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سخن آغازین

 ۱۵فوریــه  ۱۹۹۹ســالروز توطئــه بیناملللــی علیــه رهــر خلــق کــرد ،واقع ـهای بــزرگ در ســالهای آخــر قــرن بیســتم
بــود .توطئـهای کــه تاکنــون در تاریــخ برشیــت در آن ســطح و گســردگی علیــه هیــچ رهــری انجام نشــده اســت .دسـ 
ت
داشــن دههــا کشــور جهــان در توطئــه بــا همــکاری آمریــکا ،کامال محرز اســت و شــکی نیســت مدرنیتـهی رسمایـهداری
ب ـرای منکــوب ســاخنت مهــر پلیــد ســلطهگری امپریالیســتی خــود نیــاز بــه نوکــری آن دولتهــا داشــت .باتوجــه بــه
بدرسشــتی و نحســی رسمایـهداری بــا هژمونــی آمریــکا ،رهــر آپــو ســالها پیــش از واقعــه ،شــکلگری چنیــن توطئـهی
محسوســی را بــا خوانشــی هوشــمندانه از رویدادهــای سیاســی پریودیــک ،پیشبینــی کــرده بــود .بودنــد دولتهایــی
کــه شــاید مســتقیام بــا آمریــکا و ارسائیــل همــکاری نکردنــد ،امــا آنهــا هــم موافــق بــا ایــن توطئــه بـرای نابــودی رهــر
آپــو ،جنبــش آزادیخواهــی کــرد و خلــق کــرد بودنــد .ایـران از جملــه آن کشورهاســت .اما جــدای از این مســائل ،توطئه
چـ ه تاثیــری بــر ایـران و بــه مــوازات آن بــر خلقکــرد در رشق کردســتان داشــت؟ پیامدهــای سیاســی آن بـرای ایـران و
دســتاوردهایش بـرای خلــق کُــرد چــهبــود؟
زمانــی کــه توطئــه صــورت گرفــت ،خصومتهــای دوطرفـهی ایـران و آمریــکا و ایـران ارسائیــل علیــه یکدیگــر در اوج
بــود .رشایــط کنژکتــوری اقتضــا میکــرد کــه آمریــکا و متحدانــش در راســتای چندیــن هــدف بــزرگ بــه آن توطئه دســت
بزننــد .نخســت ،مقابلــه بــا خطمشــی سوسیالیســم دموکراتیــک کــه رهــر آپو پــس از فروپاشــی شــوروی و سوسیالیســم
رئــال ،همچنــان آن را زنــدهنگــهداشــته و پیرشفــت داده اســت .دوم ،مامنعــت از وصــال خلــق کــرد بــه آزادی و
دموکراســی؛ زیـرا منافــع ســلطهگران را بــه خطــر میانداخــت .ســوم ،مهیــا کــردن زمینـهی اشــغال افغانســتان و عـراق و
ســایر کشــورها حتــی ایـران .و در نهایــت ،اجراییکــردن «پــروژه خاورمیانــه بــزرگ».
ایــن یــک واقعیــت انکارناپذیــر اســت کــه رهــر خلــق کــرد بــر رس راه ســلطهطلبیها و اســتعامرگری امپریالیســم آمریکا
و همدســتانش بزرگتریــن مانــع بــود و نقــش ســپری داشــت ب ـرای محافظــت از موجودیــت خلقهــای تحــت ســتم
خاورمیان ـهی اس ـراتژیک .اینکــه آمریــکا نیــاز داشــت در چارچــوب پــروژه خاورمیانــه بــزرگ خــود بعــد از ع ـراق بــه
مداخلــه نظامــی علیــه ســوریه و ایـران دســت بزنــد ،در آن ســالها موضــوع بحــث داغ محافــل سیاســی بــود .بــه همین
دلیــل رهــر آپــو بـرای ملتهــای ایـران بهویــژه ملــت فــارس حکــم یــک ســپر را داشــت زیـرا آن ملــل بــه انقــاب ۵۷
دســت زده بودنــد و حــس آمریــکا و امپریالیسمســتیزی در وجــود آنهــا ژرفــا یافتــه بــود .پــس نتیجتــا از ایــن حیــث،
اســارت رهــر آپــو در کینــا از ســوی ســازمانهای ســیا و موســاد ،بزرگتریــن رضبــه بــه ملــل ای ـران هــم بــود زی ـرا آن
ملــل بیســپر گردانــده شــدند .آمریــکا ایــن خیــال را در رس پرورانــد کــه ملــل خاورمیانــه را بیســپر و بیرهــر ســازد
تــا بــه میــل خــود بــه اشــغال و غــارت منابــع انــرژی و برقـراری هژمونــی رسمایهدارانــه دســت زنــد .از ســوی دیگــر امــا،
ایــن توطئــه بـرای نظــام ایـران هامننــد یــک تیــغ دو لبــه بــود کــه از هــر ســو میبریــد .شــکلگیری توطئــه شــاید ایـران
را از منظــر رسکــوب خلـ ق کــرد چندصباحــی خوشــحال میســاخت ،امــا از دو جنبــه دیگــر رضبههــای مرگبــار خــورد:
نخســت اینکــه دســت آمریــکا در منطقــه قویتــر میشــد و دیدیــم کــه بهانههــای مداخلــه نظامــی ارتــش آن کشــور در
افغانســتان و عـراق و بعدهــا ســوریه مهیــا گشــت کــه ایــن بـرای ایـران یــک رویــداد نحــس تلقــی میشــد .دوم ،در پــی
اســارت رهــر آپــو ،خلـ ق کــرد در رشق کردســتان برعکــس انتظــارات آمریــکا و ایـران ،از خاکســر حقیقــت آزادیخواهانه
خــود برخاســت و دگربــاره بــه بیــداری بــزرگ رســید .ایــن ،حکــم دوبــارهزیســن بـرای ملتمــان داشــت .قیــام کردها در
واقــع بزرگتریــن رضبــه هــم بــه ایـران و هــم آمریــکا و ترکیــه فاشیســت بــود .امــروزه کــه رویدادهــای سیاســی منطقــه
خاورمیانــه را در ارتبــاط بــا مداخــات گلوبــال رسمای ـهداری و آمریــکا مــورد تفســیر ق ـرار میدهیــم بــا کمــی مداقــه
متوجــه میشــویم کــه توطئــه علیــه رهــر آپــو هامنــا بازشــدن پــای آمریــکا بــه منطقــه بود کــه قـرار بــود در ایــن فرایند
اشــغالگری ،ای ـران هــم هــدف ق ـرار گیــرد و امــروز در ســال  ۲۰۲۱بهعینــه مشــاهده میکنیــم کــه مداخلــه نظامــی
آمریــکا و ارسائیــل تــا چــه انــدازه ای ـران را تهدیــد میکنــد و شــانس رهایــی از ایــن مخمص ـ ه هــم اتفاقــا دموکراتیــزه
شــدن بــا پذیــرش آزادیهــای خلــق کــرد اســت .هکــذا عیــان اســت کــه حضــور پ ـژاک و گریالهــای «یگانهــای رشق
کردســتان(ی.ر.ک)» هــم بــه یکــی از بزرگتریــن نیروهــای مقاومتگــر علیــه نظــام والیــی ایـران مبــدل شــده اســت.
