حمله هاي  پژاك،  برعليه  عراق  خاك  در  دولت  اين 
نظامي ـ هوايي و ترور و ربودن اعضا و رهبران پژاك 
چشم پوشي نمايد. حزب دموكرات كوردستان عراق 
ناشي  خطرات  كردن  گوشزد  با  ميهني  اتحاديه ي  و 
كوردستان  شرق  احزاب  به  پژاك،  نيرومندشدن  از 
مي خواهند  آن ها  از  دموكرات،  و  كومله  به خصوص 
كه جهت تروريزه كردن پژاك، همه  ي اقدامات الزمه 
عراق  كوردستان  دموكرات  حزب  دهند.  انجام  را 
از  طالباني  جالل  به خصوص  و  ميهني  اتحاديه ي  و 
مقابله  جهت  كه  خواسته اند  كوردستان  شرق  احزاب 
نمايند. ائتالف  همديگر  با  پژاك  نيرومندشدن  با 
خود  سياست هاي  تمام  محور  رژيم  كه  حالي  در 
پژاك  منزوي سازي  و  تروريزه كردن  مبناي  بر  را 
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ايراني  ناسيوناليست  اپوزيسيون  است،  ساخته  استوار 
سبز  جنبش  نام  تحت  درصددند  كه  از كشور  خارج 
نظير  عناويني  تحت  بخشند،  تشكل  را  خود  سكوالر 
مبارزه ي  از  مشروعيت  سلب  بر  سعي  خشونت«،  »رد 
كوردستان  مردم  مشروع  دفاع  و  دموكراتيك 
استفاده  با  دارند  سعي  خود  كه  گروه ها  اين  دارند. 
واقع  در  نمايند،  مشروعيت  كسب  سبز  جنبش  نام  از 
راستين  ماهيت  با  مركزيت گرايي  ذهنيت  به واسطه ي 
دنبال  به  سبز  جنبش  اگرچه  تضادند.  در  سبز  جنبش 
اعتراضات ناشي از تقلب انتخاباتي رياست جمهوري 
درون  در  وسيع تري  بسيار  مطالبات  اما  گرفت  پا 
و  اصلي  بدنه ي  دارد.  وجود  جريان  اين  اصلي  خط 
كه  هستند  به پاخاسته اي  مردم  سبز،  جنبش  اجتماعي 
آن ها  وسيع  سياسي  اجتماعي ـ  دموكراتيك  مطالبات 
تنها در قالب خواسته هاي اصالح طلباِن حذف شده از 
ميدان رقابت درون نظام نمي گنجد. اين اصالح طلبان 
يكدست سازي  و  حذف  سياست  تداوم  پي  در 
فشار خواسته هاي  اثر  در  و  محافظه كاران قدرت گرا، 
دموكراتيك مردم، مواضعي راديكال تر از گذشته در 
به دليل سابقه و عملكردهاي آنها  اما  پيش گرفته اند. 
جانب  از  همچنان  كوردستان،  در  شصت  دهه ي  در 
در  مي شوند.  نگريسته  ترديد  ديده ي  با  كورد  مردم 
كوردستان  مردم  دموكراتيك  مبارزه ي  كه  حالي 
اصلي  بدنه ي  از  پشتيباني  و  همبستگي  زمينه ي  در 
نداده  راه  خود  به  ترديدي  سبز  جنبش  اجتماعي  و 
است، وجود عنصر ناسيوناليسم در ذهنيت چهره هاي 
شاخص جنبش و عدم ارائه ي برنامه اي شفاف جهت 
مانع  آنان،  سوي  از  ايران  در  جامع  دموكراسي  يك 
با  كوردستان  مردم  دموكراتيك  مبارزات  همگرايي 
فشارهاي  اثر  در  جنبش،  اين  است.  شده  سبز  جنبش 
مركز  در  محدودماندن  علت  به  و  رژيم،  روزافزون 
اصلي  بدنه ي  گرديد.  آسيب  دچار  كالن شهرها  و 
خود،  دموكراتيك  مطالبات  بر  اصرار  به رغم  آن، 
و  دفاعي  مكانيسم  مستمر،  »سازماندهي  نبود  دليل  به 
است.  درآمده  نيمه خفته  به حالت  رهبريتي مشخص« 
دستگير  جنبش  اين  اصالح طلب  چهره هاي  برخي 
بخش  گريخته اند.  كشور  از  خارج  به  نيز  بسياري  و 
به واسطه ي  جنبش،  كشور  از  خارج  چهره هاي  اعظم 
امكانات مادي و مطبوعاتي و پشتيباني سياسي خارجي 
كه گروه هاي اپوزيسيون ناسيوناليست ايراني در اختيار 
