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است عدالت  فهمیدن، 

مي توان دست سردبیر قطعا  آن ها  همه ي  در  تراژدي هایي که  است.  توطئه  و  تراژدي  تاریخ  اخیر خاورمیانه،  ساله ي  دویست  تاریخ 
و  سیاسي  نظامي،  اقتصادي،  توان  به کارگیري  با  تا  داده  خرج  به  را  تالشش  تمام  که  استثماري  دید.  را  استثمار  و  استعمار 
تبلیغاتي اش خاورمیانه را از پاي درآورد و تسلط خویش را بر گرده ي این منطقه ي حساس ژئوپولتیک و ژئواستراتژیک استوار 
گرداند و همچنان بندهاي اسارت را بر دست و پاي خلق ها محکم تر. بي گمان همه ي خلق هاي خاورمیانه سهم خویش را از نظام استعمار و استثمار برده اند. 
ازخودبیگانگي، همگون شدگي، فقر، بیکاري، جنگ هاي بي وقفه و از همه مهم تر انکار هویت همه و همه ارمغان این نظام براي خاورمیانه و خلق هاي آن 
بوده اند. اما در این بین هیچ خلقي به اندازه ي خلق کورد از سوي مدرنیته تحت شدیدترین سرکوب و فشار  قرار نگرفته است. چرا که کوردستان حساس ترین 
نقطه ي جغرافیایي خاورمیانه بوده و تسلط بر آن به معناي کنترل بخش اعظم منابع مورد نیاز نظام سرمایه داري  است؛ منابعي که نقش حیات و ممات را براي 
این نظام دارد. از سوي دیگر کارت کورد مي تواند نقش حایز اهمیتي در سیاست گزاري منطقه اي و اعمال فشار داشته باشد. مدرنیته با آگاهي بر این امر، 
نقش فوق العاده اي براي پدیده ي کورد قائل است. البته وقتي از این »کورد مدرنیته« بحث به میان مي آوریم منظورمان کورد الینه شده  یا ازخودبیگانه شده 
ای مي باشد که رنگش سفید است و قالب و ظاهرش کورد. براي نظام، کوردي عصیانگر و اراده مند به هیچ وجه قابل قبول نیست و بایستي تماما سرکوب 
شود. از نظر این نظام کورد بایستي نگهبان پروژه ي بزرگ خاورمیانه باشد و در قبال این نگهباني نیز سهم ناچیزي بدو پرداخت گردد. سهمي که عاید 
بورژوازي کورد است. به همین دلیل مي بایستي ربع سده ي بیست به اضافه ي ده سال اخیر در کوردستان را از دو جنبه بررسي کرد: یک؛ نگرش کورد آزاد 

و اراده مندي که مي خواهد »خود«ش باشد و با هویت، دردها، رنج ها، احساسات و ذهنیت خویش یعني با فرهنگش زندگي نماید. دو؛ 
نگرش بورژوازي کورد که همه ي فضایل انساني اش را منسوب به پول و منفعت مي داند و حاضر است از همه ي ارزش هاي فرهنگي، 

مادي و معنوي کورد وکوردستان به خاطر منافع روزانه اش دست بردارد. طرفداران این نگرش را بدون هیچ شکي مي توان »کورد 
سفید« عنوان کرد. از نظر نظام طرفداران نگرش اول مي بایستي به تمامي تصفیه گردند. آنان آتش را از خدایان دزدیده اند و 
مي بایستي هر روز جگرشان به خورد الش خوران داده شود. چرا که نه تنها منافع روزانه ي مدرنیته را با خطر مواجه مي سازند 
این  از  اگر  مواجه سازد.  نابودي  با خطر  را  نظام  انتولوژیک  یا  نظر هستي شناسانه  از  پیروزي شان در خاورمیانه مي تواند  بلکه 
منظر توطئه ي سال 99 و وقایع پس از آن را مورد ارزیابي و واشکافي قرار دهیم، قادر خواهیم بود به نتایج جالبي دست یابیم. 

نتایجي که مي توانند چشم اندازمان از آینده را هرچه بیشتر واضح تر نمایند و مسیر مبارزاتي  مان را مشخص تر. در این 
شماره ي آلترناتیو سعي خواهیم کرد به صورتي همه جانبه به تحلیل توطئه از دید »شخص رهبر آپو« بپردازیم.

قیام در برابر خیانت به زندگی
مسالۀ کورد در خاورمیانه

آزادی پیروز خواهد شد

نگاهی همه جانبه به ابعاد توطئه بین المللی 1999

»توطئه بزرگ گالدیو«



توطئۀ بزرگ گالدیو
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نگاهی به ابعاد توطئه 1999 از زبان رهبر آپو
»توطئه بزرگ گالدیو«

تا خروج دارد.  ارتباط  گالدیو  ـ  ناتو  عملیات  با  سوریه  از  م 
زماني که تجزیه ي ارتش ترکیه و گالدیو را مورد توجه 
قرار ندهیم، نخواهیم توانست به صورتي صحیح این عملیات را مورد ارزیابي 
اسماعیل  ترکیه[،  مشترک]ارتش  ستاد  ریاست  تصور  برخالف  دهیم.  قرار 
هر  رویکرد  نداشتند.  تسلط  امور  همه ي  بر  و حسین کورک اوغلو  کارادایي 
بتلیسي  اشرف  رویکرد  با  همخوان  کورد  مسئله ي  با  رابطه  در  آن ها  دوي 
شدني  نه  و  صحیح  نه  جنگ،  راه  از  را  کوردها  کامل  تصفیه ي  آن ها  بود. 
مي دانستند. آن ها رهیافت سیاسي و مسالمت آمیزي را که تورگوت اوزال و 
نگرش  به  نزدیک  و  میهن دوستي  بودند ضرورت  آغاز کرده  بتلیسي  اشرف 
 TÜSİAD میان  در  هم  سابانجي  ساکیب  مي پنداشتند.  کالسیک  جنگ 
قشري را نمایندگي مي کرد که از این خط مشي دفاع مي کرد. رئیس دایره ي 
امنیت  کنتراگریال در تشکیالت استخبارات ملي و حنفي آوجي در دایره ي 
نیز، از مدافعان همین رویکرد بودند. جبهه ي مخالف این رویکرد یا شاخه ي 
به  سوءقصد  مي کردند.  نمایندگي  او  اکیپ  و  دوغان گورش  را  گالدیوگرا 
به  بود.  دیده  تدارک  اکیپ  این  را  سابانجي  ساکیب  و  کورک اوغلو  جان 
عالوه، سوءقصدهاي متعددي با هدف تصفیه ي بسیاري از دولت مردان و در 
همین  اسالف  سوي  از  سابقا  نیز  اوزال  تورگوت  و  بتلیسي  اشرف  آن  راس 
نظامي  مراتب  سلسله  با  مطابق   1990 سال  در  بود.  شده  برنامه ریزي  اکیپ 
مشترک  ستاد  رییس  سمت  گورش  دوغان  نه  و  دیگري  کس  مي بایست 
بیشتر  را  نیروها  میان  شکاف  عمال  اقدام  این  مي گرفت.  اختیار  در  را  ارتش 
ارتش  در  که  PKKیي  سمپاتیزان  دو  به کارگیري  با  مخالف  اکیپ  کرد. 
اقدامي  دیدند.  تدارک  گورش  دوغان  علیه  را  سوءقصدي  مي گرفتند  جاي 
امرالي  در  نظامي  ویژه ي  قاضي  پرسش  به  پاسخ  در  نبود.  موفقیت آمیز  که 
سمپاتیزان  دو  این  که  داشتم  اذعان  امري،  چنین  گیرندگان  تصمیم  به  راجع 
به  رسیده اند.  شهادت  به  و  پیوسته  گریال  صفوف  به  بعدها  بوده ،  PKKیي 
بازجویي  این  بوده اند.  ارتش  در  اصلي،  تصمیم گیرندگان  که  بودم  گفته  او 

بود.  رسیده  پایان  به  شکل  این  به 

پیش تر  حتي  و   20 سده ي  اوایل  در  ریشه  ارتش  در  چالش هایي  چنین 
ازجمله سقوط سلطان عبدالحمید  دارند. مي توان در همه ي رویدادها  از آن 
تا سوءقصد به جان مصطفي کمال، نسلی کشي اعمال شده در مورد کوردها 
اعدام  تا  مي شوند  آغاز   1925 فوریه ي   15 در  سعید  شیخ  علیه  توطئه  از  که 
سید رضا در سال 1938، از توقیف فرقه ي آزاد تا برکناري عصمت اینونو در 

سال 1937، از کودتاي 27 مي 1960 تا کودتاي پست مدرن 1998 و نهایتا 
را دید.  این خط مشي  به ردپاي  تدارک کودتایي دیگر در سال هاي2000، 
آلمان، انگلیس و بعدها آمریکا از این خط مشي حمایت مي کرد و آن را تحت 
کنترل داشت. در واقع تمامي این توطئه ها و سوءقصدها بازتابي از جنگ هاي 
و  آناتولي  خلق هاي  به ویژه  و  خاورمیانه  خلق هاي  علیه  که  بود  هژمونیکي 
مزوپوتامیا پیشبرد داده مي شدند. آنچه که از این رویدادها نصیب خلق کورد و 
PKK شده، چهار مرحله ي مهم جنگ گالدیوواري است. جنگ هژمونیک 
زمان  از  داشت.  ادامه  ترک  سفید  فاشیسم  جالي  با  کاپیتالیستي  نیروهاي 
مصطفي کمال تا به حال همیشه قشري وجود داشته اند که در جبهه ي مخالف 
نیروي  بودند.  آناتولي گرا  و  میهن دوست  اینان  گرفته اند.  قرار  رویدادها  این 
اساسي و پشتیبان کودتاگران و توطئه گران ناتوـ گالدیو بود. به عالوه هرکدام 
از این نیروها در میان جامعه ي مدني هم از پشتیبان و حامیاني برخوردار بودند. 
از  یکي  دوره اي  هر  در  بوده اند.  چالش هایي  و  مناسبات  داراي  همیشه  اینان 
این نیروها بر دیگري تسلط پیدا کرده است. از نظر طبقاتي بورژواهاي ملي 

مي کنند. نمایندگي  را  مزدور  و 

جناح  دو  این  مابین  رقابت  آتش  سوریه،  از  خروجم  از  پیش  درست 
ما  علیه  جنگ  و  دیالوگ  طرفداران  مابین  رقابت  بود.  شده  شعله ور  دوباره 
بود.  شده  منتهي  گالدیوگرا  جناح  پیروزي  به  آمریکا  و  اسرائیل  حمایت  با 
را  پیام هایي  تمام،  اصرار  با  و  غیرمستقیم  صورتي  به  موساد  خروج  از  قبل 
این  از  از سوریه خارج شوم.  نمي خواستم  مي داد.  از سوریه  بر خروج  مبني 
چنین  شود.  مواجه  بزرگي  خطر  با  سوریه  در  موقعیت مان  که  مي ترسیدم 
اقدامي را از نظر ایدئولوژیک و استراتژیک مناسب نمي دیدم. جنگ، روال 
نبودم.  تقدیرگرا  تقدیر، عملي مي شد.  و  را طي خواهد کرد  طبیعي خویش 
اما نمي توانستم در یک لحظه خط مشي سه ساله ي ایدئولوژیک، استراتژیک 
قرار  معنادار  تقدیر  این  برابر  در  مسیر  تغییر  با  و  نهم  کناري  به  را  نظامي  و 
رهایي  به  صرفا  نمي توانستم  مي نمودم.  رفتار  صادقانه  مي بایستي  بگیرم. 
تنها  ناتوگرا،  ـ  نظامیان گالدیو  از آخرین هشدارهاي  بیاندیشم. پس  خویش 
ما پشتیباني مي کردند،  از  به صورتي مصمم  در صورتي که سوریه و روسیه 
عملي  تنها  نه  حمایت  این  اما  داشتیم.  را  دیگري  مرحله ي  به  گذار  شانس 
نداشتند.  را  من  شخص  از  حمایت  توان  و  نیت  کشور  دو  هر  بلکه  نشد، 
و  بیست  طول  در  بزند.  کاري  چنین  به  دست  نمي توانست  هم  واقعا  سوریه 
چهار ساعت، نیروهاي ترک از شمال و اسرائیل از جنوب مي توانستند آن را 
وجود  امکان  این  نمي شدند،  دچار وحشت  اگر  درآورند.  اشغال خویش  به 
داشت که مکان مناسب تري برایم پیدا مي شد. روسیه از موضعي بي شرمانه تر 
برخوردار بود. در برابر یک وام ده میلیارد دالري و پروژه ي »جریان آبي« به 
اجبار ما را از مسکو خارج کرد. پیش از آنکه به ماجراي آن و روم بپردازم، 
ارزیابي همه جانبه ي پیش از خروج و هنگام خروج، هم فوق العاده آموزنده 

*
*

* *

از فرماندهان رده باالی ارتش ترکیه *
از فرماندهان ارتش ترک که رویکرد مالیمتری به مسالۀ کورد داشت. در یک *

سانحۀ هوایی مشکوک جانش را از دست داد

سابانجی: از کارخانه دارهای بزرگ ترک*

TÜSİAD: انجمن سندیکاها و کارگران ترکیه *
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تاریخي. اهمیتي  داراي  هم  و  است 

همه ي  به درک  قادر  ننماییم،  درک  را  فوریه   28 کودتاي  زماني که  تا 
رویدادها نخواهیم بود. یکي از جناح هاي کودتاگر با یک پیشنهاد واقع گراي 
ما  اسناد مربوطه در آرشیو  بود. فکر مي کنم  پیدا کرده  ما دسترسي  به  صلح 
موجود است. درست به مانند رویکرد تورگوت اوزال و نجم الدین اربکان، 
در امر قانع شده بودم که آن ها داراي جدیت بوده و خواستار صلح اند. همین 
هواداران صلح و چاره یابي سیاسي راه بر کودتا در میان کودتا گشوده بودند. 
در حال حاضر به وضوح آشکار شده که در آن مرحله، یعني پیش از دستگیري 
من، اسرائیل و آمریکا قطعا خواستار رهیافت سیاسي و مسالمت آمیز نبودند. 
ماندن  الینحل  و  متوسط(  سطح  در  جنگ)اگرچه  تداوم  خواستار  اصرار  با 
عراق شدیدا  به ویژه سقوط  و  کنترل خاورمیانه  بودند. جهت  مسئله ي کورد 
به این امر نیاز داشتند. تنها در این صورت مي توانستند ترکیه را در وضعیت 
منفعل نگه داشته و برنامه هاي شان را عملي نمایند. تورگوت اوزال، نجم الدین 
اربکان و بولنت اجویت به دلیل عدم توجه به این برنامه ها و برخورداري از 
رویکردي سیاسي و مسالمت آمیز نسبت به مسئله ي کورد، حذف شده بودند. 
حذف این چهره ها از این نظر که منتهي به مرگ شان شده باشد و یا نه، براي 
مي خواستند  تداوم جنگ  با  آن ها  است.  نبوده  مهم  چندان  طرفداران جنگ 
یابند. این  به اهداف خویش دست  تمامي موانع پیشارو را از میان برداشته و 
برنامه، تصفیه ي همه جانبه ي واقعیت کورد و نسل کشي را دربرمي گرفت. اگر 
نیروهاي هژمونیک از این نگرش که تداوم خط مشي اتحاد و ترقي کالسیک 
این  نمي شدند.  برخوردار  موفقیت  شانس  از  آن ها  نمي کردند  حمایت  بود، 
نیروها به دلیل این که از واقعیت آگاه بودند، مطلقا به حمایت آمریکا، انگلیس 
در  سوریه  از  من  خروج  در  حمایت  این  مي کردند.  نیاز  احساس  اسرائیل  و 

بود.  تاثیرگذار  فوق العاده  سال 1998 

سال  در  و  انگلیس  و  آمریکا  حمایت   90 دهه ي  اوایل  در 
1996)همکاري هاي استراتژیک نظامي اسرائیل و ترکیه بر مبناي معاهدات( 
حمایت همه جانبه ي اسرائیل جلب شده بود. وقت آن رسیده بود که تغییرات 
این  دوي  هر  بگیرند.  صورت  ارتش  درون  تصفیه هاي  و  حکومت  در  الزم 
ستاد  رئیس  زیارت  اولین  درآمدند.  اجرا  به   1990 سال هاي  همان  از  موارد 
مشترک وقت ارتش از انگلیس و این گفته که »جهت تصفیه ي PKK چراغ 
سبز نشان دادند«، اثباتي است بر این واقعیت. بر رویدادهاي پس از آن واقفیم؛ 
در حکومت،  تغییرات  ریاست جمهوري،  قتل   ،PKK به  امحاگرانه  حمالت 
تصفیه هاي درون ارتش، منفعل سازي جامعه، سوءقصد به جان روشن فکران و 
سرمایه داران، قتل عام ها و تسلیم نمودن رسانه. مي بایستي تمامي این وقایع را 
به صورتي متداخل و حلقه هاي یک زنجیر ارزیابي نمود؛ در غیر این صورت 
به درک خط  قادر  تازماني که  اجتناب ناپذیري خواهیم شد.  اشتباهات  دچار 
از  ترکیه  اجتماعي  و  سیاسي  رویدادهاي  تمامي  در  ناتوـ گالدیوگرایي  مشي 
و  درگیري ها  وقایع،  از  یک  هیچ  توانست  نخواهیم  نباشیم،   1998 تا   1950
بر  مبتني  مشي  همین خط  واقع  در  نماییم.  واشکافي  نیکي  به  را  سوءقصدها 
ناتو به پیشبرد جنگ در برابر تمامي مطالبات آزادي خواهانه، مساوات طلبانه و 
مبتني بر دموکراسي خلق ها پرداخته است. آخرین حلقه ي این جنگ، خروجم 