خصومــت قدیمــی ایـران بــا خلــق کــرد امــروزه علیرغــم تــداوم توطئــه بیناملللــی علیــه رهــر آپــو و خلقــان ،همچنان
خرسانهــای جربانناپذیــری بـرای ایـران بــه بــار مـیآورد .مســلام رهــر آپــو زمینههــای یــک رنســانس بــزرگ خاورمیانــه
و کــرد را مهیــا ســاخته ولــی گویــا رژیــم ایـران میخواهــد ایــن فرصــت را بــه تهدیــد مبــدل ســازد .پارادایــم دموکراتیــک

جنبــش آزادیخواهــی پـژاک حکــم فکــر بـرای بــدن ایـران و خلــقکــرد نیــز حکــم قلــب بـرای آن بــدن را دارد زیـرا پرواضــح
میبینیــم کــه ایدئولــوژی نویــن قویتــر جنبــش مــا در برابــر ایدئولــوژی قــوی ولــی بحـرانزده نظــام ایـران شــانس پیــروزی
بیشــری در چارچوبهــای رنســانس دارد .قــدر مســلم اوضــاع و رشایــط امــروز خلــق کــرد هامننــد ســال  ۱۹۹۹نیســت و هــم
بــه دســتاوردهای بیشــر پارادایمــی و عملــی در هــر چهــار بخــش کردســتان دســت یافتــه و قویتــر گشــته و هــم مســئله کرد
در ســایه رنجهــای بیشــائبه رهــر آپــو جهانــی شــده و دیگــر یــک میـراث جهانــی محســوب میگــردد.
در ســوم اســفند ســال  )۱۹۹۹(۱۳۷۷خلقکــرد در رشق کردســتان بــه بزرگتریــن قیــام دســت زد و امــروز مراحــل مختلــف
آن قیــام در مســیر مبــدلشــدن بــه یــک انقــاب راســتین کــه قـرار اســت یــک رنســانس خاورمیانـهای و جهانــی را پدیــد آورد،
اســتمرار دارد .بدونشــک ظهــور قــوی پـژاک در گیــرودار توطئــه بیناملللــی و گســرش مبــارزه ،بزرگتریــن هــر و حاصــل رنج
خلقــان در قیــام ســوم اســفند اســت .قیــام مذکــور چــه تاثیراتــی بــر ایـران بهطــور عــام و بــر رشق کردســتان بهطــور خــاص
داشــت؟ پیامدهــای آن چــه بــود و چــه دســتاوردهایی حاصــلمنــود؟
در اوان بایــد گفــت کــه قیــام ســوماســفند از ایــن حیــث اهمیــت اسـراتژیک و بنیادیــن دارد کــه ســنگبنای یــک انقــاب در
آینــده را بنــا نهــاده .ایــن قیــام هــم توطئهگـران بهویــژه آمریــکا را غافلگیــر ســاخت و هــم ایـران فاشیســت را .قیامــی بــود
کــه رســتاخیز و دوبــاره زیســن یــک خلــق اســت .در آن ســالها چهبســا کتــاب رهــر آپــو تحــت عنــوان «داســتان دوبــاره
زیســن» در ایـران بــه زبــان فارســی ترجمــه و چــاپ شــده بــود کــه همآوایــی زیبایــی بــا زمزمههــای دوبــاره زیســن خلــق
کــرد یافــت .رژیــم ایـران در برابــر آن قیــام چنــان غافلگیــر شــد کــه وحشـتزده بــه رسکــوب و کشــتار تظاهرکننــدگان دســت
زد و ایــن ننگــی شــد بــر صفحــات ســیاه تاریــخ آن نظــام .در آن ســالها نظــام منحــوس و خودکامــه خیــال میکــرد جنبــش
آزادیخواهــی کردهــا را رسکــوب ســاخته و دیگــر مجالــی بـرای رسبــرآوردن دگربــاره جنبــش باقــی منانــده ،امــا قیــام ســوم
اســفند تلنگــری بــزرگ بــود بــر آن نظــام و اثبــات کــرد کــه انقــاب امــری گریزناپذیــر اســت .در آن ســالها قــدرت مرکــزی
رژیــم بــاب میــل خــود بــه ســتم و رسکــوب دســت مـیزد و انتظــار نداشــت بــار دیگــر را ه قیامهــای پیدرپــی گشــوده شــود.
