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گاهی هب آنچه که ژپاک می خواهد عملی سازد] [ن
مصاحبه ای اختصاصی با رفیق مزدک از اعضای کوردیناسیون 

حزب حیات آزاد کوردستان

از سیاست دموکراتیک ات نظام کنفدرالیسم دموکراتیک

تصویری از گریالهای نیروهای شرق کوردستان در حال ادای  احترام به شهدا

رفیق مزدک عضو 
کوردیناسیون حزب حیات آزاد 

کوردستان)پژاک(
این هفته به پرسش های آلترناتیو 

در رابطه با آنچه که پژاک 
می خواهد عملی سازد، پاسخ 

گفت.
•آلترناتیو:خطمشی اساسي 

پژاک چیست؟ چه گفتماني را 
در رابطه با خلق کورد و دیگر 
خلق هاي ایران مطرح مي کند؟ 

پژاک چه مي خواهد و مطالبات 
آن چیست؟

میان  به  بحث  مطالبات  از  وقتي 
بیشتر  که  آنچه  مي آوریم، 
نوع  یك  مي گردد  برجسته 

داراي  و  سیاسي مشخص  پروژه ي 
مورد  این  البته  است.  چارچوب 
اشتباهي نیست. اما داراي محدویت 
بسیار زیادي است. آنچه که پژاک 
مبارزه  آوردنش  دست  به  براي 
مي کند صرفا محدود به یك سري 
مابین  مشخص  سیاسي  مطالبات 
منزله ي  به  دولت  و  جنبش  این 
قبضه  را  جامعه  آزادي  که  نیرویي 
بي بهره  سیاست  از  را  آن  و  کرده 
در  پژاک  که  آنچه  نیست.  کرده 
بیشتر  مي کند  مبارزه  آن  راستاي 
اجتماعي  عرصه ي  و  زمینه   در 
آن  از  اندکی  بخش  است.  مطرح 
است  سیاسي  مطالبات  به  مربوط 
که طرف آن دولت مي باشد. ما بر 
باوریم که اگر مبارزه محدود  این 
حزب  یك  میان  مطالبات  به 
این  باشد  مبارز و دولت  و  سیاسي 
رقابت  نوعي  پیدایش  به  منجر  امر 
سیاسي در عرصه ي قدرت خواهي 
این  صورت  این  در  شد.  خواهد 
حزب از دولت یك چیز را خواهد 
بر  را  عرصه  تو  »دولت  خواست: 
اجازه ي  به من  تنگ کرده اي،  من 
حضور در عرصه را بده تا من هم 
به ابراز قدرت بپردازم«. این نوعي 
پارادایم قدرت است و در آن صرفا 

جاي حاکمان  تغییر مي یابد. پرسش 
اساسی که در اینجا مطرح می گردد 
این است که در این میان براي خلق 
کورد که در این مبارزه بزرگ ترین 
بدیل ها را مي دهد، فرزندانش را از 
سامانش  و  ثروت  مي دهد،  دست 
اساسي ترین  و  مي دهد  دست  از  را 
مبارزه مي باشد چه مي ماند؟  نیروي 
در  کورد  خلق  مبارزه ي  تمامي  آیا 
را  قدرت  نیرویي  تا  راستاست  این 
در دست بگیرد که زبانش کوردي 
خلق  نیستیم.  باور  این  بر  ما  است؟ 
است  چیزي  جستجوی  در  کورد 
به نام زندگي و این زندگي تعریف 
زندگي  این  دارد.  بسیار گسترده اي 
خلقمان  گردد.  آزاد  مي بایست 
به  است.  چیزي  چنین  شایسته ي 
در  مبارزه یمان  هم  دلیل  همین 
دموکراتیك،  پارادایم  چارچوب 
آزادي  بر  مبتني  و  اکولوژیك 
ایجاد  هدفمان  است.  جنسیتي 
مبارزه  و  اراده مند  آزاد،   جامعه اي 
صورت  این  در  راستاست.  این  در 
را  ما  سیاسي  مبارزه ي  اعظم  بخش 
نحوه ی سازماندهي،  اراده مند نمودن 
تشکیل  آن  براي  پیشاهنگي  و  خلق 
را  مبارزه  این  دیگر  بخش  می دهد. 
دولت  و  ما  مابین  سیاسي  مطالبات 

مي توان  حتي  مي دهد.  تشکیل 
گفت مابین خلقمان و دولت. در 
از برخي پروژه هاي سیاسي  اینجا 
چاره یابي  راستاي  در  مشخص 
شیوه اي  به  کورد  مساله ي 
مسالمت آمیز  و  دموکراتیك 
جهت  زمینه  تا  مي گردد  بحث 
گردد. فراهم  نو  مرحله اي  آغاز 

ما مشخصا از سیستم کنفدرالیسم 
مي کنیم.  بحث  دموکراتیك 
عملي  پروژه  این  اینکه  جهت 
در  دموکراتیك  بستري  به  گردد 
ایران نیاز داریم. این پروژه نه تنها 
روند دموکراتیزاسیون را در ایران 
در  را  زمینه  بلکه  مي کند  تسریع 
دموکراسي  برقراري  راستاي 
نیز  خلق ها  واقعي  و  رادیکال 
دلیل  همین  به  مي سازد.  مساعد 
سیستم  و  ایران  در  دموکراسي 
الزم  دموکراتیك  کنفدرالیسم 

•آلترناتیو: درون مایه ی پروژه ي 
پژاک را چه چیزي تشکیل 

مي دهد؟ آیا این پروژه محدود 
به خلق کورد مي باشد و یا اینکه 
دیگر خلق هاي ایران را هم دربر 

مي گیرد؟



3]ویژه ی مصاحبه با مدیریت پژاک[

وقتي  مي  باشند.  همدیگر  ملزوم  و 
به  ما  مي شود  بحث  سیستم  این  از 
عنوان مبارزین کورد مي بایستي این 
پرسش را از خویش مطرح نماییم: 
دست  از  را  چیزي  چه  کورد  خلق 
داده است و در جستجوي چیست؟ 
جامعه ي  که  باوریم  این  بر  ما 
سیستماتیك  شکلي  به  کورد 
است.  گرفته  قرار  استعمار  تحت 
تالش ها  تمامي  استعمار  این  در 
فاقد  را  جامعه  این  تا  بوده  این  بر 
و  فرهنگ،  سازماندهي  هویت، 
جهت  اساس  این  بر  نمایند.  اراده 
ما  کورد  جامعه ي  دوباره ي  احیاي 
داریم.  نیاز  عوامل  این  همه ي  به 
هویت  از  دیگر  بازتعریفي  باید 
کورد  خلق  باید  بگیرد.  صورت 
و  کند  سازماندهي  را  خود  بتواند 
نظام خودمدیریتي خویش را برقرار 
اشکال  همه ي  به  بتواند  باید  نماید. 
مشارکت  سیاست  حوزه ي  در 
مي تواند یك  مدل  این  طبعا  نماید. 
براي  دموکراسي  پیشرفته ي  مدل 
همه ي خلق هاي ایران باشد. چرا که 
ایران وقتي از دموکراسي بحث  در 
مي گردد  تعریف  نظامي  مي گردد 
که در آن صرفا به زندگي شخصي 
توجه  انسان ها  شخصي  رفتار  و 
مي شود. از نظر اجتماعي،  اقتصادي، 
نظامي و ... هر کس بحث از نظامي 
همان  چارچوب  در  که  مي نماید 
دولت ـ ملت مي گنجد. دولت ـ ملتي 
که در آن از شکوهي ساختگي بحث 
مي شود و قاموس ناسیونالیسم ایراني 
از  مي کند.  تکیه  آن  بر  همواره  نیز 
را  گروه  این  ادبیات  دیگر  طرف 
قداست  چون  اصطالحاتي  همواره 
تشکیل   ... و  یکپارچگي  مرزها،  
مي دهد. از نظر اقتصادي نیز تمامي 
نیرو در دست دولت مرکزي است. 
از نظر سیاسي نیز چنین دولتي هماره 
زمینه را جهت سیاست دموکراتیك 
از ظهور  مانع  تنگ مي کند و حتي 
آن مي گردد. چنین دولتي که مبتني 
بي پایه  و  خشك  ناسیونالیسم  بر 
به هیج وجه تاب آزادي هاي  است 
و  بیان  و  اندیشه  آزادي  سیاسي،  
ندارد.  را  اعتقادات  در  آزادي 
تمامي سازماندهي هاي دموکراتیك 
براي  مي کند.  وابسته  خود  به  را 
اقتصادي،   اهرم هاي  از  نیز  کار  این 
استفاده  مخفي  فشارهاي  و  نظامي 
از  بخشي  به  چیز  همه  مي کند. 
دولتي  مي گردد.  مبدل  دولت 
راه  از  نه  کنترل  جهت  دیگر  که 

فشارهاي مستقیم بلکه از فشارهاي 
براي  مي جوید.  سود  مستقیم  غیر 
نمونه مي توان از ترکیه بحث کرد. 
ترکیه اي که بسیاري حتی مخالفین 
به  آن  از  نظام  خارجی  و  داخلی 
بحث  دموکراتیك  مدلي  عنوان 
کشوري  محرز  نمونه ي  مي کنند، 
و  رسانه  از  نمي توان  که  است 
بحث کرد.  آن  در  آزاد  مطبوعات 
رسانه اي  کشور  این  در  هم  اگر 
مربوط  باشد  داشته  وجود  مستقل 
خلق  آزادي خواهي  جنبش  به 
کورد مي باشد. همه چیز در کنترل 
بخش هاي  حتي  دارد.  قرار  دولت 
خصوصي که از آن بحث مي شود 
سیاسي  پروژه هاي  چارچوب  در 
دولت  با  و  مي گیرند  قرار  ویژه 
کشور  این  در  مي باشند.  هماهنگ 
بزرگ  بسیار  دولتي  مافیاي  یك 
آسیمیالسیون  و  انکار  دارد.  وجود 
دارد.  ادامه  سیستماتیك  شکلي  به 
بحث  آن  از  که  دموکراسي ای 
ظاهري  و  صوري  تنها  مي شود 
از  مي توان  تنها  آنجا  در  است. 
حیاتي نیمه بورژوایي آن ها هم براي 
اگر  کرد.  بحث  شهري  مردمان 
محدود  عرصه  این  در  را  آزادي 
نماییم دچار منطق اشتباهي شده ایم. 
کنفدرالیسم  هم  دلیل  همین  به 
باشد.  مناسبي  بسیار  نظام  مي تواند 
سیاست  از  بحث  نظام  این  که  چرا 
عبارتي  به  مي کند.  دموکراتیك 
را سیاست  نظام کنفدرالیسم  مبناي 
مي دهد. تشکیل  دموکراتیك 

تعریف  باز  دموکراتیك  سیاست 
جامعه ي  منظر  از  سیاست 
امروز  به  تا  است.  دموکراتیك 
شده  ارایه  سیاست  از  تعریفي  چه 
بسیاري سیاست  امروز  به  تا  است؟ 
را کار دولت مردان، احزاب سیاسي 
قدرت  جنگ  براي  عرصه اي  و 
تعریف کرده اند. به همین دلیل نیز 
مي کند.  نفرت  سیاست  از  جامعه 
براي  عرصه اي  به  سیاست  زیرا 

شده  مبدل  پراگماتیستي  اقدامات 
ارزشي هم  و در آن هر گونه ضد 
مشروع شده است. حال آنکه مورد 
واقع  در  مي کند.  آن صدق  عکس 
برنامه ریزي  و  پراکتیك  سیاست، 
خویش  مدیریت  جهت  جامعه 
است. پالن، برنامه و اصولي را  که 
کمونته  یك  اجتماعي،   واحد  یك 
و یك خانواده و یا یك جامعه در 
خویش  زندگي  مدیریت  راستاي 
از  است  عبارت  مي کند  مطرح 
از  سیاست  از  تعریف  این  سیاست. 
نمونه  براي  است.  بوده  قدیم االیام 
ارسطو دو تعریف از سیاست را ارائه 
سیاست  عرصه ي  در  است.  نموده 
دارد:  وجود  مدیریت  نوع  دو 
مدیریت  و  دسپوتیك  مدیریت 
سیاسي  مدیریت  او  نظر  از  سیاسي. 
مدیریتي است که به سیاست گزاري 
یعني  سیاست  و  است  مشغول 
منفعت عموم. این تعریفي است که 
ارائه شده  ارسطو  از سوي  مشخصا 
و  تعاریف  بعدها  است. هرچند که 
برگردان هاي بسیاري از آثار یوناني 
دسپوتیك  مدیریت  در  است.  شده 
تمامي عملکردها و حق برنامه ریزي 
عده ي  یك  انحصار  در  اجتماعي 
که  آنچه  مي گیرد.  قرار  خاص 
جهان  نقاط  از  بسیاري  در  امروزه 
مشاهده مي کنیم عمال مدیریت هاي 
از  کس  هر  مي باشد.  دسپوتیك 
را  آن  و  مي کند  بحث  دموکراسي 
صرفا در انتخابات خالصه مي کند. 
کشورهاي  از  بسیاري  در  امروزه 
است  برقرار  پارلماني  نظام  جهان 
مدت  براي  نمایندگان  آن  در  و 
چهار یا پنج سال انتخاب مي شوند. 
ساله  چند  دوره هاي  این  طول  در 
نظام  از  بخشي  به  عمال  نمایندگان 
دولتي مبدل مي گردند و نمونه هاي 
بسیار نادري وجود دارد که در آن 
نمایندگان واقعا نمایندگي اجتماعي 
به ویژه در  باشند.  برعهده داشته  را 
از  به هیچ وجه نمي توان  خاورمیانه 
نمود.  بحث  خلق  واقعي  نمایندگي 
نمی خواهم به کسی توهین نمایم اما 
نمایندگان  اتفاق  به  قریب  اکثریت 
از  عبارت  تنها  خاورمیانه  در 
حقیقتی  این  دولتند.  چاپلوسان 
در  دارد.  واقعیت  اما  است  تلخ 
چند سال اخیر ما شاهدیم که مدل 
دیگري در ترکیه برجسته مي گردد 
جنبش  مبارزات  نتیجه ي  هم  آن  و 
آزادي خواهي خلق کورد مي باشد. 
در  شاهنشاهي  حکومت  زمان  در 

و  قربان   بله  احزاب  ایران  مجلس 
برخي  داشتند.  وجود  چشم قربان 
نمایندگان  ویژه  به  نمایندگان  از 
شاه  گردن کلفت هاي  جزو  کورد 
با  مجلس  در  کسي  اگر  و  بودند 
از  مي کرد  مخالفت  شاه  نظرات 
شتم  و  ضرب  مورد  آن ها  سوي 
جمهوري  نظام  در  مي گرفت.  قرار 
تعریفي  آنکه  دلیل  به  هم  اسالمي 
از دموکراسي ارائه نشده و اراده اي 
نمي تواند  مجلس  نیست  کار  در 
جوابگو باشد. حال آنکه در سیاست 
دموکراتیك حق خودسازماندهي و 
خودمدیریتي به جامعه داده مي شود. 
میزان مداخالت دولت  از  نتیجه  در 
سیاست  مي شود.  کاسته  جامعه  در 
میان  از  را  دولت  دموکراتیك 
برنمي دارد بلکه برایش یك شریك 
مي کند.  ایجاد  توانمند  سیاسي 
که  دارد  را  خصوصیت  این  دولت 
بدون  را  جامعه  سیاست،  انحصار  با 
جامعه  وانهادن  وامي نهد.  سیاست 
در  که  است  پروژه اي  سیاست  از 
تمامي جهان به صورتي سیستماتیك 
عملي مي گردد. بي حسي سیاسي در 
عنوان  تحت  مي یابد.  اشاعه  جامعه 
آزادي هاي فردي انسان ها از سیاست 
شخصي  زندگي  به  و  مي شوند  زده 
خود  از  کسي  مي شوند.  مشغول 
نمي پرسد که چه کسي این زندگي 
را مدیریت مي کند، از نظر اقتصادي 
به چه کسي وابسته است و زندگي 
تمامي  دولت  دارد.  معنایي  چه 
قبضه  را  سیاسي  و  اقتصادي  امور 
به  امور  این  که  آن  حال  مي کند،  
مربوط  شهروندان  زندگي تك تك 
اعتراضاتي  گاها  اگر  حتي  است. 
عدم  دلیل  به  بگیرد  صورت  هم 
اعتراضات  این  سازماندهي،  وجود 
دولت  نتیجتا  ندارند.  دربر  نتیجه اي 
انجام  بخواهد  که  را  آنچه  هر  هم 
از  بسیاري  در  حتي  مي دهد. 
کشورهایي که از دموکراسي بحث 
مي شود نیز این مورد صدق مي کند. 
نحوه ي  اینجا  در  اساسي  مورد 
مي باشد.  جامعه  نمودن  اراده مند 
جامعه اي که در آن به دولت ایست 
ساده  زباني  به  حتي  یا  و  شود  گفته 
دولت  برابر  در  را  سرعت گیرهایي 
مطابق  ندارد  حق  دولت  دهد.  قرار 
این  در  کند.  نفوذ  جامعه  در  میلش 
صورت است که جامعه خود را در 
و  مي کند  تعریف  دولت  از  خارج 
خودمدیریتي  و  خودسازماندهي  به 
را  دولت  جامعه  این  مي پردازد. 

•آلترناتیو: سیاست دموکراتیك 
گفتماني است که از سوي جنبش 
آزادي خواهي خلق کورد مطرح 

شده و این جنبش به عنوان خطمشی 
سوم در خاورمیانه نمایندگي آن را 
بر عهده دارد. درون مایه ي سیاست 
دموکراتیك را چه چیزي تشکیل 

مي دهد؟
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آن  مدیریت  اما  نمي کند  انکار 
دموکراتیك  و  آلترناتیو  مدیریت 
مي باشد. در مدل دولت ـ ملت همه ي 
تصمیمات در مرکز اتخاذ مي گردند. 
این  بر  تصمیم  تهران  در  نمونه  براي 
سلماس،   ماکو،   که  مي شود  گرفته 
نیازهایي  چه   ... و  کرماشان  اورمیه، 
غیردموکراتیك  سیاست  در  دارند. 
دارد.  وجود  حاشیه  مرکزـ  مساله ي 
همه  چیز در انحصار مرکز قرار دارد 
گمان  دیده ي  با  همیشه  حاشیه  به  و 
همیشه  که  چرا  مي شود؛   نگریسته 
هم  حاشیه  دارد  وجود  احتمال  این 
حقوقي را بخواهد. به همین دلیل هم 
مساله ی حاشیه از منظر مرکز همیشه 
مساله ای امنیتی است. اما در سیاست 
مرکزـ  عنوان  به  چیزي  دموکراتیك 
سیاست  در  ندارد.  وجود  حاشیه 
دموکراتیك هر منطقه اي مغز متفکر 
و مدیریت کننده ي خویش است. این 
نیست.  آنارشیسم  معناي  به  هم  امر 
امر سیاست  به  همه ي واحدهایي که 
مي توانند  مشغولند  دموکراتیك 
کلیت  یك  هم  فراخ تر  بعدي  در 
کنفدرالیسم  نظام  دهند.  تشکیل  را 
همه ي  آنکه  دلیل  به  دموکراتیك 
مي پذیرد  خویش  در  را  تنوعات 
فوق العاده  هم  آن  سیاسي  پروژه ي 
منافع  با  مطابق  مي باشد.  آسیمتریك 
منطقه اي تشکیل  نیاز هاي خلق هر  و 
از  مي توان  نمونه  براي  مي شود. 
یا  کس  چه  کرد.  بحث  هورامان 
کساني این حق را دارند که در مورد 
تصمیم  هورامي  انسان  یك  زندگي 
جنوب  در  پیش  مدتی  بگیرند. 
در  هورامی  کوردهای  کوردستان 
صدد راه اندازی یك تلوزیون محلی 
برآمدند اما این امر  به بهانه ی اینکه 
اقلیم  حکومت  امنیت  دارد  احتمال 
با  بیاندازد  خطر  به  را  کوردستان 
موردی  این  شد.  مواجه  مخالفت 
داریم. چرا  انتقاد  آن  از  ما  است که 
داشتن یك تلویزیون برای هورامی ها 
اساسی  دلیل  است؟  خطرآفرین 
ملت  دولت ـ  منطق  وجود  امر  این 
اقلیم  حکومت  در  دولتی  ذهنیت  و 
صورت  این  در  است.  کوردستان 
دموکراتیك  نظامی  نبایستی  چرا 
برای  آن  در  که  باشد  داشته  وجود 
نمونه هورامی ها خود امور مربوط به 
عالوه  بگیرند؟  دست  در  را  خویش 
دیگری  ملت های  و  تنوعات  این  بر 
کنفدرالیسم  نظام  دارند.  وجود  هم 
بر  که  است  نظامی  دموکراتیك 
صرفا  و  نبوده  استوار  مرزها  مبنای 

متقارن  غیر  تماما  و  نیست  شابلونی 
مناطق  از  برخی  وضعیت  می باشد. 
و  مکریان  نمونه  برای  کوردستان 
مهاباد  چون  شهرهایی  یا  و  اردالن 
و  اورمیه  چون  شهرهایی  با  سنه  و 
نقده و ... متفاوت است. بایستی برای 
زندگی  پروژه ی  یك  از  مناطق  این 
در  اگر  باشیم.  برخوردار  مشترک 
صدد ایجاد یك نظام شابلونی باشیم 
نژادی  تصفیه های  به  اقدام  باید  یا 
و  بدهیم  امتیازاتی  اینکه  یا  و  نماییم 
تسلیمیت را بپذریم. ما بر این باوریم 
پروژه های  از  که  کسانی  از  بسیاری 
امتیازات  می کنند  بحث  شابلونی 
مبارزه  نیروی  زیرا  داده اند.  بسیاری 
را هم ندارند. ما مخالف جنگ های 
نژادی و پروژه های شابلونی می باشیم. 
جهت  پروژه   یك  به  رو  این  از 
همزیستی نیازمندیم. پروژه ای که در 
آن از واقعیت، کرامت و هویت خلق 
به عمل  و کوردستان صیانت  کورد 
آید و از حقوق همه ی دیگر خلق ها 
زندگی  آید.  عمل  به  محافظت  نیز 
الشعاع  تحت  نباید  خلق  ها  مشترک 
جنگی  و  امنیتی  ناسیونالیستی،  امور 
در  نباشیم  مجبور  ما  تا  گیرد.  قرار 
با جنگ ها  رابطه  در  پیش رو  اعصار 
انتقاد  خود  از  کشتارها  و  کشت  و 
نماییم. درست به مانند آنچه که در 
یوگوسالوی و تمامی اروپا رخ داد. 
جنگ  شاهد  تمامی  به   20 سده ی 
آن ها  در  که  بود  درگیری هایی  و 
اروپا  باختند.  جان  انسان   میلیون ها 
و  هزینه  همه  این  پرداخت  از  پس 
تلفات به این نتیجه رسید که نبایستی 
همه چیز را در مرزها خالصه نمود. 
خویش  هویت  با  بایستی  خلق ها 
همدیگر  حقوق  به  و  کنند  زندگی 
هم  اساس  این  بر  بگذارند.  احترام 
اتحادیه ی اروپا به وجود آمد. آیا ما 
قادر به ایجاد چنین نظامی نیستیم؟ ما 
همزیستی  تاریخی  پیشینه ی  یك  از 
می توانیم  ما  برخورداریم.  خلق ها 
عملی  را  مدلی  چنین  هم  ایران  در 
همزیستی  آن  در  که  مدلی  سازیم. 
و  خودسازماندهی  حق  خلق  ها، 
باشد.  داشته  وجود  خودمدیریتی 
نظام  راه  از  تنها  و  تنها  نیز  مدل  این 
می تواند  دموکراتیك  کنفدرالیسم 
نظامی  تنها  نظام  این  گردد.  عملی 
است که الیق همه ی خلق های ایران 
است. زیرا نمی توان در ایران تنوعات 
را انکار کرد. انکار تنوعات در ایران 
و  ایران  تمامی  بردن  میان  از  یعنی 
تاریخ و پیشینه ی آن. ناسیونالیست ها 

دقیقا چنین کاری را انجام می دهند.