مي باشد.   1998 سال  در  سوریه  از 

اروپا.  و  داشتند: مسیر کوهستان  قرار  برابرم  راه در  به هنگام خروج دو 
انتخاب کوهستان به معناي تشدید جنگ و ترجیح اروپا به معناي جستجوي 
رهیافتي دیپلماتیک و سیاسي براي مسئله ي کورد بود. از مدت ها پیش تدارکات 
اولویت  در  کوهستان  به  رفتن  بودند.  شده  تامین  کوهستان  به  رفتن  جهت 
تماس هاي  و  یوناني  هیاتي  بود که ورود  مرحله  این  در  قرار داشت. درست 
انجام  عالي رتبه  مقامات  با  دیدارها  این  یونان)که  در  کایا  آیفر  نماینده ي مان 
مي گرفت(، راه را بر تغییر مسیر به یونان گشود. مسئله براي دست اندرکاران 
سوري خروج هرچه سریع تر من بود. اما از رفتنم به اروپا آسوده خاطر نبودند. 
عدم ارایه ي آلترناتیوي دیگر از سوي آنان را باید به حساب کوتاهي شان نهاد. 
در واقع رفتن به آتن در دستور کار نبود. آن، فرصتي بود و من با اعتقاد به 
جدیت دوستان آتني درصدد ارزیابي این فرصت برآمدم. اگر بر واقعیت آنان 
واقف مي بودم قطعا مسیر آتن را در پیش نمي گرفتم. پرسشي که مي بایستي 
در اینجا مطرح کرد این است: آیا گالدیو یونان که توانایي بسیاري دارد در 
سناریوي خروج من به ایفاي نقش پرداخت؟ نمي توانم جوابي قطعي به این 
پرسش ارائه دهم. مي بایستي در این باره تحقیق نمود. در موضوع تسلیم نمودنم 
بر  معاهداتي  یونان  و  ترکیه  حکومت  میان  آمریکا،  پیشاهنگي  به  ترکیه،  به 
مبناي سازش میان این دو کشور جهت حل مسایل في مابین صورت پذیرفته 
امتیازات  مرحله  این  در  ترکیه  قبرس.  و  اژه  مسئله ي  با  رابطه  در  به ویژه  بود. 

بود. کرده  اعطا  را  نامحدودي 

پس از آنکه مقامات سوري در تاریخ 9 اکتبر مسیر هواپیما را زیرکانه 
به  کاالندریس  آتن  فرودگاه  در  کشیدند.  راحتي  نفس  دادند،  تغییر  آتن  به 
در  طوالني  مدتي  که  بود  ناتو  به  وابسته  نظامي  افسر  یک  او  آمد.  استقبالم 
ترکیه مانده بود. همان وظیفه را در سوئد نیز به جاي آورده بود. این احتمال 
وجود داشت که از نیروهاي گالدیوي یونان باشد. بسیار صمیمي مي نمود. در 
ناتو  به  از اسناد مربوط  بین یک واسطه ي عجیب وجود داشت. تعدادي  این 
اطمینان دست  ایجاد  دارد که جهت  احتمال وجود  این  بود.  برایم آورده  را 
فرماندهي  و  هوایي  نیروي  ژنرال  یک  نزد  مرا  او  باشد.  زده  کاري  چنین  به 
استخبارات ستواراکاکیس برد. ستواراکاکیس با اصرار تمام اذعان داشت که 
حتي به صورت موقت هم نمي توانم در یونان بمانم. دوستاني که پیش تر قول 
موضوع  این  سر  بر  تا شب  نبودند.  کار  در  دیگر  بودند  داده  را  امري  چنین 
بحث شد. تصادفا رابط ما در مسکو نومان اوچار هم وارد عمل شد. با یک 
لیبرال ـ  حزب  دبیر  همکاري  با  رفتیم.  مسکو  به  یونان  خصوصي  هواپیماي 
بود.  اقتصادي  بحران  دچار  که  شدیم  روسیه  وارد  »ژیرینوسکي«  دموکرات 
این بار رئیس استخبارات داخلي روسیه به استقبال مان آمد. او هم همان موضع 
ستواراکاکیس را اتخاذ کرد. در آن شرایط نمي توانستیم در روسیه هم بمانیم. 
گویا، سي و سه روز مخفي شده بودم. در طول این مدت با سیاست مداراني 
ماندم که اصال یهودي بودند. بر این باورم که انسان هاي صادقي بودند. واقعا 
هم مي خواستند مرا پنهان کنند. اما این راه کار صحیحي نبود. در این بحبوحه، 
نخست وزیر اسرائیل »شارون« و وزیر امور خارجه ي آمریکا »مادلین آلبرایت« 
هم  سه  هر  بود.  پیریماکاوف  روسیه،  نخست وزیر  بودند.  آمده  روسیه  به 



توطئۀ بزرگ گالدیو

سوم اسفند4

یهودي تبار بودند. به عالوه نخست وزیر وقت ترکیه مسعود ییلماز هم دست به 
کار شده بود. نهایتا با توافق بر سر پروژه ي جریان آبي و وام ده میلیاردي، شرایط 

را جهت خروجم از روسیه مهیا نمودند. 

باشد  »هرچه  که  بود  اعتقاد  این  مبناي  بر  من  سوي  از  مسکو  ترجیح 
موضع  و  منافع  ضرورت  بر  بنا  پس  کردند،  تجربه  را  سوسیالیسم  سال   70
انترناسیونالیستي مرا خواهند پذیرفت«. به رغم فروپاشي نظام باور نمي کردم که 
از خرابه هاي  نوعي  با  باشند.  انحطاط شده  میزان دچار  بدین  تا  معنوي  نظر  از 
لیبرال  کاپیتالیسم  از  بدتر  بسیار  که  بودیم  مواجه  بروکراتیک  کاپیتالیسم 
اندازه ي  به  حداقل  مسکو  در  دوستان مان  موضع  مورد  در  تصورات مان  بود. 
دوستان مان در آتن نقش بر آب شد. به عبارت صحیح تر آشکار شد که به این 

نمود.  اعتماد  چندان  نمي توان  روابط 

سومین مسیرمان روم بود که آن هم تصادفا ناشي از مناسباتي بود که داشتیم. 
با همکاري دو دوست که از نمایندگان حزب کمونیست بودند، به روم رفتم 
و ماجراي روم آغاز شد. موضع گیري نخست وزیر وقت ایتالیا »ماسیمو دالما«، 
صادقانه اما ناکافي بود. قادر نشده بود ضمانت سیاسي را به تمامي برقرار نماید. 
این وضعیت را به دادگاه سپرد. از این موضع گیري به خشم آمده بودم. بنا را بر 
خروج فوري از ایتالیا گذاشتیم. ماسیما در یکي از نطق هاي آخرین هفته اي که 
در آنجا بودم، اظهار داشت که مي توانم تا هر زماني که بخواهم در ایتالیا بمانم. 
این موضع گیري به نظرم تا حدودي تحت فشار اتخاذ شده بود. در این میان اگر 
اشتباه نکنم اقدامي مشترک از سوي اعراب هم صورت گرفت. اظهار داشتند 
که مرا به جایي نامعلوم خواهند برد. به دلیل آنکه این موضع غیررسمي بود و 

چندان ضمانتي نداشت، آن را نپذیرفتم. 

اوچار«  »نومان  خودسرانه ي  موضع  بود.  اشتباه  روسیه،  به  ورودم  دومین 
در  را  مسکو  مسیر  دوباره  موضع،  این  به  اعتماد  با  بود.  موثر  اشتباه  این  در 
به  نمي شدم.  خارج  روم  از  قطعا  مي بودم،  واقف  آن  به  اگر  گرفتم.  پیش 
دالما  خصوصي  هواپیماي  با  که  هنگامي  دارم  یاد  به  شدم.  درانداخته  اشتباه 
اما این موضع گیري در واقع  ناتو خارج شدم، آهي عمیق کشیدم.  از حوزه ي 
به  رفتن  به  قانع  مرا  روسیه  استخبارات  این بار،  بود.  افتادن«  چاه  به  چاله  »از 
ارمنستان کرد. من را به فرودگاه بردند. پس از آن که مسئله ي ارمنستان منتفي 
در  تا  بروم  تاجیکستان  به  کوتاهي  مدت  براي  مي توانم  که  داشتند  اذعان  شد 
من  فریب،  با  به نوعي  ببینند.  تدارک  را  دیگري  آلترناتیو  کوتاه  فرصت  این 
در  هفته  یک  بردند.  تاجیکستان  پایتخت  به  باري  هواپیماي  یک  طریق  از  راا 
از روي  بازگشتم.  به مسکو  ماندم. دوباره  منتظر  بیرون آیم،  بدون آنکه  اتاقي 
در  پرهیاهو،  روز  دو  از  بعد  آوردم.  روي  یوناني  دوستان  به  دگربار  ناچاري 

یک روز سرد مسکو به آتن بازگشیم. 

تا جایي که به یاد دارم با خودم گفتم این بار در معناي واقعي کلمه خدایان 
بودم.  مانده  گرفتار  خدایان  این  ارواح  میان  در  گرفته اند.  بازي  به  مرا  الیمپ 
به ویژه »حادس« خداي جهنم. وقتي وارد آتن شدم، این خدا به صورتي بي وقفه 
در تعقیب من بود. توانستم یک شب را در منزل مادرزن دوستم »ناکزاکیس« 

بمانم. از او این پرسش را مطرح کرده بودم: »پانگالوس« چه کار مي کند؟ وقتي 
اظهار داشت که در انتخابات به کار گرفته مي شود، گویي این را به من یادآور 
مي شد که من به چه میزان از واقعیات عصر به دورم. تا حدودي واقعیت خلق 
اصیل و کهن اما بسیار تضعیف شده ي یونان را تداعي کرد. از آن شب به بعد 
بود.  وارد کار شده  تماما  به سوي کمپ مرگ آغاز شد. حادس  رفتن  دیگر 
تمامي گفتار و کردارها ساختگي بودند. آیا صداقتي در کار نبود؟ صداقت هم 
اما در برابر جانور مدرنیته ي بي چاره! در پي گرفتن مسیر آفریقا انگاره ي  بود 
ماندال بر من موثر بود؛ درست همچون تاثیرگذاري انگاره ي لنین در مسیر مسکو. 
هم  و  مي کردم  منسجم  را  دیپلماتیک مان  روابط  هم  آفریقا  به  رفتن  با  ظاهرا 

مي کردم.  تهیه  رسمي  پاسپورت  یک 

دورویي دولت یونان در این بازي موفق عمل نموده بود. در واقع مي بایستي 
سوي  از  یونان  خلق  دموکراسي  تاریخ  طول  در  که  مورد  این  از  آگاهي  با 
است،  شده  بزرگي  تراژدي هاي  دچار  و  شده  فریفته  همیشه  دورو  جناح  این 
رویکردي مناسب را اتخاذ مي نمودم. اعتقاد صادقانه ي کودکانه به این مناسبات 
در این موضع گیري ام موثر واقع افتاد. در حین خروج از یونان رانندگان ماشیني 
رفتن  از  و  آیم  خویش  به  تا  دادند  خرج  به  بسیاري  تالش  بودم  آن  در  که 
با صداقت خواستند به من نشان دهند که توطئه ي بزرگي در  منصرف گردم. 
بودند.  استخبارات]یونان[  ماموران رده پایین  از  احتماال آن ها هم  جریان است. 
با هواپیما مانع از رفتن شد. راننده ي دوم هم در نزدیکي هاي  با برخورد  اولي 
فرودگاه هفت، با خراب جلوه دادن ماشین، آن را متوقف ساخت. به قول هاي 
داده شده چنان اعتماد کرده بودیم که به خویش نیامدیم. برعکس با شتاب تمام 
مي خواستم سرنوشت خویش را ببینم. هواپیما از آن هایي بود که در عملیات هاي 

مخفیانه ي گالدیو به کار گرفته مي شد. 

قبل از رفتن به نایروبي بایستي از طریق مینسک وارد هلند مي شدیم. بیش 
از دو ساعت در سرماي سوزان مینسک منتظر ماندیم. هواپیماي مورد نظر نیامد. 
به عنوان  کردند.  کنترل  را  هواپیما  چند  دقایقي  سفید  روسیه ي  فرودگاه  پلیس 
مینسک  فرودگاه  در  مرا  فرصت،  منزله ي آخرین  به  هم  شاید  و  احتمال  یک 
ترک مي کردند. انصاف پلیس روسیه ي سفید همه چیز را تعیین مي کرد. مورد 
اسمت  ترکیه  ملي  دفاع  وزیر  موقع  آن  در  درست  که  است  این  توجه  جالب 
سزگین هم به مینسک آمده بود. پس از آنکه هواپیماي مورد نظر نیامد، گویي 
آخرین فرصت هم از دست رفته بود. برگشت، به نوعي »مرگ سفید« بود. وقتي 
هواپیماي گالدیو از روي مدیترانه عبور مي کرد، این پرواز را به سفر قطارهایي 
که در نسل کشي یهودیان به کار گرفته شده بودند تشبیه کردم. وارد حساس ترین 
مرحله ي رژیمي از نسل کشي شده بودیم که در شخص من در مورد یک خلق 
اجرایي مي شد. روي واقعي و مخفي ناتو را در این سفرها دیدم. پس از بازگشت 
داده  اروپا هشدار  فرودگاه هاي  به همه ي  فرود هواپیما  مینسک جهت عدم  از 
شده بود. اکنون پي مي برم که به غیر از فرودگاه مینسک در روسیه ي سفید هیچ 
فرودگاهي نمانده بود که اجازه ي فرود صادر نماید. در جهنم نایروبي سه راه در 
برابرم گذاشته شد. اولي؛ بزک درگیري به نافرماني دادن و مرگ. دومي؛ به جاي 
آوردن دستورات سیا و تسلیم شدن. سومي؛ تسلیم شدن به تیم هاي جنگ ویژه ي 

ترکیه که از مدت ها پیش حاضر بودند. 
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توضیح  به خوبي  را  تفکراتش  بود  نایروبي  در  که  دوستاني  از  یکي  اگر 
توطئه  شاید  درمي آورد،  حرکت  به  را  مدني  جامعه ي  سازمان هاي  و  مي داد 
تاحدودي خنثي مي شد و یا تماما از میان مي رفت. پیشنهاد او مبني بر دفاع از 
خویش از طریق یک تپانچه برایم عجیب مي نمود. این اقدام به منزله ي نوعي 
خودکشي بود. نیتي براي خودکشي نداشتم. تا آخرین لحظه با اصرار تمام سعي 
سعي  و  سالح  حمل  به  مبادرت  اگر  نماید.  سالح  حمله  به  راضي  مرا  داشت 
در استفاده از آن مي نمودم، این موضع قطعا منجر به مرگ من مي شد. بعدها 
در مرحله ي بازپرسي فهمیدم که دستوري مبني بر شلیک در صورت استفاده 
معناي  به  سفارت  از  من  خروج  که  شد  گفته  حتي  بود.  شده  صادر  سالح  از 
داده ام.  انجام  را  موضع گیري  هوشمندانه ترین  که  داشتند  اظهار  مي بود.  مرگ 
دارید. موضع سفیر کبیر  میزان صحت  به چه  آنان  این گفته هاي  نمي دانم که 
یونان »کوستولوس« در نایروبي ارزش ارزیابي دارد. آیا او هم به کار گرفته شده 
بودند؟  او را حاضر کرده  توطئه  از  منزله ي بخشي  به  پیش  از مدت ها  یا  بود؟ 
من  نمودن  تسلیم  از  قبل  قرار دهم.  تحلیل  مورد  را  مورد  این  نتوانستم  شخصا 
از  زور  به  مرا  خواستند  هنگامي که  نیامد.  هیچ  بود  خانه اش  که  اقامتگاهي  به 
نایروبیایي تا حدودي  به نگهبان  سفارت خارج سازند، موضع گیري اش نسبت 
خشونت آمیز بود. امکان دارد این موضع گیري با دوریي اتخاذ شده باشد. این بار 
این مورد چندان  به  بود.  به هلند را گرفته  »پانگالوس« اجازه ي رفتن  هم گویا 
باور نداشتم. چون تیم هاي ویژه ي یونان حاضر بودند در صورت امتناع من از 
با توسل به زور خارج سازند. پلیس کنیا هم جهت چنین  خروج از خانه، مرا 
کاري آماده شده بود. رفتن به جمهوري آفریقاي جنوبي، به خوابي فریب کارانه 
یا سازمان ملل هم مشکوک مي نمودند.  به کلیسا و  بردن  پناه  بود.  مبدل شده 