آنها قرار مي دهند، و همچنين به دليل اشتراكات ذهنيتي 
گروه هاي  اين  مقابل،  در  شدند.  گروه ها  اين  جذب 
جهت  سبز  جنبش  اسمي  مشروعيت  از  ناسيوناليست 
تجديد سازماندهي خود بهره مي گيرند. تحميل يك 
ايران،  خلق هاي  همه ي  به  واحد«  مخالفت  »راهكار 
مردم  مشروع  دفاع  خواندِن  قرمز«  »خط  همچنين  و 
اين  گرايش  و  مركزگرا  ذهنيت  از  انعكاسي  كورد، 
سايرين  همگون سازي  به  ناسيوناليست  گروه هاي 
است. اين نوع نگرش در حقيقت با ماهيت تكثرگراي 
است.  تناقض  در  جنبش  اجتماعي  بدنه ي  مبارزات 
آنچه كه بدنه ي اصلي و اجتماعي جنبش سبز به عنوان 

يك اصل دموكراتيك مورد پذيرش قرار داده است، 
مردم  مبارزات  به  انفعال  تحميل  است.  مقاومت  اصل 
درآوردن  زانو  به  امر  در  كه  نظامي  مقابل  در  كورد 
را  رژيم  دست  است،  مصمم  كوردستان  جامعه ي 
باز  كوردستان  و  ايران  در  وسيع تر  سركوب هاي  در 
مي گذارد. بدنه ي اصلي و اجتماعي جنبش سبز كساني 
هستند كه در ميدان مقاومت مستقيم در برابر استبداد 
حضور داشته و تنها با به كار بردن حق دفاع مشروع 
نه  نمايند  مبارزه  نظام  سركوبگري  برابر  در  مي توانند 
با انفعال. مقاومت و دفاع مشروع كوردستان در برابر 
مبارزه ي  و  مقاومت  تقويت كننده ي  گلوله،  و  اعدام 
دفاع  بر  برچسب زدن  است.  ايران  مردم  دموكراتيك 
»خشونت  نظير  عناويني  با  كوردستان  مردم  مشروع 
انفعال  و  تسليميت  تحميل  معناي  به  تجزيه طلبي«،  و 
است. هدفي كه مراكز جنگ ويژه ي نظام با تمام توان 
خود در كوردستان به دنبال پياده كردن آن هستند نيز 
همين است)اين در حالي است كه برخي از چهره هاي 
امير  اردشير  آقاي  ازجمله  سبز  جنبش  شاخص 
ارجمند مشاور ميرحسين موسوي، طي يك كنفرانس 
مطبوعاتي در پاريس، دفاع مشروع را يك حق ذاتي 
دانست كه كسي نمي تواند آن را از ديگري سلب كند(.

آنچه كه اشخاص و گروه هاي ناسيوناليست اپوزيسيون 
ايراني تحت عنوان »راهكار مدني عاري از خشونت« 
نه  واقع  در  مي كنند  تجويز  كوردستان  مردم  براي 
مشترك  نگراني  بلكه  مبارزه،  براي  راهكاري  ارائه ي 
آزادي خواهي  رشد  از  قدرت  جويندگان  همه ي 
جامعه  كشاندن  انفعال  به  است.  جامعه  اراده ي  و 
خصوصيت مشترك همه ي كساني است كه ايده هاي 
از  انفعال  به  دعوت  دارند.  قدرت گرايي  بر  مبني 
با  چنان  ايراني،  اپوزيسيون  ناسيوناليست هاي  جانب 
ايدئولوژي انفعال گرايي احزاب سنتي شرق كوردستان 
همخوان است كه كساني همچون عبداهلل مهتدي براي 
جايگيري در اين طيف به انكار تاريخ مقاومت مردم 
كه  هماهنگي اي  راستاي  در  و  مي پردازد  كوردستان 
اپوزيسيون  زمينه اي كه  از  دارد  ويژه  مراكز جنگ  با 
ناسيوناليست ايراني در زمينه ي تبليغي و رسانه اي براي 
مبارزه ي  تروريزه كردن  جهت  آورده اند  فراهم  وي 
را  استفاده  حداكثر  كوردستان  مردم  آزادي خواهي 
كشور  از  خارج  فارسي زبان  رسانه هاي  مي نمايد. 
سبز  جنبش  »پروژه ي  خدمت  در  وسيعي  به طور  كه 
سكوالر« قرار دارند، چنان مصرانه در تضعيف مبارزه 
و مقاومت مشروع كوردستان مي كوشند كه آشكارا به 
تريبون عناصر جنگ ويژه ي ضدپژاك مبدل گشته اند. 