بزرگ ترین مانع در برابر دموکراسی 
ناسیونالیسم است به ویژه ناسیونالیسم 
این  با  فارس  ناسیونالیسم  فارس. 
به  مبدل  ایران  چرا  که  خطاب 
کشوری پیشرفته  همچون کشورهای 
غربی نمی گردد، رشد کرد. استدالل 
تنوعات  از  ایران  که  بود  این  آن ها 
این  باید  و  گرفته  شکل  بسیاری 
ایران  در  نمود.  یکدست  را  کشور 
از  بسیاری  دموکراتیك  مبارزات 
وجود  بعد  به  مشروطیت  دوران 
شکلی  به  ناسیونالیست ها  اما  داشت 
این مبارزات را از  توطئه  آمیز تمامی 
توطئه ها  این  نتیجه ی  برداشند.  میان 
بود.  ملت  دولت ـ  یك  ایجاد  نیز 
دولتی  تا  شد  این  بر  تالش  تمامی 
تك گرا  دولتی  گیرد.  شکل  یونیتر 
تمامی  آغاز  را  آن  می بایست  که 
تنوعات  انکار  دانست.  معضالت 
بردن  میان  از  معنای  به  ایران  در 
است.  واقعیت  این یك  است.  ایران 
اپوزیسیون  را  که گویا خود  کسانی 
عنوان می کنند ریشه در همان سنت 
دارند.  ملت  دولت ـ  اقتدارگرایی 
بدنه ی  در  سابقا  آن ها  از  بسیاری 
هم  می گرفتند.کسی  جای  قدرت 
است.  نکرده  فراموش  را  مورد  این 
گروه های  از  بسیاری  سویی  از 
پارادایم  از  را  خود  هم  مخالف 
هم  گروه ها  این  نرهانیده اند.  قدرت 
تنها هدفشان ایجاد یك دولت ـ ملت 
است. حال این دلت ـ ملت می خواهد 
باشد.  سوسیالیستی  نباشد،  سلطنتی 
چه  و  چپ  چه  است.  یکی  نتیجه 
راست در ایران دارای یك اشتراک 
از  که  زمانیکه  تا  و  است  ذهنیتی 
نشوند  رها  ناسیونالیستی  ایدئولوژی 
نظام  واقتی  مخالفان  به  نمی توانند 
پروژه ی  یك  از  چون  شوند.  مبدل 
نمی باشند.  برخوردار  هم  آلترناتیو 

و  حاکمیت  می خواهند  صرفا  آن ها 
نظام را تغییر دهند. دلیل اساسی عدم 
موفقیت آن ها نیز این است که خلق ها 
صرفا تغییر حاکمیت را نمی خواهند. 
چیزی  پی  در  ایران  در  خلق ها 
می گوییم.  زندگی  بدان  که  هستند 
اراده مند  می خواهند  ایران  خلق های 
به دست خود  باشند، سرنوشتشان را 
تاکنون  خلق ها  شاید  زنند.  رقم 
به  منسجم  صورتی  به  نتواسته اند 
مطمئنا  اما  بپردازند  خودسازماندهی 
می باشند.  امری  چنین  جستجوی  در 
ایران این تنوعات را در طول تاریخ 
برای  است.  دیده  خویش  به  هم 
مشروطیت  اساسی  قانون  در  نمونه 
میان  به  بحث  ایالتی  مدیریت های  از 
والیتی  انجمن های  از  است.  آمده 
انجمن ها  این  به  که  شده  بحث 
است.  شده  داده  بسیاری  اختیارات 
دلیل  نشد؟  عملی  مورد  این  چرا 
ناسیونالیسم  شدن  حاکم  آن  اساسی 
در ایران بود و ناسیونالیسم هم همیشه 
کورد  مساله ی  به  امنیتی  دیدی  با 
نگریست.  ایران  خلق های  دیگر  و 
به  را  هویت ها  تمامی  ناسیونالیسم 
مشارکت  از  و  کرد  مبدل  دیگری 
به عمل آورد  ممانعت  سیاسی آن ها 
از سوی خلق ها  و هرگونه مطالبه ای 
فرموله  تجزیه طلبی  عنوان  تحت  را 
کرد. تنها چیزی که آن ها می خواهند 
تسلیمیت  کنند  تحمیل  خلق ها  به 
»یا  است:  این  هم  شعارشان  است. 
حال  کن«.  ترک  یا  بدار،  دوست 
تعلق  هم  ما  همه ی  به  ایران  آنکه 
باشد  گرفته  شکل  ایرانی  اگر  دارد. 
کوه های  سلسله   از  گرفته  نشات 
و  است.  آن  فرهنگ  و  زاگرس 
را  سهم  بزرگ ترین  هم  کورد  خلق 
دارد. این پروژه ی ملی گرایی است 
بزرگ ترین  و  است  مساله ساز  که 
دیگر  و  کورد  خلق  نه  تجزیه طلب، 
و  همزیستی  پی  در  خلق ها. کوردها 
باهم بودنی مسالمت آمیزند. ما از یك 
اجتماعی  زندگی  عظیم  تجربه ی 
خلق  برخورداریم.  خودمدیریتی  و 
و  نبوده  دولتی  دارای  هرگز  کورد 
هم  دولت  بدون  نیز  دلیل  همین  به 
می تواند زندگی خویش را مدیریت 
نماید. چرا پیش از رشد ناسیونالیسم 
آذری  و  مابین خلق  کورد  ایران  در 
هیچ مشکلی وجود نداشت؟ بسیاری 
اتنیسیته های  و  خلقی  گروه های  از 
زندگی  کوردستان  در  جداگانه 
روی  هم  مساله ای  هیچ  و  کرده اند 
و  ارمنی  و  کورد  مابین  است.  نداده 

آلترناتیو: وقتی به جوهره ی 
پروژه ی کنفدرالیسم دموکراتیك 
و یا مساله ی سیاست دموکراتیك 

می نگریم بی درنگ به این مورد پی 
می بریم که این پروژه کلیت دهنده 
است و همزیستی مشترک خلق ها 

را در درون مایه ی خویش دارد 
اما پژاک همواره از سوی دولت 

مرکزی و اپوزسیون خارج از کشور 
برچسب تجزیه طلبی خورده است. 

این مورد ناشی از چیست؟
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نگرفته  شکل  مساله ای  هیچ  آسوری 
داده  روی  مساله ای  هم  اگر  است. 
در  ناسیونالیسم  رشد  از  ناشی  باشد 
ایران بوده است. بسیاری از خلق های 
و  شده  ساکن  کوردستان  در  ترکمن 
فرهنگ  داوطلبانه  صورتی  به  حتی 
هنوز  پذیرفته اند.  را  سرزمین  این 
بسیاری از آذری های اهل حق وجود 
هم زیستی  در  کوردها  با  دارندکه 
یکدیگر  به  نسبت  و  می برند  سر  به 
دارای یك حس اعتماد اجتماعی اند. 
مخالف  جهت  در  ناسیونالیسم  اما 
دارد.  قرار  موارد  این  تمامی  با 
ناسیونالیسم  سوی  از  حیات  صحنه ی 
عده ای  تا  شد  تنش ها  از  سرشار 
را  خود  حاکمیت  بتوانند  خاص 
در  همیشه  که  ایرانی  سازند.  برقرار 
از  ناشی  دارد  قرار  تجزیه  معرض 
آنکه  حال  است.  ناسیونالیستی  افکار 
دموکراتیك  اتحاد  یك  خواستار  ما 
حال  در  ناسیونالیست ها  می باشیم. 
می کنند.  بودن  ایرانی   از  بحث  حاظر 
است  پروژه  ای  نیز صرفا  بودن  ایرانی  
یك  هژمونی  و  استیال  راستای  در 
ایران  بر دیگر خلق های  گروه خاص 
مستقیم.  فشار  نیروی  یك  ایجاد  و 
امروز هم اگر خلق کورد ادعای حق 
با  اینان  می کند  را  خویش  حقوق  و 
تجزیه  ما  باشکوه  ایران  که  ادعا  این 
کورد  خلق  سرکوب  در  می شود، 
ترک،  بلوچ،  می کنند.  مشارکت 
تنها خواستار  ترکمن، عرب و کورد 
هویت خویش  و  فرهنگ  با  که  آنند 
برچسب  بلوچ ها  به  کنند.  زندگی 
بیگانه  را  عرب ها  می زنند،  مافیایی 
برچسب  کوردها  به  می پندارند، 
این  بر  و  می زنند  تروریست  و  اشرار 
و  سرکوب  تحقیر،  نظام  هم  اساس 
حال  می سازند.  برقرار  را  خویش   ...
برابری  و  برادری  ادعای  ما  آنکه 
را  اراده  از  برخورداری  شرط  به 
نظامی  و  روانی  فشار  یك  داریم. 
کورد  خلق  مبارزات  روی  بر  بزرگ 
تجزیه طلب  ما  به  است.  داشته  وجود 
داریم  را  پرسش  این  ما  می گویند. 
شك  بدون  ما؟  یا  تجزیه طلبید  شما 
هر که ناسیونالیست باشد تجزیه طلب 
دموکرات  انسان های  همه ی  است. 
ایرانی  ایجاد  خواستار  ما  بدانند  باید 
دموکراتیك با برخورداری از هویت 
اراده ی خویش می باشیم. هر کس  و 
کورد  خلق  مبارزه ی  که  بداند  باید 
دموکراتیزاسیون  راستای  در  مبارزه 
در  می باشد.  ایران  تمامی  برای 
متجاوزین  تمامی  از  ما  قندیل  جنگ 

و  کهریزک  چون  زندان هایی  در 
نمودیم.  حساب خواهی  رجایی شهر 
قندیل  حماسه ی  بایستی  هرکسی 
زمانیکه  تا  کند.  چنین درک  این  را 
برابر  در  باشد  داشته  وجود  پژاک 
یك  شکنجه  و  سرکوب  تجاوز، 
اراده ی توانمند وجود خواهد داشت. 
که  هم  پوش  کراوات  آقایان  آن 
می کنند  لفاظی  صرفا  تریبون ها  در 
کارشان  این  با  که  بدانند  بایستی 
بلکه  در کوردستان  تجاوزات  نه تنها 
و  کهریزک  در  که  را  تجاوزهایی 
را  است  گرفته  صورت  رجایی شهر 
دنیز  روناهی  رفیق  می کنند.  مشروع 
سال  در  عگید  رفیق  اعدام  از  پس 
2007 عملیاتی فدایی را انجام داد و 
پیامش این بود که از این پس رژیم 
بر شدت سرکوب و اعدام ها خواهد 
جواب  باید  حاال  همین  از  و  افزود 
الزمه را بدان داد. از این نظر عملیات 
فدایی  عملیاتی  باید  را  رفیق  این 
ایران  دموکراتیزاسیون  راستای  در 
ناسیونالیست های  اما  نمود.  ارزیابی 
عملی  را  آن  ساختگی  و  دورو 
آنکه  حال  کردند.  عنوان  تروریستی 
در  که  است  پاسداران  سپاه  این 
است  ترروریسم  پیشاهنگ  ایران 
حمایت  آن  از  هم  ناسیونالیسم  و 
پاسدران  سپاه  فکری  تشابه  می کند. 
با  نموده  اشغال  را  کوردستان  که 
ناسیونالیست ها امری تصادفی نیست. 
هر دو از یك ایده نشات می گیرند.

 

دفاعی  مکانیسم  فاقد  که  جامعه  ای 
نیست.  دموکراتیك  جامعه ای  باشد، 
است.  قدرت  کنسانتره ی  دولت 
دفاع  عنوان  تحت  ما  که   مورد  این 
بسپاریم  دولت  به  را  قدرت  همه ی 
غیردموکراتیك  است  نکته ای 
از  یکی  مورد  این  خود  اساسا  که 
ملت  دولت ـ  بزرگ  دروغ های 
دموکراسی  مدافع  دولت  می باشد. 
می برد.  میان  از  را  آن  بلکه  نیست 
سازماندهی  نوع  یك  دولت  خود 
میلیتاریستی است. ما از یك جامعه ی 
می کنیم.  بحث  دموکراتیك  و  آزاد 
دموکراتیك  و  آزاد  جامعه ی  یك 
در  آیا  است.  طبیعی  جامعه ای  نیز 
فاقد  موجودی  می توان  طبیعت 
همه ی  از  یافت؟  را  دفاعی  مکانیسم 
ابزار های فشار مستقیم)ارتش، پلیس 

این  ها  همه ی  بر  عالوه  ایران  در  و 
ابزارهای  تا  گرفته  پاسداران(  سپاه 
فشار اجتماعی)بسیج، لباس شخصی، 
دست  در  همگی  جاسوس بازی( 
انکار هویت  قرار دارند. خود  دولت 
از  انسانی  اگر  است.  خشونت  نوعی 
خویش  جنسیت  ابراز  و  هویت  ابراز 
ترس داشته باشد، بایستی بدانیم که بر 
روی او ترور اعمال می گردد. امروز 
ابراز  از  ایران  وجوانان  زنان  همه ی 
نظام  خود  دارند.  بیم  خویش  هویت 
ارعاب  و  ترس  نظام  ملت،  دولت ـ 
مکانیسم  یك  از  باید  خلق  است. 
به ویژه  باشد.  برخوردار  دفاعی 
آن  در  روز  هر  که  نظامی  برابر  در 
بسیج  و  می کند  پیشرفت  ملیتاریسم 
کرده  نفوذ  جامعه  مویرگ های  تا 
شیوه ای  بسیج  ترویج  خود  است. 
تحت  راستای  در  فاشیستی  است 
شیوه ای  جامعه.  درآوردن  کنترل 
و  آلمان  در  تنها  را  آن  نمونه ی  که 
ایتالیای فاشیستی مشاهده کرده ایم. از 
افزایش  و  بسیج  ترویج  مابین  سویی 
همبستگی  یك  جامعه  در  خشونت 
وجود دارد. ما بر این باوریم به میزان 
اشاعه ی بسیج در نظام ایران به همان 
میزان نیز خشونت علیه جوانان و زنان 
افزایش یافته است. در این صورت آیا 
می توان استدالل کرد که دولت حق 
ابراز همه نوع خشونت علیه جامعه را 
دارد و جامعه نیز در برابر آن سکوت 
را  جامعه ای  چنین  نماید.  اختیار 
می بایست جامعه ای فاقد اراده دانست. 
جامعه ی  علیه  خشونت  نوع  همه 

گریال و خط مشی دافع مشروع

•آلترناتیو: یکی دیگر از 
پرسش هایی که همیشه مطرح 

بوده است و مبارزات پژاک را 
تحت الشعاع قرار داده، این است 

که برخی به ویژه احزاب سنتی 
کورد و اپوزیسیون خارج از کشور 

مساله ی مبارزه ی گریالیی در 
چارچوب خطمشی دفاع مشروع 

و پرداختن به سیاست دموکراتیك 
را دو مقوله و گفتمان منفك از 

یکدیگر می پندارند. چرا که چنین 
تعریفی در ذهنیت آنان جایی ندارد. 

نظرتان در این باره چیست؟
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کورد رواست و اگر این خلق به دفاع 
مشروع بپردازد بدان برچست خشن، 
در  می زنند.  اشرار  و  تجزیه طلب 
مدارس علیه جوانان و کودکان کورد 
مختلف  انحاء  به  فرهنگی  خشونت 
باوریم که در  این  بر  ما  وجود دارد. 
پادگان های  به  مدارس  کوردستان 
همه  آن  در  و  شده اند  مبدل  نظامی 
کورد  فرزندان  علیه  تحقیر  نوع 
هویت  از  را  آنان  می گردد.  اعمال 
جوانان  می گردانند.  دور  سیاسی شان 
برای  تا  می کنند  مجبور  را  کورد 
سرزمینشان  و  هویت  به  متجاوزین 
می کنند  مجبور  را  آنان  بزنند.  دست 
شرکت  اشغال گری  جشن های  در  تا 
و  حقارت  بزرگ ترین  این  کنند. 
کورد  خلق  علیه  که  است  خشونتی 
آزاد  کوردی  زبان  می گردد.  اعمال 
اگر  نیست؛  آزاد  هویتمان  نیست، 
هم از آن بحث نماییم این مبحث در 
می گردد.  ارزیابی  امنیتی  چارچوبی 
معلم کوردی که می خواهد فرزندان 
پرورش  هویتشان  با  مطابق  را  کورد 
برابر  در  می گردد.  اعدام  دهد، 
از  ما  وقتی  خشونت ها  این  همه ی 
ما  به  می کنیم،  بحث  مشروع  دفاع 
اساسا  می زنند.  را  برچسب ها  انواع 
بگویند  ما  به  می خواهند  کار  این  با 
هم  ما  نمی پذیرید.  را  تسلیمیت  چرا 
و  هرگز  می کنیم،  اعالم  همگان  به 
نخواهیم  قبول  را  تسلیمیت  هرگز 
کرد. ماندال سمبل صلح و آشتی در 
دارد:  گفته ای  چنین  او  است.  جهان 
صلح  بی گمان  صلح  و  جنگ  مابین 
و  جنگ  مابین  گزید؛  برخواهم  را 
تسلیمیت، بدون هیچ تردیدی جنگ 
را انتخاب خواهم کرد. این گفته، در 
می باشد.  نیز  ما  خطابه ی  حال  عین 
تسلیمیت،  و  جنگ  مابین  بی  تردید 
خواهیم  انتخاب  را  مقاومت  نیز  ما 
کسی  نبایستی  باره  این  در  کرد. 
شکل  اما  دهد.  راه  دل  به  تردیدی 
از  جنگ هایی  با  ما  مشروع  دفاع 
قبیل جنگ رهایی بخش ملی تفاوت 
جامعه  می خواهیم  ما  دارد.  بسیاری 
باشد،  برخوردار  دفاعی  مکانیسم  از 
دارای اراده باشد. برای نمونه در طی 
یکی دو سال اخیر در کالن شهرهای 
ایران تظاهرات هایی روی داد. سوالی 
این است که  بایستی مطرح کرد  که 
چرا این قیام ها سرکوب شدند؟ دلیل 
قیام ها  این  که  بود  این  آن  اساسی 
بودند.  مشروع  دفاع  مکانیسم  فاقد 
آن آقاهای ناسیونالیست که پژاک را 
محکوم می کنند و دم از فعالیت های 

چه  می زنند،  حقوقی  و  مدنی  صرفا 
سرکوب  از  مانع  تا  داشتند  تدبیری 
جوانان آن هم به صورت تحقیرگونه 
شوند؟ حال آنکه تاریخ دموکراسی 
می باشد.  مقاومت  تاریخ  ایران  در 
اگر  شد؟  پیروز  چگونه  مشروطیت 
نبودند،  شمال  و  تبریز  قیام های 
نمی بود.  کار  در  مشروطیتی  قطعا 
تجربه ی مصدق یك چیز را به اثبات 
و  زمان  در  توده  حزب  اگر  رسانید: 
مکان مناسب وارد عمل می شد، آیا 
کودتای 28 مرداد شکل می گرفت؟ 
بزرگ  دیکتاتوری  آن یك  بعد  آیا 
بعدها  و  بگیرد  شکل  می توانست 
شکل  معضل  و  مسایل  همه  آن 
به  برابر  در  که  مقاومتی  می گرفت؟ 
توب بستن مجلس شکل گرفت حایز 
اهمیت بسیاری است. از یاد نبریم که 
در تاریخ ایران هنگامی که روس ها و 
انگلیس ها به مجلس ایران اولتیماتوم 
می دهند تا شرایطشان بپذیرند در غیر 
این صورت ایران اشغال خواهد شد، 
300 زن مبارز مسلح به مجلس وقت 
تا  می خواهند  مجلس  از  و  می روند 
واقعیت  نپذیرد.  را  اولتیماتوم  این 
قبیل  این  از  نمونه هایی  را  ایران 
همه ی  امروز  اما  می دهد.  تشکیل 
می کنند.  تحریف  را  واقعیت ها  این 
چرا بیشتر کسانی که ادعای مبارزه ی 
مدنی دارند، از ایران فرار کردند و به 
مبارزه   نظر  این  از  بردند.  پناه  خارج 
ایران  در  دموکراتیزاسیون  برای 
می  بایست از راه کارهای جداگانه  ای 
نیستیم  مصر  ما  باشد.  برخوردار 
می بایست  صرفا  مشروع  دفاع  که 
اراده  این  باید  اما  باشد  مسلحانه 
ایران  خلق های  همه ی  میان  در  نیز 
صورت  این  غیر  در  بگیرد.  شکل 
همه ی  که  دولت  برابر  در  نمی توان 
اختیار  در  را  خشونت  مکانیسم های 
دارد کاری از پیش برد. نکته ی جالب 
دیگری که باید بدان اشاره نمود این 
است همین آقایانی که دفاع مشروع 
داده  جلوه  مشروع  غیر  را  حزبمان 
مدنی  صرفا  مبارزه ی  به  را  پژاک  و 
دعوت می کنند تمامی انتظارشان این 
نیروی خشونت  بزرگ ترین  تا  است 
و نیروی نظامی یعنی آمریکا به ایران 
قدرت  سریر  بر  ایشان  و  برد  حمله 
دوگانه باوری  نوعی  این  بنشینند! 
محکوم  را  سویی خشونت  از  است. 
می کنی و از سوی دیگر نیز طرفدار 
را  لیبی  مقاومت در  خشونت هستی! 
کوردستان  در  و  می خوانی  انقالبی 
می زنی! بدان  خشونت  برچسب 