قیــام ســوم اســفند نهتنهــا رســتاخیز خلــق کــرد بــود ،بلکــه آن فضــای خفقــانآور در ای ـران را شکســت و در کنــار بیــداری
دموکراتیــک کردهــا ،طلسـمها را شکســت و راه را بـرای قیامهــای زنجیــرهای رسارس ایـران گشــود .اگــر بــه تاریــخ چنــد دهــه
گذشــته نــگاه کنیــم ،متوجــه میشــویم کــه قیــام ســوم اســفند راه مخالفــان در تهـران را گشــود و بــه آنهــا جســارت بخشــید
ت زننــد ،بهصــورت رادیــکال و عملــی در خیابــان بــه تظاهـرات بپردازنــد و هیــچ واهمـهای از
کــه علیــه رژیــم بــه انتقــاد دسـ 
قــدرت پوشــالی والیــی نداشــته باشــند .اگرچــه رژیــم بــا دســت زدن بــه قتلعــام جوانــان کــرد ،قیــام ســوماســفند را رسکــوب
کــرد ،امــا زنجیــره قیــام بــه انحــاء دیگــر ادامــه یافــت کــه ظهــور پ ـژاک و بعدهــا کــودار اثباتگــر آن مدعاســت .تاثی ـرات
عمیــق قیــام بهصــورت جامعهشــناختی هــم ملــل ای ـران و هــم خلــق کــرد و خاورمیانــه را بهخــود آورد کــه ب ـرای مقابلــه
بــا ســتمهای مســتمر رژیمهــای فاســد و نیــز تجاوزگریهــای آمریــکا و همپیامنانــش آمادهگردنــد .قطعــا زمینههــای ایــن
آمادگــی را تــا اوج آن یعنــی بهــار عربــی و بهارخلقهــا در ســالهای  ۲۰۱۱و  ۲۰۱۲و ســپس آزادی ملــل متکــر در شــال
ســوریه و روژاوا بــه چشــم خــود میبینیــم .پیامــد آن بـرای ایـران هــم چنــان اســت کــه نیــاز ملتهــای آن کشــور بــه یــک
انقــاب حقیقــی را بــا متــام قــدرت یــادآوری منــود و چنیــن دورهای پرتالطــم در ایـران از هــان اوان قیــام ســوم اســفند آغــاز
شــده اســت.
یــک انقــاب در ســایه قیامهــای مکــرر خلقهــا بــه تغذیــه فکــری و پارادایمــی نیــاز دارد تــا بــه یــک رنســانس بیانجامــد.
ارمغــان پارادایــم «متــدن دموکراتیــک و اکولوژیــک مبتنــی بــر آزادی زن» از ســوی رهــر آپــو هــم تغذیــه اندیشــگی ب ـرای
ب مناننــد .بدونشــک هیــچ قیامــی در تاریــخ
انقــاب در ایـران و رشق کردســتان اســت تــا از قافلــه رنســانس خاورمیانــه عقـ 
برشیــت بــدون پشــتوانه پارادایمــی رخنــداده و پایــدار منانــده اســت .رهــر آپــو ایــن نیــاز عــر را بــرآورده ســاخته و ایـران و
ملــل آن هــم منیتواننــد از حیطــه ایــن رنســانس و پارادایــم دموکراتیــک آن خــارج باشــند .ملــل ایـران بــا جهــد و کوشــش متام
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ســعی كردنــد تــا مهمتریــن بخــش توطئ ـهی بــزرگ گالدیــو را در امرالــی اج ـرا مناینــد .حتــی
مأموریــت كاری ژن ـرال «ا َنگیــن آالن» رئیــس واحــدی كــه م ـرا بــه جزیــره آورد ،بــه تنهایــی
جهــت روشنســازی ایــن واقعیــت كافــی میباشــد .انگیــن آالن ،فرماندهــی نیروهــای ویــژهی
آن دوران یعنــی رئیــس رســمی گالدیــوی تــرك بــود .برخــورد یكــی از مقامــات شــورای اتحادیهی
اروپــا كــه در جزیــره بــه اســتقبامل آمــد ،چنــان بــود كــه بُعــد اروپایــی توطئــه را بهگون ـهای
شــفافكنندهتر نشــان مــیداد .اینگونــه بــود كــه پیــان بیــن ایــاالت متحــدهی آمریــكا،
اتحادیـهی اروپــا و مقامــات تــرك آشــكار گردیــد .اثباتــی بهــر از ایــن ســه نشــانه (گفتههــا و
توضیحــات ژنـرال گالتیــری مشــاور ویــژهی كلینتــون رئیسجمهــور ایــاالت متحــدهی آمریــكا؛
برخوردهــای زنــی كــه از مقامــات كمیســاریای سیاســی اتحادیـهی اروپــا بــود؛ و نقــش انگیــن
آالن فرماندهــی نیروهــای ویــژهی تــرك) وجــود نــدارد كــه نشــان دهــد عملیــات مزبــور از
اول تــا آخــر تحــت مســئولیت سیاســی ایــاالت متحــدهی آمریــكا و اروپــا و توســط گالدیــوی
ناتــو اجـرا گردیــد .قبــل از ایــن واقعیــات ـكــه بعدهــا منایــان شــدندـ نیــز شــك نداشــتم نیرویی
كــه مـرا از دَور خــارج منــود ،نیروهــای امنیتــی دولــت تركیــه نبودنــد امــا مكانیســم عملیــات را
بهطــور كامــل درك نكــرده بــودم .واقعیـ ِ
ـت آن مقطــع بســیار متفاوتتــر از آن چیــزی كــه بــود
بازتــاب داده میشــد .بــه ارصار ،چنــان جـ ّوی ایجــاد میگردیــد كــه انــگار دولــت تركیــه فشــار
مـیآورد و نتیجــه كســب میمنایــد .حتــی گفتـهی نخسـتوزیر وقــت بولنــت اجویــت دال بــر
اینكــه درك نكــرده كــه چـرا مـرا دســتگیر كردهانــد و بــه تركیــه تحویــل دادهانــد ،اثباتــی مهــم
بــر صحــت ایــن ادعــای مــن اســت .هرچــه رویدادهــا تحلیــل گشــته و روشــن شــوند ،صحــت
ادعایــم بیشــر تصدیــق خواهــد یافــت.