به   ،)VOA(آمريكا صداي  تلويزيون  نمونه  به عنوان 
آن ها  تبليغات  و  ضدپژاكي  عناصر  گردهمايي  محل 
مبدل شده است. جالب آنكه همين تلويزيون برنامه اي 
را با عنصر جنگ ويژه عرفان قانعي فرد ترتيب داده بود 
كه در آن برنامه، پژاك را دعوت به تقليد از كومله 
آنان  نمود!  مهتدي  عبداهلل  انفعال گرايانه ي  خط  و 
مهتدي  آقاي  از  كه  مطلوبي  كورد  مدل  دارند  قصد 
ساخته اند را به همه ي جامعه ي كوردستان تعميم دهند.

ايران  اسالمي  جمهوري  نظام  ويژه ي  جنگ  مركز 
خلق  آزادي خواهي  اراده ي  شكستن  درهم  جهت 
به كارگيري  با  و  گسترده  كنسپت  يك  طي  كورد 
آكتورهاي)بازيگران( متعدد، سعي در مخدوش سازي 
تيم هاي  از  دارد.  كوردستان  نوين  جنبش  چهره ي 
تا  گرفته  آنان  ضدمردمي  عمليات هاي  و  ضدپژاك 
ويژه،  جنگ  عناصر  به كارگيري  و  رسانه اي  تبليغات 
گرفته  كوردستان  جنوب  احزاب  با  هم پيماني  از 
شرق  سنتي  احزاب  انحصارطلبي  از  بهره برداري  تا 
از  استفاده  تا  گرفته  منطقه اي  روابط  از  كوردستان، 
در  را  همه  و  همه  جهاني،  قدرت هاي  منفعت طلبي 
جهت از ميان بردن مقاومت جامعه ي كوردستان به كار 
گروه هاي  و  اشخاص  از  بعضي  كه  اكنون  مي گيرد. 
در  نظام  گوياي  زبان  به  مهتدي  آقاي  مانند  كورد 
رسانه هاي  و  گشته  مبدل  پژاك  محكوم كردن  امر 
خارج از كشور همراستا با رسانه هاي نظام، به جنبش 
احزاب جنوب  و  آزادي خواهي خلق كورد مي تازند 
اطالعاتي  مقامات  با  متعدد  ديدارهاي  در  كوردستان 
گام  مي چينند،  دسيسه  پژاك  عليه  بر  رژيم  امنيتي  و 
اقداماتي عملي نظير »انجام  بعدي پروژه ي ضدپژاك 
پژاك؛ گسترش  به  آنها  نسبت دادن  و  متعدد  جنايات 
تروريستي  اقدامات  انجام  سركوب؛  و  فشار  اعدام، 
عليه رهبري و اعضاي پژاك؛ همچنين به راه انداختن 
عمليات هاي گسترده ي نظامي در كوردستان« خواهد 
آكتورهاي  همه ي  كه  بود  خواهد  جنگي  اين  بود. 
جنبش  عليه  بر  نظام  ويژه ي  جنگ  در  شركت كننده 
مردم كورد تحميل نموده اند. عواقب ناشي از افزايش 
ترور و خشونت نظام جمهوري اسالمي متوجه همه ي 
مردم منطقه و بيش از همه متوجه مبارزات دموكراتيك 
مردم  آزادي خواهي  جنبش  بود.  خواهد  ايران  در 
هستي،  از  دفاع  جهت  مبارزه  ادامه ي  در  كورد، 
دموكراسي  برقراري  و  كورد  مردم  حقوق  و  هويت 
داد  نخواهد  اجازه  هرگز  و  است  مصمم  ايران،  در 
فرد  و  جامعه  انفعال،  ايدئولوژي  شوم  سايه ي  در  كه 
كورد به ضعيفه شدگي و تسليميت دچار گردد. ايستار 
و  رژيم  زندان هاي  در  پژاكي  قهرمانان  سربلندانه ي 
براي  را  پرافتخار  و  نوين  تاريخي  گرياليي،  نبرد  در 
مبنا  اين  بر  زد.  رقم خواهد  ايران  و  مردم كوردستان 
و  ضدپژاك  پروژه ي  ويژه،  »جنگ  عليه  بر  مبارزه 
به  سازوكارهاي  به عنوان  كه  آن«،  عناصر  و  اهداف 
ايران عمل  و  تسليميت كشانيدن جامعه ي كوردستان 
آزادي خواهانه ي  مبارزه ي  اصلي  هدف  مي كنند، 
بود. خواهد  كوردستان  جامعه ي  همه ي  و  پژاك 
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