بودم.  کرده  پافشاري  خروج  عدم  بر 

1999، مرحله ي  فوریه ي   15 تا   1998 اکتبر   9 چهارماهه ي 
آمریکا  جز  نیرویي  هیچ  بود.  شگفت انگیز  فوق العاده 
به  را  چهارماهه  عملیات  این  مرحله  این  در  نمي توانست  دنیا  هژمون  عنوان  به 
انجام رساند. نقش نیروهاي جنگ ویژه ي ترکیه در این مرحله تنها انتقال من با 
هواپیما به امرالي بود؛ آن هم به صورتي کنترل شده. این مرحله از مراحلي بود 
که ناتو یکي از مهم ترین عملیات هاي تاریخش را عملي مي ساخت. این مورد 
چنان واضح است که در هیچ جایي رفتاري مخالف با آنان صورت نپذیرفت. 
همه  یونانیان  موضع گیري  بودیم.  بزرگ  روسیه ي  منفعل شدن  شاهد  به وضوح 
به  بود.  اتخاذ شده  امنیتي شدیدي  تدابیر  مي نمود.  بیان  تمام  عریاني  با  را  چیز 
صورت  به  امنیتي  ویژه ي  تیم هاي  ندادند.  من  به  را  خروج  اجازه ي  هیچ وجه 
داشتند.  نظر  تحت  را  داشتم  قرار  آن  در  من  که  اتاقي  ساعته،  چهار  و  بیست 
حکومت »دالما« یک حکومت چپ گراي دموکرات بود. دالما بي تجربه بود، 
به تنهایي توان تصمیم گیري نداشت. تمامي اروپا را گشت. انگلیس ضرورت 
چنداني  همبستگي  بود.  کرده  واگذار  او  خود  به  را  شخصي  تصمیم گیري 
دادگاه  مي بایست  نهایتا،  نبود.  مشخص  چندان  بروکسل  موضع  نداد.  نشان 
از  یکي  ایتالیا  بود.  موثر  تصمیم گیري  این  در  گالیو  مي کرد.  تصمیم گیري 
»برلوسکوني«  بود.  توان مند  فوق العاده  آن  در  گالدیو  که  بود  کشورهایي 

اینکه  به  توجه  با  بود.  گالدیوگرا  او  خود  بود.  گرفته  به کار  را  نیرویش  تمام 
مي دانستم ایتالیا تحمل نگه داشتن مرا ندارد، مجبور شدم از آنجا خارج شوم. 
مبدل  اسرائیل  و  آمریکا  کشور  وابسته ترین  و  معتمدترین  به  ترکیه  برابر  در 
واقع چیزي جز عرضه ي  در  ترکیه،  دیوانه وار  مرحله ي جهاني شدن  بود.  شده 

نبود.  گلوبال  مالي  کاپیتالیسم  به  آن 

با توطئه 99 عراق دارد. در واقع  ارتباط تنگاتنگي  سناریوي اشغال عراق 
اشغال، با عملیات علیه من آغاز شده بود. همان مورد در رابطه با افغانستان هم 
صدق مي کند. در واقع اولین و یکي از کلیدي ترین گام هاي عملیاتي پروژه ي 
وقت  وزیر  نخست  گفته ي  درآمد.  اجرا  به  مورد  این  در  بزرگ،  خاورمیانه ي 
ترکیه بولنت اجویت مبني بر اینکه نمي دانم چرا اوجاالن را به ما تسلیم کردند، 
بیخود نبود. همان گونه جنگ جهاني اول با سوءقصد به جان ولیعهد اتریش از 
سوي یک سرباز صرب آغاز شد، به نوعي جنگ جهاني سوم با عملیات علیه من 
آغاز شد. جهت درک مرحله ي پس از عملیات مي بایستي وقایع پیش از آن و 
در حین  آن را به خوبي درک کرد. کلینتون مسئله ي خارج ساختن من از سوریه 
را در دو دیدار چهار ساعته با حافظ اسد در شام و سوئد مطرح کرد. پس از آن 
مذاکرات بود که حافظ اسد به اهمیت موقعیت من پي برد. به درازا کشیدن این 
مسئله  را مناسب دید. موقتي هم باشد، مطالبه اي مبني بر خروج من از سوریه 
را مطرح نکرد. درصدد بود از این وضعیت در راستاي توازن با ترکیه به خوبي 
استفاده کند. من نیز سوریه را مجبور به اتخاذ موضعي استراتژیک نمودم. اما 
ایران مي بودم شاید  نبود. اگر در  براي چنین کاري مناسب  نیرویم  وضعیت و 
مي توانستم اتفاقي استراتژیک را رقم زنم. البته در این رابطه به ایران هم چندان 
قاسملو  سمکو،  علیه  سنتي شان)جنایات  موضع گیري هاي  نداشتم.  اعتمادي 
از  مرا  آستیاگ(  ماد  پادشاه  به  هارپاگوس  خیانت  قبیل،  این  از  توطئه هایي  و 
داشتند،  رابطه  یکدیگر  با  که  کورد  رهبران  و  کلینتون  بازمي داشت.  کار  این 
اقامت من در سوریه را متناسب با اهداف استراتژیک خویش نمي دیدند. چون 
اسرائیل  از کنترل آن ها خارج مي شد.  به تدریج داشت  کوردها و کوردستان 
این  خارج شدن  و  کوردستان  تحوالت  سیر  بود.  ناراضي  وضعیت  این  از  هم 
به ویژه  بود. کنترل کوردستان،  قبول  از کنترل شان، وضعیتي غیرقابل  تحوالت 
حیاتي  اهمیتي  عراق  مورد  در  پروژه هاي شان  و  پالن  عملي نمودن  راستاي  در 
و  آزادي خواهي  مشي  خط  به  دادن  پایان  و  سوریه  از  من  خروج  داشت. 

مي شد.  تحمیل  کورد  آزاد  هویت 

دلیل وجودمان، حزب و خط مشي آزادي خواهي بود. آمریکا و انگلیس 
کاري  ترکیه  آن  شرط  به  ترکیه  کوردستان  کردن  )فدا  قولي  به  مي بایستي 
عملي  را  بودند  داده  ترکیه  به   1925 از  که  باشد(  نداشته  عراق  کوردستان  با 
مي کردند. ترکیه بر این اساس به سازمان ناتو پیوسته بود و در رابطه با مسئله ي 
کورد به توافق رسیده بود. وضعیت و استراتژي مان، از نظر سنتي و وضع موجود 
این توازن و هژموني، خاورمیانه را که فوق العاده مهم بود با تهدید مواجه ساخته 
مي گرفتیم  قرار  هژموني  این  مدار  در  مي بایستي  یا  داشت؛  راه وجود  دو  بود. 
و یا تصفیه مي شدیم. جمهوري ترکیه درصدد بود تمامي معاهداتي)معاهده ي 
با  معاهدات   ،1925 سال  در  ناتو  به  پیوستن   ،1926 سال  در  موصل ـ کرکوک 
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جغرافیاي  آن  اساسي  مرکز  و  است  واقعیت  یک  سوم  جهاني  جنگ 
بیانگر این  تنهایي  به  خاورمیانه و محیط فرهنگي اش خواهد بود. وقایع عراق، 
منافع  با  و  نبوده  کشور  یک  به  مربوط  صرفا  آن  در  جنگ  که  است  واقعیت 
در  تنها  جنگ  این  است.  پیوند  در  جهاني  هژمونیک  نیروهاي  موجودیت  و 
صورت بي تاثیرسازي همه جانبه ي ایران، برقراري استقرار در افغانستان و عراق 
پایان خواهد  آمریکاي التین  و  تهدید کشورهایي چون چین  بردن  میان  از  و 
داریم.  قرار  راه  اواسط  در  هنوز  که  داشت  اذعان  مي توان  نظر  این  از  یافت. 
مقاطع  ناتو  استراتژیک  برنامه ریزي هاي  )آخرین  سال  ده  حداقل  مرحله  این 
در  قطعي  ارزیابي  یافت.  تداوم خواهد  دیگر هم  پیش بیني مي کند(  را  ده ساله 
به هر حال احتمال  اما  از نظر علوم اجتماعي چندان صحیح نمي باشد؛  این باره 
و  دیپلماسي  مورد  دو  هر  باالست.  بسیار  باشد،  مسیر  این  در  وقایع  سیر  اینکه 
و  شدید  بحران هاي  شد.  خواهند  گرفته  به کار  موازي  صورتي  به  خشونت 
عرصه ها  اولویت  گرفت.  خواهند  قرار  کار  دستور  در  مالي  کنترل شده ي 
تمامي عرصه ها جریان  در  به صورتي کلي  اما جنگ  تغییر کند.  است  ممکن 
داده شد درک  توضیح  که  ابعادي  همه ي  با  را  این جنگ  اگر  یافت.  خواهد 
به  جهاني  مقیاسي  در   1998 عملیات  چرا  که  شد  خواهد  درک  بهتر  نماییم، 
اجرا درآمد و مبدل به بزرگ ترین عملیات گالدیوي ناتو گردید. بدون شک 
نیستند؛ خلق ها  میدان  پیروز  نیروهاي هژمونیک  بزرگ، همیشه  در جنگ هاي 
دارد  وجود  امکان  این  حتي  یابند.  دست  بسیاري  موفقیت هاي  به  مي توانند 
به  به صورتي سیستمانه دچار شکست شوند و خلق ها  نیروهاي هژمونیک  که 

یابند. دست  سیستمانه  پیروزي  یک 

که  بدهم  دفاع  از  نگرشي  به  را  اولویت  کردم  سعي  امرالي  مرحله ي  در 
ماهیت توطئه ي بین المللي را در نظر داشته باشد. نظامي ایجاد شده بود که در 
برعهده  را  آن  کنترل  اروپا  اتحادیه ي  و  داشت  قرار  آمریکا  آن  پرده ي  پشت 
گرفته بود. طرح ریزي این نظام بر عهده ي انگلیس قرار داشت و سهم ترک ها 
هم صرفا اجراي آن بود. درک ذهنیت فلسفي و سیاسي پشت پرده ي توطئه، 
توطئه  تاریخي  بنیان  از  متوالي  به صورتي  است.  برخوردار  بسیاري  اهمیت  از 
بحث مي کنم. توطئه هاي مربوط به هر دوره را تشریح نمودم. از این ها مي توان 
بیتلیس 1914، شیخ سعید  نظامي حمیدیه، مال سلیم در  توطئه ي هنگ هاي  از 
1925، آگري 1930، 1937 درسیم، دعاوي  1949-59 و 60، قتل فایق بوجاک 
و قتل سعید کرمزي توپراک از سوي KDP، به عالوه صدها توطئه اي که از 
مرحله ایدئولوژیک PKK از سوي همان ذهنیت تا به امروز صورت گرفته اند، 
اشاره کرد؛ این ها توطئه هایي هستند که تنها در مورد خلق کورد عملي شده اند. 
توطئه گران همه ي این اقدامات به قول خویش زیرکانه را هنر قدرت مي شمارند. 
پس باید توطئه را مهم ترین ابزار و روح هنر قدرت عنوان کرد. این هنر قطعا 
با  توطئه  اجراي  توطئه عملي مي شد.  اساس  بر  با کوردها  رابطه  در  مي بایست 
این روش و به صورت صریح، راه را بر »مامان نگاه کن، شاه عریاِن« کودک 
به اهدافش حتي از  اقتدار که جهت دستیابي  مي گشود. در دست یک نیروي 
نسل کشي هم ابایي ندارد، ابزاري جز توطئه و ذهنیت جهت دهنده ي آن وجود 
ندارد. مورد حایز اهمیت در اینجا تعریف صحیح از نیروهایي است که در توطئه 
دست دارند. بایستي بیان دارم که در مرحله ي امرالي در رابطه با این موضوع 

تا حدودي با سختي و دشواري مواجه 

منعقد  نیروها  این  با  از سال 1925  اسرائیل در سال هاي 1958 و 1996( را که 
ایدئولوژي  گیرد.  به کار  تاریخ  از  کوردها  پاک سازي  جهت  بود،  کرده 
پوزیتیویستي و ملیت گراي الئیک، این امکان را فراهم مي ساخت. این امر به 
خورد تمامي کادرهاي جمهوري هم داده شده بود. این مورد در واقع چالشي 
به دلیل  اما  تاریخي کورد ـ ترک داشت.  مناسبات  با هم پیماني و روح  بزرگ 
به همه  به تاسیس اسرائیل، نظام گویي مي بایستي  حساب و کتاب هاي مربوط 
نوع دیوانگي دست زند. تشکل طبقاتي، کادري و ایدئولوژیک ساختگي اي که 
 PKK ،بدان ترک سفید هم گفته مي شود، بر این مبنا تاسیس شده بود. به عالوه
ضربه اي مرگ بار به این تشکل زده بود. چون پذیرفتن هویت کورد و به رسمیت 
شناختن آزادي براي این هویت، به معناي انکار این تشکل بود؛ حداقل ترک 
این سیاست هاي مرگ بار را ضروري مي ساخت. معاهدات منعقدشده با اسرائیل 
به  این تشکل است. اساسا خود دولت ـ ملت ترک  براي  بیانگر معنایي حیاتي 

عنوان پروتوـ اسرائیل تاسیس شده بود.

به  درست   KDP به  توسل  با  را  سفید  کورد  تشکل  تا  برآمدند  درصدد 
مانند ترکیه عملي سازند. هم در میان کوردها و هم ترک ها مرکز یکي است، 
هژمون)منافع  نیروهاي  براي  حیاتي  اهمیتي  چالش  داراي  نیروي  دو  ایجاد  اما 
اسرائیل( داشت.  امنیت  تامین  انگلیس و آمریکا و  به ویژه  هژمونیک غرب و 
تامین منافع خویش در منطقه از راه این دو نیروي در حالت چالش همیشگي، 
سیاستي فوق العاده هوشمندانه بود. ظهور PKK این بازي را هم از منظر تاریخي 
و هم وضعیت کنوني از میان مي برد. امکان چاره یابي صلح آمیز مابین سال هاي98 
ـ1993 به معناي پایان این بازي بود. به همین دلیل هم اجازه ي نفس کشیدن به 
آن را ندادند. توطئه ها و سوءقصدهاي بزرگي ترتیب داده شدند. از کنترل خارج 
ساختن کوردها از سوي PKK و ایجاد صلح و آشتي مابین جوامع و دولت ها 
نیروها در خاورمیانه  این  منافع  و  نقطه نظر هژموني  از  و در راس آن ترک ها، 
مي توانست ضربه اي استراتژیک باشد. این موارد که مي توان به صورتي همه جانبه 
استراتژیک بودن  و  دلیل گستردگي  اندازه ي کافي  به  پرداخت،  تشریح آن  به 

مي کنند.  اثبات  را   98 توطئه ي 

به حمله ي هژمونیک در خاورمیانه  بسیاري  اهمیت  در آن دوره کلینتون 
مي داد و همیشه بر نقش ترکیه در این باره انگشت تاکید مي نهاد. شخص ژنرال 
گالتیري مشاوره ویژه ي کلینتون اذعان داشته بود که عملیات علیه من با دستور 
رئیس جمهوري عملي شده است. اما مسئله ي جنگ جهاني سوم؛ اگر بر این 
امر واقف باشیم که بیالن وقایع و رویدادها بسیاري از کشورها و در راس آن ها 
عراق، افغانستان، لبنان، پاکستان، ترکیه، یمن، سومالي و مصر از بسیاري جهات 
نهاده، آنگاه مي توان واقعیت  بیالن جنگ هاي اول و دوم جهاني را پشت سر 
نیست که  این مورد چندان دشوار  به آساني درک کرد. درک  را  این جنگ 
دلیل  به  داشت؛  خواهد  را  به خویش  مختص  ویژگي هاي  سوم  جهاني  جنگ 
از  آن  در  و  بود  خواهد  طوالني مدت  و  غیرمنجسم  اتمي  سالح هاي  وجود 
لیسبون،  در  ناتو  جلسه ي  آخرین  شد.  خواهد  استفاده  مختلفي  تکنولوژي هاي 
تشدید محاصره ي ایران از سوي آمریکا، در رابطه با چگونگي جنگ جهاني سوم 