اولیــن كســی كــه در جزیــره بــه اســتقبامل آمــد ،رسهنگــی بــود کــه یونی ُفــرم نظامــی بــه تــن
داشــت .خــود را بهعنــوان مناینــدهی ســتاد كل ارتــش معرفــی منــود .ســخنان مهمــی بــر
زبــان رانــد و بــر فایــدهی دونفــره و پنهانیمانــدنِ آنهــا تأكیــد ورزیــد .بعدهــا هنگامــی كــه
بازجویــی بهصــورت رســمی آغــاز گشــت نیــز ،هــان درج ـهدار ســخنان جداگانــه و مهمــی
بــر زبــان رانــد .بازجویــی چندجانب ـهی هیأتــی كــه از چهــار واحــد امنیتــی تشــكیل میشــد
(ســتاد كل ارتــش ،ژاندارمــری ،امنیــت یــا پلیــس ،تشــكیالت اطالعــات ملــی) ،ده روز بــه طــول
انجامیــد .در ایــن میــان از طریــق یــك نــوار كاســت ،خطــاب بــه فرماندهــی نیروهــا ســخنانی را
ایـراد منــودم .بعدهــا نیــز اظهارنظرهــای متقابلــی بهشــكل صحبــت صــورت گرفتنــد كــه ماهها
بهطــول انجامیــد .برخــی اشــخاص دیگــر نیــز گهگاهــی پیدایشــان میشــد ،گاه و بیــگاه از اروپا
نیــز هیأتهایــی میآمدنــد.
بــه نوعــی نگــرش دفاعــی اولویــت دادم كــه در آن كیفیــت توطئـهی بیناملللیِ پروسـهی امرالی
را مدنظــر قـرار مـیدادم .آنهایــی كــه بهنــام تركبــودن عمــل میكردنــد ،بــه ســبب برداشــت
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نامنعطفشــان از هویــت تركــی ،رابطهشــان بــا واقعیــت دچــار گسســت شــده بــود .دســتیابی آنهــا بــه دركــی صحیــح از فلســفهی
نهفتــه در پــس توطئــه ،مغایــر بــا رسشتشــان بــود .زیـرا آنهــا نیــز محصــول ســاختارهایی بودنــد كــه توســط فلســفهی حداقــل صد
ســالهی همیــن توطئــه برســاخته شــده بودنــد .بنابرایــن منیتــوان انتظــار داشــت كــه ایــن ســاختارهای برساختهشــده را نفــی مناینــد و
رویكــردی انتقــادی داشــته باشــند .انتظــار بــروز هــر نــوع ارادهی تغییرخواهانـهای از آنهــا ،چــه طــی محاكمـهی كمدیماننــد و چــه
در مرحلـهی محكومیــت ،بیمعنــا میبــود .در رشایــط موجــود ،ســادهدلی بــود كــه بــاور كنــم مطابــق ســخنانی رفتــار خواهنــد كــرد
كــه مناینــدهی ریاســت ســتاد كل ارتــش بهصــورت پچپچـ هوار بــر زبــان رانــده بــود .بــه هــر حــال ،از چنــان نیــروی تصمیمگیــریای
كــه بتواننــد تعهــدات خویــش را اجـرا مناینــد ،محــروم بودنــد .سیســتمی بـرای مــن ایجــاد شــده بــود كــه ایــاالت متحــدهی آمریــكا
از آن پشــتیبانی میكــرد و اتحادیـهی اروپــا بــر آن نظــارت داشــت .طــرح سیســتم مذكــور ،ازآنِ انگلســتان بــود و اجرایــش نیــز بــر
عهــدهی تركیه.
دركمنــودن ذهنیــت فلســفی و سیاســی موجــود در پــس توطئــه ،حائــز اهمیــت فراوانــی اســت .پیوســته از وجــود بنیــان صد ســالهی
توطئــه بحــث میكنــم و هــر از گاهــی آن را توضیــح میدهــم .از توطئههایــی بحــث منــودم كــه در هــر دوران عبــارت از یــك مقطــع
حســاس بودنــد .میتــوان بــه برخــی از اینهــا كــه تنهــا علیــه كُردهــا بودنــد ،اشــاره منــود :توطئـهی افــواج حمیدیــه ،توطئـهی مــا
ســلیم در بدلیــس طــی ســال  ،1914توطئــه علیــه شــیخ ســعید در ســال  ،1925توطئههــای  1930در آگــری و  1937در درســیم ،دعاوی
 49نفــر در ســال  1959و  400نفــر در ســال  ،1960كُشــن فائــق بوجــاك ،قتــل ســعید قرمــزی توپ ـراك بهدســت حــزب دموك ـرات
كُردســتان ( ،)PDKهمچنیــن صدهــا توطئـهای كه توســط صاحبــان ذهنیت مذكور علیــه  PKKترتیــب داده شــدهاند .تنظیمكنندگان
توطئههــا ،توطئــه را نوعــی هــر قــدرت محســوب میمناینــد كــه اســتادانه تنظیــم شــده اســت .یعنــی توطئــه مهمتریــن اب ـزار و
رو ِح هــر قــدرت اســت .هــر مزبــور ،بـرای كُردهــا بهطــور حتــم بایــد بــر اســاس توطئــه اجـرا میگردیــد .اجـرای توطئــه از طریــق
روشــی آشــكار ،ســبب میشــد تــا هامننــد آن داســتان مشــهور ،همگــی «برهنهبــودنِ شــاه» ۱را جــار بزننــد! نیــروی قدرتمــداری كــه
اقداماتــش تــا حــد نسلكشــی هدفمنــد بــود ،ابـزاری جــز توطئــه و ذهنیتــی كــه بــدان جهتدهــی میمنایــد ،در دســت نداشــت.