کوردی  احزاب  انقالب  اوایل  در 
فعالیت مسلحانه را آغاز کردند. این 
بود.  درست  و  به جا  اقدامی  اقدام، 
دیگری  کار  و  بودند  مجبور  چون 
این  با  بگیرد.  صورت  نمی توانست 
کار تا حدودی از اراده ی خلق کورد 
دلیل  اما  آوردند.  عمل  به  صیانت 
بود  این  آن ها  موفقیت  عدم  اساسی 
که شیوه ی مبارزه ی آن ها فوق العاده 
نتیجه ی  نتوانستند  و  ماند  کالسیك 
ملی  رهایی  جنگ  بگیرند.  را  الزم 
دیگر  ایران  در  خودمختاری طلبی  و 
باشد.  موفقیت آمیز  نمی توانست 
دفاع  طرفدار  ما  هم  دلیل  همین  به 
مشروع می باشیم. نکته ی دیگر اینکه 
همین آقایانی که ادعا می کنند دیگر 
نمی توان مبازه کرد و فعالیت های ما 
طرفدار  اینکه  نه  می کنند  را محکوم 
بلکه  نیستند،  مسلحانه  مبارزه ی 
توان  که  است  این  اساسی  مساله ی 
از رفقا چنین  ندارند. یکی  مبارزه را 
گفته ای داشت: نباید احزاب کوردی 
طرفدار  احزاب  دوسته ي  به  را 
فعالیت  طرفدار  و  مسلحانه  مبارزه ی 
مدنی تقسیم کرد؛ بلکه باید آن ها را 
به دو دسته ی احزابی که توان مبارزه 
توانی  چنین  که  آن هایی  و  دارند  را 
پژاک  از سویی  نمود.  تقسیم  ندارند 
مدعی جنگ مسلحانه نیست. همه ی 
زمینه  تا  راستاست  این  در  تالش آن 
دموکراتیك  سیاست  اعمال  برای  را 
مهیا نماید. در نظامی که معلم مدرسه 
اعدام می گردد، زندانی سیاسی اعدام 
می گردد، فعالیت مدنی ممنوع است 
فرار  ایران  از  مدنی  فعاالن  همه ی  و 
خویش  از  بایستی  چگونه  می کنند، 
آقایان  این  همه ی  از  نمود؟  دفاع 
می خواهیم تا جواب این سواالت ما 
را بدهند. از سویی با تحریف اذهان 
مبارزه ی مسلحانه  را  ما  دفاع مشروع 
هم  دیگر  سوی  از  و  می کنند  اعالم 
برخوردار  آلترناتیوی  نوع  هیچ  از 
عبارت  فعالیتشان  همه ی  اگر  نیستند. 
است،  نیم بندشان  دیپلماسی  همان  از 
حال  در  نمی پذیریم.  را  آن  قطعا  ما 
حاضر همه ی مبارزه ی آنها در دیدار 
با مقامات آمریکایی و آلمانی خالصه 
شده است. آیا می خواهند تمامی امید 
خلق کورد را به دولت های خارجی 

به  منجر  امر  این  آیا  کنند؟  معطوف 
بی اراده کردن خلق کورد نمی گردد؟ 
ادبیات این آقایان را ما تحت عنوان 
کرده ایم  ارزیابی  انفعال  ایدئولوژی 
سیستماتیك  شکلی  به  اکنون  و 
می خواهند این ایدئولوژی را در مغز 
و ذهنیت خلق کورد جای دهند. ما 
ایدئولوژی  این  برابر  در  مبارزه  نیز 
را وظیفه ی خویش می دانیم. ما علیه 
هیچ یك از احزاب نیستیم و با هیچ 
کدام هم وارد مبارزه  نمی شویم، اما 
که  باشد  آگاه  بایستی  هم  هرکسی 
آن ها  مبارزاتی  ظاهرا  متد  و  روش 
را نمی پسندیم. ما آلترناتیو هیچ یك 
متد  و  راه کار  اما  نیستیم  احزاب  از 
اکولوژیك  دموکراتیك،  جامعه ی 
در  جنسیتی  آزادی  بر  مبتنی  و 
چارچوب کنفدرالیسم  دموکراتیك 
آلترناتیوی  دموکراتیك  سیاست  و 
جسارت  سنتی.   راه کار  برای  است 
اگر  می باشد  سیاست  اساسی  شرط 
مبارزه  توان  آقایان  این  از  هرکدام 
کمی  حداقل  ندارند  را  متد  این  با 
اعتراف  و  دهند  خرج  به  جسارت 
بن بست  به  راه کار  این  با  که  کنند 
را  دیگری  متد  بایستی  و  رسیده اند 
برگزینند. در صدد مشروعیت بخشی 
متناقض  گفتارهایی  با  هم  آن  بدان 
برنیایند. نمی دانم ما وضعیت جنوب 
بگیریم،  نظر  در  باید  را  کوردستان 
بپردازیم  مدنی  فعالیت های  به  مابد 
این گفتارها  قبیل خطابه ها!  این  از  و 
دیگر خلق کورد را اقناع نمی کند و 
این خلق به خوبی بر همه چیز واقف 
است. از سوی دیگر خطابه های این 
سوی  به  را  کوردی  سیاست  آقایان 
ما  می کشاند.  ناسالمی  رقابت  میدان 
احزاب  این  همه ی  از  هم  دیگر  بار 
زمان،  می آوریم؛  عمل  به  دعوت 
اختالف  است،  همگرایی  زمان 
نیست.  مهم  چندان  سالیق  و  افکار 
مشترک  متدی  اساس  بر  تا  بیایید 
نظر  تبادل  به  و  نماییم  گفتگو 
خویش  انفعال  اینکه  نه  بپردازیم. 
را  ما  فعالیت های  و  کنند  توجیه  را  
مبارزه  حال  در  ما  نمایند.  محکوم 
طول  در  مقاومت  بزرگ ترین  و 
اما  می باشیم  کوردستان  تاریخ شرق 
ما  فعالیت ای  به  آقایان  این  از  برخی 
از  می زنند.  خشونت طلبی  برچسب 
اعالم  آتش بس  پژاک  دیگر  سوی 
و  سازش کار  بدان  اینان  می کند 
هزار و یك برچسب دیگر می زنند. 
است. قبولی  غیرقابل  موارد  این ها 

•آلترناتیو: این ذهینت از کجا 
نشات می گیرد؟ به ویژه احزاب 

سنتی چنین گفتمانی را بسیار 
مطرح می کنند. این امر ناشی از 

چیست؟
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درست  می تواند  زمانی  تنها  ادعا  این 
در  که  باشد  داشته  مصداق  و  باشد 
و  باشد  نرمال  شرایط  کوردستان 
دموکراسی برقرار باشد و پژاک این 
آیا  باشد.  برداشته  میان  از  را  شرایط 
می توان یك مقطع زمانی را یافت که 
در آن کوردستان امنیتی نبوده باشد؟ 
نداشت  وجود  پژاک  که  زمانی  آیا 
و  آسیمیالسیون  اعدام،  سرکوب، 
ادعاییم  این  بر  ما  نداشت؟  وجود   ...
در کوردستان  اعدام ها  و  سرکوب ها 
پیش از پژاک در باالترین سطح بود. 
کوردی  احزاب  عنوان  با  که  کسانی 
در  پژاک  مبارزه ی  که  دارند  ادعا 
خدمت سپاه پاسداران قرار می گیرد،  
باید این سوال را از آن ها پرسید: سپاه 
کورستان  در  زمانی  چه  پاسداران 
زمان  در  نه  که  البته  شد؟  نیرومند 
انفعال  از  پس  بلکه  احزاب  مبارزه ی 
و گوشه گیری آن ها! اگر شیوه و متد 

کنونی آن ها سپاه را تضعیف می کرد، 
انفعال  سال  بیست  طی  در  می بایست 
تاکنون سپاه به کلی در کوردستان از 
انفعال  سال  بیست  اما  می رفت!  میان 
و  نیرومند  کوردستان  در  را  سپاه 
است  حالی  در  این  کرد.  نیرومندتر 
پرستیژ  تمامی  پژاک  مقاومت  که 
سپاهی  همان  برد.  میان  از  را  سپاه 
قدرت  و  خدا  را  خود  ایران  در  که 
بالمنازع اعالم کرده و در صدد است 
حاکمیتش  کودتاواری  شکلی  به  تا 
در  کند  برقرار  ایران  تمامی  در  را 
برابر پژاک شکست خورد و این امر 
روح تازه ای را به خلق کورد بخشید. 
باشد  اراده مند  می خواهد  خلق  این 
به شکلی  و سرکوب  تجاوز  چرا که 
سیستماتیك در مورد این خلق اعمال 
این  می بایست  چگونه  می گردد. 
فشار سیستماتیك را از میان برد؟ در 
دهه ی 70 که پژاک وجود نداشت بر 
همگان عیان است که نظام چه بالیی 
اشاعه ی  آورد!  کورد  خلق  سر  بر 
این  در  اعتیاد  و  فحشا  ترویج  بسیج، 
دوره رشد مضاعف کرد نه زمانی که 
مبارزه ی سیاسی در کار بود. جامعه ی 
شد  دچار  وضعیتی  چنان  به  کورد 
را  تسلیمست  بود  نمانده  چیزی  که 
بپذیرد. ظهور پژاک مقاومتی بود در 
که  کسانی  همان  سیاست.  این  برابر 
چنین ادعاهایی را مطرح می کنند باید 
آن ها  که  دهند  پاسخ  پرسش  این  به 
چه  نظام  سیاست های  این  برابر  در 
موضعی اتخاذ کردند؟ کدام یك از 
و  داد  به خرج  را  این جسارت  آن ها 

به جمهوری اسالمی گفت این تویی 
تجاوز  کورد  زنان  و  جوانان  به  که 
می دهی؟  ترویج  را  اعتیاد  و  می کنی 
همه ی مبارزان سیاسی و فرهنگی در 
شخص  عنوان  تحت  را  کوردستان 
ندادند  اجازه   حتی  و  کردند  ارزیابی 
و  هویت  یك  از  آن ها  مبارزه ی 
شناسنامه ی سیاسی برخوردار باشد. ما 
به خوبی بر همه ی این موارد واقفیم. 
و  دروغ  ادبیات  در کوردستان  دیگر 
کورد  خلق  ندارد.  جایی  فریبکاری 
موجودیت  از  صیانت  راستای  در 
و  نموده  آغاز  را  مبارز ه ای  خویش 
برخوردار  جداگانه ای  راه کارهای  از 
است. در این راه نیز بیش از هر زمانی 
مصر است و اجازه نخواهد داد کسی 
مشروعیت این مبارزه را تحت مواخذه 
مبارزه ی  از  که  کسانی  دهد.  قرار 
این  بر  می بایستی  می زنند  دم  سیاسی 
نیز  باشند که دفاع مشروع  امر واقف 
بخشی از مبارزه ی سیاسی است. وقتی 
مبارزه ی  روی  بر  درها  همه ی  که 
دفاع  ناگزیر  می شود  بسته  سیاسی 
حاضر  شما  می گردد.  مطرح  مشروع 
نیستید هیچ بها و هزینه ای در راستای 
پرداخت  سیاسی  درهای  کردن  باز 
ما  مشروع  دفاع  عوض  در  و  نمایید 
همه ی  به  هم  ما  می کنید.  محکوم  را 
شما  که  می داریم  اعالم  آقایان  این 
تنها  مبارزه  سنگر  در  را  کورد  خلق 
گذاشته اید. هر کس هم بایستی بداند 
که با این خطابه ها آگاهانه یا ناآگانه 
در خدمت نظام قرار می گیرد و دولت 
از این خطابه بهره برداری می کند. ما 

چرا  می دهیم  هشدار  آن ها  همه ی  به 
که دولت از این خطابه ها در راستای 
برحق  مبارزات  کردن  تروریزه  
جنبش   می کند.  استفاده  کورد  خلق 
آزادی خواهی خلق کورد به ویژه در 
آتش بس اخیر به اثبات رسانید که در 
پی صلح و آشتی است و می خواهد 
را  کورد  مساله ی  چاره یابی  درهای 
از  حداقل  که  امیدواریم  ما  بگشاید. 
ما  شوند.  دیده  واقعیت ها  بعد  به  این 
مرحله ی  اخیر  مقاطع  در  با  چندین 
کردیم  اعالم  را  عملیات ها  توقف 
کسی  سوی  از  امر  این  متاسفانه  اما 
اظهار  کسی  نشد.  مواجه  استقبال  با 
و  برداشت  گام  پژاک  که  نداشت 
می بایست جمهوری اسالمی در قبال 
آن پاسخگو باشد.کسی یقه ی دولت 
برای  را  چیز  همه  چون  نگرفت،  را 
می خواهند  همه   می بینند.  مشروع  آن 
لینك  قدرت  به  اشکال  از  شکلی  به 
شوند. این نیز همان موردی است که ما 
به عنوان پژاک از آن انتقاد می نماییم.

•آلترناتیو: در بحبوحه ی جنگ و 
درگیری های اخیر چه در مرحله ی 

اول و چه در مرحله ی دوم برخی از 
سران احزاب کالسیك برای نمونه 
آقای خالد عزیری دبیر کل حزب 

دموکرات کوردستان و برخی از 
فعالین حقوق بشری چنین ادعایی 

مطرح می کردند که گویا مبارزات 
پژاک صحنه کوردستان را هرچه 

بیشتر امنیتی می کند و داعیه شان این 
بود که این مبارزات در خدمت سپاه 
و ایران قرار می گیرد. نظرتان در این 

باره چیست؟

گریال، ضمانت حیاتی آزاد رد کوردستان
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سلسله کوه های زاگرس  - بهار داالهو؛ گریالهای حزب حیات آزاد کوردستانکوردستان

•آلترناتیو: در این اواخر شاهد 
حمله ي نیروهاي سپاه پاسداران علیه 

مناطق میدیا بودیم. نیروهاي سپاه 
پاسداران با تمام توان خود جنگي 
را آغاز نمودند. ولي در حالي که 

شما ضربات مهلکي را بر پیکره ي 
آنان وارد نموده بودید و حمالت 
آنها را درهم کوبیده بودید اعالن 

آتش بس نمودید. این آتش بس چرا 
و به چه دالیلي صورت گرفت؟

گریال مابین مبارزه و تسلمیت همیشه مبارزه و  مقاومت رارتجیح 
خواهد داد و مابین حنگ و صلح، صلح را

گاهی هب ابعاد آتش بس ژپاک و دالیل آن] [ن
مصاحبه ای اختصاصی با رفیق ریزان جاوید از اعضای کوردیناسیون 

حزب حیات آزاد کوردستان

در این مصاحبه سعی خواهیم کرد در رابطه با آتش بسی که حزب حیات آزاد 
کوردستان در تاریخ 5 سپتامبر اعالم نمود، همچنین ابعاد، دالیل و پیامدهای 
آن با ریزان جاوید از اعضای کوردیناسیون پژاک به بحث و گفتگو بپردازیم.

در  مطلعید  نیز  شما  که  همان گونه 
سپاه  نیروهاي  سوي  از  اخیر  ماه  دو 
هجوم هاي  مرحله  دو  طي  پاسداران 
میدیا صورت  مناطق  علیه  گسترده اي 
گرفت. در این حمالت و در  هر دو 
سپاه  نیروهاي  از  کثیري  تعداد  حمله 
در  همچنین  شدند.  کشته  پاسدارن 
رفقایمان  از  نفر  تعداد 20  این جنگ 

ایستاري  با  آنان  رسیدند.  شهادت  به 
دشمن  تهاجمي  جنگ  قهرمانانه 
مثابه ي  به  ما  شکستند.  درهم  را 
تاکنون  تأسیس  آغاز  از  پژاک 
را  کورد  مسئله ي  نموده ایم  سعي 
کنیم.  حل  مسالمت آمیز  به شیوه اي 
مسیر  این  در  نیز  مقطع  چندین  در 
پیش قدم شدیم. اما جمهوري اسالمي 
 2005 سال  اواخر  در  به ویژه  ایران 
و  انکار  سیاست های  ادامه ي  در 
کورد  خلق  قبال  در  خویش  امحاي 
نتیجه ي  که  را  سرکوب ها  و  فشار 
سیاست هاي اشتباه بود بیشتر نمود. در 
اوان  در  و  اصالحات  دوره ي  اواخر 
محافظه کاران  دوباره ي  حاکمیت 
و  آسوس  منطقه ي  در  را  حمالتي 
بانه انجام دادند و اولین شهید پژاک 
تقدیم  را  خویش  جان  »نوزاد«  شهید 
خلق  آزادي خواهانه ي  مبارزه ي 

کورد نمود. بعدها در مراحل مختلفي 
سیاسي  مدني،  فعالین  دستگیري  با 
جوانان  سرکوب  و  بشري  حقوق  و 
جوي  سیاسي،  زندانیان  بر  فشار  و 
ایجاد  کوردستان  در  را  میلیتاریستي 
کردند. این بار سیاست انکار و امحاي 
موذیانه و پنهاني و قتل عام سفید جاي 
خویش را به سیاست انکار و امحاي 
چهره ي  بدین گونه  داد.  میلیتاریستي 
واقعي حکومت جمهوري اسالمي که 
همان قتل عام وحشیانه ي خلق بود رو 
شد. روي واقعي حکومت بدین گونه 
مدني  فعالیت هاي  بر  همیشه  ما  بود. 
و  نموده ایم  اصرار  مسالمت آمیز  و 
البته  شدیم.  جنگ  گسترش  از  مانع 
مشروع  دفاع  بود  الزم  که  جایي  در 
قرار  فعالیت مان  و  کار  سرلوحه ي  را 
مسالمت آمیز  اقدامات  این  اما  دادیم. 
مدني  فعالین  اعدام  و  شکنجه   با  ما 

شد.  داده  پاسخ  سیاست  زندانیان  و 
فضاي رعب و وحشت را با میلیتاریسم 
در جامعه  حاکم نموده و بر آن بودند 
اراده ي خلق کورد را درهم بشکنند. 
ما با عقلي سلیم در مقابل این سیاست 
انتخاب  را  صحیح  موضعي  دولت 
ما در مقابل دفاع مشروع را  نمودیم. 
و  نظامي  در عرصه ي  برگزیدیم. چه 
چه عرصه ي سیاسي ما این استراتژي 
را به کار بردیم. گفته هایی از این قبیل 
بوده  جنگ  آغازکننده ي  پژاک  که 
واقعیت ندارند و مي خواهند مبارزه ي 
ما متد رهایي  باژگونه نشان دهند.  ما 
ملي به صورت جنگ مسلحانه  را رد 
نموده و از آن گذار به عمل آورده ایم 
و با توجه به باورداشت ها و معیارهاي 
به  پاي بندي  و  ایدئولوژیکي مان 
حقوق بشري  و  اخالقي  معیارهاي 
متدي  انسانیت  به  احترام  و  معاصر 
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•آلترناتیو: هما ن گونه که شما 
نیز اشاره نمودید حکومت 

جمهوري اسالمي در چندین مقطع 
متفاوت بر آن شد که مبارزه ي 

آزادي خواهانه ي خلق کورد پژاک 
را با فشار و سرکوب و اجراي 

حکم اعدام و شیوه هایي این چنیني 
تضعیف نماید. در این اواخر نیز 

جنگ مسلحانه علیه مناطق میدیا را 
آزمود. دلیل روي آوردن آنان به 

این شیوه چه بود؟

نبوده و همیشه انگ هاي جداگانه اي 
راستاي  در  خلق مان  مبارزات  به  را 
حل مسئله ي کورد مي زند. حکومت 
خلق هاي  مخالفت  هرگونه  ایران 
به  وابستگي  همچون  را  ایران 
مي دهد.  جلوه  خارجي  نیروهاي 
از  را  مخالفت  توانسته  نه  روش  این 
مشکالت  توانسته  نه  و  بردارد  میان 
اسالمي  جمهوري  حکومت  داخلي 
بن بست  با  همیشه  نماید.  حل  را 
مواجه شده است. جمهوري اسالمي 
مشکالت  با  رویارویي  جسارت 
بر  سعي  و  نداشته  را  داخلي خویش 
توهم  است.  نموده  آنها  پرده پوشاني 
و  مي کند  تقویت  را  توطئه  تئوري 
سعي بر نقویت ملي گرایي و فاشیسم 
با احساسات مذهبي و  با بازي  دارد. 
ملي خلق سیاست هاي اشتباه خویش 
دالیل  از  یکي  سازد.  عملي  را 
مداخالت نیروهاي خارجي در ایران 
نیز در پیش گرفتن چنین رویکردي 
مي باشد  مسئوالن حکومت  از سوي 
و مسبب اصلي چنین مداخالتي این 
سیاست اشتباه است. این مسئله را که 
از  ایراني  اپوزسیون هاي  از  بعضي 
سوي نیروهاي خارجي مورد حمایت 
قرار گرفته اند را نمي توان انکار نمود 
اما در مورد تمامي حرکت ها صدق 
که  است  توطئه  توهم  این  نمي کند. 
جمهوري اسالمي سعي در گسترش 
ایران  خلق هاي  به  آن  قبوالندن  و 
دارد. اما جنبش آپوئیستي خلق کورد 
که  داده  نشان  کوردستان  شرق  در 
جنبشي مستقل است. یکي از دالیل 
واهمه ي جمهوري اسالمي از پژاک 
نیز همین مورد مي باشد. جنگ اخیر 
نیز در راستاي کنسپت از میان بردن 
گرفت.  صورت  مستقل  اراده ي  این 
ما نیز مي دانیم که جمهوري اسالمي 
بار دیگر اشتباهات چند ساله ي اخیر 
اسالمی  جمهوری  نمود.  تکرار  را 
برداشتن  میان  از  جهت  طرفی  از 
اجرای  خواهان  کورد  مساله ی 
کنسپتی چندجانبه با دولت هایی نظیر 
از  و  گردید  سوریه  و  عراق  ترکیه، 
موضوع  این  تا  خواست  نیز  سویی 
آتی  توافقات  برای  زمینه ای  به  را 
مي خواهد  سازد.  مبدل  غرب  علیه  
براي  کاري  چون  را  کورد  مسئله ي 
رسیدن به این مقاصدش به کار برد. 
بدون شك این کنسپت پیروز نخواهد 
میان  ضعیف  اتحادي  چون  شد. 
مشارکت کنندگان آن وجود دارد و 
تشکیل دهنده ي  نیروهاي  از  هر یك 