مي کند.  عرضه  را  نیاز  مورد  اطالعات 
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وجودي  نظر  از  که  داشتند  دست  نیروهایي  توطئه  این  در  که  چرا  شدم. 
اتحادیه ي  از  روسیه،  فدراسیون  تا  آمریکا  از  بودند.  چالش  داراي  یکدیگر  با 
بسیاري  و  تاجیکستان  تا  کنیا  از  یونان،  تا  ترکیه  از  اروپا،  اتحادیه ي  تا  عرب 
بود  شده  سبب  چیزي  چه  داشتند.  دست  توطئه  این  در  دیگر  دولت هاي  از 
با  چرا  گردند؟  هم پیمان  تاریخي  دشمنان  عنوان  به  یوناني ها  و  ترک ها  تا 
گرفته  شکل  مشترک  منافع  و  غیراصولي  هم پیماني  همه  این  من  به کارگیري 
بود؟ به عالوه بسیاري از مزدوران ترک، کورد و چپ و راست ها که نمي توان 
در  رسمي  دنیاي  گویي  بودند.  خشنود  توطئه  این  از  برد،  نام  آن ها  همه ي  از 
شک  بدون  بود.  برده  میان  از  را  خویش  رقیب  خطرناک ترین  من  شخص 
تعریف عمومي اي که مي توان از نیروها به عمل آورد این است که تمامي آن ها 
پادوي منافع لیبرال مدرنیته ي کاپیتالیستي بودند. من تهدیدي بودم براي ذهنیت 

آن ها.  از  بسیاري  فاشیستي  منافع  و 

براي نمونه در میان این نیروها انگلیس یکي از باتجربه ترین هاست. اولین 
نیرویي است که تمامي تالشش را به خرج داد تا مانع پرداختن من به سیاست 
 Persona(ناخوانده شخص  مرا  شدم،  اروپا  وارد  همین که  شود.  اروپا  در 
از  نتیجه را  نبود. گامي بود که  اقدام، گام ساده اي  این  non grata( خواند. 
هم  لنین  و  با خمیني  رابطه  در  موضعي که حتي  مي کرد.  ابتدا مشخص  همان 
بخش هاي  از  بسیاري  در  بود؟  قائل  استثنا  من  مورد  در  چرا  بود،  نشده  اتخاذ 
برابر  در  باید گفت  به طور خالصه  پرداخته ام.  این موضوع  تشریح  به  دفاعیه ام 
ادامه  است  سده  دو  که  خاورمیانه  به  مربوط  هژمونیک  کتاب هاي  و  حساب 
موصل- سیاست  دلیل  کوردستان)به  مورد  در  سیاست هاي شان  به ویژه  دارند، 

به میدان  مانعي جدي  ببر(، همچون  میان  از  بگیر، کوردهایت را  کرکوک را 
مبدل  به یک خطر  آن  عامالن  و  نقشه ها  همه ي طرح ها،  برابر  در  بودم.  آمده 
در  بزرگ  خاورمیانه ي  پروژه ي  داشت.  دیگري  دغدغه ي  آمریکا  بودم.  شده 
حال عملي شدن بود. به همین دلیل تحوالت کوردستان اهمیتي کلیدي داشتند. 
بي تاثیرسازي همه جانبه ي من حداقل ضرورت این کنژکتور بود. تصفیه ي من 
با سیاست هاي شان هماهنگ بود. روسیه که دچار بحران اقتصادي بي سابقه اي 
نیاز داشت. جهت رفع این بحران در توطئه جاي گرفت و  بود، شدیدا به وام 
برادران کوچک  از  بودند  تنها عبارت  ایفا کرد. دیگر کشورها هم  را  نقشش 
از چند موارد  تا چپ گراهاي ترک)به غیر  بود  ارباب بزرگ! فرصت مناسبي 
از  داشتند،  PKK حضور  در  از آن ها که  برخي  و  مزدوران کورد  استثنایي(، 
همه ي  موضع گیري  در  موجود  فلسفه ي  شوند.  خالص  رقیب شان  جدي ترین 
دوره  آن  در  بود.  اگوئیسم  و  پراگماتیسم  لیبرالیسم،  روزانه ي  منافع  آن ها 
از حیات  نیازمند روي گرداني  از هویت کورد و آزادي کوردستان  طرفداري 
مدرنیته ي کاپیتالیستي و مقابله با آن بود. مدرنیته ي کاپیتالیستي در جنگ فتح 
جهان به اوج خویش رسیده بود. در سال هایي از تاریخ جهان به سر مي بردیم 
که فاشیسم لیبرال در مقیاسي جهاني حاکمیت خویش را اعالم نموده بود. از 
نظر سیاسي خاورمیانه مرکز مبارزه ي هژمونیک بود. مبارزه بر سر کوردستان 
موقعیت  داشت.  کلیدي  نقشي  هژمونیک،  کتاب هاي  و  حساب  نقطه نظر  از 
چالش  در  کتاب ها  و  حساب  این  با  صراحتا   PKK ایدئولوژیک  و  سیاسي 
حساب  این  بر  راه،  گشودن  جهت  من  تصفیه ي  دلیل،  همین  به  داشت.  قرار 

داشت.  بسیاري  اهمیت  کتاب ها  و 

این حساب و کتاب ها در شخص من دگربار  تمامي  امرالي  در چرخه ي 
آگاهي  نوعي  از  مي بایستي  امرالي،  مرحله ي  تحلیل  جهت  گرفتند.  جان 
واشکافي  را  روزانه  منافع  این  تمامي  تاریخي  بنیان  که  مي شدم  برخوردار 
نماید. یکي از مواردي که مي بایست در حساب و کتاب هاي نظام هژمونیک 
و  »تفرقه بیانداز  سیاست  براي  ابزاري  به  نباید  که  است  این  نمود  دقت  بدان 
مورد  در  زیرکانه  است  سال  دویست  به  قریب  که  شد  مبدل  حکومت کن«ي 
منطقه عملي مي شود. ارمنیان، یوناني ها، ساختارهاي اتنیکي موجود در بالکان، 
این  براي  ابزاري  به  به دلیل مبدل شدن  اعراب، سریاني ها، ترک ها و کوردها 
اینان موطن و فرهنگ  از  از دست داده اند. بسیاري  سیاست، موارد بسیاري را 
خارج  ملي  جامعه ي  یک  از  حتي  و  داده  دست  از  را  خویش  ساله ي  هزاران 
شده اند. به عالوه نیروهاي بسیاري به دلیل هم زیستي کوردها و ترک ها کینه اي 
عظیم داشتند. این هم زیستي که از جنگ مالزگرد تا اوایل سده ي بیست اهمیت 
میان  از  انکار  و  امحا  سیاست هاي  اجراي  و   1925 از  بعد  داشت،  استراتژیک 
این عنصر اساسي جمهوري تحلیل  انکار  تا زماني که مرحله ي تصفیه و  رفت. 
نگردد و از صافي فلسفه ي تاریخ عبور داده نشود، درک نخواهیم کرد که از 
تحت  است.  گرفته  قرار  حمله  آماج  استراتژیک  اتحاد  این  امروز  به  تا   1925
مهم ترین  مزدورانش  و  انگلیسي ها  سوي  از  کمال  مصطفي  دادن  قرار  فشار 
براي  جایي  ترک ها،  سنتي  مدیریت  پدیده ي  و  فلسفه  در  بود.  توطئه  گام 
تمامي  با  را که  این وضعیت  نداشت.  و همگون سازي کوردها وجود  دشمني 
بر تحولي  بپردازم، راه  به تعمق  بر روي آن  امرالي  تا در مرحله ي  سعي کردم 

گشود. سیاسي ام  فلسفه ي  در  ریشه اي 
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حس  مي بري،  فرو  زندگي  رنجور  پیکر  در  پشت  از  را  خنجر  که  بار  هر 
خشکیده تر  برکه  مي شوند.  خشکیده تر  درخت ها  شده اي.  تنهاتر  که  مي کني 
بلندتر.  و  نزدیک تر  هیوال  پاي  صداي  و  مي شود  رنگ پریده تر  ستاره  مي شود. 
با  است،  پیش  روز  از  بي رمق تر  که  آفتابي  طلوع  از  بعد  صبح  روز  هر  را  خنجر 
اکید  دستور  این  مي سازي.  آماده  شب  براي  و  مي کني  زهرآگین  مهلک  سمي 
آمد.  خواهد  سرت  بر  بالیي  چه  کني  تمرد  اگر  که  مي داني  خوب  هیوالست. 
و  بودند  نکرده  مسموم  زهر  به  خوب  را  خنجر  که  هست  یاد  آنهایي  فریاد  هنوز 
به دستور هیوال زنده زنده در آتش سوزانده شدند. باید لبه ي تیز خنجر را خوب 
در زهر بخواباني. زهر دروغ و فریب، زهر شهوت، زهر قدرت، زهر سودپرستي، 
زهر جنگ و قتل عام، زهر فزون خواهي، زهر حسادت، زهر ظاهرنمایي و ریا، زهر 
شهرت طلبي، زهر غیبت و بدگویي، زهر آز و طمع، زهر غرور و خودپرستي، زهر 

دیگر. کشنده ي  زهر  هزاران  و  دورویي 

همانند  ما  جملگي  تا  گردیده  باعث  بدن هایمان،  در  هیوال  روح  حضور 
و  احساسات  و  همسان  نگاه هایي  هم شکل،   صورت هایي  با  همه  شویم.  هم 
که  هستیم  کاالیي  گویي  نداریم.  وجود  گویي  چنان که  همانند؛  اندیشه هایي 
مارک  یک  با  کفش هایي  مثل  کرده اند.  درست مان  مشترک  تولید  خط  یک  در 
بتواند  تا  هیوال،  پاهاي  براي  کفش هایي  یکسان.  شماره ي  یک  و  مشخص 

بردارد. قدم  جهانمان  فتح  براي  راحت تر 

پرسه زدن  آري  داد.  ادامه  حماقت  به  نمي توان  دیگر  که  مي کني  احساس 
زندگي  این  در  نمي دانند  که  کساني  هستند  است.  حماقت  هیوال  این  قلمرو  در 
نکبت باري که دیگر نمي توان نامش را زندگي نهاد، خدمت به هیوال و آماده کردن 
مي دانند،  که  هم  آنهایي  از  بسیاري  است.  حماقتي  چه  خورده شدن  براي  خود 
زیر  که  لحظه اي  آخرین  تا  حتي  سرگرداني شان  منگ اند.  و  گیج  و  سرگردان 
مي گذارند  دست  روي  دست  دارد.  ادامه  مي شوند  تکه تکه  هیوال  تیز  دندان هاي 
بي معنا  و  انجام مي دهند. دچار وسواس هایي عجیب  بي نتیجه  و  ابلهانه  اقداماتي  یا 
مي شوند. و آخر کار هم با فرجامي شوم رویارو مي مانند. تقالهاي نومیدانه ي آنها 
مضحک است. گاه فکر مي کنند با عدم استفاده از همه ي زهرها مي توانند با هیوال 
مبارزه کنند. بعضي هایشان تنها از زهر دروغ استفاده مي کنند و کمتر به سراغ سایر 
زهرها مي روند. برخي فقط از قدرت خواهي و بعضي  هم مدام از زهر شهوت یا 
سودپرستي استفاده مي کنند. اما نتیجه ي کار همان است که بود. آنها همیشه دستشان 
ناگهان خود را  به خون قرباني شان آلوده مي شود. عمرشان مي گذرد و یک روز 

مي بینند. هیوال  آرواره هاي  منگنه ي  در 

ـ   ـ  ـ   ـ 

از  به کلي  پرسشي پتک آسا تمام وجودت را درهم مي کوبد: چطور مي توان 
قلمرو این هیوال که نام علمي اش نظام  جهاني سرمایه داري است خارج شد؟ آن هم 
خروج کامل. بسیاري اوقات تمرد مي کني. به پالس هاي تحریک آمیزي که تو را 
به رفتارهاي تعیین شده مي کشاند پاسخ معکوس مي دهي اما اینها همه موقتي است. 
مجازاتش را مي بیني و دوباره به سرباز خوب و سربه راه نظام  جهاني مبدل مي شوي. 
گاهي که تمرد مي کني، یک لحظه به خودت مي آیي و مي بیني که در موقعیت 
و  هورا  و  تشویق  با  هستي.  دیگران  براي  کردن  نطق  حال  در  نظام،  مخالف  یک 
دست زدن مواجه مي شوي. از تمرد و عصیان حرف مي زني. اما وقتي تشویق ها و 
هوراها و دست زد ن ها اوج گرفت، در ته وجودت حس مي کني که اتفاقي افتاده 
است. به یک پالس ناپیدا جواب مثبت داده اي و باز هم ازآن نظام شده اي. برده ي 
همیشگي آن! آري؛ حتي رفتارهاي مخالفت آمیز هم تو را از حیطه ي نظام خارج 

که فاقد فلسفه ي زندگي آزاد و بدون سازماندهي مبارزاتي باشد، انساني 
محکوم به بلعیده شدن و نابودیست. مي توان ژرفاي این گفته را به 
ساده ترین شکل، داستان وار روایت کرد و حقیقتش را درک نمود. امروزه در هر 
کجاي جهان که باشیم، همه با یک واقعیت سهمگین مشترک رویارو هستیم. و آن 
واقعیت این است: در میان آرواره هاي خشن و خوردکننده ي یک هیوالي وحشي 
گیر کرده ایم. هیوالیي که تنه اش به اندازه ي پنج قاره است و قدش آن قدر رشد کرده 
که دست هاي آزمندش به آن سوتر از ماه هم مي رسد. ما انسان ها و جهان پیرامون مان 
در حال بلعیده شدنیم. در حال ذره ذره شدن، کوچک شدن و فرورفتن در معده ي 
شهروندان  درگیري،  حال  در  مدام  و  کوچک  دولت هاي  شکل  به  ما  هیوال.  این 
کوتوله، خانواده هاي آکنده از مشکالت و تنش ها، زندگي هاي پر اضطراب فردي، 
نقشه هاي  گستره ي  در  نشان  و  بي نام  خلق هاي  ماشین وار،  و  کوکي  کارمندهاي 
رسمي، بردگان زن و زنان برده، این ازهم گسیختگي و نابودي را تجربه مي کنیم. 
نام این هیوالي وحشي چیست؟ ساده ترین و در عین حال نحس ترین نامش که در 
میان قربانیانش به کار مي رود چنین است: »خیانت«؛ خیانت به زندگي. آري، نام این 
به زندگي« است.  ما و جهان ماست، »خیانت  بلعیدن  هیوالي وحشي که در حال 
بر خباثت و خوي وحشیگري اش  به سال  اما سال  است،  اگر چه کهن سال  هیوال 
افزوده شده. ابتدا مرکز فرماندهي اش شهرهاي پرزرق و برق و کاخ هاي باشکوه بود 
اما حاال دیگر همه جا را به قلمرو بي چون وچراي خود مبدل کرده است. هر جایي 
که نشاني از آدمي هست، آثار مرگبار هیوال را مي توان در آنجا دید. هیوال، در هر 
بخش از قلمرو خود یک معاون گمارده است. معاون سیاه، معاون سفید، معاون زرد 
و معاون سرخ. این معاونان گاه علیه همدیگر ایراد نطق مي کنند و به جان هم مي افتند 
اما همیشه دستورات هیوال را مو به مو اجرا مي کنند. رقابت شان بر سر محبوب شدن 
در نزد هیوالست. آنها بر سینه هایشان مدال هایي آویزان کرده اند که کله ي هیوال بر 
آن نقش بسته است. این هیوالي هار که انگار سیري ناپذیر است، تنها با آرواره هاي 
تیز و برنده اش گوشت تن ما را تکه تکه نمي کند. بلکه شیوه ي شکنجه اي که براي 
قادر است  اندازه اي که  به  این هم وحشتناک تر است. هیوال،  از  نظر گرفته  ما در 
ببلعد و در شکم آماس کرده ي خود جاي دهد، به همان  همه ي ما و جهان مان را 
اندازه قادر است روح پلید خود را در بدن تک تک ما نیز رسوخ دهد. هر کدام 
هیوال  زیرا  شده ایم  مبدل  مسخ شده  و  ورم کرده  »من« هایي  به  اینک  انسان ها  ما  از 
زیر پوست همه ي ماست؛ در جان ما،  در خون ما، در اندیشه ي ما، در مغز و در هر 
گفتار و رفتار و عمل ما پنهان است. گاهي صبح ها که به منظره ي طلوع آفتاب نگاه 
مي کني، خاطره اي دور در ذهنت تداعي مي شود. خاطره اي آنقدر دور که گویي 
هرگز آن را نزیسته اي. خاطره ي دست هایي پاک، هوایي پاک، قلب و روحي پاک 
و جهاني بدون هیوال. به دستهایت نگاه مي کني. هنوز لکه هاي خون روي آنهاست. 
مي تواني سنگیني الیه هاي خوني که برهم انباشته شده را روي انگشانت حس کني. 
بیشتر به خطوط دست هایت عمیق مي شوي. به باریکه  هاي خون خشک شده. انگار 
این خون هاي ماسیده به دستت، تمیز نمي شود. هر کاري مي کني تمیز نمي شوند. 
چند شب است یا چند هزاره شب؟ یادت نیست. فقط مي داني که هر شب، وقتي 
آن ستاره ي پرنور بر نوک بلندترین شاخه ي درخت نشست، خنجر تیز و مسمومي 
را که آماده کرده اي برمي داري. از پله ها فرود مي آیي و در تاریکي، خنجر را از 
پشت فرود مي آوري. و هر بار محکم تر از پیش... درست بر فاصله ي میان شانه هاي 
قرباني. قرباني اي که نام کهن و اسرارانگیزش »زندگي« است. و این خنجرزدن ها 
تکرار مي شوند؛ هرشب. این خواست هیوالست؛ هیوالیي که خرناسه هایش را در 
اعماق وجودت حس مي کني. هیوالیي که همه ي جغرافیاي وجودت را از بدن لزج 
و بویناک خود پر کرده. تنها یک برکه ي کوچک آبي در ته وجودت دست نخورده 
و پاک مانده است. برکه اي که صداي پاي هیوال لحظه به لحظه به آن نزدیک تر 
مي شود. مي تواني صداي کوبش پاهاي بزرگش را بر زمین حس کني. مي داني که 

وقتي به برکه برسد دیگر کار تمام است.