در اینجــا ،مــورد مهــم عبــارت اســت از شــناخ ِنت صحیــح نیروهــای مشــاركتكننده در توطئــه و ارائـهی تعریفــی صحیــح از آنهــا.
بایــد بگویــم كــه در مرحلـهی امرالــی در ایــن موضــوع دچــار ســختی گردیــدم .زیـرا نیروهــای متفاوتــی در توطئــه حضــور داشــتند
كــه دارای چالشهــای بســیاری بــا همدیگــر بودنــد .دولتهــای بســیاری از ایــاالت متحــدهی آمریــكا گرفتــه تــا فدراســیون روســیه،
از اتحادی ـهی اروپــا گرفتــه تــا اتحادی ـهی عــرب ،از تركیــه گرفتــه تــا یونــان ،از كنیــا گرفتــه تــا تاجیكســتان در توطئــه جــای گرفتــه
بودنــد .چــه چیــز بــود كــه دشــمنان صدهــا ســاله یعنــی تركهــا و یونانیهــا را بــا هــم یكــی میگردانــد؟ چـرا وحــدت منافــع یــا
همپیامنیهایــی تــا بدیــن حــد غیراصولــی ،بــا اتــكا بــر شــخص مــن ایجــاد میگردیدنــد؟ همچنیــن شــار مــزدوران چـپرو و ملــی
تــرك و كُــرد كــه از اعــاق دل از هــدف قرارگرفـ ِن مــن خوشــحال شــده بودنــد ،چنــان زیــاد بــود كــه در حســاب منیگنجیــد .جهــانِ
رســمی انــگار از طریــق تنگکــردن حلقـهی محــارصه بــر مــن ،حلقـهی محــارصه را بــر خطرناكتریــن رقیــب تنــگ کــرده بــود .حتــی
در درون  PKKنیــز شــار آنانــی را كــه اعتقــاد داشــتند روزهــای اقبــال بــه آنهــا رو كــرده و فرصــت زندگ ـیای مطابــق میلشــان
بهوجــود آمــده اســت ،منیتــوان كوچــك شــمرد .بــدون شــك اولیــن و كلیتریــن مشــاهده نشــان م ـیداد كــه متامــی ایــن نیروهــا
از اقشــار رسآمــدی تشــكیل میشــدند كــه در پــی منافــع لیـرال مدرنیتـهی كاپیتالیســتی میدویدنــد .مــن ذهنیــت و منافــع لیـرالـ
فاشیســتیِ بســیاری از آنــان را مــورد تهدیــد قـرار مـیدادم.
مثــا ،انگلســتان باتجربهتریــن نیــرو از میــان ایــن نیروهــا بــود .جهت اینكــه در اروپــا امكان فعالیت سیاســتی نداشــته باشــم ،نیرویی
بــود كــه اولیــن گلولـهی اشــاره را شــلیك منــود .هنــوز تــازه گام بــه اروپــا گذاشــته بــودم كــه مـرا «شــخص نامطلــوب» (persona non
 ۲)grataاعــام كــرده بــود .ایــن اقدامــی ســاده نبــود ،از اقداماتــی بــود كــه نتیجــه را از قبــل تعییــن میمنــود .بســیار ُخــب ،چـرا ایــن
موضعــی كــه حتــی بـرای خمینــی و لنیــن اتخــاذ نگردیــد را فیالفــور بـرای مــن اتخــاذ منودنــد؟ در بســیاری از بخشهــای دفاعیاتــم
ســعی منــودم رسنخهــای مربــوط بــه ایــن را توضیــح دهــم .بــه همیــن دلیــل نیــازی به تكـرار اضافــی وجــود نــدارد .خالصه اینكــه ،در
 : Anne bak, kral çıplak .۱اشــاره بــه داســتانی از «هانــس كریســتین آندرســن» بــه نــام «لبــاس جدیــد امپراطــور» .خیاطانــی حقهباز از ســودای شــاه برای
داشــن لباسهــای جدیــد اســتفاده كردنــد و بهقــول خودشــان لباسهایــی بـرای شــاه دوختنــد كــه تنهــا دروغگویــان منیتوانســتند آن را ببیننــد .بنابرایــن
شــاه بــا لباســی كــه وجــود خارجــی نداشــت بــه خیابــان رفــت و در مــأ عــام بــه گــردش پرداخــت .كســی جــرأت منیكــرد از برهنگــی شــاه بگویــد و هــر
كــس لبــاس نداشــتهی شــاه را بــا بهبــه و چهچــه تعریــف میكــرد .تــا اینكــه كودكــی از میــان رسبــرآورد و بــا زبــان حقیقتگــوی خویــش خطــاب بــه
مــادرش گفــت :مــادر ببیــن ،شــاه برهنــه اســت!
 : Persona non grata .۲عنــر نامطلــوب یــا شــخص غیرقابــل پذیــرش؛ اصطالحــی در حقــوق بیناملللــی کــه دربــارهی دیپلامتهایــی بـهکار مـیرود کــه
حــق ورود یــا اقامــت در کشــور پذیرنــده را ندارنــد.