آن وابسته به نیروي خارجي دیگري 
از منطق واپس گراي  نیز  این  هستند. 
مي گیرد.  سرچشمه  دولت ها  این 
دولت ترکیه متفق اصلي آمریکا در 
سوریه  دولت  مي باشد.  خاورمیانه 
مي باشد.  داخلي  اختالفات  درگیر 
در  را  امنیت  نتوانسته  عراق  دولت 
ناآرامي  با  و  سازد  حاکم  کشورش 
دست وپنجه نرم مي کند. دولت ایران 
با مشکالت داخلي و تهدیدهاي  نیز 
خارجي روبه رو است. این کنسپت با 
این شرایط محکوم به شکست است 
حکومت  ندارد.  طوالني  عمري  و 
اشتباهي  در  دیگر  بار  اسالمي 
نمود.  حمله  کورد  خلق  به  تاریخي 
مشکل  حل  درصدد  همیشه  نیز  ما 
شیوه اي  به  و  دیالوگ  طریق  از 
آشتي  خواهانه  و  دموکراتیك 
پیش  در  را  جنگ  آنان  اما  بوده ایم. 
نماند  بیچار  کورد  خلق  اما  گرفتند 
داد. هجوم ها  این  به  قاطع  جوابي  و 

جمهوري اسالمي در صدد بود ابتدا 
اعدام  سیاسي،  زندانیان  شکنجه ي  با 
زندانیان و عملیات هاي نظامي پژاک 
را از میان بردارد. اما با مقاومت هایي 
خلق مان  و  حزب  سوي  از  که 
صورت گرفت جنبش مان نیرومندتر 
بزرگ تر  بدین گونه  جنبش مان  شد. 
را  مبارزاتش  قبل  از  مصمم تر  و 
ایران  حکومت  و  داد  گسترش 
مسئله ي  به  اعتراف  به  مجبور  را 
در  آپوئیستي  جنبش  نمود.  کورد 
نیروي  خلق مان  به  کوردستان  شرق 
سیاست هاي  که  بخشید  مبارزه اي 
با شکست  را  دولت  امحاي  و  انکار 
روبه رو سازد. اما قبول اینکه مسئله ي 
حل  معناي  به  دارد  وجود  کورد 
گامي  تنها  این  و  نیست  مسئله  این 
مسئله.  این  حل  براي  است  ابتدایي 
اسالمي  جمهوري  نظام  باید  نخست 
مي پذیرفت که مسئله ي کورد وجود 
راسخ  اراده ي  مشاهده ي  با  اما  دارد. 
خلق کورد وادار به اقرار به این مسئله 
و پذیرش آن شد. هرچند که تاکنون 
نپذیرفته  را  مسئله  این  آشکارا  نیز 
به  بدین منوال  نمي تواند  دیگر  اما 
مقاومت  بخشد.  تداوم  موجودیتش 
گریالهاي پژاک در جنگ اخیر نیز 
خلق  اراده  دیگر  باید  که  داد  نشان 
متد  این  از  بیش  و  بپذیرد  را  کورد 
به  منجر  همیشه  که  را  امحا  و  انکار 
جمهوري  نیازماید.  را  شده  شکست 
تاکنون  تأسیس  آغاز  از  اسالمي 
داخلي  مشکالت  چاره یابي  خواهان 

•آلترناتیو: شما در 5 سپتامبر 
آتس بس را اعالن نمودید. همچنین 
اعالن نمودید که میانجي هایي براي 

انجام این عمل وجود داشته است. 
همچنین این خواست از جانب شما 
نیز وجود داشته است. آیا مي توانید 
به این میانجي ها اشاره نمایید و آیا 
پیمان صلح رسمي که از جانب هر 

دو طرف امضا شده باشد وجود 
دارد؟

بعضي   جنگ  آغازین  مراحل  در 
میانجی گری  جناح هاي  و  احزاب 
بیش  تا جنگ متوقف شود  نمودند 
از این خشونت صورت نگیرد. ما نه 
از روي ضعف و ناتواني بلکه به دلیل 
دیالوگ  و  دموکراسي  به  احترام 
در  پیش قدمي  آماده ي  همیشه  ما 
علي رغم  اما  بوده ایم.  امري  چنین 
ما  سوي  از  آتش بس  اعالن  بارها 
در مراحل متعدد، جمهوري اسالمي 
خشونت طلبانه ی  سیاست های  بر 
آتش بس  می کرد.  اصرار  خود 
عنوان  به  را  ما  سوي  از  یك طرفه 
مبارزات  در  ما  ناتواني  و  ضعف 
همچون  این  مي پنداشت.  مسلحانه 
همیشه  که  است  حاکمان  سنت 
نهادن  گام  نه  را  اقداماتي  چنین 
دیالوگ  راه  از  مسئله  حل  براي 
بلکه چون ضعف خلق ها و مبارزات 
مي دهند.  جلوه  آزادي خواهانه شان 
جنبش  که  بداند  باید  هرکس  اما 

توان  و  نیرومندي  اوج  در  ما  نوین 
حاضر به دیالوک است. این اصلي 
معتقدیم.  آن  به  همیشه  که  است 
شاید در دیدگاه حرکات کالسیك 
اقدام  چنین  براي  جایي  دولت ها  و 
نداشته  وجود  دموکراسي طلبانه اي 
این  تحقق  براي  همیشه  ما  اما  باشد 
آماده ایم. الزمست که هرکس  امر 
بشناسد.  خوبي  به  را  ما  اعتقاد  این 
مرحله ي  در  اسالمي  جمهوري 
اما  آزمود  را  جنگ  دیگر  بار  دوم 
پیشاهنگي  با  قهرمان  گریالهاي 
سمکو  شهید  خویش  فرمانده ي 
هجوم  این  شهید  رفقاي  دیگر  و 
جمهوري  گذاشتند.  بي فرجام  را 
از  وجب  یك  نتوانست  اسالمي 
مناطق میدیا را از راه جنگ بگیرد. 
روزنامه نگاران  از  بسیاري  و  مردم 
کسي  بودند.  واقعیت  این  شاهد 
دیگرگون  را  مسئله  این  نمي تواند 
به  جنگ  این  واقعیات  دهد.  نشان 
و  دارد  وجود  تصویري  صورت 
بسیاري از افراد شاهد آن بودند که 
جنگ  این  در  اسالمي  جمهوري 
به  ما  البته  درآمد.  زانو  به  چگونه 
بگوییم  نمي توانیم  پژاک  مثابه ي 
شکست  را  اسالمي  جمهوري  که 
پیروزي زماني تحقق  داده ایم چون 
خلق  حقوق  تمامي  که  مي یابد 
کورد را جامه ي عمل بپوشانیم. این 
متحقق سازي  صورت  در  تنها  امر 
تمامي حقوق خلق کورد در شرق 
کوردستان و رسیدن به زندگي آزاد 
اسالمي  جمهوري  مي شود.  ممکن 
جنبش  نتوانست  جنگ  این  در 
آزادي خواهي خلق کورد را درهم 
بشکند و حتي نتوانست یك وجب 
طریق  از  را  مناطق  این  خاک  از 
جنگ اشغال کند. در این آتش بس 
دست اندرکاران  از  گروهي 
کوردستان،  منطقه اي  حکومت 
 KCK اجرایي  شواري  ریاست 
زحمات  راه  این  در  کارایالن  مراد 
ما  از  و  شدند  متحمل  را  فراواني 
دیالوگ  برای  خواستند که شانسي 
هم  و  ما  از  هم  آنها  نماییم.  فراهم 
اعالن  خواستندکه  ایران  دولت  از 
آتش بس نماییم. ما به این خواسته ي 
امر  در  و  گفتیم  آري  عزیزان  این 
 5 در  ما  شدیم.  پیش قدم  آتش بس 
نمودیم  اعالن  را  آتش بس  سپتامبر 
جمهوري  نیز  ساعت   24 از  بعد  و 
را  آتش بس  این  عمل  در  اسالمي 

تاکنون  گرفتیم.  پیش  در  را  نوین 
و  نموده ایم  مبارزه  راستا  این  در  نیز 
مي دهیم.  ادامه  آن  به  نیز  آینده  در 
هرگونه  با  مقابله  یاراي  کورد  خلق 
به  کورد  خلق  دارد.  را  هجومي 
شیوه ي مبارزات گریالیی که با خط 
دارد  همخواني  مشروع  دفاع  مشي 
حمالت  هرگونه  با  مقابله  توانایي 
دارد. را  اسالمي  جمهوري  تهاجمي 
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•آلترناتیو: مي توانید به صورت 
مستقیم افرادي را که در پیشبرد 

این آتش بس نقش داشته اند را نام 
ببرید؟

بارزاني  از سوي جناب مسعود 
منطقه اي  حکومت  رئیس 
مسئوالن  سوي  از  کوردستان، 
کوردستان،  میهني  اتحادیه ي 
حکومت  نماینده ي  سوي  از 
تهران  در  کوردستان  اقلیمي 
شوراي  ریاست  همچنین  و 
مذاکرات  این   KCK اجرایي 
به  تاکنون  اما  گرفت.  صورت 
صورت مستقیم پاي میز مذاکره 
پادرمیاني  با  تنها  و  ننشسته ایم 
این  افراد  و  گروه ها  این 
است. یافته  پیشبرد  آتش بس 
•آلترناتیو: خواسته ي شما به مثابه ي 

پژاک از ایران چیست؟ حکومت 
ایران باید چگونه رویکردي را در 

پیش بگیرد تا آتش بس تداوم یابد؟ 
ایران باید چه اقداماتي را براي حل 

مسئله ي کورد انجام دهد؟

•آلترناتیو: حکومت ایران و 
دولت هاي دیگري خواهان تروریزه 

کردن پژاک بودند. بسیاري از 
گروه ها و احزاب نیز آگاهانه یا 
ناآگاهانه در این راستا اقداماتي 

انجام دادند. در اثناي این تالش ها 
جنگ آغاز شد. اما شما برخالف 

این ادعاها اعالن آتش بس نمودید. 
شما در مقاطع مختلف زماني 

نیز چندین بار اعالن آتش بس 
یك طرفه نموده اید. هدف از این 

دسته اقدامات جهت تروریزه کردن 
پژاک که از سوي یك مرکز ویژه 

طرح ریزي و عملي مي شود چیست؟

پذیرفت. بدین گونه تا به امروز این 
آتش بس ادامه دارد. تداوم یا توقف 
برخورد  به  وابسته  آتش بس  این 
امیدواریم  ما  دارد.  ایران  حکومت 
که آنان به اشتباهات شان در مقابل 
بایستي  نمایند.  اذعان  کورد  خلق 
جبران  راستاي  در  عملي  گام هاي 
کورد  خلق  مقابل  در  اشتباهاتشان 
بوده،  ایران  که طالیه دار تمدن در 
و  فرهنگ  فلسفه،  اندیشه،  غناي  با 
براي  فراواني  افتخارات  باعث  هنر 
ایران شده و همیشه حافظ سرزمین 
هیچ  تاکنون  بردارد.  بوده  ایران 
سند رسمي و هیچ گونه مذاکره ي 
با  مسئله ي کورد  براي حل  رسمي 
در  امیدواریم  اما  نداشته ایم.  ایران 
صورت  پیشرفت هایي  راستا  این 
بحث  آنها  از  که  کساني  پذیرد. 
این مسئله   پیشبرد  نمودیم سعي در 
شرق  در  کورد  مسئله ي  حل  و 
دیالوگ  طریق  از  کوردستان 
مسئله ي  حل  شرط  به  ما  دارند. 
حاضر  کوردستان  شرق  در  کورد 
و  مي باشیم  فداکاري  هر  انجام  به 
برداشتن  براي  را  خویش  آمادگي 
مي کنیم. اعالم  عملي اي  گام  هر 

کورد  خلق  خواسته هاي 
آشکاراست و در مراحل مختلفي 
است.  شده  مطرح  ما  سوي  از 
به  خواست ها  این  به  نیز  ایران 
در  نیز  ما  است.  واقف  خوبي 
به  را  آنها  بارها  و  بارها  رسانه ها 
منشورهاي  در  آورده ایم.  زبان 
خویش نیز آنها را برشمرده ایم. در 
آینده اي نزدیك نیز براي دیگربار 
در  کرد.  خواهیم  مطرح  را  آنها 
تداوم  آتش بس  باید  اول  وهله ي 
خلق  با  مذاکره  مرحله ي  و  یابد 
صورت  در  شود.  آغاز  کورد 
مبارزین  به عنوان  مذاکره  آغاز 
نموده  عمل  نیرومند  باید  کورد 
پروژه هاي  و  راهکار   طرح  با  و 
خلق  خواسته هاي  بتوانیم  خود 
البته  نماییم.  برآورده  را  کورد 
مستقیم  مذاکره ي  که  زماني  تا 
سوي  از  اسلحه ها  و  نگیرد  انجام 
نشود  گذاشته  زمین  طرف  دو 
معنایي  خواسته ها  از  زدن  حرف 
نتایجي  و  داشت  نخواهد  دربر 
آتش بسي  نمي آید.  بار  به  عملي 
تنهایي  به  این  اما  شده  اعالن 
حل  را  کورد  مسئله ي  نمي تواند 
مذاکره  میز  سر  بر  باید  بلکه  کند 
بنشینیم تا بتوانیم آن را چاره یابي. 
شاهد  نیز  آتش بس  از  بعد  البته 
وزارت  سوي  از  که  بودیم  آن 
خارجه ي ایران تالش هایي جهت 
پژاک  نمودن  اعالن  تروریست 
صورت گرفت که تهدیدي براي 
این  مي شود.  محسوب  آتش بس 
امر چون ما حرکتي مستقل هستیم 
براي ما تبعات منفي چندانی دربر 
نخواهد داشت. این مسئله نشان از 
که  دارد  ایران  حکومت  ضعف 
براي حل مشکالت داخلي دست 
مي شود  دولت هایي  دامان  به 
در  مداخله  به  اقدام  خواستار  که 
به  آنها  ترجیح  مي باشند.  ایران 
در  که  دولت هایي  این  با  گفتگو 
ایران هستند و عدم  به  فکر حمله 
مذاکره با ما که راهکارهایي براي 
حل مسئله ارائه نموده ایم اشتباهي 
بس بزرگ است.  این برخوردي 
که  امیدواریم  و  نبوده  عاقالنه 
آورند. عمل  به  رویکرد  تغییر 

بعضي  و  ایران  دولت  متأسفانه 
خواهان  گروه ها  و  احزاب 
این  نیستند.  واقعیت  با  رویارویي 
واقعیت نیز توانایي جنبش آپوئیستي 
مستقل  و  کوردستان  شرق  در 
تمامي  براي  ما  مي باشد.  آن  بودن 
احترام  احزاب  و  دولت ها  ملت ها، 
قائلیم. خلق کورد تاکنون هیچ گونه 
زیاني براي آنان نداشته است. حال 
منطقه  دولت هاي  از  بسیاري  آنکه 
به خلق کورد  را  فراواني  ضررهاي 
وارد نموده و همیشه در حال توطئه 
خلق  علیه  پیمان نامه هایي  عقد  و 
آپوئیستي  جنبش  بوده اند.  کورد 
مبارزه اي  کوردستان  شرق  در 
همه گیر را آغاز نموده و از جایگاه 
هرکس  است.  برخوردار  ویژه اي 
که  بپذیرد  را  واقعیت  این  باید  نیز 
به  کوردستان  شرق  در  کورد  خلق 
جنبشي  ما  جنبش  دارد.  اعتماد  ما 
کورد  جوانان  است.  شکست ناپذیر 
در شرق کوردستان با شیوه اي نوین 
مبارزه اي را آغاز کرده اند که منجر 
به آزادي خواهد شد. جوانان گریال 
به  آپو  رهبر  ایدئولوژي  از  تأسي  با 
نیرویي دست یافته که هرکس باید 
ایران  دولت  نماید.  اذعان  آن  به 
اِعمال  با  مي تواند  که  مي پنداشت 
فشار این جنبش را وادار به تسلیمت 
کالسیك  جنبش هاي  مانند  و  کند 
ما  جنبش  نماید.  پاکسازي  آنرا 
قدرت گراي  نیروهاي  به  وابسته 
حرکتي  خارجي،  یا  و  منطقه 
عشیره اي و کالسیك، حرکتي متأثر 
از ملي گرایي ابتدایي نیست. نیروي 
است  خلق مان  از  نشأت گرفته  ما 
اندیشه،  دارد.  جاي  خلق  دل  در  و 
بوده  مستقل  ما  پروژه هاي  و  برنامه 
مبارزه ي  نیازهاي  به  با توجه  آنرا  و 

آزادي  به  رسیدن  جهت  خلق مان 
لحاظ  از  مي کنیم.  مشخص  واقعي 
اقتصادي  و  سیاسي  ایدئولوژیك، 
برنامه هاي  خلق مان  مساعدت  به  و 
توانایي  پیشبرد مي دهیم.  را  خویش 
مشکالت  و  کمبودها  با  رویارویي 
حل  براي  کافي  نیروي  و  خویش 
از معیارهاي اخالقي  آنها را داریم. 
خویش  به  مختص  سیاسي  و 
و  مشاهده  نیروي  برخورداریم. 
خلق مان  نیازهاي  و  وقایع  تحلیل 
است  خلق  از  ما  جنبش  داریم.  را 
اقشار  تمامی  از  شکل گرفته  و 
جامعه ی کورد. به علت حضور در 
واقف  به مشکالت شان  میان جامعه 
آن  از  گذار  راهکارهاي  و  است 
برنامه  از  ارائه مي دهد.  به جامعه  را 
همه گیر  و  نیرومند  اساس نامه  و 
مبارزات  تجارب  برخورداریم. 
و  کورد  خلق  ساله ي  صدساله ي 
احزاب را همچون گوهری گران بها 
با در  به آزادي مي داند و  نیل  براي 
براي  برنامه هایي  آنها  گرفتن  نظر 
هیچ گاه  ما  مي کند.  ارائه  آینده 
فردپرستي،  نظیر  مشکالتي  با 
و  منفعت پرستي  قدرت طلبي، 
مسئولیت ناپذیري روبه رو نمي شویم. 
عدم  براي  مکانیسم هایي  چون 
جنبش مان  میان  در  آنها  گسترش 
یکي  خودانتقادي  و  انتقاد  داریم. 
از اصول حزبي مان مي باشد. جرأت 
داریم  را  با مشکالت مان  رویارویي 
از  گذار  توانایي  دلیل  همین  به  و 
راهکاري  گرفتن  پیش  در  و  آنها 
را  آنها  براي  جایگزین  و  نوین 
و  پیشرفت  حال  در  همیشه  داریم. 
راستاي  در  خویش  نمودن  نیرومند 
حل مسئله ي کورد هستیم. پس باید 
واقعیت  این  گروهي  و  دولت  هر  
مذاکره  براي  همیشه  ما  بپذیرد.  را 
گروهي  یا  و  حزب  دولت،  هر  با 
آماد ه هستیم. ما خویش را آلترناتیو 
جنبش هاي  دیگر  جایگزین  یا  و 
کوردي نمي دانیم بلکه از خطمشی 
برخورداریم.  و راهکار جداگانه ای 
مساله ي  نام  به  مساله ای  ایران  در 
کورد وجود دارد و باید حل شود. 
خلق هاي  دیگر  مانند  کورد  خلق 
آزاد  زندگي اي  مي خواهد  جهان 
انساني  حقوق  از  و  باشد  داشته 
کورد  خلق  گردد.  برخوردار  خود 
سرنوشتش  خودش  مي خواهد 
سیاسي  اراده ي  از  کند؛  تعیین  را 
خودمدیریتی  از  باشد؛  برخوردار 
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برخوردار  اقتصادی  و  اجتماعی 
باشد؛ در معادالت سیاسي جهان از 
این  باشد.  برخوردار  خود  جایگاه 
کورد  خلق  ابتدایي  حقوق  موارد 
شمار  به  ایران  خلق هاي  دیگر  و 
مي آید. هیچ دولت، حکومت و یا 
گروهي حق محروم نمودن خلق ها 
تروریزه  با  ندارد.  را  این حقوق  از 
آزادي خواهي  جنبش  کردن 
در  بدون  توافقاتي  و  کورد  خلق 
خلق  سیاسي  اراده ي  گرفتن  نظر 
مي شود.  عمیق تر  مسئله  این  کورد 
نمونه ي تالش هاي بي فرجام دولت 
دولت هاي  دامان  دست به  و  ترکیه 
است.  عیان  همه  بر  شدن  غربي 
در  گدایي  مانند  ترکیه  دولت 
براي  را  ابرقدرت هاي جهاني  خانه 
مبارزه با جنبش آزادي خواهي خلق 
امتیازات  ازاي  در  و  مي زند  کورد 
فراواني از آنها اسلحه و جنگ افزار  
مي خرد. PKK  را در لیست ترور 
قرار دادند و با همکاري دولت هاي 
عضو پیمان ناتو به جنگي همه جانبه 
اما  زدند.  دست  تصفیه اش  براي 
نه  اقدامات  این  با  جنبش  این 
به  روز  بلکه  نرفت  میان  از  تنها 
مسئله  این  گشت.  نیرومندتر  روز 
صدق  نیز  کوردستان  شرق  در 
سال ها  از  بعد  باید  ما  مي کند. چرا 
مذاکره  به  خون ریزی  و  جنگ 

•آلترناتیو: خط قرمز شما 
براي دولت ایران براي ادامه ي 
آتش بس و عدم انجام جنگ 

تدافعي علیه حکومت ایران 
چیست؟

عیان  همه  بر  مشروع  دفاع  معیارهاي 
اسالمي  جمهوري  دولت  اگر  است. 
گریالها  به  نبرد؛  هجوم  خلق  به 
سیاسي  زندانیان  اعدام  نکند؛  حمله 
را  سیاسي  فعالین  سازد؛  متوقف  را 
فشار  سیاست  نکند؛  زندان  روانه ي 
اجرا  خلق  قبال  در  را  سرکوب  و 
نابودی  براي  را  تالشش  و  نسازد؛ 
خلق کورد ادامه ندهد ما نیز طرفدار 
عملیات نظامي نیستیم. این متد را نیز 
مشکل  گشایش  براي  شیوه اي  مانند 
قبول نداریم. اما در صورت بروز این 
کورد  گریالهاي  و  خلق مان  موارد 

سعي  اینك  از  مي توانیم  بپردازیم؟ 
مشکل  تا  و  نماییم  مسئله  حل  به 
کین  خلق هاي  میان  نشده،  ژرف تر 
خون  و  نیامده  میان  به  دشمني  و 
بیشتري نریخته، مذاکره و گام هایي 
این  با  برداریم.  راستا  این  عملي در 
تنها  نه  کورد  خلق  اقدامات  دست 
تضعیف نمي شود بلکه نیرومندتر و 
مصرتر از قبل به مبارزه ادامه خواهد 
چشم  به  تنها  آتش  این  دود  و  داد 
رفت. خواهد  اقدامات  این  عامالن 