قیام در برابر خیانت به زندگی
ریوار آبدانان
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نمودند.  نقش  ایفاي  پست  و  حقیر 

زمان  هرچه  نهادیم.  پا  فوریه   15 بین الدولتي  توطئه ي  سال  چهاردهمین  به 
مي شوند،  تازه تري  مراحل  وارد  منطقه  اجتماعي  سیاسي   ـ  تحوالت  و  مي گذرد 
و  عمق  هم  و  توطئه بودنش  ابعاد  و  دالیل  هم  مي کنیم.  درک  بهتر  را  توطئه  این 
خلق  حیرت برانگیز  و  گسترده  واکنش  همچنین  مي شود.  شفاف تر  آن  ژرفاي 
توسط  که  شدیدي  تالش هاي  مي شود.  فهم پذیرتر  نیز  توطئه  این  برابر  در  کورد 
نیروهاي مداخله گر به سرکردگي آمریکا براي شکل دهي تازه به خاورمیانه صورت 
مي گیرند در راستاي همان یورش است. حتي قیام هاي دموکراتیک خلق ها را نیز 
زندگي  به  خیانت  از  تازه اي  مدل هاي  به  را  آنها  مي کوشند  و  کرده  جهت دهي 
توسل  با  که  است  زندگي  این  تازه ي  قالب  میانه رو  و  لیبرال  اسالم  دهند.  عادت 
به  سبز  سرمایه ي  تا  گرفته  اغواگري  و  فرصت طلبي  سیاست  از  ابزارها  همه ي  به 
بر  تاکنون  فوریه   15 بین الدولتي  توطئه ي  زمان  از  آنچه  مي پردازند.  آن  گسترش 
آن اصرار مي شود، عادت دهي خلق ها به تسلیمیت در برابر نظام جهاني و پذیرش 
برابر  مبارزه ي عظیم رهبر آپو در  به  با توجه  قلمرو آن است.  زندگي فرومایه در 
وي  مبارزاتي  فلسفه ي  و  آپو  رهبر  به  حمله  نظام  مداخله گران  زندگي،  به  خیانت 

دادند. قرار  خود  برنامه هاي  رأس  در  را 

به 15  که  بین الدولتي  نیروهاي  سوي  از  آپو  رهبر  دستگیري  و  فوریه 
ناجوانمردانه ترین شکل صورت گرفت، اگرچه بر کل کوردستان تأثیر 
عمیقي نهاد، اما اثرات آن در شرق کوردستان به مراتب شدیدتر بود. قیام سرتاسري 
خلق کورد در شرق کوردستان، آن هم به شکلي که از سوي هیچ کسي حتي تخمین 
زده نمي شد، نشانگر این است که این توطئه تا چه حد بر زندگي سیاسي،  اجتماعي 
مستقیم  واکنش  است.  بوده  اثرگذار  کوردستان  شرق  در  کورد  خلق   فرهنگي  و 
خلق کورد در شرق کوردستان علیه توطئه   ي 15 فوریه این بود که پس از سال ها 
سکوت و انفعال وارد گود مبارزه گردید. سوم اسفند اوج این واکنش بود که با 
شهادت شمار بسیاري از خلق مبارزمان توأم گشت. پژاک، ماحصل این واکنش 
دموکراتیک و احیاي فرهنگ مقاومت جامعه ي شرق کوردستان است. خلق شرق 
حمله  را  آپو  رهبر  به  حمله  اگر  نمود.  درک  را  جهاني  نظام  حمله ي  کوردستان 
نباید  نمي داد.  نشان  واکنشي  چنین  نمي دانست  کورد  هویت  و  کوردستان  به کل 
این واکنش را امري برآمده از احساس و عاطفه ي صرف دانست. چنین برداشتي 
بسیار سطحي است. این واکنش از یک درک اجتماعي ژرف نشأت مي گیرد که 
با متدهاي علم جامعه شناسي اثبات گرایانه قابل درک نیست. خلق شرق کوردستان 
درک نمود که نظام جهاني با حمله به رهبر آپو تمام خلق کورد و منطقه را هدف 
گرفته است، از همین رو حلقه اي آتشین در پیرامون رهبر آپو تشکیل داد. حلقه اي 
این  نتیجه ي  پژاک،  سرمایه داري.  هیوالي  بیرحمانه ي  حمله ي  برابر  در  آتش  از 
ادراک سیاسي و ملي خلق شرق کوردستان است. پژاک، بر مبناي این فدایي بودن 

گرفت. شکل  تاریخي  مقاومت  و 

هر  کوردستان،  در  آزادي  سطح  پیشبرد  براي  آپو  رهبر  بسیار  رنج  برابر  در 
فرد کورد میهن دوستي با احساس مسئولیت برخورد مي کند. به ویژه کادر پژاکي، 
واقف است که این احساس مسئولیت را باید به شکل یک پراکتیک)عمل( عظیم 
نشان دهد. الزم است در برابر تمام مبارزاتي که در طول این سال ها صورت گرفت 
به یک  است، دست  نموده  نزدیک  آزادي  به  پیش  از  بیش  امروزه  را  و خلق مان 
که  مي شود  آشکار  بیشتر  اهمیتش  وقتي  خودانتقادي  این   زد.  جدي  خودانتقادي 
درک کنیم پژاک یک جنبش صرفا سیاسي نیست بلکه پیش از آن یک سازمان 
جمهوري  سلطه گر  نظام  برابر  در  هم  که  است  ایدئولوژي  و  فلسفه  از  برخوردار 
اسالمي مبارزه مي کند و هم در برابر مدلي از مدرنیته ي سرمایه داري که در شرق 
در  مشارکت  براي  جدي  گامي  خودانتقادي  این  یافته.  نفوذ  ایران  و  کوردستان 
برون رفت از مدرنیته ي سرمایه داري و مدل هاي وابسته به آن است. تمامي آنهایي 

نمي کند. حتي وقتي احساس مي کني در مرکز فرماندهي مخالفان جاي گرفته اي 
باز هم هنوز یک سرباز خوب نظام هستي. بدنت ازآن خودت نیست. مغزت ازآن 
که  برده اي  هستي.  نظام  ازآن  تو  نیست.  خودت  ازآن  احساست  نیست.  خودت 
اروپایي بودنش را سروري جهان مي انگارد. برده اي که آمریکایي بودنش را آخرین 
کشف بي نظیر تاریخ مي خواند. برده اي که فارس بودنش را اصالت ناب زوال ناپذیر 
مي داند. برده اي که عرب بودنش را اوج نجابت مي شمارد. برده اي که ترک بودنش 
را سعادت مطلق مي خواند. و برده اي که کوردبودنش را همچون هدیه اي زیبا در 
سیني زرین به قاتالن خویش تقدیم مي نماید. یک برده ي خوب و مطیع هستي که 
تمردهایت  و  مخالفت ها  بنابراین  همین!  مي دهد؛  انجام  ناسنجیده اي  کارهاي  گاه 
تنها تو را در یک چرخه ي سرگیجه آور قرار مي دهد. درست در لحظه اي که فکر 
مي کني کاري ترین ضربه را به نظام زده و آزاد شده اي درمي یابي که همان حس و 

اندیشه به پلکان سقوط تو مبدل شده است.

ـ  ـ  ـ  ـ 

پرسش  نظام.  قلمرو  از  کامل  خروج  مي اندیشي:  دیگري  چیز  به  این بار  اما 
این  پایان  در  مي خواهي  خواهد گشت.  امکان پذیر  کار چطور  این  که  است  این 
پالس هاي  به  دیگر  نمي خواهي  تشویق.  نه حتي  و  تشویش شوي  نه دچار  پرسش 
مي خواهي  باشي.  داده  پاسخ  برتري  و  سلطه  قدرت،   احساس  تحریک آمیز 
کجاست  خروج  مسیر  اما  شوي.  خارج  نظام  کل  تأثیرگذاري  حوزه ي  از 

است؟ ممکن  چگونه  خروج  و 

گویي کل کره ي زمین و حتي گیتي در نظرت با میله هاي بزرگ پوشیده شده 
است. تمام اعمالت در چارچوب همین قفس بوده است. گاه در این قفس احساس 
رضایت خاطري گذرا در ذهنت ایجاد شده است. دو دستي به این احساس شادي 
دروغین چسبیده اي. اما خروج راستین به معناي خروج از تمام این حاالت فریبنده است. 

خارج شدن. وجود  همه ي  با  و  تمامي  به 

ممکن است وقتي خارج شوي، آن سوتر از این قلمرو تنها بماني. هیچ کس 
فکر  نمي تواني  حتي  بماني.  مطلق  انزواي  در  نباشد.  راهت  رفیق  و  همراه  حتي 
تجربه اي  باشد،  که  هرچه  اما  است.  شکلي  چه  نظام  قلمرو  از  آنسوتر  که  کني 
قدرتي   اریکه ي  و  ارباب بودن  نه  تشویقي،  و  تشویشي  نه  دیگر  بود.  خواهد  بدیع 
پایان  معناي  به  خروج  فتحي...  نه  و  آزمندي  نه  سقوطي،   و  تباهي  و  بردگي  نه 
این ها  بدون  یافت؟  خواهي  سیمایي  چگونه  اینها  بدون  اما  است.  اینان  همگي 
به  که  حاال  و  بوده اي  مسخ شده   همیشه  انگار  بود؟  خواهي  موجودي  چگونه 
بازخواهي گشت؟  چیز  به چه  نمي داني  هستي  مسخ شدگي  حالت  از  فکر خروج 

است؟ چگونه  اصیل  خویشتن  آن 

ـ ـ  ـ  ـ 

این روایت کوتاه داستان وار، روایت همه ي ماست. روایت  خلق هاي بیشماري 
که در چنبره ي نظام جهاني سرمایه داري گرفتار شدیدترین نسل کشي ها هستند. در 
این میان خلق کورد با شدیدترین حمالت این هیوالي ضدانساني مواجه گشته است. 
از تجزیه ي کوردستان در نتیجه ي قراردادهاي ننگین گرفته تا سرکوب جنبش هاي 
آزادي خواهانه اش، از نابودي فرهنگي گرفته تا انکار هویت و اراده ي سیاسي اش 
است.  گرفته  صورت  آن  منطقه اي  مزدوران  و  جهاني  نظام  این  توسط  همگي 
منطقه ي خاورمیانه  به  نظام جهاني  یورش  این  از  مهمي  بخشي  فوریه  توطئه ي 15 
است. هدف گرفتن رهبر آپو در طي این یورش ناجوانمردانه و پر از دام و دسیسه، 
دولت هاي  گشت.  اجرا  و  طرح ریزي  جهاني  نظام  هیوالي  خود  توسط  مستقیما 
مزدوراني  هیأت  در  نیز  آن ها  خودي  کوردهاي  و  کوردستان  بر  حاکم   اشغالگر 
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تهوع پس مانده هاي  را همچون  این خودانتقادي  هستند،  آزاد  زندگي  که جویاي 
داد. خواهند  انجام  هیوال  سموم 

زندگي  شیوه ي  یک  پژاک،  که  داشت  بیان  تأکید  با  را  نکته  این  بایستي 
مي باشد.  استوار  دموکراسي  و  برابري  آزادي ،   معیارهاي  بر  که  است  نوین 
نیز پیداست بر مبناي  پژاک)حزب حیات آزاد کوردستان(، همچنان که از نامش 
فلسفه ي زندگي آزاد تشکیل شده و هدفش نیز ایجاد یک نظام سیاسي ـ اجتماعي 
ادعاي  مي توانند  تنها کساني  یافت.  آزاد دست  زندگي  به  آن  در  بتوان  که  است 
شیوه ي  این  که  باشند  داشته  را  پژاک  براي  کادربودن  شایستگي  و  پژاکي بودن 
باالترین  در  را  آن  معیارهاي  و  کنند  دروني سازي  خود  شخصیت  در  را  زندگي 
تأکید  پژاک  شهداي  ارزش  بر  حد  بدین  تا  اگر  سازند.  برجسته  خود  در  سطح 
را  زندگي  شیوه ي  این  کسي  هر  از  بیش  شهدا  که  است  این  دلیلش  مي کنیم 
با روحیه اي  عملي ساخته اند، معیارهایش را در شخصیت خود متبلور ساخته اند و 

کرده اند. مبارزه  آن  راه  در  فدایي 

ـ   ـ  ـ  ـ 

بیاندازیم  اگر  نگاهي  داریم  قرار  آن  در  که  مهمي  تاریخي  مرحله ي  به 
به عنوان یک شیوه ي  اهمیت معیارهاي جنبش آپویي و پژاکي بودن 
زندگي بهتر درک مي شود. برخي خیانت را با مرگ پاسخ مي دهند؛ برخي با آن 
سازش مي کنند و برخي با خیانت متقابل، به خیال خود در برابرش مي ایستند. اما 
از  ما مي خواهیم  به خیانت مي دهیم.  متفاوتي  پاسخ  پژاکي ها  ما کوردها و خاصه 
قلمرو هیوالي »خیانت به زندگي« خارج شویم. آري، خروج پاسخ متفاوتي است. 
دیگرگونه اي.  جهان  و  دیگر  مدرنیته اي  دیگر،  تمدني  درست کردن  براي  خروج 
تمدن و مدرنیته اي که هیوال نیست، بلکه دموکراتیک است یعني ملک هیچ قدرت، 
دیکتاتور، دولت و حکومتي نیست بلکه ازآن خود ماست و هرگز هم از پشت به 
زندگي خنجر نمي زند. مسئله ي خروج از قلمرو هیوال، امري جدیست. امروزه در 
ما  کرد.  مشاهده  را  خروج  این  گام هاي  اولین   مي توان  کورد  شخصیت  و  جامعه  
در حال یک انتخاب بزرگ هستیم. یک راه متفاوت، شگفت انگیز و البته دشوار 
و به همان اندازه حیاتي. سال 1999 سال بزرگ ترین خیانت قرن بود. و البته سال 
انتخاب. سال گسست، سال خروج و حرکت. اهمیت و جدیت محتواي آن را امروز 
به عنوان یک عضو سازمان آزادي خواه آپوئیستي یعني پژاک، بهتر درک مي کنم. 
مشخص تر بگویم 15 فوریه 1999 یک نقطه ي عزیمت است. یک حرکت معکوس. 
شاید فراز و نشیب هاي بسیاري تا فوریه 2012 طي شده باشد. اما امروز بهتر مشخص 
دارد.  فردمان  فرد  ما ملت کورد و حتي  براي  اهمیتي  تاریخ چه  این  مي شود، که 
کوردها با جریان آزادي خواهي آپوئیستي پیش تر راه تازه اي انتخاب کرده  بودند 
به  به شدت  را  نظام  ـ جهان سرمایه داري  پارامترهاي زندگي مدرن موجود در  که 
چالش مي کشید. اما 15 فوریه و تاریخ بعد از آن مسیر تازه تري را ترسیم کرد. مسیر 
گسست و خروج کامل از نظام خیانت به زندگي. رهبر آپو هرگز در قالب هاي این 
خیانت جاي نگرفت، زندگي بر مبناي نظام جهاني سرمایه داري را فرومایه تر از آن 
دانست که تسلیم آن شود. از همین رو چنان مقاومتي در برابر حمله ي نظام جهاني 
از خود بروز داد که امروزه این مقاومت به یک سیستم مبدل شده است. در برابر 
قدرت طلبي نظام جهاني، مقاومت طلبي ما به حالت سیستم رسیده است. یعني همان 
چیزي که جنبش هاي مقاومت طلب پیشین از آن بي بهره بودند. سیستم کنفدرالیسم 
دفاع  و  سیاسي  فلسفي،   جامعه شناختي،  پشتوانه ي  عظیم ترین  از  که  دموکراتیک 
مشروع برخوردار است در نتیجه ي مقاومت رهبر آپو و خلق کورد در برابر توطئه ي 
نمود،  اصرار  تسلیمیت  بر  جهاني  نظام  که  اندازه اي  به  گشت.  پدیدار  بین الدولتي 
پیروزي  و  ما  تسلیم ناپذیري  دموکراتیک،  کنفدرالیسم  سیستم  ایجاد  بر  ما  اصرار 