ALTIRNATIV PJAK

8

OFFICIAL MAGAZINE OF
FREE LIFE PARTYOF KURDISTAN

ALTIRNATIV PJAK

 :Egoism.3اگوئیسم ،خودخواهی ،خودپرستی ،خودبینی ،خودمداری

OFFICIAL MAGAZINE OF
FREE LIFE PARTYOF KURDISTAN

برابــر نقشـههای هژمونیــك دویســت ســالهی معطــوف بــه خاورمیانـهاش ،بهویــژه بـرای سیاسـتهای مربــوط بــه كُردســتان
(بهطــور چكیــد هوار بــه ســبب سیاســت «كركــوكـ موصــل را بــده و كُردهای ســاكن در قلمــرو مرزهای خــودت را نابــود كُن»)،
همچــون مانعــی جــدی رس بــرآورده بــودم .در برابــر متامــی برنامههــا و مجریانــش آغــاز بــه خطرناكشــدن منــوده بــودم.
دغدغـهی ایــاالت متحــدهی آمریــكا چیــز دیگــری بــود .میخواســت «پــروژهی خاورمیانـهی بــزرگ» را اجـرا منایــد .بــه همیــن
جهــت ،رخدادهــای كُردســتان دارای اهمیتــی كلیــدی بودنــد .حداقــل بــه اقتضــای اوضــاع آن مقطــع ،بایــد بهصــورت حتمــی
فاقــد تأثیــر گردانــده میشــدم .پاكســازی و نابــودی مــن ،در آن روزهــا بــا سیاسـتهای گلوبالــش همخــوان بــود .روســیه كــه
دچــار یكــی از بحرانهــای بســیار جــدی اقتصــادیِ تاریــخ خــود گشــته بــود ،در آن دوران نیــازی بســیار عاجــل بــه وام داشــت.
اگــر رشكــت در توطئـهای كــه علیــه مــن ترتیــب داده شــد بــه نوشــداروی روســیه تبدیــل میگشــت ،دلیلــی باقــی منیمانــد
تــا در آن جــای نگیــرد و ایفــای نقــش ایفــا ننامیــد! دیگ ـران هــم كــه ب ـرادر كوچولوهــای رسب ـ هراه «ب ـرادر بــزرگ» بودنــد؛
ب ـرادر بــزرگ هرچــه میگفــت ،روی چشمشــان جــای داشــت! ب ـرای جریــان چپگ ـرای تــرك (بهجــز اســتثناها) ،مــزدوران
كُــرد و اشــخاص ناخُرســند درون  ،PKKفرصــت خالصییافــن از یــك رقیــب جــدی مطــرح بــود .فلســفهی موجــود در اعــاق
ایــن رفتــار و موضعگیــری متامــی آنهــا ،در تحلیــل آخــر عبــارت اســت از :فلســفهی اگوئیســم ،۳پراگامتیســم و منفعتطلبــی
روزانهی لیربالیســم.
بــه نظــرم بــا گفــن ایــن ســخنان ،واقعیــت را اندكــی دیگــر ترشیــح میمنایــم .در آن روزهــا طرفــداری از آزادی كُردســتان
و هویتیابــی كُردهــا مســتلزم گــذار از همــه نــوع خودخواهــی ،پراگامتیســم و منافــع
در چرخ ـهی امرالــی ،متامــی ایــن محاســبات روزم ـ ّرهی لی ـرال بــود؛ امــر بــه دستبرداشــن از حیــات مدرنیت ـهی كاپیتالیســتی ـ اعــم از
تاریخــی ،حــول شــخص مــن دوبــاره احیــا راس ـتگرا و چپگ ـراـ یــا ایســتادن در برابــر آن نــوع حیــات میمنــود ،مجبــور بــه چنیــن
شــدند .بــرای اینكــه بتوانــم پروســهی چیــزی میكــرد .برعكــس ،جهــان آن روزهــا ،جهــان روزهایــی بــود كــه لیربالیســم گلوبــال در
امرالــی را تحلیــل منایــم بایــد صاحــب چنــان جنــگ فتــح جهــان خروشــان گشــته بــود .ســالهایی جریــان داشــتند كــه فاشیســم لیـرال
آگاهــیای میگشــتم تــا بــر منازعــات در ســطح جهــان ،ســلطه و حاكمیتــش را اعــان كــرده بــود .از منظــر سیاســی نیــز خاورمیانه
در حكــم مركــز مبــارزهی هژمونیــك بــود .مبــارزه بــر رس كُردســتان از نظــر نقشــهها و
منفعتخواهانــهی روزانــهای كــه دارای
محاســبات هژمونیــك ،نقشــی كلیــدی داشــت .موقعیــت ایدئولوژیــك و سیاســی ،PKK
بنیانهــای طوالنــی تاریخــی بودنــد ،واقــف
چالــش آشــكاری بــا محاســبات و نقشـههای هژمونیك داشــت .بنابرایــن پاكســازی و نابودی
گــردم .یكــی از نكاتــی كــه باید در محاســبات مــن ،بــه معنــای گشــودن مســیر پیــش روی نقش ـههای مذكــور بــود.
و نقشــههای توطئهآمیــز نظــام هژمونیــك در چرخــهی امرالــی ،متامــی ایــن محاســبات تاریخــی ،حــول شــخص مــن دوبــاره احیــا
بســیار بــدان توجــه میشــد عبــارت بــود از :شــدند .بـرای اینكــه بتوانــم پروسـهی امرالــی را تحلیــل منایــم بایــد صاحــب چنــان آگاهیای
تبدیلنشــدن بــه آلــت دســت سیاس ـتهای میگشــتم تــا بــر منازعــات منفعتخواهانــهی روزانــهای كــه دارای بنیانهــای طوالنــی
«تفرقــه بیانــداز و حكومــت كُــن» مربــوط تاریخــی بودنــد ،واقــف گــردم .یكــی از نكاتــی كــه بایــد در محاســبات و نقشــههای
بــه منطقــه كــه اســتادانه طــرح شــده و در توطئهآمیــز نظــام هژمونیــك بســیار بــدان توجــه میشــد عبــارت بــود از :تبدیلنشــدن
دویســت ســال اخیــر بــه اجـرا گذاشــته شــده بــه آلــت دســت سیاسـتهای «تفرقــه بیانــداز و حكومــت كُــن» مربــوط بــه منطقــه كــه
اســتادانه طــرح شــده و در دویســت ســال اخیــر بــه اج ـرا گذاشــته شــده اســت؛ بهویــژه
اســت.