دارند. را  مشروع  دفاع  انجام  حق 

•آلترناتیو: اگر شما در پایان پیامي 
دارید، ذکر نمایید؟

ارتقاي  کورد،  خلق  براي  ما  پیام 
تمامي  در  فعالیت  و  مبارزه 
که  الزمست  مي باشد.  عرصه ها 
به  رسیدن  زمان  تا  کورد  خلق 
لحظه  یك  براي  حتي  آزادي 
براي  باید  نشود.   غافل  مبارزه  از 
هرگونه  آزادي  به  دست یابي 
فداکاري و تالشي را متقبل شویم. 
دولت هاي  که  آنیم  شاهد  ما 
پس  یکي  خاورمیانه  دیکتاتور 
بحراني  فرومي پاشند.  دیگري  از 
خلق  اگر  و  گرفته  دربر  را  منطقه 
مبارزه اي  سازماندهي،  نیروي  از 
برخودار  قوي  اراده اي  و  راسخ 
است.  نابودي  به  محکوم  نباشد 
اگر بخواهیم در نظم نوین جهاني 
درخور  جایگاهي  از  منطقه  در 
بایستي  باشیم  برخوردار  خود 
نماییم. هر  را سازماندهي  خویش 
مشارکت  براي  باید  کورد  فرد 
دادن دیگر افراد خویش را مسئول 
بایستي  کورد  جو انان  بداند. 
گریالیي  مبارزات  صفوف  در 
نقش  بایستي  زنان  بگیرند.  جاي 

پیشاهنگي خویش را در این مقطع 
به خوبي ایفا نمایند. در مرحله اي 
سر  به  تاریخي  و  حساس  بسیار 
هر  حساسیت  با  باید  و  مي بریم 
چه بیشتر برخورد کنیم. یگانه راه 
مبارزات  در  کورد  خلق  پیروزي 
این  انجام  آزادي خواهانه اش 
کورد  خلق  مي باشد.  وظایف 
مبارزاتش  قبل  از  مصمم تر  باید 
جنبش  مانند  ما  دهد.  ارتقا  را 
کوردستان  خلق  آزادي خواهي 
حضوري  براي  خویش  آمادگي 
را  مرحله  این  در  موفقیت آمیز 
بایستي  خلق مان  مي داریم.  اعالن 
از  مبارزش  جوانان  به  اعتماد  با 
به  و  آورد  عمل  به  حمایت  آنها 
کسب  تا  آنان  که  بداند  خوبي 
ایستاد. ما  از پاي نخواهند  آزادي 
اعتماد  خودمان  نیروي  به  بایستي 
با  خلق  و  گریال  و  باشیم  داشته 
مي توانند  متقابل  نفسي  به  اعتماد 
سرمنزل  به  را  آزادي  مبارزه ي 
مقصود برسانند. هدف ما آزادي و 
پیشبرد دموکراسي در کوردستان 
مي باشد خاورمیانه  تمامي  در 

سلسله کوه های سرکش کوردستان؛ بهار شاهو- هورامان
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مقاومت ژپاک رد قندیل،  مقاومت جبهه ي 
دموکراسی خواهی و آزادي خواهی كل خلق اهي اريان 

بود

مصاحبه ای اختصاصی با ریوار آبدانان از اعضای مجلس حزب حیات 
آزاد کوردستان پیرامون جایگاه شرق کوردستان در سیاست های ویژه ی 

نظام جمهوری اسالمی ایران، مساله ی مزدورسازی در کوردستان و 
آسیب شناسی اپوزیسیون خارج از کشور

•آلترناتیو: جایگاه کوردستان در 
سیاست هاي جمهوري اسالمي ایران 

چیست و چرا به رغم اینکه ایران از 
خلق ها و ملت هاي مختلفي تشکیل 

شده، همیشه از کوردستان به عنوان 
میکرومدل سیاست هاي دولت در 

کل ایران یاد شده است؟

بوده؛ همچنین انعقاد قراردهایي نظیر 
پیمان لوزان و قصرشیرین نمونه هایي 
کوردستان  مي دهد  نشان  که  هستند 
بسیاري  ژئوپولتیك  اهمیت  از 
این  در  هست.  و  بوده  برخوردار 
اخیر  سال  صد  در  به خصوص  منطقه 
همیشه شاهد خیزش ها و انقالب هایي 
از سوي ملت کورد بوده ایم. کوردها 
دموکراسي    پیشاهنگان  نقش  اینك 
مي کنند.  ایفا  را  آزادي خواهي  و 
که  شده  باعث  رویدادها  این  همه ي 
جایگاه  کورد  ملت  و  کوردستان 
داشته  منطقه اي  تحوالت  در  مهمي 
سیاست هاي  وحشیانه ترین  باشد. 
اعمال  ملت  این  علیه  ضداجتماعي 
شده و هنوز هم مي شود. کوردستان 
در هر برهه ي زماني فتح مي شود. نظام 
خود  قدرت  استقرار  میزان  حاکم،  
این  با  مي سنجد.  کوردستان  در  را 
همیشه  کوردستان  که  موافقم  گفته 
سیاست هاي  براي  میکرومدل  یك 
وقت  هر  است.  بوده  ایران  حاکمان 

اجرا  ایران  در  را  سیاستي  خواسته اند 
کنند نخست آنرا در کوردستان پیاده 
کرده اند، ابعاد مختلفش را سنجیده اند 
اشاعه  ایران  کل  در  را  آن  بعد  و 
فضاي  خواسته اند  وقت  هر  داده اند. 
خفقان آوري را در ایران ایجاد کنند،  
موفقیت  کوردستان شاخص سنجش 
بوده  وقت  دولت  موفقیت  عدم  یا 
مبارزات  و  جنبش ها  است. سرکوب 
مدال  همیشه  کوردستان  در  سیاسي 
بخش  به ویژه  و  سردمداران  افتخار 
طول  در  امر  این  است.  بوده  نظامي 
در  حتي  و  شده  تکرار  بارها  تاریخ 
جریانات سیاسي اي که اخیرا در ایران 
بودیم.  آن  شاهد  بازهم  آنیم،  شاهد 
رویدادهایي که در طول تاریخ اتفاق 
مي افتند به مرور زمان حالت ساختاري 
دولت ها  اینکه  به رغم  مي کنند.  پیدا 
تغییر  حکومت ها  و  مي شوند  متحول 
خلق ها  با  برخورد  شیوه هاي  مي یابند 
قالب هایي به خودش گرفته و بر همان 
به  را  امر  این  مي شوند.  عملي  مبناها 

مسئله ي  با  که  برخوردي  در  وضوح 
اشغال،  بوده ایم.  شاهد  شده  کورد 
امنیتي کردن، آسیمیالسیون، سرکوب 
بوده اند  سیاست هایي  تجاوز  و 
گسترده ترین  با  کوردستان  در  که 
برایشان  و  شده  آزموده  خود  شکل 
برنامه سازي شده است. خیزش و قیام 
همیشه  کوردستان  در  دموکراتیك 
زنگ  درآمدن  صدا  به  معناي  به 
دیکتاتور  دولت هاي  براي  هشدار 
است. بوده  خلق ها  بیداري  شروع  و 

کوردستان به دلیل شرایط تاریخي و 
جفرافیایي اش، همیشه با سیاست هاي 
نظام هاي  است.  شده  روبرو  ویژه اي 
در  خواسته اند  وقت  هر  حاکم 
تغییري  خاورمیانه  سیاسي  جغرافیاي 
چشم  سرزمین  این  به  کنند،  ایجاد 
حوادث  به  مي توانم  داشته اند. 
اشاره  زمینه  این  در  بسیاري  تاریخي 
امپراطوري هاي  درگیري  کنم: 
صفویان  عثماني ها ـ  و  روم  ساساني ـ 
متمرکز  کوردنشین  مناطق  در  که 

•آلترناتیو: سیاست هاي دولتي 
در کوردستان در چه حوزه هایي 

صورت مي گیرند؟ مي توانید چند 
مثال بیاورید؟

فرهنگ  عرصه ي  از  سیاست ها  این 
مي گیرد.  دربر  را  اقتصاد  تا  گرفته 
رسانه ها  از طریق  فرهنگي  استحاله ي 
و  فقر  اشاعه ي  آموزشي،  سیستم  و 
وابسته سازي از این راه، مزدورسازي 
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و اشاعه ي شیوه ي زندگي جامعه ستیز 
و  بسیج  ضدفرهنگ  شکل  به 
عناصر  تمام  با  را  فرد  جاش)یعني 
فرهنگي ـ  هویتي ـ تاریخي خود بیگانه 
هستند.  آن  از  نمونه هایي  مي سازد( 
کورد  خلق  هویت خواهي  جریان 
اراده ي  به  دستیابي  براي  تالش  و 
الگوي  یك  به  مدیریتي،  و  سیاسي 
مبارزاتي مبدل شده است. لذا از منظر 
جریان  این  پیکره ي  بر  هرچه  دولت 
هویت خواهي و آزادي خواهي ضربه 
ایران از  وارد شود، مي تواند در کل 
میزان مخالفت ها و آزادي خواهي هاي 
به عمل  جلوگیري  خلق محور 
سلطه ي  مي خواهد  دولت  آورد. 
موجود  ملت هاي  بر  را  خود  کامل 
کند.  برقرار  ایران  جغرافیاي  در 
دولت  ایران،  معاصر  تاریخ  طول  در 
سوي  به  که  هرچقدر  حاکمه 
تالش  کرده  پیدا  میل  مرکزگرایي 
براي تضعیف و از بین بردن تنوعات 
را  ایران  سطح  در  ملیت ها  و  اتنیکي 
که  جاهایي  در  است.  ساخته  بیشتر 
سوي  از  مقاومت  با  سیاست ها  این 
سري  یك  است  شده  روبه رو  خلق 
دولت  سوي  از  ویژه اي  سیاست هاي 
بیش  کورد  خلق  است.  شده  اعمال 
را  مبارزه اي  که  است  سال  صد  از 
براي رسیدن به مطالبات دموکراتیك 
خویش آغاز نموده است. هر چند که 
در متدهاي مبارزاتي شان کمبودها و 
تداوم  اما  داشته  وجود  کاستي هاي 
و  اجتماعي  حیات  در  اصلي  مبارزه 
سیاسي خلق کورد همیشه جاي داشته 
از  رهایي  براي  مبارزات  این  است. 
از سوي حکومت  که  بوده  شرایطي 
مي توانیم  است.  تحمیل شده  آنها  بر 
دولتي  سیاست هاي  از  نمونه  چند  به 
که چنین شرایطي را تحمیل مي کنند 
بافت  تغییر  اشاره کنیم. مثال سیاست 
در  که  کوردنشین  مناطق  جمعیتي 
هستیم.  آن  شاهد  کوردستان  تمامي 
یا فشارها و سرکوبي که در زمینه ي 
کورد  خلق  دارد.  وجود  فرهنگي 
است؛  فرهنگي  پیشینه ي  یك  داراي 
خودش  خاص  فرهنگي   مؤلفه هاي 
آنها  اساس  بر  مي خواهد  و  دارد  را 
حق  کوردي  فرد  هر  کند؛  زندگي 
دارد با زبان مادري خویش آموزش 
دارد  ترقي کند، حق  و  ببیند و رشد 
بر اساس یك سیاست بومي و خاص 
خود مشارکت سیاسي نماید. اما شاهد 
آنیم که در چارچوب کشوري به اسم 
حاکم  دولت  توسط  حق  این  ایران 

و  نظامي  فضایي  است.  شده  پایمال 
وجود  کوردستان  در  سرکوب گرانه 
جامعه ي  علیه  خشونت  این  دارد. 
کورد تنها محدود به حوزه ي سیاسي  
دربر  را  عرصه ها  تمام  بلکه  نیست 
سیاست  مثال  به عنوان  است.  گرفته 
طور  به  زیست قدرتی)بیوقدرت( 
مي شود.  اعمال  کوردستان  در  شایع 
محرومیت  و  فقر  دردناک  تصویر 
تابلوي  از  است  بخشي  کوردها 
دولت  توسط  آن ها  ملي  سرکوب 
قدرت  سیاست  قرباني  آنان  است. 
این  فداي  هرچیز  هستند.  مرکزي 
قدرت  این  مي شود.  مرکزي  قدرت 
که  ایراني اي  ناسیونالیسم  با  مرکزي 
تنوعات ایران را انکار مي کند تغذیه 
اپوزیسیون  حتي  متأسفانه  مي شود. 
بدخیم  تومور  این  گرفتار  نیز  ایراني 
نژادپرستي است. آنان به همان راهي 
مي روند که سردمداران نظام مي روند. 
هم از جانب دولت هاي مرکزي ایران 
شدیدا  ایراني)که  اپوزیسیون  هم  و 
همواره  است(  فارس گرایي  از  متأثر 
حق طلبي  و  مردمي  اعتراضات  موج 
قرار  حمله  مورد  کوردستان  در 
برچسب هایي  زدن  با  یعني  مي گیرد. 
احساسات  جدایي طلبي،  چون 
علیه  را  کشور  درون  ملي گرایانه ي 
تحریك  حق طلبي اي  موج  چنین 
این  سرکوب  جهت  و  مي کنند 
از  مردمي  دموکراتیك  خیزش هاي 
سو  دیگر  از  مي کنند.  استفاده  آن 
همیشه  که  بوده  جایي  کوردستان 
سیاست هاي  برآمده  درصدد  دولت 
انحصارطلبانه اش  و  مرکزگرایانه 
و  میزان  سازد.  عملي  آنجا  در  را 
به  کوردستان  در  نظامي گري  ابعاد 
نسبت  به  است.  رؤیت  قابل  راحتي 
عمال  کوردستان  ایران  مناطق  دیگر 
نظامي  منطقه ي  یك  صورت  به 
از  مي خواهد  دولت  است.  درآمده 
انحصارگري  نظامي گري،  این  طریق 
کوردستان  در  را  خویش  مدنظر 
پدیده هایي  مثال  به عنوان  پیاده سازد. 
همچون مزدورگیري، جاسوس سازي 
به  ایران  سرتاسر  در  اگرچه  بسیج  و 
در  اما  دارد،  وجود  مختلفي  انحاي 
در  و  شده  نهادینه  شدیدا  کوردستان 
سطح بسیار شایعي بسط داده مي شود. 
این  در  هنگفتي  سرمایه گذاري هاي 
زمینه انجام گرفته و تالش مي شود که 
تمامي جامعه توسط این سیاست هاي 
بگیرد.  قرار  محاصره  تحت  ویژه، 
که  کنند  وادار  را  جامعه  مي خواهند 

بنهد.  گردن  سیاست هایي  چنین  به 
سیاسي،  اراده ي  نابودي  یعني  این 
قتل عام  و  بومي  فرهنگ  تخریب 
به طبع  و  کورد؛  ملت  علیه  سپید 
ایران. ملت هاي  کل  براي  خطري 

که  است  این  دولت  تالش  تمام 
ایجاد  مطیع  و  رام  جامعه ي  یك 
دولتي  سیاست هاي  ماهیت  کند. 
گوناگون  پوشش هاي  تحت  که 
ایران  مختلف  خلق هاي  میان  در 
صورت  کورد  خلق  علیه  به ویژه  و 
مدرن  برده سازي  نوعي  مي گیرند، 
دولتي  سیاست هاي  هرچقدر  است. 
به همان  منطقه حاکم شوند  در یك 
آنجا  اجتماعي  تخریبات  ابعاد  میزان 
ما  نمونه  عنوان  به  مي کند.  پیدا  رشد 
فرهنگي،  استحاله ي  سیاست هاي  از 
و  جامعه  اخالقي  بافت هاي  تضعیف 
براي  دولت  اقتصادي  سیاست هاي 
کردیم.  بحث  جامعه  وابسته سازي 
دولت  سیاست هاي  که  مناطقي  در 
پررنگ تر  و  داشته  بیشتري  حضور 
تخریبات  دچار  جامعه  است،  بوده 
دچار  جامعه  افراد  شده.  فراواني 
نمي توانند  و  شده اند  هویتي  بحران 
بر اساس عناصر فرهنگي خودي و با 
اتکا به اراده ي خودشان زندگي کنند. 
دست  نشان  نیز  را  مسئله  این  باید  اما 
فشار،  اعمال  جایي که  در  که  کنیم 
کند،  پیدا  رشد  استثمار  و  سرکوب 
جامعه  مي گیرد.  شکل  نیز  مقاومت 
هرگونه  مقابل  در  طبیعي  صورت  به 
بشود  اعمال  علیه اش  که  فشاري 
نشان  مقاومتي  خود  از  مي خواهد 
ذاتي اش،  هویت  اساس  بر  و  بدهد 
از خود دفاع کرده و موجودیتش را 
شکل  به  مقاومت  این  ببخشد.  تداوم 
متبلور  سیاسي  و  اجتماعي  مبارزات 
گذشته  دهه هاي  در  اما  مي شود. 
جریانات  و  احزاب  انفعال  بیماري 
جدي  مانعي  کوردستان  در  سیاسي 
بود.  اجتماعي  مقاومت  این  برابر  در 
سیاست  جبهه ي  غلط  عملکردهاي 
کالسیك کورد، تنها همچون ابزاري 
بخشید.  مشروعیت  مزدورشدگي  به 
منگنه ي  میان  در  کورد  جامعه ي 
و  دولتي  سرکوبگرانه ي  سیاست هاي 

سنتي  احزاب  منفعالنه  سیاست هاي 
جامعه  دفاعي  مکانیسم  گرفت.  قرار 
نان  و  بسیجي شدن  گردید.  تضعیف 
به  پشت پازدن  نرخ روزخوری  به 
به  زدن  خود  جامعه ي  ارزش هاي 
رژیم  وقتي  شد.  مبدل  عادي  امري 
توانست در کوردستان فضاي خفقان 
آنگاه  کند  تحمیل  را  تسلیمیت  و 
قدرت  اریکه ي  بر  راحت  خیال  با 
راحتي  به  و  زد  تکیه  مرکز  در  خود 
ممنوعیت ها و  اعدام ها،  بگیروببندها،  
سرکوب ها را در تمام ایران اشاعه داد.

حالت  دولتي  سیاست هاي 
براي  و  کرده اند  پیدا  سیستماتیك 
اجراي آنها سرمایه گذاري هاي بسیار 
سیاست   کنار  در  مي شود.  هنگفتي 
از  اجتماعي  مشکالت  مزدورسازي، 
قبیل ترویج فحشا، تضعیف معیارهاي 
اخالقي جامعه، اعتیاد به مواد مخدر، 
مناطق  در   ... و  بزهکاري ها  رشد 
قابل  رشد  کوردستان  شرق  مختلف 
سیاست ها  این  یافته اند.  مالحظه اي 
پیاده مي شوند  نخست در کوردستان 
موفقیت  شان،  میزان  به  توجه  با  و 
عملي  نیز  ایران  مناطق  دیگر  در 
مي شوند. دولت هیچ حقي براي ملت 
برخورد  نوع  نیست و هر  قائل  کورد 
در  را  اخالق  از  دور  به  و  غیرانساني  
روا  خود  براي  کورد  جامعه ي  قبال 
به  نگرش  نوع  این  مي بیند.  مباح  و 
صورت یك سنت حکومتي درآمده 
بارها  که  بوده ایم  آن  ما شاهد  است. 
مسئولین و دست اندرکاران دولتي در 
کوردستان تغییر یافته اما این دیدگاه 
آنان بدون تغییر مانده است. به همین 
سیاست هاي  سري  یك  از  ما  دلیل 
محافل  در  گاه  که  دولت  مقطعي 
مطرح مي شوند بحث نمي کنیم؛ بلکه 
دولتي  سیستماتیك  سیاست هاي  از 
مي کنیم.  صحبت  کوردستان  در 
خاص  به طور  را  نهادهایي  حتي 
به  داده اند.  تشکیل  امور  این  براي 
رژیم  که  فعالیت هایي  نمونه  عنوان 
همین  در  مي دهد  انجام  پژاک  علیه 
پژاک،  شکل گیري  چارچوب اند. 
برابر  در  جامعه  مقاومت  عیني  نمود 
جمهوري  استبداد  و  سرکوب گري 
شرق  به ویژه  و  ایران  در  اسالمي 
واقع  در  پژاک،  است.  کوردستان 
سینه ي  به  کورد  جامعه ي  رد  دست 
مزدور  کورد  تنها  که  است  نظامي 
را کورد مطلوب مي شمارد. مي بینیم 
که امروزه پژاک در شرق کوردستان 
و  دموکراسي خواهي  پیشاهنگ 

•آلترناتیو: رشد بیش از حد مسئله  ي 
مزدورسازي)جاش و بسیج( در 
شرق کوردستان را نتیجه ي  چه 

مي بینید؟ چه تخریباتي به بار آورده 
است و آیا جامعه در برابر آن منفعل 

مانده است؟
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سطح  در  کورد  خلق  هویت یابي 
یك ملت دموکراتیك و آزاد است. 
این  با  اینکه  براي  اسالمي  جمهوري 
چارچوب  در  بکند  مقابله  جنبش 
بسیار گسترده اي که همه ي عرصه ها 
فرهنگي  نظامي،  اقتصادي،  از  اعم 
تمامي  مي گیرد،  دربر   را  سیاسي  و 
و  بسیج  نظامي،  اطالعاتي،  نیروهاي 
دیپلماسي  حتي  و  محلي  مزدورهاي 
تضعیف  براي  را  جهاني  و  منطقه اي 
کار  به  جریان  این  تصفیه ي  و 
جریان  سرکوب  از  پیش  مي گیرد. 
ریاست  انتخابات  از  پس  اعتراضي 
سرکوب  نوع  شدید ترین  جمهوري، 
پژاکي  مبارزان  و  کورد  خلق  علیه 
صورت گرفت. یعني باز هم سیاست 
جمهوري  هرگاه  شد.  اعمال  گذشته 
جریان  یك  با  خواسته  اسالمي 
مقابله  ایران  در  دموکراسي خواهي 
را  آن  با  مقابله  سیاست   حتما  کند 
پیاده کرده است.  قبال در کوردستان 
نمودن  حاکم  خواهان  نیرویي  اگر 
ابتدا  بوده،  ایران  در  هژموني خویش 
را  کوردستان  در  خویش  حضور 
پاسداران  سپاه  است.  نموده  پررنگ 
کنار  در  است  تالش  در  امروزه 
خویش  نظامي  و  اقتصادي  هژموني 
که بر تمام ایران حاکم کرده از لحاظ 
سیاسي هم آن به آن توان دست یابد 
قبضه ي  به  را  ایران  سیاست  تمامي  و 
خویش درآورد. براي رسیدن به این 
قرار  آماج  را  کوردستان  نیز  هدف 
حمله  اي  مي خواهد  یعني  است.  داده 
صورت  ایران  کل  در  مي خواهد  که 
دهد را ابتدا در کوردستان به موفقیت 
از  کوردستان  در  موفقیت  برساند. 
در  موفقیت  معناي  به  آنان  دیدگاه 
به  زاویه  این  از  است.  ایران  تمامي 
دلیل  همین  به  مي نگرند؛  کوردستان 
در  که  سیاسي اي  و  نظامي  مسائلي 
طور  به  مي افتند  اتفاق  کوردستان 
مستقیم بر تمامي سیاست هایي که در 
تأثیر  دارند  ایران وجود  سطح کشور 
پاسداران  سپاه  شکست  مي گذارد. 
در  کبکبه  اش  و  دبدبه   همه ي  با 
قندیل،  حماسه آساي  مقاومت  طي 
پیروزي  این بار  برگرداند.  را  ورق 
مبارزه ي مردمي در کوردستان، مسیر 
و  اجتماعي  مبارزات  کل  پیروزي 
را هموار ساخت. ایران  دموکراتیك 