نمود. اثبات  نبرد  این  در  را  کورد  خلق 

ـ ـ  ـ    ـ  

جهاني  نظام   هیوالي  جانب  از  وحشیانه  حمله ي  یک  فوریه،   15 توطئه ي 
مدرنیته ي  نظام  حمله ي  این  بین المللي.  ابعاد  در  حمله  یک  است.  سرمایه داري 
کوردستان  یعني  آن  قلب  و  خاورمیانه  متوجه  را  خود  پیکان  نوک  سرمایه داري 
فتح کامل  قصد  به  این حمله  اما  بود.  نیز حمله کرده  پیشتر  که  البته  است.  نموده 
به زندگي خیانت نکرده  باقي نگذارد که  نفر را  نظام مي خواهد حتي یک  است. 
باشد. 15 فوریه، حمله اي بود از سوي نظام جهت حاکم سازي پارامترهاي زندگي 
مدرن سرمایه داري در میان جامعه و افراد خاورمیانه اي. فتح خاورمیانه نیز به معناي 
برابر  اندازه ي خاورمیانه در  به  از جهان  نقطه اي  زیرا هیچ  است.  فتح کامل جهان 
تقدیس  مکان  خاورمیانه  است.  نبخشیده  قداست  را  آن  و  نبوده  حساس  زندگي 
خیانت  هیوالي  بنابراین  است.  آزادي  مقدس  به گوهر  زندگي  آراستن  و  آزادي 
به  را  قرن  مهمترین حمله ي  و  تمام جهان، آخرین  برده کردن  به قصد  به زندگي، 
خاورمیانه نمود. این حمله ي نظام به زندگي آزاد، در قضیه ي دستگیري رهبر آپو 
نمود یافت. رهبر آپو، پارامترهاي متفاوتي براي زندگي دارند. رهبر آپو، از نسل 
این زندگي را  براي آنکه  او  محافظان زندگي در سرزمین کهن خاورمیانه است. 
حفظ نماید و آن را بار دیگر به آزادي بیاراید، هم با خود و هم با رفقا و ملت خود 
سرمایه داري  مدرنیته ي  نظام  که  اندازه اي  به  نمود.  عظیم  مبارزه ي شخصیتي  یک 
مي کوشید تا کوردها را نیز به »خیانت به زندگي« آلوده کند و اتفاقاً در این کار 
تا سطح گسترده اي موفق هم گشته بود، رهبر آپو تالش مي کرد تا کوردها را از 
این خیانت پلید پاک نماید. این بود که با تمام صداقت خود و به گونه اي رفیقانه، 
جسورانه و فدایي عمل کرد. این عملکرد رهبر آپو،  دقیقاً برعکس چیزي بود که 
نظام جهاني براي خاورمیانه در نظر داشت. حرکت رهبر آپو علیه نظام،  یک خطر 
جدي براي نظام محسوب مي شد. هیوالي نظام در طول عمر پنج هزار ساله ي خود 
قیام هاي بسیاري را از سوي مخالفین خود شاهد گشته بود. اما اصرار رهبر آپو بر 
آفریدن شخصیتي آزاد آن هم در سطح یک سازمان و سپس در سطح یک ملت، 
بود که مي توانست  نظام دربر داشت. خیزش یک ملت  براي  بسیار وخیمي  نتایج 
بنابراین 15 فوریه حمله ي پارامترهاي خیانت و بردگي بود به  عمومیت پیدا کند. 
پارامترهاي رفاقت و زندگي آزاد. که البته ایستار مقاوم رهبر آپو این پارامترهاي 
رفاقت و زندگي آزاد را به سطح یک پارادایم یا سرمشق و جهانبیني ارتقا داد. کادر 
پژاک،  این سرمشق و جهانبیني را در شخصیت خود برجسته ساخته و آن را به نوعي 
زندگي مبدل مي کند. پژاک که بن مایه هاي خود را از خیزش شرق کوردستان در 
برابر توطئه ي 15 فوریه گرفته است، برون رفتي رادیکال و جدي از قلمرو مدرنیته ي 
سرمایه داري است در شرق کوردستان. کادر این سازمان نیز با درهم شکستن معیارها 
آزادي جامعه ي شرق کوردستان  براي  الگویي  به  نظام سرمایه داري،  قالب هاي  و 
به جایي  پاسخ  پژاک،  مدنظر  دموکراتیک  کنفدرالیسم  پروژه ي  است.  شده  مبدل 
است به خلق مان در شرق کوردستان. مادامي که خلق در برابر یورش نظام جهاني 
و مزدورانش چنین با جانفشاني به میدان مبارزه گام نهاد، پیشاهنگان پژاکي نیز با 
نتیجه  به  این مبارزه را  پیشبرد کنفدرالیسم دموکراتیک که نظام خود خلق است، 
دنیایي آزاد است  مي رسانند. کنفدرالیسم دموکراتیک، گام نهادن در راه آفریدن 
فراتر از قلمرو اهریمني نظام سرمایه داري. کادر پژاک با درک این مهم، پیشاهنگ 
آفریدن  پیشاهنگ  زندگي،  به  خیانت  مقابل  در  او  است.  مرسوم  خیانت  با  مقابله 
زندگي آزاد و بامعیار است. تمام شکست هاي تاریخي اي که در شخصیت کورد 
شرق کوردستان نهادینه شده و به وي قبوالنده شده بود، اینک در شخصیت گریالي 
پژاک به پیروزي تاریخي و سرنوشت ساز مبدل مي شود. زیرا این گریال از رهبر آپو 
آموخته است که با مقاومت مي توان به پیروزي رسید. مقاومت رهبر آپو در امرالي 
امروزه به ثمر نشسته است و در هر سو جلوه گر مي شود. نمونه ي آن هزاران کادر و 
هوادار پژاکي اند که اینک در میدان مبارزه هستند. مبارزه براي شکستن قالب هاي 
این  در  ما  شعار  آزاد.  شخصیت  آفریدن  و  سرمایه داري  مدرنیته ي  شخصیتي 

آزادي!  یا  آزادي،  یا  است:  چنین  مبارزه 
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مسایلي  باشند. 
با  که  هستند 
برنامه  و  طرح 
گرفته اند.  شکل 
ن  د ق کر غر
در  خاورمیانه 
مسایل،  میان 
ن  ا به عنو
ین  مهم تر

خویش  به  بي وقفه  حالتي  مسایل  این  و  شده  طرح ریزي  آن  مدیریت  شیوه ي 
گرفته اند. مي بایستي دالیل سرکوب کوردها که نزدیک به 200 سال است نیروهاي 
هژمونیک مدرنیته ي کاپیتالیستي ابتدا به دست ایران و امپراتوري عثماني و پس از 
جنگ جهاني دوم به دست دولت ـ ملت هاي ایران، عراق و سوریه عملي نموده اند 
را  هدف  چندین  بلکه  هدف  یک  نه  سرکوب،  این  نمود.  تحلیل  خوب  بسیار  را 
و  ترک ها  اعراب،  با  کوردها  چالش  که  بود  این  هدف  اولین  دربرمي گیرد. 
قومیت هاي ایراني را که در طول تاریخ در هم زیستي به سر برده بودند و کوردها 
تعمیق  بودند،  برخوردار  ستاتویي مشروع  یا  موقعیت  از  بیش  تا  میان آن ها کم  در 
بین بردن ستاتوي موجود، آن ها را در وضعیتي آشفته قرار دهند و  از  با  بخشند و 
در درگیري مستمر با یکدیگر نگه دارند. دومین هدف این بود تا از راه پاک سازي 
طرح ریزي شده ي  ملت«هاي  »دولت ـ  اختیار  در  را  وسیعي  سرزمین هاي  کوردها 
ارمني، سریاني و یهودي قرار دهند. به این ترتیب از سویي مي توانستند سه دولت ـ 
ایفا خواهند کرد و بدان ها مطلقا وابسته  ملت را که نقش حلقه هاي میاني و حایل 
خواهند بود به دست آورند؛ از سوي دیگر از طریق درگیرساختن مداوم کوردها با 
همسایه هاي مسلمان، مسیحي و یهودي و غرق کردن همه ي آن ها در میان مسایل، 
هسته ي خاورمیانه را به خویش وابسته مي کردند. البته بایستي به این مورد هم اشاره 
نجات  فرشته ي  عنوان  به  خویش  ابراز  از  گاها  مدرنیته  هژمون  نیروهاي  که  کرد 
کوردستاني که تجزیه شده و کوردهایي که در میان مسایل غرق شده اند نیز دریغ 
نورزیده اند. هنگامي که به سیر تحوالت روي داده تا به امروز مي نگریم، به راحتي 
مي توانیم بگوییم که بخش بزرگي از نقشه هاي شان را از طریق معاهده ي »صلحي که 

نموده اند.  عملي  زد«،  رقم  را  صلح  پایان 

مي توانیم تحوالت کوردستان عراق را همچون استداللي جهت اثبات این نگرش مان 
نشان دهیم. تمامي کوردهاي پیشاهنگ را که از همان اوایل سعي در رهبري کوردها 
به دست عثماني ها و سپس حکومت هاي  ابتدا  امروز عراق داشتند،  در کوردستان 
نیرو  کاربست  به  مستقیم  به صورتي  انگلیس  رابطه  این  در  نمودند.  عراق سرکوب 
متوسل شد. انگلیس از طریق درگیرساختن دایمي کوردها و اعراب، هر دو جناح 
را به خویش وابسته نمود. در این میان با دادن وعده ي سرزمین مستقل به سریاني ها، 
بدرخان  بیگ( و سرکوب  )بدرخان  به دست خان نشین هاي کورد  سرکوب آن ها 
نمود.  به خویش وابسته  را  به دست عثماني ها )سال هاي 1840( همه ي آن ها  بیگ 
به منزله ي هسته ي هژمونیک  از جنگ جهاني دوم اسرائیل وارد عمل شد که  پس 
در  )که  ترک  صابتي  یهودي هاي  دادن  قرار  مبنا  با  که  اسرائیل  بود.  شده  تاسیس 
آناتولي بدان ها مرتد گفته مي شود( و همکاري بروکرات هاي ترک، دولت ـ ملت 
سفید ترک )دیکتاتوري حزب جمهوري خواه خلق( را مدت ها پیش از تاسیس به 
براي خویش مبدل ساخت، درصدد برآمد  به پشتیباني  عنوان یک پروتوـ  اسرائیل 
یافته  موجودیت  پیش  مدت ها  از  )که  عراق  یهودي  کوردهاي  دادن  قرار  مبنا  با 
تشکل  دومین  نیز همچون  را  ترک(  سفید  ملت  ـ  )دولت  آن  مشابه  مورد  بودند(، 
کوردستان  دموکرات  حزب  بر  اتکاي  با  )اساسا  کوردها  بر  اتکاي  با  استراتژیک 

طرح ریزي همان گونه  خاورمیانه  روزانه ي  اساسي  مسایل  بنیان  در  که 
اساسا  هم  کورد  مسئله ي  است،  نهفته  ملت ها  دولت ـ  ذهني 
ناشي از این نوع طرح ریزي است. نقشه ي سیاسي خاورمیانه که بعد از جنگ جهاني 
دوم طرح ریزي شد، چنان ترسیم شد تا مسایلي را به میان آورد که حداقل صد سال 
تداوم یابند. معنایي را که معاهده ي ورساي براي اروپا دربرداشت، معاهده ي سایکس 
ـ پیکو براي خاورمیانه دربردارد. معاهده ي ورساي که در اروپا نقش »صلحي که 
پایان صلح را رقم زد« ایفا کرد، مسیر جنگ جهاني دوم را هموار ساخت. معاهده ي 
سایکس ـ پیکو، عین همان نقش را ایفا کرد. به جاي صلح عثماني، خاورمیانه را به 
بحران و بن بستي ژرف کشانید. تمامي دولت ـ ملت هایي که پس از جنگ به میان 
آمدند، سازماندهي هایي بودند که در داخل با خلق هاي خویش و در خارج در برابر 
یکدیگر به جنگ واداشته مي شدند. پاک سازي جامعه ي سنتي به معناي جنگ در 
فراخوان  معناي  به  بودند،  ترسیم شده  با خط کش  که  نقشه هایي  بود.  برابر خلق ها 

جنگ دولت هاي ساختگي با همدیگر بود. 

دربر  جنگ  سده  یک  خود،  خودي  به  کنوني اش،  شکل  به  اسرائیل  طرح ریزي 
داشته است. اینکه ]از این پس[ راه به جنگ هایي با چه میزان وسعت خواهد گشود، 
مسئله اي است که نمي توان آن را تخمین زد. لبنان کوچک به صورتي بي وقفه در 
با اسرائیل و وضعیت حکومت  حال جنگ است. سوریه مستمرا در شرایط جنگ 
نظامي قرار دارد. دولت عراق اساسا در تمامي طول عمرش به معناي جنگ داخلي 
و خارجي بوده است. ایران هم از موقعیتي جداگانه برخوردار نیست. منطق موجود 
نگه  و  اجتماعي  مسایل  تکثیر  بر  مبتني  خاورمیانه  ملت«هاي  »دولت ـ  برساخت  در 
داشتن آن ها در وضعیت رژیم هاي جنگ داخلي و خارجي مستمر است نه چاره یابي 
مسایل اجتماعي. دلیل اساسي چنین امري تاسیس اسرائیل به عنوان هسته ي نیروهاي 
هژمونیک است. تا زماني که اسرائیل را ـ که هسته ي هژمونیک است درک ننماییم، 
ملت هاي خاورمیانه چگونه  دولت ـ  بي توازني  یا  و  توازن  نخواهیم کرد که  درک 
صریح ترین  کوردستان  تجزیه ي  و  کورد  مسئله ي  شده اند.  تاسیس  و  طرح ریزي 

مي باشد.  تشخیص  این  جهت  استدالل 

معاهده ي سایکس ـ پیکو )پیماني مابین انگلیس و فرانسه بر مبناي تجزیه ي خاورمیانه( 
شالوده ي »پیمان سور« هم مي باشد. »سور«، تجزیه ي آناتولي و مزوپوتامیاي علیا را 
طرح ریزي کرده است. جنگ رهایي ملي برخالف آنچه که ادعا مي گردد »سور« را 
به تمامي از میان برنداشت. جمهوري مینیمال همچون واقعیت »سور« پذیرفته شده 
است. عالوه بر آن دست برداشتن از موصل ـ کرکوک نیز نتیجه ي »پیمان سور« است. 
بنابراین دومین تجزیه ي حایز اهمیت کوردستان در دوره ي مدرن )اولین تجزیه ي 
مبتني  از آغاز دوره ي مدرن  پیمان قصر شیرین در سال 1639 پیش  بر  کوردستان 
مینیمال تاسیس شده در  است( دلیل اساسي مسئله ي کورد است. دو دولت ـ ملت 
عراق و آناتولي هم طراز با عملیاتي جنگي مي باشند که بدنه ي کورد و کوردستان را 
تجزیه کرده است. تا زماني که بر این مبنا دولت ـ ملت را درک ننماییم، نه تجزیه ي 
تا بدین میزان طوالني مسئله ي کورد و بدون رهیافت ماندن  نه تداوم  کوردستان، 
از  یعني  سال هاي1920  از  عراق  دولت  که  را  رژیمي  نخواهیم کرد.  آن را، درک 
سال هاي پي ریزي آن تا به امروز در رابطه با خلق کورد عملي نموده، 90 سال جنگ 
با تمامي عریاني شان نشان مي دهند که  امروز جریان دارند  بوده است. وقایعي که 
در برابر جامعه ي خویش هم یک نظام جنگي هستند. اگر تنها کوردها را در نظر 
بگیریم، دولت ـ ملت سفید ترک هم، یک رژیم جنگ ویژه که 85 سال نسل کشي 
را درنوردیده، اعمال نموده است؛ این واقعیتي است که هرکس بدان معترف است. 
از میزان نزاع هاي داخلي در رژیم از ابتدا تا به امروز کاسته نشده است. مسایلي که 
به کوردها تحمیل شده اند، مسایلي نیستند که به صورتي خودبه خودي شکل گرفته 

برگرفته از کتاب بحران خاورمیانه و کوردستان در محاصرۀ نسل کشی
اثر عبداهلل اوجاالن
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از طریق برنامه ي جامعه ي دموکراتیک خلق تنظیم نمود. هدف برنامه هاي جامعه ي 
دولت  به  آن ها  خود  مبدل نمودن  و  ملت ها  دولت ـ  برداشتن  میان  از  دموکراتیک، 
نیست. آن ها انتظار دارند دولت ـ ملت ها بر مبناي سازش در چارچوب قانون اساسي به 
پروژه هاي جامعه ي دموکراتیک احترام بگذارند. آن ها مي خواهند  »دولت ـ ملت«ها 