بهكارگیرینشــدن بــه نفــع ایــن نیروهایــی كــه در راســتای تعمیــق درگیــری تــركـ كُــرد
هدفمنــد هســتند .ارمنیهــا ،یونانیهــا ،گروههــای اتنیكــی بالــكان ،اع ـرابُ ،سیانیهــا ،تركهــا و كُردهــا كــه بــه آلــت
دســت ایــن سیاس ـتها تبدیــل شــده بودنــد ،مــوارد بســیاری را باختــه بودنــد .برخــی از اینهــا میهــن و فرهنــگ ه ـزاران
ســالهی خویــش را از دســت دادنــد ،حتــی از حالــت جامعـهی ملــی خــارج گردانــده شــدند .همچنیــن بــه ســبب اینكــه كُردها
بــا تركهــا در همزیســتی ب ـهرس میبردنــد ،نیروهــای بســیاری نســبت بــه كُردهــا احســاس خشــم و ناراحتــی میكردنــد.
اتحــادی كــه از زمــان جنــگ مالزگــرد تاكنــون همیشــه اهمیــت اسـراتژیك خویــش را حفــظ منــوده اســت ،بهویــژه از طریــق
سیاســت نفــی و نابــودیای كــه از ســال  1925بدینســو اجـرا میگــردد ،بــر بــاد داده شــد .اگــر پروسـهی معطــوف بــه نفــی
و پاكســازی ایــن عنــر اصلــی جمهــوری عمیقــا مــورد تحلیــل واقــع میگرفــت و از طریــق فلســفهی تاریــخ تفســیرپردازی
میشــد ،آشــكار میگشــت كــه ماهیتــا اتحــاد اس ـراتژیك مذكــور مــورد هــدف ق ـرار گرفتــه اســت .مهمتریــن گام توطئــه،
فشــار وارد آوردن بــر مصطفــی كــال از طــرف انگلیسـیها و دنبالههــای داخلــی آن بــود .در پدیــدهی ســنتی زمامــداری و
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ـت تــرك و در فلســفهی آن ،خصومــت بــا كُردهــا و آســیمیلهکردن آنهــا وجــود نداشــت .ایــن دشــمنی و خصومــت بــا
اهدافــی ویــژه ایجــاد گشــت .وقایعــی كــه در مرحلـهی شــورش و عصیــان و بعــد از آن روی دادنــد ،بــر ایــن واقعیــت انگشــت
صحــت میگذاشــت .ایــن وضعیــت كــه در امرالــی بســیار توجــه مـرا بــه خویــش جلــب كــرد و هرچــه بیشــر دربــارهی آن بــه
تفكــر پرداختــم ،راهگشــای تحولــی ریشـهای در فلســفهی سیاســی مــن شــد.
میتــوان ســیر ایــن اندیشـهی سیاســی را در دفاعیاتــم كــه بهصــورت ســه حلقــه تدویــن كــردم ،مشــاهده منــود .نتایجــی كــه بــه
آن رســیدم بــا خطــوط كلــی اینهــا هســتند:
آ) توطئ ـهای كــه علیــه مــن صــورت گرفــت ،نهتنهــا علیــه كُردهــا بــود بلكــه علیــه تركهــا نیــز انجــام گرفتــه بــود .شــیوهی
تحویلدادنــم و نیــت بازیگ ـران ایــن مســئله ،نــه پایــاندادن بــه «تروریســم» و حــل مســئله بلكــه ژرفابخشــیدن بــه بنیــان
ناســازگاریها و اختالفاتــی بــود كــه صــد ســال دیگــر نیــز بایــد ادامــه مییافتنــد .اجـرای توطئــه علیــه مــن ،فرصــت ایدهآلــی
جهــت تحقــق ایــن نیاتشــان فراهــم آورده بــود .میخواســتند تــا حــد ممكــن ایــن فرصــت را بـهكار بربنــد .ممكــن نبــود عكس
آن را اندیشــید؛ زیـرا اگــر میخواســتند ،میتوانســتند در ایــن جهــت مشــاركت بســیاری در رویدادهــای بســیار مطلــوب برعهده
بگیرنــد .حــال آنكــه كارهــا را همیشــه بــه ســمت بنبســت ســوق میدادنــد؛ بهجــای حــل مســئله ،آن را بــه یــك گرهكــور
متامعیــار مبــدل میمنودنــد .میخواســتند دوگانـهای دقیقــا هامننــد ارسائیـلـ فلســطین ایجــاد مناینــد .هامنگونــه كــه دوگانـهی
ارسائی ـلـ فلســطین صــد ســال اســت در خاورمیانــه بــه هژمونــی غــرب خدمــت منــوده ،دوگان ـهی كُــردـ تــرك نیــز كــه ابعــاد
بســیار بزرگتــری داشــت حداقــل صــد ســال دیگــر میتوانســت بــه خدمــت محاســبات و نقشـههای هژمونیــك آنهــا درآیــد.