•آلترناتیو: با توجه به توضیحي که 
شما از اعمال سیاست هاي دولت 

در کوردستان نمودید آیا مي توانیم 

مقاومتي را که در چند سال اخیر 
از جانب پژاک صورت گرفته و 

هم اینك نیز به شکل فعاالنه اي 
تداوم دارد، به تمامي خلق هاي ایران 

تعمیم دهیم؟

پژاک اگرچه از بطن جامعه ي کورد 
برآمده است، اما حزبي صرفا محدود 
و  تفکر  به  اگر  نیست.  به کوردستان 
برنامه ي  آن  اساس  بر  که  فلسفه اي 
مي کند  طرح ریزي  را  مبارزاتي شان 
بیافکنیم مي بینیم حزبي است  نگاهي 
و  دموکراتیزاسیون  پیشبرد  براي  که 
میان تمامي  آزادي هاي اجتماعي در 
دارد.  برنامه هایي  ایران  خلق هاي 
گروه ها،  وجود  لزوم  به  اعتقاد  ما 
مسئله ي  به  که  احزابي  و  سازمان ها 
همچون  را  بپردازند  خلق ها  همه ي 
پژاک  عملکرد  پذیرفته ایم.  اصلي 
مقاومتي  است.  چارچوب  همین  در 
مقابل  در  کوردستان  شرق  در  که 
سیاست هاي مستبدانه ي دولت وجود 
به واسطه ي  که  مي رفت  و  داشت 
خاموشي  به  کالسیك  راهبردهاي 
یك  به  مبدل  پژاک  توسط  بگراید، 
آنها  و  شد  هم گیر  جدي  مبارزه ي 
که  تخریباتي  نمود.  سازماندهي  را 
از  جامعه  مختلف  عرصه هاي  در 
را  بود  شده  ایجاد  حکومت  سوي 
مورد تحلیل قرار داد و راهکارهایي 
پژاک  شد.  ارائه  آنها  از  گذار  براي 
که  عرصه هایي  تمامي  در  هم اکنون 
جامعه نیاز دارد به مبارزه اي جدي و 
پیشرو دست زده و سعي دارد آنها را 
به تمام ایران تعمیم دهد. به نمونه اي 
مرحله هاي  در  کنم؛  اشاره  مي توانم 
به عنوان  ما  فعالیت هایمان  مختلف 
مطالبات مان  کردیم  سعي  پژاک 
و  کنیم  ارائه  علني  شکل  به  را 
دموکراتیك  حل  براي  پروژه هایي 
کورد  مسئله ي  مسالمت جویانه ي  و 
پیش  ایران  خلق هاي  دیگر  و 
کشیدیم. در منشوري که ارائه کرده 
سازماندهي  آزادي  لزوم  بر  بودیم 
بومي  فرهنگ هاي  ارتقاي  و  سیاسي 
این  نمودیم.  تأکید  ایران  خلق هاي 
خود  به زعم  که  است  حالي  در 
دموکراتیك ترین جریانات سرتاسري 
در ایران حتي جسارت نزدیك شدن 
به مسئله ي خلق هاي ایران را نداشته و 
نهاده اند.  مسئله سرپوش  این  بر  خود 
مي دانیم  ضروري  مشکل  حل  براي 
ایران  خلق هاي  فرهنگي  تنوع  به  که 
رشد  روي  پیش  موانع  و  شود  اقرار 

راه  سر  از  فرهنگ ها  این  توسعه ي  و 
براي خلق  تنها  را  این  برداشته شوند. 
و  طور صریح  به  نمي خواهیم.  کورد 
حق  این  که  مي کنیم  اعالن  آشکار 
براي  ایران  چارچوب  در  بایستي 
شناخته  رسمیت  به  خلق ها  تمامي 
بشود. همچنین همه ي ملت هایي ایران 
به  آزادانه اي  به شکل  که  دارند  حق 
منظورم  بپردازند.  سیاسي  مشارکت 
از این مشارکت سیاسي توزیع قدرت 
شناختن  رسمیت  به  منظورم  نیست، 
مبتني  ذاتي)مدیریت  مدیریت  حق 
غیرمرکزگرا(  و  بومي  فاکتورهاي  بر 
مسئله ي  به  پژاک  اینکه  علت  است. 
عالقه مند  ایران  خلق هاي  دیگر 
روي  بر  جدي  صورت  به  و  است 
خلق   که  است  این  مي کند  کار  آنها 
کورد قرباني سیاست هاي دولت هایي 
واقعیات  خواسته اند  همیشه  که  است 
کورد  خلق  کنند.  انکار  را  خلق ها 
مرکزگرایانه  سیاست هاي  قرباني 
علت  این  به  است.  انحصارطلبانه  و 
پژاک  همچون  مبارزي  نیروي  اگر 
مي خواهد این مشکالت را حل کند، 
با  نویني  دیدگاه  و  متد  با  است  الزم 
متأسفانه  کند.  برخورد  مسئله  این 
دیگر  جریانات  در  که  سیاست هایي 
کوردي وجود داشته تا حدود زیادي 
حصار  بوده اند.  دور  واقعیت  این  از 
شده  باعث  ابتدایي  ملي گرایي  تنگ 
از تعریف راستین  که مسئله ي کورد 
خود دور بماند و سایرین نیز با شك 
انگ هاي  و  بنگرند  آن  به  گمان  و 
مسئله ي  بزنند.  بر آن  بیشتري  نارواي 
دموکراتیزاسیون  مسئله ي  کورد، 
این  جدایي خواهي.  نه  است  کشور 
مطرحش  پژاک  که  است  گفتماني 
گردانده و براي آن فعالیت فزاینده اي 
مطرح نمودن  روش  هم  مي نماید. 
مطالبات خلق کورد از سوي سیاست 
مطرح سازي  روش  و  کورد  سنتي 
سوي  از  ایران  در  دموکراتیزاسیون 
که  نبود  روشي  ایران  رفرم خواهان 
خودش  در  را  خلق ها  تمامي  بتواند 
کالسیك  سیاست  دهد.  جاي 
روحیه ي  دلیل  به  نیز  کوردي 
منفعالنه اش نهایتا اسیر همین گفتمان 
نه  شد.  رانده  حاشیه  به  و  گردید 
اولیه مي توانست  ملي گرایي رادیکال 
آزادي را براي خلق کورد به ارمغان 
آورد و نه حلقه به گوش شدن در برابر 
مرکزگرایي  و  تك قدرتي  گفتمان 
ایراني  ناسیونالیست  نیروهاي 
باشد.  دموکراسي آفرین  مي تواندن 

انفعال  و  بي ارادگي  هم  و  انکار  هم 
دموکراسي اند.  نفي کننده ي  هردو 
دموکراسي، حضور و کنش آزادانه 
است و این آزادي به اندازه اي که به 
معناي نفي دیگران نیست، بدون ابراز 
هویت  و  موجودیت  حفظ  و  اراده  
نفي گرایي  نه  است.  ناشدني  »خود« 
مي تواند  ایراني  اپوزیسیون  و  دولت 
با دموکراسي ذره اي همخواني داشته 
بعدها  و  ابتدایي  ملي گرایي  نه  باشد 
حتي  سیاست کوردي.  انفعال زدگي 
سوي  از  نفي گرایي  مسئله ي  این 
دولت و ناسیونالیست هاي مرکزنشین 
مخالف،  نیروهاي  انفعال زدگي  و 
نیز صدق  ایران  براي سایر خلق هاي 
سیاست  گذشته  این  از  مي کند. 
نمي توانست  حتي  کورد،  سنتي 
جاي  خود  در  را  کوردها  تمامي 
شرق  مبارزاتي  جریانات  مثال  دهد. 
اتکا  سیاست  این  بر  که  کوردستان 
را  کورد  نتوانستد  حتي  مي کردند 
تعریف  متکاثر  هویت  یك  به عنوان 
و  لهجه اي  و خوانشي  مذهبي،  کنند 
تنها  و  تنها  که  جغرافیایي)منطقه اي 
کورد سني مذهب با گویش سوراني  
از کوردبودن  کند!(  زندگي  آن  در 
ارائه کردند. حتي امروز نیز با همین 
در  را  کوردستان  خود  دیدگاه 
نیروهاي  که  چشمي  گوشه ي  ازاي 
دهند،  نشان  آنان  به  فرامنطقه اي 
تکه تکه مي کنند و عرضه مي نمایند. 
از  برآمده  و  ذهنیتي  مشکلي  این 
تبلیغات  و  ایدئولوژیك  هژموني 
دولت هاي  نگرش  سوي  از  شدید 
ناسیونالیسم  و  ایران  در  حاکم 
فارس گرا بوده است. پژاک توانسته 
از  و  بشکافد  ازهم  را  ذهنیت  این 
نگرش  با  و  به عمل آورد  آن گذار 
بشود.  مبارزه  عرصه ي  وارد  تازه اي 
و  مطالبات خلق کورد  مطرح نمودن 
هیچ  آنها  متحقق سازي  براي  مبارزه 
مبارزات  از  بحث نمودن  با  منافاتي 
خلق هاي  تمامي  یك پارچگي  و 
وطن  یك  چارچوب  در  ایران 
مشترک ندارد. پژاک با این دیدگاه 
تأثیرگذار  خلق ها  دیگر  بر  خویش 
مشارکت  سطح  رفته رفته  و  بوده 
جبهه ي  ایجاد  جهت  خلق ها  دیگر 
مي رود. باال  مشترک  مبارزاتي 



15]ویژه ی مصاحبه با مدیریت پژاک[

آلترناتیو: تفاوت اساسي 
نگرش پژاک در رابطه با 

دموکراسي خواهي و مبارزه اي 
که انجام مي دهد با نگرشي که 

اپوزیسیون خارج از ایران و 
دیگر احزاب کوردي دارند در 
چه مواردي است؟ تمامي این 

گروه ها از دموکراسي بحث به 
میان مي آورند. در زمینه ي 

دموکراسي و مطرح سازي 
گفتمان خلق ها تفاوت دیدگاه 

پژاک با آنان چیست؟
آن  با  ایران  در  اکنون  که  مشکلي 
روبه رو هستیم این است که جریانات 
اعتراضي و تحول خواه، دموکراسي را 
در دستگاه  قدرت  توزیع  نحوه ي  در 
مي پندارند  آنها  مي دانند.  حاکم 
قدرت  عادالنه اي  صورت  به  اگر 
دموکراسي  مشکل  بشود،  توزیع 
به  اما چیزي که پژاک  حل مي شود. 
مسئله ي  که  است  این  دارد  باور  آن 
دموکراسي در ایران در اصل مسئله ي 
خلق هاست. یعني تا به مسئله ي خلق ها 
شناخته  رسمیت  به  و  نگردد  اقرار 
آن  از  هراس  بدون  وقتي  تا  نشود، 
بحث به میان نیاید و تابوهاي اطراف 
آن نشکند و به صورت یك گفتمان 
گفتگو  آن  درباره ي  صراحت  به 
نشود، نمي توانیم مسئله ي دموکراسي 
بیان  به  یا  و  کنیم  حل  را  ایران  در 
ایران  دموکراتیزاسیون  مسیر  دیگر 
جهت  امروز  به  تا  کنیم.  هموار  را 
رأس  در  که  نیروهایي  همه ي  پیکان 
سیاسي  انحصار  و  دارند  قرار  قدرت 
نیروي  و حتي  در دست گرفته اند  را 
اپوزیسیوني که تالش دارد در مقابل 
دهد،  تغییر  را  شرایط  و  بایستد  آنها 
به  اقرار  مسئله ي  خلق هاست.  علیه 
وجود خلق ها و ملیت هاي مختلف در 
لزوم شالوده قراردادن آن در  و  ایران 
صورت  به  را  دموکراتیزاسیون  روند 
به  از  حتي  و  درآورده اند  تابو  یك 
بحث گذاشتن آن هراس دارند. تمام 
دغدغه ي آنها جاي گرفتن در ساختار 
مي خواهند  است.  دولت  و  حکومتي 
ببخشند  تسریع  را  قدرت  جابه جایي 
و گروهي را خارج و گروهي دیگر 
تغییر  اگرچه  کنند.  آنها  را جایگزین 
در بدنه ي قدرت شاید بتواند تا حدي 
براي پیشبرد دموکراسي موثر و تغییر 
و تحوالتي را با خود به همراه داشته 
باشد اما نهایتا منجر به یك دموکراسي 
طبقاتي و در سطح دولت خواهد شد. 
به  نمي تواند  دموکراسي اي  چنین 

الیه هاي دروني جامعه نفوذ پیدا کند؛ 
و  نیست  اجتماعي  مشکالت  حالل 
ملت هاي مختلفي را که در گستره ي 
اراده مند  مي کنند  زندگي  کشور 
اساسي ترین  از  یکي  نمي سازد. 
نیروهاي  و  اپوزیسیون  مشکالت 
مي گیرند،  جاي  آن  در  که  کوردي 
عدم گذار از این دیدگاه است. آنها 
موجودیت شان  توجیه  دارند  سعي 
همان  با  را  دولتي  نیروهاي  برابر  در 
بیاورند.  عمل  به  ذهنیت  و  گفتمان 
نتیجتا یك جریان دموکراسي خواهي 
به  خاصي  زماني  محدوده ي  در 
افول  مدتي  از  بعد  و  مي افتد  جریان 
این  آسیب شناسي  در  مي کند.  پیدا 
چنین  علت  به  که  مي بینیم  جریان ها 
که  جنبش  اصلي  بدنه ي  نگرشي 
خود مردم هستند کم کم به فراموشي 
سپرده مي شوند و یك بخش نخبه که 
اکثرا از طبقه ي متوسط جامعه هستند 
کنترل جریان را در  دست مي گیرند 
تالش  که  ذهنیتي  همان  با  بازهم  و 
فوقاني  در سطح  بیشتر  تغییرات  دارد 
فعالیت  به  آید،  وجود  به  دولت 
مي پردازند. این مسئله باعث شده که 
جریانات تحول خواه و اپوزیسیون  در 
پژاک  بگیرند.  قرار  بسته  دور  یك 
به  که  نویني  رویکرد  و  دیدگاه  با 
بسته  دور  آن  از  توانسته  دارد،  مسئله 
که  دموکراسي اي  یعني  شود؛  خارج 
ما به آن باور داریم یك دموکراسي 
است  دموکراسي اي  است.  رادیکال 
که نیروي اساسي و شالوده ي کارش 
برخي  نه  هستند  مردم  توده ي  خود 
دارند  تالش  که  جناح هایي  و  اقشار 
در نظام دولت و قدرت جاي گیرند. 
به  تا  گفت  مي توان  دلیل  همین  به 
نشود  اقرار  ایران  خلق هاي  مسئله ي 
به  یا  دموکراسي خواهي  جریانات 
تضعیف  و  مي شوند  کشانده  انفعال 
درون  در  اینکه  یا  مي شوند  تصفیه  و 
ساختار دولتي جاي گرفته و با اهداف 
اولیه شان در تضاد قرار مي گیرند. هم 
هم  و  مرکزگرا  ناسیونالیست هاي 
کورد  سنتي  سیاست   بر  که  کساني 
اهداف  از  دو  هر  مي ورزند،  اصرار 
دور  به  راستین  دموکراسي خواهانه ي 
هستند. انحصارطلبي و قدرت خواهي 
سیري ناپذیر باعث گردیده که به طور 
کامل از جامعه بریده شوند. الزم است 
در  تازه اي  دموکراتیك  جبهه ی  که 
مبارزات خلق هاي ایران شکل بگیرد.

•آلترناتیو: شما با دید انتقادي 
به برخورد جریانات و 

اپوزیسیون)ناسیونالیست ایراني و 
کورد( در قبال مسئله ي خلق ها و 

ملیت هاي مختلف ایران مي نگرید؟ 
مي توانید دلیل آن را شرح دهید؟

مدعي  ظاهرا  که  جریاناتي  سوي  از 
ایران  براي  دموکراسي خواهي 
برخورد  براي  الزم  جسارت  هستند 
نشده  داده  نشان  خلق ها  مسئله ي  با 
سربسته  به طور  مواقع  بعضي  است. 
براي  که  شهامتي  از  به دور  بسیار  و 
الزم  دموکراسي خواه  جبهه ي  یك 
است، از وجود مشکالت اقلیت ها)و 
در  ملت هاي گوناگون(  و  نه خلق ها 
ایران بحث به میان آورده اند. متأسفانه 
چنین جریاناتي به علت واهمه اي که 
تهدید  و  تجزیه طلبي  برچسب  از 
دارند  ایران  ارضي  تمامیت  علیه 
خودداري  واقعیت  بیان  از  همیشه 
حتي  مي توان  را  امر  این  کرده اند. 
در  اخیر  اعتراضاتي  جریانات  در 
سطح ایران نیز مشاهده کرد. هرچند 
برخي از شخصیت هاي این جریانات 
کرده اند  ارائه  که  منشورهایي  در 
مسئله ي  به  سربسته  بسیار  به شکل 
اشاره  ایران  اقوام مختلف  و  اقلیت ها 
حتي  و  نام  ذکر  باشند)بدون  کرده 
که  نیرویي  اما  آن ها(،  ملت شمردن 
میدان  در  راستین  گونه اي  به  بتواند 
خلق هاي  همه ي  مطالبات  مبارزه 
ایران یا حداقل بخشي از این مطالبات 
را  الزمه  سازماندهي  کند،  مطرح  را 
آن  براي  را  جبهه اي  و  بدهد  انجام 
دیده  عمل  میدان  در  بدهد  تشکیل 
هنوز فضاي سیاسي اي که  نمي شود. 
مي کند،  مشخص  مرکزي  دولت 
اپوزیسیون ها)اعم از ناسیونالیست هاي 
ایراني و سازمان هاي معتقد به سیاست 
قرار  تحت الشعاع  را  کورد(  سنتي 
دفاعي  موضع  از  بیشتر  آنها  مي دهد. 
مي برند  پیش  به  را  خویش  مبارزه ي 
از  ترس  علت  به  را  مسئله  اصل  و 
مي کنند.  قرباني  برچسب هایي  چنین 
مسئله  این  به  نیروها  از  بسیاري 
دموکراسي  مشکالت  که  واقفند 
که  مي شود  حل  هنگامي  ایران  در 
آذري ها،  فارس ها،  کوردها،  حقوق 
دیگر  و  ترکمن ها  عرب ها،  بلوچ ها، 
شناخته  رسمیت  به  ایران  خلق هاي 
بتوانند مشارکت  این خلق ها  بشود و 
ایران  درون  در  آزادانه اي  سیاسي 
وقتي  مي بینیم  فقط  باشند  داشته 
سکوت  مي رسند،  موضوع  این  به 
اختیار مي کنند و حتي با پیش کشیدن 
دالیل  مي کنند.  مخالفت  اظهار  آن 
قانون  وجود  به  را  سکوتي  چنین 

اساسي کنوني و ساختار دولتي ربط 
مي دهند. آنها بیشتر متدهایي را ارائه 
است،  زمان گیر  بسیار  که  مي کنند 
امتیازدهنده است و حل مسئله  بسیار 
موکول  نامشخص  آینده اي  به  را 
به  را  مسائل  مي کنند  سعي  مي کند. 
نحوي بیان کنند که هزینه ي چنداني 
از  ترس  یعني  نپردازند.  آن  براي  را 
عنوان کردن مسائل به حدي است که 
حاضرند بسیاري از آرمان هایي را که 
مي گیرد،  جاي  آنها  برنامه هاي  در 
را  رویکرد  این  پژاک  کنند.  قرباني 
مسئله ي  مي دهد.  قرار  انتقاد  مورد 
وجود  فقدان  ایران  خلق هاي  اصلي 
اجتماعي،  و  فرهنگي  آزادي هاي 
نبود فضاي زیستن بر اساس واقعیت 
و هویت تاریخي شان، عدم مشارکت 
مختلف  عرصه هاي  در  آزادانه  
اجتماعي و سیاسي و عدم برخورداري 
از یك سازماندهي و مدیریت بومي 
مبارزه  ادعاي  نمي توان  مي باشد. 
داشته  ایران  در  دموکراسي  براي 
حتي  و  منفعالنه   موضع  در  اما  باشي 
مغرضانه اي در قبال خلق ها به سر برد 
و از مطرح سازي واقعیات خودداري 
رویکردي  چنین  درپي گرفتن  کرد. 
باعث  احزاب  و  سازمان ها  جانب  از 
مردم  مطالبات  سطح  که  مي شود 
بسیاري  در  حتي  و  دهند  تقلیل  را 
کنند.  چشم پوشي  آنها  از  مواقع  از 
خلق هاي  درون  در  اینکه  علي رغم 
پیشبرد  براي  باالیي  پتانسیل  ایران 
وجود  دموکراسي خواهانه  مبارزه ي 
بوده ایم  آن  شاهد  همیشه  اما  دارد 
غلط  رویکرد  همین  دلیل  به  که 
مبارزات  رهبرانشان،  و  سازمان ها 
از  مردم  که  رسیده اند  سطحي  به 
احزاب  سوي  از  شده اند.  دلسرد  آن 
نسخه ي  همیشه  اپوزیسیون ها  و 
نسخه ِي  امتیازدادن،  نسخه ي  انفعال، 
الزم  که  مطالباتي  موکول کردن 
است امروز از آنها بحث به میان آید 
همین  به  و  شده  پیچیده  مردم  براي 
کوردستان  و  ایران  درون  در  دلیل 
شده  ایجاد  سیاسي  سرخوردگي 
است. یکي از دالیل پیدایش پژاک، 
در  بود.  شرایط  همین  با  مبارزه 
کوردستان شاهد آن بودیم که خلق  
هرگونه بدیل و هزینه اي براي آزادي 
مي دهد اما وقتي مي بیند که حزب و 
واهمه  هزینه دادن  از  پیشرو  سازمان 
راهکارهایي  به  مي خواهد  و  دارد 
را  هزینه  کمترین  که  بشود  متوسل 
به کاهش  و دست   باشد  داشته  دربر 
مي زند،  مطالبات  سطح  تضعیف  و 
از  و  مي شود  سرخورده  مبارزه  از 
عرصه ي مبارزه دور مي شود. پژاک 
به  پا  شرایطي  چنین  با  مقابله  براي 
پتانسیل  حاضر  حال  در  نهاد.  عرصه 
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دارد.  وجود  ایران  در  باالیي  بسیار 
یافته  ارتقا  جامعه  آگاهي   سطح 
دموکراسي خواهي  موج  است. 
خلق هاي منطقه از سوي مردم ایران 
نیز دیده مي شود و لزوم تغییرات را 
در  هنوز  اما چون  احساس مي کنند. 
ادعاي  که  افرادي  و  سازمان ها  میان 
پیشاهنگي در میدان سیاست مي کنند 
نمودیم  اشاره  آن  به  که  دیدگاهي 
عمل  به  آن گذار  از  و  است  حاکم 
آینده ي  به  نسبت  ما  نیاورده اند، 
مبارزاتي که هنوز تحولي در دیدگاه 
نگرانیم.  نکرده اند  خود  استراتژي  و 
آلترناتیو  سیستم  نیستند  قادر  زیرا 
تازه اي بیافرینند. پژاک خود را براي 
سرخوردگي  فضاي  درهم شکستن 
به  مبارزه  موکول کردن  سیاسي، 
آینده، امتیازدهي، ترس از بیان کردن 
و  مي داند  مسئول  انفعال  و  واقعیات 
آماده  شایسته  مبارزه اي  انجام  براي 
است. ما مي خواهیم گفتمان خلق ها 
به گونه اي  آزاد،  فضاي  یك  در  را 
دهیم.  پیشبرد  جسورانه  و  اراده مند 
متفاوت  سیستم  یك  ایجاد  براي 
مبارزات  رساندن  ثمر  به  جهت 
آزادي خواهانه و دموکراتیزاسیون در 
ایران داراي پروژه ي مناسب هستیم. 
دموكراتيك  ملت  گفتمان 
مشترك  ميهن  چارچوب  در 
براي  جدي  گامي  مي تواند 
مختلف  خلق هاي  مسائل  حل 
با  تنها  از آنجا كه  باشد.  ايران 
همچون  پديده هايي  از  گذار 
تك گرايي  و  مركزگرايي 
ناسيوناليسم  از  برآمده 
مي توانيم به سوي تكوين ملت 
و  مشترك  ميهن  دموكراتيك، 
دموكراتيك  مديريتي  ساختار 
ديد  با  بنابراين  برداريم،  گام 
و  اپوزيسيون  به  انتقادي 
كنوني  تحول خواه  جريانات 
اين  از  هنوز  آن ها  مي نگريم. 
برابر  در  مانع ساز  گرايشات 
نكرده اند. گذار  دموكراسي 

•آلترناتيو: شما از ديدگاه 
تازه اي كه پژاك نسبت 

به دموكراسي دارد و 
دموكراسي خواهي براي 
همه ي خلق هاي ايران و 

پيشبرد موج دموكراتيزاسيون 
در تمام ايران صحبت نموديد. 