و  پروژه ها 
ت  ما ا قد ا
معه ي  جا
تیک  ا کر مو د
شرط  که  را 
حیات  بنیادین 
ک  مشتر
میز  لمت آ مسا
همچون  است 
حق  یک 
در  اساسي 
اساسي  قانون 
آن ها  بپذیرند. 
رسمیت  به 
شناختن متقابل 
یت  د جو مو

را  اساسي  قانون  حکم  به  مورد  این  مبدل کردن  و  یکدیگر 
مي دهند.  قرار  مبنا 

بدیهي است که کوردستان و کوردها در توازن هم با دولت ـ ملت و هم با جامعه ي 
واقعیتي  منزله ي  به  را  جایگاه شان   ،2000 سال هاي  خاورمیانه ي  دموکراتیک 
به  سوریه  ایران ـ  آنتي کورد  هم پیماني  آزمون هاي  یافته اند.  دینامیک  و  تاثیرگذار 
پیشاهنگي جمهوري ترکیه از شانس چندان زیادي برخوردار نیستند. زیرا در تضاد 
تالش ها  مبناي  در  دارند.  قرار  کاپیتالیستي  مدرنیته ي  نظام  کتاب هاي  و  حساب  با 
نبود کورد و  به شرط  با نظام  از همدستي  این راستا، نوعي  جهت هم پیماني اي در 
کوردستان مطرح است. اما این رویکرد به ویژه از نظر اسرائیل و ایاالت متحده ي 
سال هاي  در طول  که  امپریالیسم  با  همدستي  نوع  این  مي نماید.  غیرممکن  آمریکا 
1920ـ2000 به اجرا گذاشته شد، از حالت سیاستي که قابل اجرا باشد، خارج شده 
است. به احتمال زیاد ایران، سوریه و ترکیه به زودي دولت ـ ملت کورد که اساسا در 
هم پیماني با عراق تاسیس شده است را به رسمیت خواهند شناخت. اما مورد دشوار 
این است که در برابر به رسمیت شناختن دولت ـ ملت کورد، تصفیه ي PKK )حزب 
را  کوردستان(  دموکراتیک  جوامع  )کنفدرالیسم   KCK و  کوردستان(  کارگران 
کورد  سرنوشت  پس  این  از  است.  محال  خواست،  این  البته  که  مي کنند.  تحمیل 
و کوردستان را هم واقعیت جامعه ي دموکراتیک KCK و هم واقعیت هم پیماني 
بورژوازي کورد، به صورتي درهم تنیده و بر مبناي یک سازش مشخص قانوني، تعیین 
خواهد کرد. براي اولین بار در طول تاریخ مدرن خاورمیانه جامعه ي دموکراتیک 
و دولت ـ  ملت همراه با یکدیگر به ایفاي نقش خواهند پرداخت. به ویژه جنگ ها و 
بن بست هاي ژرف موجود در عراق، افغانستان، اسرائیل فلسطین و حتي ترکیه براي 
کوردها دربردارنده ي درس هاي مهمي هستند. جهت آنکه تاریخ خونین سیاست هاي 
»دولت ـ ملت«گراي برخوردار از مرزهاي قاطعانه تکرار نگردد، نظامي دوگانه، یعني 
نظامي متشکل از KCK )که مدرنیته ي دموکراتیک را اساس کار قرار مي دهد( و 
دولت ملت کورد در عراق )که مدرنیته ي کاپیتالیستي را اساس کارش قرار مي دهد( 
را شالوده ي کار قرار خواهند داد. به این ترتیب از »دولت ـ ملت«گرایي سوسیالیسم 
رئال هم درس الزمه گرفته خواهد شد. کوردها و کوردستان نه اسرائیل دوم خواهند 
شد و نه همچون دیگر دولت ـ ملت ها. کوردها و کوردستان، نیروهاي پیشاهنگ و 
مکان سنتزي نوین از مدرنیته خواهند بود که مسایل بنیادین دست به گریبان تمامي 

کرد.  خواهند  سپري  را  نیروها  دیگر 

البته که نمي توان تشکل سیاسي کورد را که  PDK( طرح ریزي و تاسیس نماید. 
درصدد تحقق آن برآمده اند صرفا به حساب و کتاب هاي هژمونیک خارجي وابسته 
ملت  توازن دولت ـ  بپردازیم طرح ریزي  تبیین آن  به  نمود. موردي که مي خواهیم 
عملي نمودن  و  کاپیتالیستي  مدرنیته ي  هژمونیک  نیروهاي  سوي  از  خاورمیانه  در 
این طرح ریزي است. برخالف ادعایي که مي شود، اراده ي تعیین کننده در این امر 
نیروهاي طبقه ي باالدست داخلي نمي باشند. پیشاهنگي بورژوازي سفسطه اي بیش 
بورژوازي  بورژواهاي رادیکال و عناصر خرده  از سوي برخي  ایفاي نقش  نیست. 
بدین معنا نیست نیروي تعیین کننده ي نظام آن ها هستند. براي نمونه ظهور رهبراني 
بر  همچون »مصطفي کمال«، »جمال عبدالناصر« و »صدام حسین« نمي تواند دلیلي 
در  نظام،  آن که  حال  کرده اند.  تعیین  را  ملت  دولت         ـ  نظام  آنان  که  باشد  امر  این 
امر باژگون کردن نقش این شخصیت ها در برساخت دولت ـ ملت هم قابلیت هاي 
رهبران  نقش  حتي  است.  نموده  عمل  هم  موفق  رابطه  این  در  دارد.  بسیاري 
را  روس  ملت  دولت ـ  نظام  خواسته اند  که  را  استالین  و  لنین  همچون  سوسیالیستي 
بر مبناي سوسیالیسم تاسیس نمایند، پس از 70 سال با موفقیت باژگون نموده است. 
مي توان همان موارد را در رابطه با مائوي چیني هم بر زبان راند. در اینجا موردي 
مدرنیته ي  پارادایم  زماني که  تا  است  این  نماییم  بیان  مي خواهیم  تاکید  با  که  را 
نیروي اساسي تعیین کننده همان  از میان نرود،  ابعادش  با تمامي  کاپیتالیستي همراه 

مدرنیته و نیروهاي هژمون آن خواهند بود. 

طرح ریزي و تاسیس هسته ي »دولت ـ ملت کورد« را ـ اگرچه با تاخیر صورت گرفته 
به شکلي صحیح درک  با مدرنیته ي کاپیتالیستي مي توان  تنها در رابطه  ـ  باشد هم 
و  در حساب  را  اهمیتي  نقش حائز  ملت کورد  دولت ـ  و  به ویژه کوردستان  نمود. 
ملت  دولت  که  همان گونه  مي کند.  ایفا  منطقه  در  اسرائیل  هژمونیک  کتاب هاي 
ملت  دولت ـ  کرده،  ایفا  اسرائیل  ظهور  در  را  پیشاهنگ  نقش  آناتولي  در  ترک 
اسرائیل  که  مي کند  ایفا  کتاب هایي  و  حساب  در  را  مهمي  بسیار  نقش  هم  کورد 
در رابطه با ایران، عراق، سوریه و ترکیه دارد. پشتیباني نیروهاي موسس اسرائیل از 
 )Partiya Demokrata Kurdısatan( تاسیس حزب دموکرات کوردستان
سال هاي  از  پس  ترکیه  طریق  از  آن  از  عملي  حمایت  و   1945 سال هاي  همان  از 
نمي توان  مي باشد.  ارتباط  در  آن ها  هژمونیک  و  استراتژیک  محاسبات  با   ،1960
با  نیروهایي که  از سوي   PKK تصفیه ي  مبناي  بر  فدره ي کوردي  تاسیس دولت 
سازمان گالدیو درهم تنیده شده بودند )از سال هاي 1990( را جداي از این حساب 
متحد  به صورتي   PKK به  آن ها  نظر گرفت. حمله ي  در  هژمونیک  و کتاب هاي 
به خوبي این امر را توضیح مي دهد. یکي از مهم ترین اهداف دومین جنگ خلیج 
در  کورد  ملت  دولت ـ  هسته ي  ماندگار  تاسیس  بعد،  به   2000 سال هاي  از  فارس 
نیروهایي که این تصمیم را گرفته بودند و به اجرایش گذاشتند، همان  عراق بود. 
نیروهایي بودند که در طول یک سده ي اخیر کوردستان را تجزیه کرده و کوردها 
را  آنچه  هر  نظام  کتاب هاي  و  داشته اند. حساب  نگه  عام ها  قتل  مرز  در  همیشه  را 
از  کورد،  ملت  ملت  دولت ـ  هسته ي  امروزه  مي نماید.  عملي  بداند،  مقتضي  که 
نظر نظام کاپیتالیستي عنصري است که حداقل به اندازه ي اسرائیل ضروري است. 
نقش  از یک  برخوردار  نیروهاي خاورمیانه  و  ملت ها  توازن دولت ـ  در  این عنصر 
نظام  امنیت  تامین  خاطر  به  عموما  است.  اجتناب  غیرقابل  از حد  بیش  استراتژیک 
نه تنها  آن  هژموني  و  اسرائیل  امنیت  تامین  راستاي  در  خاصه  و  نفت  به  آن  نیاز  و 
نیرومندسازي  جهت  بلکه  شد،  نخواهد  نظر  صرف  کورد  ملت  دولت  هسته ي  از 
به  مهم  حلقه هاي  از  دیگر  یکي  ترتیب  بدین  شد.  خواهند  برآورده  نیازها  تمامي 
که  را  اهمیتي  مي گردد.  ضمیمه  شده،  طرح ریزي   1920 سال هاي  از  که  نظامي 
براي آغاز نظام دارد، همان اهمیت را دولت ملت سفید  دولت ـ ملت سفید ترک 

دارد.   نظام  این  تکمیل  جهت  کورد 

جهت ممانعت از ادراکي نادرست در این باره بایستي به برخي موارد هم اشاره نماییم. 
با این گفته که »دولت ـ ملت«ها از سوي منطق نظام تاسیس شدند، نبایستي این نتیجه 
را گرفت که در رابطه با خلق ها موارد نامهم و یا دشمن مطلق مي باشند. برعکس 
مي بایستي آن ها را نهادهایي حایز اهمیت تلقي کرده و مناسبات و چالش هاي آن را 
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توطئه، تکرر تاریخ دشمني با آزادي انسانیت

پرژین ئه ورین

کورد اجرا شد. سیاست، نه بمیر و نه زنده بمان! بدین شکل، مي خواهند کوردها 
با حبس  دهند.  قرار  سوءاستفاده  مورد  پست فطرتانه ي خویش  امیال  طبق  بر  را 
کردن رهبرآپو در جزیره ي امرالي برآن بودند که پیام »دیگر زندگي و مرگ 
شما در دست ما خواهد بود، اگر مي خواهید زنده بمانید پس تن به خواري و پستي 
بدهید و براي ما بهترین کورد، یعني کورد مرده و خائن شوید«، را به جامعه ي 
این توطئه مي باشد. در واقع توطئه   امسال دقیقاً چهاردهمین سال  کورد بدهند. 
علیه رهبر آپو، محکوم نمودن جامعه ي کورد به بردگي و ازخودبیگانگي است. 
به همین علت امرالي نه مکان به زنداني کشاندن خلق کورد، بلکه کندن مزار 

مي باشد. دستان خودشان  با  توطئه گران 

همان طور که رهبر آپو هم به آن اشاره نمود، انساني که شخصیتي آزاد داشته 
باشد هرچقدر هم زنداني باشد باز هم آزاد است و کسي نخواهد توانست آزادي 
او را به بند بکشاند. برعکس اگر انساني از شخصیتي آزادانه محروم باشد، هر جا 
و مکاني برایش زنداني تاریک مي باشد. بهتر اینکه بگوییم خودش اسیر افکار 
دور از آزادي خواهانه ي خویش است. پس آن ها که در بیرون از زندان ها زندگي 
معناي حقیقي  اگر  آزادند؟  واقعاً  آیا  بیاندازند که  به خود  نگاهي  باید  مي کنند 
آزادي درک نشود، هر کس در چنگال سیستم مدرنیته ي کاپیتالیسم حبس شده، 
با خیال آزادي دروغین در گرداب بردگي این سیستم فرو خواهد رفت. معیار 
سنجش سطح آزادي فرد و جامعه نباید معیارهاي ساختگي و فریبنده ي سیستم 
بي مبدأ کاپیتالیستي باشد. معیار راستین، سطح آزادي و اخالقي است که جامعه یا 
فرد با مبارزه در برابر بردگي و بي اخالقي به آن دست یافته است؛ وگرنه هرگونه 
تعریفي از زندگي آزاد، چیزي جز به بند کشاندن اراده ي آزاد نیست. زندان را 
چون مکاني براي اصالح انسان پنداشتن، باعث شده که جامعه مدام با سایکولوژي 
یک مجرم به زنداني بنگرند. حال آن که براي یک انسان انقالبي، زندان باید به 
مکاني تبدیل شود که بتواند در آنجا درس به جا آوردن مسئولیت هاي اخالقي و 
اجتماعي را به بهترین نحو فراگیرد. آنچه که رهبرآپو به عنوان الگویي تاریخي 
اداي همین مسئولیت تاریخي اش  امرالي عملي نمود،  در طول سال هاي سخت 
اکنون  تاباند.  انسانیت  قلوب  و  اذهان  به  را  آزادي  نور  مبارزه  این  با  وي  بود. 
شرایط  این  تحمل  نیروي  که سرچشمه ي  بپرسیم  از خود  را  سوال  این  بایستي 
ـ که هرکس به ویژه آن ها که حساب هایي جداگانه در سر  سخت و طاقت فرسا 
داشتند  را در حیرت باقي گذاشته ـ چیست؟ تنها با درک فلسفه و ایدئولوژي رهبر 
آپو، مي توان پي به این نیروي عظیم بُرد. در اینجا تنها به بخش کوچکي از این 

ویژگي هاي رهبر آپو خواهیم پرداخت؛

1ـ فراتر از یک فرد، خود را متعلق به تمام انسانیت و گیتي دانست و بر اساس 
شناختي  گشود.  انسانیت  تاریخ  در  را  تازه اي  صفحات  خویش،  واقعیت  این 
گیتي  حقیقت  همچون  را  او  وجه  هیچ  به  گیتي،  از  مسئولیت پذیر  و  فیلسوفانه 
گیتي  حقیقت  چون  کشاند.  نخواهد  حبس  به  چهاردیواري  یک  میان  در 

مي باشد.  آزادي  براي  مبارزه  همان 

و کرامت  اراده  واقعیت جامعه ي کورد. وي  با  واقعیت خویش  دادن  پیوند  2ـ 
خویش را در بااراده بودن جامعه دید. جامعه ي کورد هم او را به عنوان اراده ي 

اجتماعي انسان  اي  به پدیده  باید  قطعاً  بااخالق  به شخصیتي  براي دستیابي 
وابسته باشد. پدیده هایي که نمایانگر حقیقت یک جامعه مي باشند. 
با  تنگاتنگي  رابطه ي  مفاهیم  این  مي باشد.  جامعه  آن  اخالق  جامعه،  حقیقت 
از  نمي توان  از حقیقت وجودي اش،  دارند. چنان که در جامعه ي دور  همدیگر 
اخالق سخن به میان آورد. انسان بدون پي بردن به واقعیت اجتماعي خویش، به 
هیچ وجه نخواهد توانست حقیقت و اخالق که نیروي اساسي حفظ ارزش هاي 
ارزش ها،  این  از  بهره بردن  بدون  جامعه   بي شک  کنند.  درک  را  هستند  جامعه 
به  متعلق  افرادي که  یا  فرد  نتیجه  در  داشت.  نخواهد  راستین  آزادي  از  تفهمي 
جامعه  آزادي  با  فرد  آزادي  که  چرا  بود.  نخواهند  آزاد  هم  هستند  جامعه  آن 
گردیده،  حاصل  جامعه اش  و  فرد  میان  که  عظیمي  شکاف  شد.  خواهد  میسر 
وي را از تمام ارزش هاي زندگي اي معنادار دور گردانیده است. پس در جایي 
که بحث از نابودي زندگي به میان مي آید، هیچ فردي نمي تواند ادعاي زیستي 
آزاد نماید. زندگي اي که به دروغ، دورویي، فریب آلوده گردد، مورد خیانت 
تحت  که  زندگي اي  دارد.  فاصله  فرسنگ ها  خویش  واقعیت  از  و  گرفته  قرار 
ایستاده  پرخطر  پرتگاهي  لبه ي  در  باشد  عدالتي  بي  و  استعمار  زور،  حاکمیت 
این زندگي  نیابد، سقوط خواهد کرد. آن ها که شیفته ي  است. اگر راه نجاتي 
بابودگر هستند، آیا مي دانند که آن ها هم چندان عمر زیادي ندارند؟ بي گمان 
آن ها هم نابود مي شوند. در سیستم مدرنیته ي کاپیتالیسم فرد به حدي با جامعه ي 
خویش بیگانه گشته که هویت فرد از بین مي رود. هستي اش، نیست مي گردد. 
به همراه خواهد  انسانیت  برابري را براي  گویا مدرنیته ي کاپیتالییسم، آزادي و 
داشت. اما جز بي هویتي و ازخودبیگانگي فرهنگي و اجتماعي چیزي براي جامعه 
در برنداشته است. نمونه ي بسیار بارز آن واقعیت کوردستان است که در معرض 
به سرنوشتي دچار  ملتي دیرینه،  قرار گرفته است.  امحاگرانه  همه گونه سیاست 
گشته که شایسته ي آن نیست. وادار به بردگي اي شده که هیچ ربطي به فرهنگ 