اما پژاك بر خط مشي دفاع 
مشروع نيز تأكيد مي كند، اين 

استراتژي چه اهميتي براي 
پيشبرد دموكراتيزاسيون در 

ايران دارد؟

برابر  در  قندیل  در  اخیرا  که  مقاومتي 
پاسداران  سپاه  متجاوزانه ي  حمله ي 
صورت گرفت نمونه ي دیگري از اصرار 
و جدیت پژاک براي رسیدن به مطالبات 
کورد  خلق  به ویژه  و  ایران  خلق هاي 
است. به قندیل یورش آوردند زیرا اینجا 
سنگر مقاومت دموکراسي خواهان است. 
مي خواستند با فتح قندیل، کار سرکوب 
کوردستان  در  دموکراسي خواهي  موج 
را یکسره سازند. اگر به دستاوردهاي این 
نام گرفت  مقاومت که حماسه ي قندیل 
نگاهي بیافکنیم مشخص مي شود که چه 
دموکراسي خواهي  روند  بر  را  تأثیراتي 
جامعه اي  و  ملت  دارد.  ایران  خلق هاي 
که بخواهد به سمت دموکراسي حرکت 
همگرایي،  از  برخورداري  به  نیاز  کند 
جمهوري  دارد.  جسارت  و  کنش 
در  خویش  سیاست هاي  با  اسالمي 
با بحران مواجه  سال هاي اخیر جامعه را 
شیرازه ي  به گونه اي  مي خواهد  و  کرده 
آن را از هم بگسالند که مانع از هرگونه  
و  اعتراضي  سازماندهي  شکل گیري 
فرهنگي،  سیاست هاي  شود.  دولت ستیز 
دولت،  اجتماعي  و  سیاسي  اقتصادي، 
تخریباتي را در سطح جامعه ایجاد کرده 
تضعیف  را  جامعه  اراده ي  و  واکنش  و 
نموده است. نوعي بي اعتنایي را در درون 
حتي  است.  کرده  نهادینه  جامعه  افراد 
جریان هاي مبارز به علت شکل گیري در 
چنین فضایي یا تاثیرپذیري از آن، سبب 
واپس کشي و دلسردي خلق هاي ایران از 
میدان مبارزه شده اند. همه ي این مسائل 
چه  جامعه  همگرایي  برابر  در  موانعي 
فعالیت  در سطح فکري و چه در سطح 
و  بي اعتمادي  جو  دولت  هستند.  عملي 
ناباوري را حاکم ساخته که مانع از ابراز 
با  پژاک  مبارزه مي شود.  انجام  و  عقیده 
مقاومت  و  مي نماید  مقابله  وضعیت  این 
و  واکنش  دیگربار  قندیل  در  گریالها 
سیاست هاي  برابر  در  خلق  عکس العمل 
اعمال شده از سوي نظام را زنده کرد. این 
هم در سطح کوردستان و هم در سطح 
ایران تاثیرات قابل توجهي دارد.  تمامي 
شاهد آن شدیم که افرادي که با نگرشي 
مسئله ي  و کال  مسئله ي کورد   به  منفي 
در  چرخشي  مي کردند،  نگاه  خلق ها 
نظریات شان به وجود آید. سپاه پاسداران 
بود  کرده  حاکم  را  خویش  هژموني 
سرکوب  شدت  به  سیاسي  جریانات  و 
و  اعتراضي  جریان هاي  این  بودند.  شده 
فرار  اعدام،  دستگیري،  با  تحول خواه، 
و  رهبران  شکنجه ي  و  حصر  خارج،  به 
بودند.  به سکوت شده  وادار  اعضایشان 
امید  بار دیگر  مقاومت گریال در قندیل 
به مبارزه و غلبه بر چنین شرایطي را زنده 
کرد. این مبارزه نشان داد که مي توان با 
مبارزه  روزنه ي  هرگونه  که  هژموني اي 
نیروي  این  و  برخاست  مقابله  به  بسته  را 
را  دموکراسي ستیز  سرکوبگر  و  مستبد 
مقاومت  دلیل  به همین  زانو درآورد.  به 

به  امید  دیگر  باري  قندیل  در  گریال 
را  مردمي  مطالبات  بر  اصرار  و  مبارزه 
زنده کرد. همه ي خلق هاي ایران دیدند 
که  سرکوب گري  نیروهاي  چگونه  که 
در تهران، تبریز، مشهد، اصفهان، اهواز 
و دیگر شهرهاي ایران دست به قتل عام 
در  و  کوردستان  در  مي زنند،  مردم 
مقابل گریال شکست خوردند. نیروهاي 
خویش  سرکوب گر  و  چماق به دست 
و  ماندگار  و  شکست ناپذیر  نیرویي  را 
مقاومت  اما  مي دانستند،  همیشه پیروز 
گریال این پنداشت غلط را فروپاشاند و 
مقابل  در  مبارزه  امکان  که  کرد  اثبات 
چنین سیستم سرکوب گري وجود دارد. 
قندیل  به  حمله  در  اسالمي  جمهوري 
و  خویش  تجهیزات  و  نیروها  همه ي 
و  منطقه اي  دیپلماتیك  توان  همه ي 
فرامنطقه اي خویش را به کار گرفت تا 
پژاک را تصفیه کند، مي خواست قلب 
هدف  را  دموکراسي خواهي  تپنده ي 
پژاک  از  را  خلق  مي خواست  بگیرد، 
جریان  یك  را  پژاک  و  سازد  جدا 
خارج از جامعه نشان دهد اما گریال در 
باطل  را  نقشه ها  این  تمام  قندیل،  سنگر 
مشاهده ي  با  نیز  کورد  خلق  ساخت. 
نیرو  تمام  با  مبارزه،  در  گریال  اصرار 
پشتیباني  پژاک  از  خویش  اراده ي  و 
در  که  ملي اي  روحیه ي  مي کند. 
خلق  میان  در  قندیل  حماسه ي  نتیجه ي 
اهمیت  فوق العاده  شده  ایجاد  کورد 
براي  که  است  چیزي  همان  این  دارد. 
دموکراسي خواهي  جبهه ي  پیروزي 
کنش  همبستگي،  داریم:  الزم 
جمعي. اراده ي  و  جسارت  مشترک، 

براي  پیشاهنگي  مدعي  پژاک 
خلق هاي  همه ي  دموکراسي خواهي 
از  بسیاري  برخالف  است.  ایران 
تنها  را  دموکراسي  که  جریان هایي 
باالیي قدرت  نوعي تحول در الیه هاي 
را  مردم  مطالبات  همیشه  و  مي جویند 
کم اهمیت و بي ارزش مي شمرند و یا با 
نگرشي منفعت طلبانه در پي سوءاستفاده 
را  دموکراسي  ما  برآمده اند،  آن  از 
مردم)دموس(  خود  عمل  حوزه ي 
انفعال  عرصه ي  دموکراسي  مي دانیم. 
جامعه  که  است  عرصه اي  بلکه  نیست 
فضاي  شدیدترین  مقابل  در  مي تواند 
به  اتکا  با  نظامي گري  و  سرکوب 
نشان  مقاومت  خود  از  خویش  اراده ي 
بنشاند.  کرسي  به  را  مطالباتش  و  دهد 
بي دفاع  مدني  نهادهاي  با  دموکراسي 
اجتماعي  شبکه هاي  و  دولت  برابر  در 
خط مشي  هیچ گونه  فاقد  که  صرفي 
آنها  بتواند  که  نیستند  مشخصي  فکري  
کند،  جهت دهي  و  سازماندهي  را 
مقاومت  با  پژاک  نیست.  امکان پذیر 
اگرچه  که  داد  نشان  قندیل  در  خویش 
نرسیده  نتیجه  به  راهکارها  از  برخي 
راهکارهاي  اما  خورده اند  شکست  و 
با بهره  دیگري وجود دارد که مي توان 

جستن از آن مبارزه را به پیش برد. الزم 
لزوم  گفتمان  با  هرچیزي  از  قبل  است 
آنکه  اسلحه)بدون  از  دست کشیدن 
نظامي گري  و  از خشونت  دولت چیزي 
دست  لزوم   باشد(،  کرده  کم  خود 
مطالبات،  کاهش  اعتراض،  از  کشیدن 
اعدام ها،  مقابل  در  سکوت  و  تسلیمیت 
به  فرار  و  سرکوب  زندان،  شکنجه، 
چنین  کنیم.  مقابله  کشور  از  خارج 
مبارزاتي  و  سیاسي  جریانات  به  فضایي 
داخل کشور القا شده است و بسیاري نیز 
با  پژاک  اما  شده اند.  شرایط  این  تسلیم 
مقاومت خویش در قندیل نشان داد که 
خط مشي  و  نمي شود  شرایط  این  تسلیم 
بر  ما  اصرار  قندیل  در  ما  مشروع  دفاع 
خلق هاي  دموکراتیك  مطالبات  پیشبرد 
است.  کورد  خلق  علي الخصوص  ایران 
تجاوز  برابر  در  بشوي،  تسلیم  وقتي 
دیگر  آنگاه  بماني  منفعل  سرکوب  و 
بحث  موجودیتي  یا  اراده  از  نمي توان 
کرد که بتواند مدعي دموکراسي خواهي 
عمل  نوع  هر  برابر  در  مقاومت  شود. 
به  پایبندي  عیني  نمود  قدرت گرایان 
گریالهاي  است.  دموکراسي  و  آزادي 
نیروهاي  یورش  مقابل  در  که  پژاک 
دموکراسي ستیز  و  انحصارطلب 
مي کنند،  ایستادگي  پاسداران  سپاه 
فعالیت هاي  تداوم  تضمین کنند گان 
براي  بسترسازي  و  دموکراسي خواهانه 
اجتماعي اند.  آزادي هاي  به  دست یابي 
در فضایي که جمهوري اسالمي به وجود 
بسیار  تحول خواه  جریانات  بود  آورده 
در  گریال  مقاومت  بودند.  شده  لیبرالیزه 
احزابي  و  گروه ها  که  داد  نشان  قندیل 
مي شوند،  دولت  فشارهاي  تسلیم  که 
مطالبات  واقعي  نماینده ي  نمي توانند 
خلق هاي ایران باشند. نماینده ي راستین، 
خلق  مطالبات  بتواند  که  است  جنبشي 
سیاست   به  و  دارد  نگه  زنده  همیشه  را 
خط مشي  بدهد.  هزینه  و  بپردازد  عملي 
آن  به  اتکا  با  پژاک  که  مشروعي  دفاع 
دولتي  تروریستي  سازمان  زورگوترین 
زانو درآورد،  به  را  پاسداران  یعني سپاه 
مطالبات  بر  پژاک  اصرار  معناي  به 
دفاع  بود.  ایران  خلق هاي  دموکراتیك 
دموکراتیك  سیاست  از  شکلي  مشروع 
تنوع،  حفظ  براي  است  سیاستي  است. 
همچنین  و  خود  هویت  و  موجودیت 
و  دموکراتیك  خواسته هاي  از  دفاع 
به حق جامعه. به همین دلیل براي پیشبرد 
مبارزه ي  یك  به  نمي توان  دموکراسي 
فاقد دفاع مشروع حتي فکر کرد. چون 
و  تنوع  موجودیت،  مطالبات،  نتواني  تا 
هویت خویش را حفظ نمایي نمي تواني 
نیز  دموکراتیك  سیاستي  و  اراده  از 
گریالها  مقاومت  آوري.  میان  به  بحث 
مقابل  در  مشروع  دفاع  نوعي  قندیل  در 
جسورانه  اقدامی  و  حذف  و  سرکوب  
بود. دست زدن  پیشبرد دموکراسي  براي 
مقابل  در  مقاومت  اوج  مشروع  دفاع  به 
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سیاست هاي سرکوب گرانه ي نظام است 
آزادي  و  دموکراسي  بر  پافشاري  و 
در  سکوت کردن  با  مي دهد.  نشان  را 
سرکوب گرانه،  سیاست هاي  مقابل 
حذف  فرهنگي،  آسیمیالسیون 
تسلیمیت  و  خانگي  حصر  سیاسي، 
مي خواهند  که  سیاست هایي  برابر  در 
القا و تحمیل  از مبارزه را  دست کشیدن 
در  جایگیري  از  بحث  نمي شود  کنند 
تسلیم شدن  نمود.  دموکراسي  روند 
معناي  به  سیاست ها  این  برابر  در 
دموکراسي  و  مبارزه  از  دست کشیدن 
برابر  در  ایران که  براي خلق هاي  است. 
امنیتي  سیاست هاي حذفي،  و  ملیتاریسم 
مانده اند  بي دفاع  رژیم  ضدانساني  و 
استراتژي  مي شوند،  قرباني  روز  هر  و 
است.  واجب تر  هرچیز  از  مشروع  دفاع 
موفقیت آمیزبودن  قندیل،  حماسه ي 
دفاع  استراتژي  حیاتي  اهمیت  و 
کرد. اثبات  به خوبي  را  مشروع 

دیدگاهي  آن  داد  نشان  قندیل  مقاومت 
جوامع  به  جهاني  نظام  سوي  از  که 
آن  طبق  و  مي شود  تزریق  آزادي خواه 
نداد،  هزینه اي  هیچ  مبارزه  در  »باید 
در  حتي  و  کرد  برخورد  فرصت طلبانه 
اهداف خود دست  از  موارد  از  بسیاري 
داد  نشان  پژاک  بي معناست.  کشید«، 
نخواهد  سیاست هایي  چنین  تسلیم  که 
و  اجتماعي  آزادي هاي  پیشبرد  شد. 
و  انرژي  صرف  با  ایران  در  دموکراسي 
معنا  بدین  این  است.  امکان پذیر  هزینه 
ازجمله خشونت  و  عملي  هر  که  نیست 
از  دست کشیدن  اما  کنیم،  تجویز  را 
رساندن  حداقل  به  و  مردم  مطالبات 
که  زحماتي  و  هزینه  اینکه  دلیل  به  آن 
دنبال خواهد  به  مبارزه  پیشاهنگان  براي 
مورد  و  واقعي  هدف  به  را  ما  داشت 
و  جنبش ها  رساند.  نخواهد  نظرمان 
لیبرال  گفتمان هاي  گرفتار  که  مبارزاتي 
سازماندهي شده از سوي دولت شده اند و 
»تحت عنوان دوري از خشونت« از دفاع 
مشارکت دهي  و  سازماندهي  مشروع، 
کشیده اند،  دست  خلق   دموکراتیك 
خویش  موجودیت  نتوانسته اند  حتي 
به  کنند.  حفظ  سیاسي  عرصه ي  در  را 
مبارزه  ادعاي  که  کساني  دلیل  همین 
با  ابتدا  بایستي  دارند  راه دموکراسي  در 
چنین عملکردهایي مقابله کنند. مقاومت 
جدي  مبارزه اي  قندیل،  در  گریال 
تلقي هایي  و  نگرش ها  طرز  این  با  بود 
مبارزات اند. تضعیف  خواهان  که 

در  قندیل  مقاومت  که  دیگري  نتیجه ي 
پوشالین  ابهت  که  بود  این  داشت  پي 
که  دولتي اي  نیروهاي  و  پاسداران  سپاه 
خود را شکست ناپذیر جلوه مي دادند و 
دیگران را محکوم به تسلیمیت در مقابل 
خود مي دانستند، درهم شکست. قدرت 
ایجاد  با  پاسداران  سپاه  که  پرستیژي  و 
براي  نظامي گري)ملیتاریسم(  فضاي 
خود دست وپا کرده بود و با اتکا به آن 

از خلق زهرچشم مي گرفت و به حذف 
فروپاشید.  مي پرداخت،  دگراندیشان 
سازمان  یك  که  پاسداران  سپاه 
در  مافیایي)انحصارطلبي  و  تروریستي 
را  ایران آن  اقتصاد  و  عرصه ي سیاست 
به شکل یك شبکه ي مافیایي درآورده( 
در  جهاني  انظار  مقابل  در  راحتي  به 
و  مداخله  ایران  همسایه ي  کشورهاي 
به  کالمي  حتي  و  مي کند  اخالل گري 
نشانه ي اعتراض از کسي شنیده نمي شود. 
مردم  مبارز  روحیه ي  و  پژاک  این 
کوردستان بود که در مقابل این قلدري 
داد.  آن  به  را  شایسته  پاسخ  و  ایستاد 
هم در حین درگیري ها و هم در زمان 
عمل  ابتکار  پژاک  آتش بس،  اعالن 
مستقل  سیاست ورزي  قابلیت  و  نظامي 
و توانمندانه را از خود نشان داد. پژاک 
جامعه  بطن  از  به تمامي  که  داد  نشان 
را  خلق  خواست  تنها  و  تنها  و  برآمده 
قرار  خود  سیاست  و  دفاع  سرلوحه ي 
روحیه ي  با  باشد  الزم  هرجا  مي دهد. 
نوع  هر  با  خستگي ناپذیر  و  فدایي 
یورشي که علیه جبهه ي آزادي خواهي 
و دموکراتیزاسیون صورت گیرد مقابله 
قادر  کند  اراده  که  هرگاه  و  مي کند 
دموکراتیك  سیاست  زمینه ي  است 
فراهم  را  مسائل  مسالمت آمیز  حل  و 
گرداند. مقاومت قندیل نشان داد یگانه 
راه مبارزه در فضاي خفقان زده ي حاکم 
اتکا  مبارزه،  در  بیشتر  ایران، جدیت  بر 
اراده ي  بنیان قراردادن  خلق،  حمایت  به 
در  هزینه  دادن  از  ترس  عدم  و  خلق 
خشونت طلب  اگرچه  مي باشد.  مبارزه 
براي  تنها  و  تنها  را  اسلحه  و  نیستیم 
آزادي خواهانه ي  آرمان هاي  از  دفاع 
مي بریم،  به کار  و موجودیت مان  جامعه 
هژموني  حاکم گشتن  زمان  در  اما 
خارج کردن  خواهان  که  دولتي اي 
تسلیم  است،  مبارزه  میدان  از  جنبش ها 
تمام  با  و  شد  نخواهیم  تحمیلي  شرایط 
یکه تازي  برابر  در  خویش  نیروي 
ایستاد.  خواهیم  سرکوب گر  نیروهاي 
تمام  براي  بود  آزموني  قندیل  مقاومت 
ایران.  در  دموکراسي خواهي  جریان 
تأکید  و  منفعالنه  روش هاي  با  دیدیم 
و  بي دفاع  مدني  جامعه ي  بر  صرف 
حقوقی ـ  گفتمان  تنها  که  لیبرالیزه شده 
نمي توان  می دهد،  قرار  مبنا  را  دولتی 
ایران  در  دموکراسي خواهي  موج 
همیشه  است  الزم  داد.  پیشبرد  را 
داریم  مبارزه  از  که  واالیي  اهداف 
اگر  دهیم.  قرار  کارمان  سرلوحه ي  را 
امروز مي خواهیم ملت هاي مختلف در 
همدیگر  کنار  در  آزادانه  ایران،  کشور 
فضاي  یك  در  بتوانند  و  کنند  زندگي 
خویش  سیاسي  اراده ي  دموکراتیك 
داشته  مشارکت  و  بدهند  نشان  را 
اهداف  آن  براي  است  الزم  باشند، 
مقاومت  کرد.  مبارزه  جدي  شکل  به 
پروسه ي  در  جدیت  درس  قندیل، 

مي آموزاند.  را  دموکراتیزاسیون 
براي  نمي توانند  که  سازمان هایي 
خواسته ي واقعي خلق ها که همانا رسیدن 
دموکراتیك  فضاي  ایجاد  و  آزادي  به 
خارج شدن  به  ناچار  کنند،  مبارزه  است 
از میدان مبارزه هستند و حتي الزم است 
زیرا  نشوند.  نزدیك  مبارزه  عرصه ي  به 
ضربه  بزرگ ترین  آن ها  واپس کشیدن  
مي زند.  مردمي  مبارزات  پیکره ي  بر  را 
واقعي  پیشاهنگي  مي توانند  کساني  تنها 
باشند  دموکراسي   و  آزادي خواهي 
انساني  اهداف  و  آرمان ها  همیشه  که 
دهند  قرار  مدنظر  را  آزادي خواهانه  و 
باشند،  داشته  خویش  افق  در  را  آنها  و 
مقاومت  به  دست زدن  و  هزینه  دادن  از 
براي رسیدن به آنها ترسي نداشته باشند.

•آلترناتیو: علت اینکه پس 
از حماسه ي قندیل موج 

شدیدي از تبلیغات توسط سپاه 
پاسداران و دیگر نهادهاي 

رژیم ایران متوجه پژاک شده 
است، چیست؟

گفتیم که مقاومت پژاک در قندیل،  
دموکراسي خواهي  جبهه ي  مقاومت 
ایران  و آزادي خواهي کل خلق هاي 
دموکراسي  اصلي  دشمن  زیرا  بود. 
و آزادي در ایران، طي این مقاومت 
درهم شکست.   تاریخي  حماسه ي  و 
و  ملیتاریسم  شکست  سپاه،  شکست 
شکست  بود.  آن  پرستیژ  فروریزي 
دلیل  همین  به  بود.  قدرت  جبهه ي 
چهره ي  ایران  کل  در  مي خواهند 
نتیجه ي  و  نمایند  مخدوش  را  پژاک 
از  دهند.  جلوه  وارونه  را  جنگ 
تا  گرفته  انتظامي  نیروي  فرماندهان 
خطیبان جمعه و سران سپاه پاسداران 
مي خواهند در شبکه هاي تلویزیوني، 
چنین  و...  مجالت  و  سایت ها 
را  فعالیتش  پژاک  که  کنند  وانمود 
کرده،  عقب نشیني  ساخته،  متوقف 
در  پاسداران  سپاه  و  ازهم پاشیده 
است!!!  شده  موفق  خود  اهداف 
منظور  به  مي خواهد  پاسداران  سپاه 
و  بخرد  آبرو  خود  براي  آنکه 
را  خود  شکست خورده ي  سیماي 
علیه  تبلیغات  به  دست  کند،  پنهان 
رؤیاي  مي خواهد  و  مي زند  پژاک 
نقش برآب شده ي خود براي تصفیه ي 
پژاک را حقیقي جلوه دهد. زیرا اگر 
چنین نکند فردا نمي تواند با جسارت 
اعتراضات  سرکوب  به  دست 
بزند.  ایران  شهرهاي  در  مردمي 
فرمانده هان  و  سربازان  مي خواهد 
را  خود  درمانده ي  و  شکست خورده 
قهرمانان جنگ ملي)!!!( معرفي کند. 
اما این اقدامات بي حاصل است زیرا 
هیچ  و  است  دیگري   چیز  حقیقت 
کتمان  را  آن  نمي تواند  هم  کسي 

واقعا جنگید؛  قندیل  در  کند. گریال، 
جنگید؛  فدایي اش  روحیه ي  همه ي  با 
حمایت خلق و اعالن آمادگي جوانان 
کورد براي جایگیري در این مقاومت 
نمود.  چندبرابر  را  گریال  توان  نیز 
در  پاسداران  سپاه  است:  این  حقیقت 
تمام  امر  این  و  قندیل شکست خورد 
پاشاند.   ازهم  را  نظامي  اش  هژموني 
پاسداران  سپاه  که  دیدند  همگان 
دچار  پژاک  با  مقابله  در  چگونه 
گردید.  شکست  تجربه ي  بدترین 
شرق  تمام  در  ما  گریالهاي  اکنون 
کوردستان حضور دارند و فعالیت هاي 
ما در تمام عرصه ها اوج  گرفته است؛ 
قندیل،  مقاومت  در  ما  پیروزي  زیرا 
مبارزات  در  را  تازه اي  مرحله ي 
امید  کورد  خلق  آفرید.  کورد  خلق 
پیدا  مبارزه  تداوم  به  بیشتري  بسیار 
ایران  خلق هاي  دیگر  حتي  کرده، 
شده اند  امیدوارتر  پیروزي  این  از  نیز 
افزایش  را  مبارزاتشان  مي خواهند  و 
هراس  کس  هر  درگذشته  دهند. 
پاسداران  سپاه  مورد  در  که  داشت 
اما  کند  صحبت  هیبت پوشالینش  و 
نیست  حاضر  کسي  دیگر  امروزه 
نهاد  این  پاسداران،  سپاه  زورگویي 
تروریستي دولتي را قبول کند. پاسدار 
نیست؛  مقدس  شخصیت  یك  دیگر 
است.  شکست خورده   شخصیت  یك 
زیاده طلبي اش   که  است  شخصیتي 
پس  این  از  کشانید.  سقوط  به  را  او 
بیشتري  اراده ي  و  جسارت  با  جوانان 
باتوم به دست  مأموران  با  خیابان ها  در 
برخورد  سرکوب گر  نیروهاي  و 
این  دروغین  قداست  زیرا  مي کنند. 
قندیل  حماسه ي  در  والیي  نیروهاي 
و توسط گریالهاي ما درهم شکست. 
معلوم شد که سپاه پاسداران هیچ پایگاه 
نیز  ایدئولوژي شان  ندارد.  مردمي  اي 
دچار شکست شده است. از روحیه ي 
نیروهاي  خستگي  شکست خورده،  
خط مقدم شان و از درماندگي شان در 
این ها  که  گردید  معلوم  جنگ  حین 
اما  ندارند.  معنوي اي  پشتوانه ي  هیچ 
گریال با پشتوانه ي معنوي عظیمي که 
خلق  اراده  ي  و  آپویي  فلسفه ي  همانا 
دفاع  فدایي  روحیه ي  با  چنان  است، 
بخشي  به  قندیل  حماسه ي  که  نمود 
همه ي  و  کورد  مقاومت  تاریخ  از 
گردید. مبدل  ایران  آزادي خواهان 
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رفیق لیال آمد، فرمانده ی کل نیروهای شرق کوردستان و عضو 
کوردیناسیون حزب حیات آزاد کوردستان از اهداف اساسی حمله ی 

اخیر جمهوری اسالمی، شهید سمکو سرهلدان و نقش زنان در مقاومت 
قندیل می گوید

به  حمله  از  اسالمی  جمهوری  هدف 
هدف  بود.  استراتژیك  هدفی  پژاک 
قندیل  کوهستان های  و  پژاک  صرفا 
این حمله در صدد  با  ایران  بلکه  نبود 
آزادی خواهی  جنبش  تمامیت  تا  بود 
هدف  بردارد.  میان  از  را  کورد  خلق 
از میان بردن همه ی دستاوردهایی بود 
که خلق کورد در طول سالیان متمادی 
با رنج و خون به دست آورده بود. از 
تمامی  حمله  این  گفت  باید  نظر  این 
بود.  داده  قرار  هدف  را  کورد  خلق 
امسال سال آزادی خلق کورد است و 
دستاوردهایی که جنبش آزادی خواهی 
کورد به دست آورده هرچه بیشتر او را 
به آزادی نزدیك تر کرده است. خلق 
به  آفرید.  را  هستی  نیستی  از  کورد 

مرحله ی همگرایی ملی دست یافت. به 
مرحله ای رسید که دیگر از اتحاد ملی 
برای  موارد  این  بحث می کند. همه ی 
نظام جمهوری اسالمی غیرقابل هضم 
بود. با این حمله نیز ایران می خواست 
نماید.  تضعیف  را  کورد  خلق  تمامی 
می خواست این را دست نشان سازد که 
من می توانم شما را هم به مانند دیگر 
احزاب از میان بردارم، دستاوردهایتان 
ببرم.  بین  از  هفته  یك  عرض  در  را 
که  بود  نکرده  هم  را  این  حساب  اما 
گریالهای شرق کوردستان با مقاومتی 
داد.  خواهند  را  جوابش  دندان شکن 
اثبات  به  را  این  پژاک  گریالهای 
سرکوب،  برابر  در  که  رسانیدند 
نظام  جنایت های  و  ظلم  نسل کشی، 

از  دفاع  به  قادر  اسالمی  جمهوری 
خلق  دستاوردهای  تمامی  و  خود 
منزله ی  به  قندیل  ویژه  به  و  کورد 
می باشند.  کوردها  مقاومت  سمبل 
قندیل  در  سال هاست  کورد  خلق 
مقاومت می کند. این بار هم جمهوری 
خویش  زعم  به  می خواست  اسالمی 
مقاومت  این  روز  چند  عرض  در 
اعالم  جهانیان  به  و  کوبد  هم  در  را 
دیگر  بار  می توانم  من  بنگرید  دارد 
و  کنم  سرکوب  را  کورد  خلق  قیام 
گریالهای  اما  بردارم.  میان  از  را  آن 
خویش  مقاومت  با  دیگر  بار  کورد 
نمی تواند  نیرویی  دادند که هیچ  نشان 
خطمشی  با  گریالهایی  سازماندهی 
آپوییستی را در هم شکند. حماسه ای 

که از سوی گریالهای حزبمان شکل 
به  را  دیگری  زرین  برگ  گرفت، 
افزود.  کورد  خلق  مقاومت  تاریخ 
بود  این  این مقاومت  پیام  اساسی ترین 
که دیگر کورد، آن کورد سنتی نیست 
تضعیف  را  او  میلش  مطابق  ایران  که 
سازد و از میان بردارد. کوردها دیگر 
از یك سازماندهی عظیم برخوردارند. 
دارای ایدئولوژی و فلسفه ی مختص به 
خویش اند و از همه  مهمتر محکوم به 
آزادی اند. چرا که کوردها هر آنچه را 
از دست  باشند  از دست داده  باید  که 
داده اند. جمهوری اسالمی حساب این 
موضعی  اگر  گریال  که  بود  نکرده  را 
آن  از  دست  آسانی  به  کرد  اتخاذ  را 
برنمی دارد و تا قطره ای خون در رگ 
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19]ویژه ی مصاحبه با مدیریت پژاک[

خواهد  مبارزه  آن  برای  باشد  داشته 
ایران  هم  قندیل  حماسه ی  در  کرد. 
نتوانست به اهداف خویش دست یابد 
و در برابر گریالهای شرق کوردستان 
شد.  متحمل  را  خفت باری  شکست 
در  می خواست  اسالمی  جمهوری 
تصاحب  را  قندیل  هفته  یك  عرض 
به دو  نزدیك  اما در جنگی که  کند، 
ماه به طول کشید به رغم آنکه تمامی 
را  امکانات  تمامی  و  سپاه  نیروهای 
از  یك  هیچ  به  نتوانست  کرد،  بسیج 
گریال  یابد.  دست  خویش  اهداف 
نه تنها  داد  نشان  خویش  مقاومت  با 
تمامی  ایران  اگر  بلکه  پاسداران  سپاه 
کار  به  هم  را  خویش  نیروهای 
می گرفت نمی توانست کاری از پیش 
برد. گریال این را نشان داد که از توپ 
ندارد.  هراسی  هیچ  ایران  تانك  و 
تاکتیك های  از  که  داد  نشان  گریال 
و  است  برخوردار  خویش  به  مختص 
که  است  برخوردار  نیرویی  چنان  از 
هرکس به راحتی قادر به تضعیف آن 
نیست. مقاومتی که در قندیل صورت 
چون  قهرمانانی  پیشاهنگی  به  گرفت 
شهید  رسید.  اوج  به  سمکو  شهید 
کامل  ملیتان  یك  نمونه ی  سمکو 
فدای  را  زندگی اش  همه ی  که  بود 
کورد  خلق  آزادی خواهی  مبارزه ی 
نموده بود. بعد از توطئه ی سال 99 به 
به  انقالبی  و  مبارز  جوان  یك  عنوان 
خلق  آزادی خواهی  مبارزات  صفوف 
کورد پیوسته بود. در بسیاری از مناطق 
سخت و دشوار چون درسیم و دریای 
این نظر می توان او  از  سیاه مانده بود. 
را سمبل اتحاد و یکپارچگی ملی خلق 
در  صرفا  که  چرا  برشمرد.  هم  کورد 
یك منطقه ی کوردستان مبارزه ننموده 
منافع خلق کورد، آزادی  بود. همیشه 
در  را  آپو  رهبر  آزادی  و  خلق کورد 
سرلوحه ی مبارزاتش قرار داده بود. و 
در سخت ترین شرایط هم هرگز هیچ 
نکرده  خویش  وضعیت  از  شکایتی 
سازمانی  و  ایدئولوژیك  نظر  از  بود. 
یکی از رفقایی بود که در مدت زمانی 
بسیار کم پیشرفت عظیمی نموده بود. 
مبارزات  در  فرمانده  یك  عنوان  به 
شرق کوردستان جای گرفت و همه ی 
سازمانی  نظر  از  چه  را  آن  مقتضیات 
فلسفه ی  نظر  از  چه  و  ایدئولوژیك  و 
بر  خوبی  به  آورد.  جای  به  آپو  رهبر 
این امر واقف بود که می بایستی تحت 
خلق  دستاوردهای  از  شرایطی  هر 
رفیق  آورد.  عمل  به  صیانت  کورد 
در  که  بود  رفقایی  از  یکی  سمکو 
به  شخص خویش یکپارچگی ملی را 
از  یکی  بود.  رسانیده  ظهور  منصه ی 

عنوان  به  او  ویژگی های  اساسی ترین 
در  همیشه  که  بود  این  فرمانده  یك 
همه ی  امور یك پیشاهنگ بود. دلش 
و  کوردستان  و  کورد  برای  همیشه 
هدفش  همه ی  می تپید.  کورد  جوانان 
این بود تا بتواند خطمشی دفاع مشروع 
کوردستان  شرق  نقاط  همه ی  به  را 
این  دغدغه اش  تمامی  نماید.  منتقل 
بود تا خلق کورد در شرق کوردستان 
به  برسد.  ذاتی  دفاع  مرحله ی  به 
نظام  سرکوب های  و  فشار  وجه  هیچ 
را  کوردستان  در  اسالمی  جمهوری 
برنمی تابید و به هر شکلی می خواست 
جواب الزمه را به آن بدهد.  یکی از 
اساسی ترین اهدفش این بود که انتقام 
رفقایی را که در زندان های جمهوری 
بگیرد.  را  بودند  شده  اعدام  اسالمی 
بعد  بود.  جسور  فوق العاده  فرمانده ای 
اعدام شهید هیمن)حسین خضری(  از 
هوایی  نامناسب آب  رغم وضعیت  به 
بانه جواب الزم را  و زمستان سرد در 
به  پیامش  داد.  اسالمی  جمهوری  به 
اگر  بود:  مشخص  اسالمی  جمهوری 
تو یکی از ما را بکشی بدان که ما ده 
کشت.  خواهیم  را  تو  نیروهای  از  تن 
از نظر حیات سازمانی، حمله به دشمن 
تحت هر شرایطی همیشه در موقعیت 
از  امور  به همه ی  بود.  پیشاهنگ  یك 
آن ها  بزرگ ترین  تا  کوچك ترین 
مشغول می شد. آنچه که در حماسه ی 
قندیل سبب شد پیش از آغاز جنگ، 
موضع گیری  گردیم  پیروز  آن  در 
رفقای  دیگر  تمامی  و  سمکو  شهید 
بایستی  بود. چرا که دشمنت را  شهید 
با روحیه  از آغاز جنگ مستقیم  پیش 
دهی.  شکست  خویش  فداکاری  و 
دیگر  تمامی  و  سمکو  رفیق  مقاومت 
به  نتواند  ایران  که  شد  باعث  رفقا 
دست  خویش  اهداف  به  وجه  هیچ 
یابد. آنچه که در شکست ایران نقش 
روحیه ی  ایستار،  کرد،  ایفا  را  اساسی 
رفقا  همه ی  که  بود  معنویاتی  و  باال 
تنها یك روی  این  بودند.  پایبند  بدان 
جنگ بود. روی دیگر آن نیز در حیات 
سازمانی تجلی می یافت. در گرماگرم 
که  گرفت  صورت  مقاومتی  تابستان 
در تاریخ نمونه ی آن را ندیده بودیم. 
روحیه ی  و  هیجان  و  جوش  وقتی 
نیرویمان  می دیدیم،  را  رفقا  باالی 
دوچندان می شد. در هر کدام از تپه ها 
تنها 20ـ25 رفیق حضور داشتند و در 
نظامی  امکانات  تمامی  با  ایران  مقابل 
از توپ و تانگ گرفته تا موشك های 
تا  اردوی  یك  با  و  زمین  به  زمین 
تمامی  سپاه  داشت.  قرار  مسلح  دندان 
را  نظامی ای  تکنولوژی  تمامی  و  نیرو 

اما  کرد  بسیج  داشت  دست  در  که 
از  تعداد محدودی  نتوانست در مقابل 
رفقا کاری از پیش برد. در هریك از 
داشتند  حضور  رفیق  دو  تنها  سنگرها 
نوع   5 حداقل  آن ها  از  هرکدام  اما 
می گرفتند.  کار  به  را  متفاوت  سالح 
رفقا  از  یکی  بودم که  من خود شاهد 
کالشنیکف،  آرپی جی،  سنگرش  در 
قناسه، بی کی سی و نارنجك را به کار 
که  است  معنی  بدان  این  می گرفت. 
تنها یك گریال می تواند با موضع گری 
دشمن  ستون  یك  با  به جا  و  صحیح 
مبارزه کند و به راستی ما در حماسه ی 
بودیم.  مقاومتی  چنین  شاهد  قندیل 
سنگر  یك  که  است  معنی  بدان  این 
از  ستون  یك  می تواند  گریالیی 
بیاندازد  از کار  نیروهای سپاه را عمال 
گریالهای  بشکند.  را  آن  کمر  و 
تا  این مبارزه نشان دادند که  با  پژاک 
آخرین قطره ی خون خویش از ملیت 
خلق کورد و سمبل اتحاد خلق کورد 
قندیل دفاع خواهند کرد و آن را برای 
مبدل  گورستان  به  دشمن  نیروهای 
دیگری  اساسی  نکته ی  کرد.  خواهند 
است  این  نمایم  اشاره  بدان  باید  که 
دفاع  در  و  قندیل  حماسه ی  در  که 
از  کورد  خلق  کرامت  و  شرافت  از 
گریالها  کوردستان  بخش  چهار  هر 
نیروهای  برابر  در  و  داشتند  حضور 
نظر  این  از  می کردند.  مقاومت  سپاه 
مقاومت  را  مقاومت  این  به جاست که 
راستای  در  فرزندانش  و  کورد  خلق 
اتحاد و یکپارچگی ملی ارزیابی کرد. 
مقاومت  این  در  نیز  گریال  زنان  نقش 
فوق العاده برجسته و حماسه ساز بود. ما 
شاهد این مقاومت در شخص شهدایی 
برفین  شهید  و  اویندار  شهید  چون 
از  دشواری ها  همه ی  به رغم  بودیم. 
گرمای شدید گرفته تا بی آبی این رفقا 
تا آخرین فشنگ مبارزه کردند و برای 
با  نگردند  دشمن  نیروهای  اسیر  آنکه 
زندگی شان  به  خود  فشنگ  آخرین 
از اراده ی  امر حاکی  این  پایان دادند. 
پرتو  در  که  است  راسخی  فوق العاده 
فلسفه ی آپوییستی در میان زنان مبارز 
کورد شکل گرفته است. شهید برفین 
در سنگرش همه ی سالح ها را به کار 
گرفته بود و یکی از ستون های دشمن 
را ناکارآمد کرده بود. خود این نکته 
شرق  زنان  توان  و  نیرو  از  حکایت 
دارد.  آنان  سازماندهی  و  کوردستان 
نیروی  بازنمود  کورد  زنان  مقاومت 
تاریخ  طول  در  کورد  زنان  سازنده ی 
مزوپوتامیا و بازنمود نیروی ایشتارها و 
ستارها)STAR( بود. زنان مبارز شرق 
کوردستان بار دیگر به اثبات رسیاندند 

برای  شایسته  نماینده ای  می توانند  که 
باشند. شهدای زن  تاریخ مقاومت زن 
که  دادند  نشان  قندیل  حماسه ی  در 
پاسدران  سپاه  با  مبارزه  توان  نه تنها 
که  دارند  را  آن  نیروی  بلکه  دارند  را 
مردساالر  اقتدار  نظام  سال   5000 از 
شده،  اعدام  همیشه  زنان  آن  در  که 
مانده اند،  بی اراده  و  گشته  سنگسار 
مقاومت  می بایست  بگیرند.  انتقام 
شهدایی چون شهید برفین و اویندار را 
به این شکل ارزیابی نمود. در حمله ای 
که از 16 ژوئیه آغاز شد شهید فرمانده 
در  عگید  فرمانده  و  اونور  ساریا 
کوهستان های سردشت حضور داشتند. 
آنان بی درنگ پی بردند که این حمله، 
حمله ای است که تمامی دستاوردهای 
خلق  کورد را هدف قرار داده است. 
حمله  این  ساختن  خنثی  راستای  در 
را  فدایی  عملیاتی  قهرمانانه  رفقا  این 
به  را  الزمه  جواب  و  دادند  صورت 
نظام جمهوری اسالمی دادند. با حمله 
ساختن  متالشی  و  زمزیران  پایگاه  به 
آن نشان دادند که تحت هیچ شرایطی 
گذاشت.  نخواهند  تنها  را  رفقایشان 
فرمانده ساریا به خوبی ظلم، سرکوب 
جمهوری  نظام  در  که  را  تجاوزی  و 
می شود   دانسته  روا  زنان  علیه  اسالمی 
درک کرده بود و تمامی هدفش این 
کوردستان  شرق  در  بتواند  که  بود 
زنان  جوهری  و  ذاتی  دفاع  و  نیرو 
و  زیالن ها  مقاومت  کند.  ایجاد  را 
بریتان ها بار دیگر در شخص شهدایی 
چون شیهد ساریا زنده گشت و نشان 
زنان  دارای  کوردستان  شرق  که  داد 
و  تسلیمیت  هرگز  که  است  مبارزی 
راه  در  و شهادت  نمی پذیرند  را  ذلت 
آرمان هایشان را به زندگی ای برده گونه 
که در آن اراده ای وجود ندارد ترجیح 
این  تمامی  شعار  که  چرا  می دهند. 
یا  آزاد  زندگی  یا  بود  چیز  یك  زنان 
زندگی آزاد. مقاومت این شهدای زن 
تمامی  به  بود  فراخوانی  حال  عین  در 
راستای  در  تا  کوردستان  شرق  زنان 
زن  شهدای  پیرامون  گشتن  اراده مند 
کوردستان  آزاد  کوهستان های  و 
آزاد  ضمانت  تنها  چون  آیند.  گرد 
برگزیدن  گشتن  اراده مند  و  کشتن 
آزاد  حیاتی  ترجیح  و  کوهستان  راه 
برای آزاد شدن زنان،  تنها راه  است.  
به  مختص  سازماندهی  از  برخوداری 
نیروی دفاع  از  برخورداری  خویش و 
که  است  موردی  این  و  است  ذاتی 
کوردستان  آزاد  کوهستان های  در 
است.  رسیده  ظهور  منصه ی  به 
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