ندارد. ازخودگذشتگي اش  و  مقاومت 

مبارزه ي »رهبر آپو«  وقف  را  خود  که  است  کسي  اولین 
براي  است.  کرده  کوردستان  جامعه ي  آزادي خوا هانه ي 
به  براي  مي آفرید.  آزاد  کوردي  بایستي  آزادي خواهانه اش،  آرزوهاي  به  نیل 
تحقق پیوستن زندگي آزاد، بایستي به وضعیت برده وار کوردها که مانعي جدي 
در برابر این امر بود، براي همیشه خاتمه مي داد. زنده نمودن فرهنگ ایزدبانویان، 
مستلزم زناني آگاه و آزاد بود. رمز چالش هاي بي امان با مادرش را درک کرده 
به مثابه ي  مي بایست  شرافت مندانه،  و  بااخالق  زندگي اي  نمودن  بنا  جهت  بود. 
مبارزي تمام زندگي اش را براي کسب هویت راستین و آزادي انسانیت سپري 
مي کرد. چرا که فرزند حقیقي انسانیت است و بار سنگین مبارزه با تاریخ پر از 
دغدغه ها، انحرافات و نامالیمات جامعه ي انساني را به دوش مي کشید. آزادي 
انسان  به  هدیه اي  عنوان  به  و  رسید  پیروزي  به  یافت،  تجلي  وي  شخصیت  در 
انسانیت  با حقیقت  تاریخ دشمني  تکرر  فوریه،  توطئه ي شوم 15  پیشکش شد. 
مي باشد؛ ترس از برداشتن پرده از چهره ي منفور قدرت، زورگویي هاي شان و 
تاریخ پرشرم شان بود. خواستند رهبر آپو را در جایي به اسارت بکشند که شانس 
زندگي نداشته باشد. مکاني که در آنجا نتواند زنده بماند تا به انتظار مرگ در 
لبه ي پرتگاه بنشیند. این سیاستي قبیح بود که در شخص رهبر آپو علیه جامعه ي 
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آزاد خویش پذیرفت. پس واقعیت این است که نمي توان اراده ي بیدار و آگاه 
یک خلق میلیوني را به اسارت درآورد.

3ـ ادراک حقیقت در آن شرایط سخت، زندگي را هرچه بیشتر واال گردانید. همه ي 
آنچه را که به عنوان تراژدي و درد و آالمي پایان نیافتني به شمار مي رفت را به زندگي 
آزاد و عشق به حقیقت تبدیل نمود. این ادراک ژرِف حقیقت، سرچشمه ي امید و 
عشق براي جامعه اي بود که توطئه گران در صدد بودند امیدهایشان را نقش بر آب 
کنند و قرباني سیاست هاي بي اخالقانه ي خویش نمایند تا این جامعه براي همیشه 

بکشد.  زجر  آزادي  و  عشق  فقدان  در 

را  مبارزه  عرصه هاي  همه ي  مي خواستند  توطئه گران  حالي که  در  4ـ 
عرصه ي  به  را  امرالي  جزیره ي  رهبرآپو  نمایند،  تنگ تر  کوردها  بر 
براي  روشن  آیینه اي  وي  طوري که  به  کرد.  تبدیل  حقیقت  مبارزه ي 
آن  در  را  خود  واقعیت  نیز  دشمنان  حتي  کسي،  هر  و  بود  بشریت  تمامي 

مي کنند. نظاره  شفاف  آیینه ي 

5ـ با شکستن قالب هاي مدرنیته ي کاپیتالیسم، با هیجان هرچه بیشتري راه دور شدن از این 
سیستم را مي پیماید و بدون تردید در چندراهي هاي نظام حاکم، راهي را برمي گزیند 

شد. خواهد  ختم  حقیقت  به  یقیناً  که 

انقالب هاي  به  دست  روزانه  ایدئولوژیک،  و  فکري  میالد  سومین  با  6ـ 
و  مانده  ناتوان  انقالب ها  این  برابر  در  توطئه گران  ذهن  که  مي زند  ذهنیتي اي 
سلطه ي  خاتمه ي  معناي  به  انقالب  این  مي کشد.  را  خویش  آخر  نفس هاي 

ذهني و فروکاهي قدرت آن ها مي آید.

7ـ به عنوان مبارز آزادي زنان، امرالي را به کعبۀ همه ي زنان آزادي خواه تبدیل 
توطئه ي  علیه  اعتراضي  میتینگ هاي  اولیه ي  صفوف  در  زنان  حضور  نمود. 
آزادي شان  دارد که  به سیستمي  نسبت  نفرت آن ها  و  کینه  از  نشان  بین المللي، 
تشنه ي  زنان  این  آزاد  و  اراده ي سازمان یافته  آیا مي توان  است.  نموده  را سلب 
دنیاي  واهي  خیال  تنها  این  قطعاً  درآورد؟  اسارت  به  جزیره  آن  در  را  آزادي 

مي باشد.  توطئه گران  بي وجدان 

درک، پایبندي و مشارکت صحیح در مسیر مبارزه ي آزادي خوانه ، نیاز به بینشي 
ژرف از فلسفه و ایدئولوژي رهبر آپو دارد تا به سیستم شکنجه و انزوا علیه وي 
پایان داد. بایستي تمامي مردم کوردستان و سراسر جهان، به ویژه زنان و جوانان 
به  دست یابي  مسیر  چراکه  نایستند.  پاي  از  امرالي  سیستم  شکستن  و  آزادي  تا 
خلق ها  که  رسیده  آن  وقت  مي گذرد.  رهبرآپو  آزادي  از  تنها  و  تنها  آزادیف 
آزادي  بدون  دنیا  که  دانست  باید  سبب  بدین  بچشند.  را  آزادي  شیرین  طعم 
از  توانست  نخواهد  ایدئولوژیکي وي  و  فلسفي  رهنمودهاي  بدون  و  آپو  رهبر 
وفادار  مبارز  تنها  آزادي  براي  پس  یابد.  رهایي  موجود  بحران هاي  و  معرکه 
انسانیت و آزادي »رهبرآپو«، بایستي عزم مبارزه کنیم. بایستي با دستان خویش 
ظلماني  تاریخ  کتاب  و  بزنیم  ورق  را  خلق ها  آزادي  بهار  تاریخ  از  نو  برگي 

ببندیم.  همیشه  براي  را  تاریک  و 
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آزادی پیروز خواهد شد
ریزان جاوید

تاریخ مبارزات آزادي خواهي خلق کورد به ویژه در سده ي اخیر مملو از وقایع 
شناخت  در  آن ها  روي  بر  بیشتر  هرچه  تامل  که  است  تراژیکي  رخدادهاي  و 
پیچیدگي و عمق مسئله ي کورد و طرح و نقشه هاي جناح ها در باب آن افق گشا 
هستند. ابعاد وسیع و جهاني این مسئله و مشارکت اکثر ابرقدرت هاي جهان در 
تعمیق و الینحل نمودن این مسئله بدون شک مبارزاتي گسترده و درک و بینشي 
ژرف مي طلبد. ساده لوحي است اگر تنها به بُعد سیاسي، آن هم به شکلي سطحي 
بپردازیم. چرا که در پس این مسئله موضوعات حاد تاریخي اي نهان است. بدون 
شناخت و درک مسایل تاریخي، پرداختن به سیاست و مدعي آن شدن مي تواند 
فاجعه بار باشد. درک عمیق در مورد توطئه ي 15 فوریه 1999، چرایي وقوع آن 
و مشارکت اکثر ابرقدرت هاي جهاني و منطقه اي در آن و از همه مهم تر درک 
چرایي وسعت قیامي که علیه این توطئه از سوي خلق کورد در اقصي نقاط جهان 
شکل گرفت، در واقع نمودي بارز از درگیري و چالش هاي میان تمدن مرکزگرا 

مي باشد. خلق ها  دموکراتیک  تمدن  و 

و  فراز  اگرچه  مرکزگرا  تمدن  برابر  در  خلق ها  آزادي خواهانه ي  مبارزات 
مبارزات  این  بشریت  تاریخ  طول  در  اما  دیده  خود  به  را  بسیاري  نشیب هاي 
یافته  تداوم  اشکال گوناگون  به  تاریخ  از  مقطعي  نشده و در هر  متوقف  هرگز 
عظیم  میراثي  از  برخوردار  و  کهن  خلقي  عنوان  به  کورد  خلق  میان  در  است. 
کرده  پیدا  ادامه  گوناگون  اشکال  به  مبارزات  این  بشریت،  دستاوردهاي  از 
خارجي  سیاسي  و  ایدئولوژیک  تحریک  با  که  مبارزاتي  از  البته جداي  است؛ 
در راستاي همسونمودن این جامعه با روند تمدن مرکزي و به کارگیري کارت 
با دیگر مبارزات  این مبارزات گاه هم سوي  دولت ـ ملت صورت گرفته است. 
مبارزات  این  پیشاهنگي  و  نقش  نیز  گاه  و  گرفته  انجام  خاورمیانه  سطح  در 

گرفته اند.  برعهده  کورد  خلق  را 

در برابر نظام ـ جهان سرمایه داري و جهت مقابله با تخریبات وسیعي که این نظام در 
تمامي عرصه هاي سیاسي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، اخالقي، ایدئولوژیکي 
»رهبر  پیشاهنگي  به  که خلق کورد  مبارزاتي  آورده،  به وجود  زیست محیطي  و 
بنیان تمدن دموکراتیک و احیاي  به نوعي تجدید  آپو« آغاز نموده را مي توان 
صرفا  کورد  مسئله ي  نام  به  مسئله اي  وجود  چراکه  کرد.  ارزیابي  نوین  هویتي 
و  غاصب  دولت  چند  سیاست هاي  به  بسته  یا  و  و کوردستان  به کورد  محدود 
نیست. وجود  هم  هویت یک خلق  رفتن  میان  از  مسئله، صرفا  نیست.  اشغالگر 
این مسئله در نتیجه ي تداوم نظامي است که در صورت عدم مبارزه اي راستین با 
آن تراژدي هایي که بر خلق کورد تحمیل نموده، مبدل به سرنوشتي براي تمامي 

خلق هاي خاورمیانه و جهان خواهد نمود. 

مبارزات عظیمي را که در ربع پایاني سده ي بیستم از سوي رهبر آپو در کوردستان 
آغاز گردید، مي بایستي به شکلي صحیح درک کرد؛ چرا که در صورت عدم 
از چرایي  درست  اي  نتیجه  توانست  نخواهیم  مبارزات  این  از  درک صحیحي 
بگیریم. در حالي که اکثریت  ابعاد وسیعي  با چنین  و چگونگي وقوع توطئه اي 
نیروهاي مخالف نظام به پیشاهنگي سوسیالیسم رئال و دیگر مخالف ها سهم شان 
مصمم ترین  و  رادیکال ترین  حکم  در  آپوئیستي  جنبش  بود،  فروپاشي  تنها 
با  رابطه  در  خویش  جدي  توانایي  نشان دادن  با  معاصر  آزادي خواهي  جنبش 

تغییر و تحوالت ایدئولوژیک و همچنین آسیب شناسي گسترده در مورد چرایي 
فروپاشي جنبش هاي سوسیالیستي و مخالف، قادر شد گستره ي نفوذ، تاثیرگذاري 
و نقش پیشاهنگي آزادي خواهي را هرچه بهتر ایفا نماید. تحلیل ها و ارزیابي هاي 
فوق العاده ي رهبر آپو در مورد مسایل تاریخي و معضالت کنوني نظام و حتي 
بحران موجود در جنبش هاي به اصطالح مخالف نظام که بیشتر آن ها ناآگاهانه به 
مذهبي از نظام مبدل شده و نفوذ آن را هرچه بیشتر سرعت بخشیده اند و یا حتي در 
بهترین حالت خویش نتوانسته اند از رفرم خواهي گذار نمایند، با بنیاد نهادن خط 
مشي نوین و گذار از دگم ها، توانست مبارزات را در سطح وسیعي ارتقا بخشد و 

مقطع جدیدي از این مبارزات را رقم زند. 

از  تهدید  با  را  بشریت  نظام جهاني که  با  مقابله  راه کار جهت  تنها  بدون شک 
نیروي  از  برخورداري  و  خلق ها  ذاتي  نیروي  به  اتکا  ساخته،  مواجه  رفتن  میان 
ایمان، عمل و سازماندهي است. مبارزات رهبر آپو در جنبش آپوئیستي نه تنها 
بُعد ملي ـ دموکراتیک خلق کورد را دربردارد، بلکه در بُِعدي وسیع تر مي توان 
و  منطقه  خلق هاي  آزادي خواهي  و  دموکراسي طلبي  راستاي  در  مبارزه  آن را 
با  و  نمود  آغاز  حاضر  عصر  در  را  تاریخي  رهبریتي  آپو  رهبر  برشمرد.  جهان 
آگاهي کامل بر مشکالت و خطرات آن به ایفاي چنین نقشي پرداخت. بدون 
است.  ابعادي  چنین  از  برخوردار  نیز  ایشان  علیه  صورت گرفته  توطئه ي  شک 
رهبر آپو در این باره مي گوید: »چنان لحظاتي پیش مي آیند که تاریخ در یک 
شخصیت، و شخصیت در یک تاریخ نهفته است. این امر قابل انکار نیست که 
تعمیم  نسبتاً  بسیار دردناک طي شدـ  اینکه  ـ  علي رغم  این شرافت شخصیتي را 
ایفاي  پي  در  که چون  واقفم  نیک  بسیار  است:  نکته  این  در  من  تفاوت  دادم. 
چنین  آماج  برآمدم،  تراژیک  تاریخ  این  تقدیر«  »قرباني  یک  از  فراتر  نقشي 
نیرنگ هایي گردیدم. به همین سبب است که شعار این دعوي را بدین صورت 

تعیین نمودم: آزادي، پیروز خواهد شد.«

بهترین  به  و  بوده  روشن گر  خود  موضوع  این  قبال  در  آپو  رهبر  گفته هاي 
پایبندي خلق  اساسي  دالیل  از  یکي  این  مي کند.  بازگو  را  ابعاد وضعیت  وجه 
آزادي  تجلي  را  آپو  رهبر  مي بایستي  دلیل  همین  به  است.  آپو  رهبر  به  کورد 
بعدي  مراحل  در  توطئه گران  برشمرد.  خاورمیانه  جوامع  تاریخي  حافظه ي  در 
هم  از  را  رهبري  و  خلق  فریب کاري،  با  تا  بود  راستا  این  در  سعي شان  تمامي 
گویي  کنند.  تحمیل  کورد  خلق  بر  را  »شکست«  همیشگي  تقدیر  و  گسسته 
با خشم و کیني بي سابقه  ابتداي توطئه  از همان  فراموش کرده اند که این خلق 
از همان  از رهبرشان تشکیل دادند و توطئه را  حلقه هاي آتشین را جهت دفاع 
آغاز خنثي نمودند. گویي قادر به درک این موضوع نیستند که خلق کورد دیگر 
نهاده است. جهت دستیابي  این مسیر  یافته و گام در  طریق رهایي و آزادي را 
به جانش مي زند  ایمان  بریتان مي شود و گاه زیالن و گاه آتش  به آزادي گاه 
از  که  بپذیرد  را  شومي  سرنوشت  و  تقدیر  نیست  حاضر  وجه  هیچ  به  دیگر  و 
سوي نظام برایش تدارک دیده شده است. در همه ي بخش هاي کوردستان و 
راه آزادي و آزاد  یگانه  را  اقصي نقاط جهان، خلق کورد خط مشي رهبر آپو 
زیستن مي داند و هیچ نیرویي و هیچ یک از ترفندهاي نظام قادر نیست این خط 
»آزادي  شعار  آپو  رهبر  که  است  خاطر  همین  به  بکشاند.  تحریف  به  را  مشي 

است.  داده  سر  را  شد«  خواهد  پیروز 



خودآگاهی، ایمان و عصیان یک خلق هر توطئه ای را خنثی خواهد کردتوطئۀ بزرگ گالدیو
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