بــه هــر حــال ،هــان هــدف طــی قــرن نوزدهــم در حیــن ایجــاد بســیاری از مســائل اتنیكــی و مذهبــی در منطقــه و الینحــل
باقیگذاشــن آنهــا پیــروی و پیگیــری شــده بــود .واقعیــت امرالــی معلومــات خــام مــن در ایــن مــورد را بــه خوبــی تكامــل
بخشــید .امــا مهمتریــن مســئلهی پیــش روی مــن ،فهامنــدن ایــن بــه قــر نُخبـهی زمامــدار تــرك بــود.
بـــ) بنابرایــن فهامنــدن ایــن نکتــه کــه توطئــه بیشــر از مــن و كُردهــا ،در اصــل علیــه تركهــا انجــام گرفتــه ،بهصــورت مهمتریــن
مســئلهی مــن درآمــده بــود .خطــاب بــه بازجویــان بارهــا بــر ایــن امــر تأكیــد میمنــودم ،امــا آنهــا خــود را بــه دســت بــاد
شــهوت پیــروزی ســپرده بودنــد .ایــن رویكردشــان تــا ســال  2005كــه درك كردنــد جنبــش هویتطلبــی و آزادیخواهــی كُردهــا
اســتوارتر و رسزندهتــر از گذشــته اســت ،ادامــه یافــت .هنگامــی كــه بهصــورت عمیقتــر دربــارهی موضــوع مذكــور بــه تفكــر
پرداختــم ،عنــارص توطئـهی صورتگرفتــه در دوران مرشوطــه و جمهــوری را از نزدیكتــر مشــاهده منــودم .متوجــه شــدم رویــداد
یــا پدیــدهای كــه «اســتقالل تــرك» نامیــده میشــود ،بدتریــن نــوع وابســتگی اســت .وابســتگی تركهــا ،ایدئولوژیــك و سیاســی
بــود .بهتدریــج بهــر میتوانســتم متوجــه شــوم كــه ملیگرایــی و ملتگرایــی كــه امــری برســاخته شــده بــود ،دارای خاســتگاهی
خارجــی اســت و پیونــد بســیار اندكــی بــا پدیــده و تاریــخ اجتامعی تُــرك دارد .نیروهــای هژمونیــك از میزان ضعف قــر نُخبهی
زمامــدار تــرك در زمینـهی قــدرت آگاه بودنــد و از ایــن ضعــف اســتفاده میمنودنــد .حاكمیــت و ســلطهی بیحدومــرزی كــه بــر
كُردهــا برقـرار منــوده بودنــد ،در عیــن حــال از ضعــف نشــأت میگرفــت .حاكمیــت و ســلطهی مزبــور ،در عیــن حــال بــه معنای
محكومیــت آنــان بــود .ســلطه و حاكمیتشــان همیشــه هدایتشــده بــود ،فاقــد ایدئولــوژی ذاتــی خویــش بودنــد؛ بــه عبــارت
صحیحتــر قاعــدهی «حاكمیــت و ســلطه همهچیــز اســت و ایدئولــوژی هیــچ چیــز» بـهكار بــرده میشــد.
جـــ) روشــی كــه نیروهــای هژمونیــك در زمینـهی ژرفســازی دوگانـهی كُــردـ تــرك از آن اســتفاده میمنودنــد ،روش «خرگــوش
بــدو ،تــازی بگیــر» بــود .بهطــوری كــه ،هــم تــازی و هــم خرگــوش در ایــن تعقیــب و گریــز خســته میشــدند و در نتیجــه هــر
دو نیــز بــه خدمــت صاحبانشــان درآمــده و مــورد اســتفاده قـرار میگرفتنــد .مــواردی كــه علیــه خــود مــن اجـرا كردنــد ،بــه
معنــای تصدیــق ایــن روش بودنــد .هــم برخوردهــای شــورای اتحادیـهی اروپــا و هــم احــكام «دادگاه حقــوق بــر اروپــا» دقیقــا
در خدمــت اجـرای ایــن سیاســت قـرار میگرفتنــد .منطقشــان وابســتهمنودن بیپایــان هــر دو طــرف بــه خویــش بــود .هــدف،
عدالــت و حــل مســئله نبــود .دفاعیاتــم را بیشــر بــا هــدف رسواســازی ایــن منطق به رشــتهی تحریــر درآوردم .نشــاندن ســازمان
گالدیــو بــر رأس دولــت آنهــم بهشــكلی كــه در هیــچ یــك از كشــورهای ناتــو دیــده منیشــود ،بــا مــواردی نظیــر حســن نیــت
و تأمیــن امنیــت قابــل توجیــه نیســت .دنبال ـهی تركی ـهایِ گالدیــو فرصــت بینظیــری جهــت ادارهی دلخواهان ـهی كشــور بــه
نیروهــای هژمونیــك مـیداد ،بــه همیــن دلیــل نیروهــای هژمونیــك كــه مهــار را در دســت خود داشــتند ،چشــم بــر عملكردهای
دنبال ـهی تركی ـهایِ گالدیــو فــرو بســته بودنــد .وقتــی گالدیــو بهطــور كامــل از نزدیــك موشــكافی گــردد و فلســفهاش آشــكار
شــود ،دیــده خواهــد شــد كــه هدفــش اشــغال كشــور از كوتاهتریــن راه ممكــن ،ازهمگســیخنت و تجزیـ ه ی خلــق و بــه تفرقــه و
درگیــری واداشــن آن اســت .بهویــژه ایــن واقعیــت در دنبالههــای خاورمیانـهای آن ،از طریــق عملكردهایــی كــه پیوســته جریان
داشــت ،خــود را منایــان میســاخت .مؤثرتریــن ابـزار بـرای مدیریتمنــودن یــك خلــق بــود .هــم خلــق كشــور را در مقابــل دولت
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ق ـرار میدادنــد و هــم هــر دو را بــه دســت همدیگــر رسكــوب میمنودنــد .بــا ایــن روش ،آنهایــی را كــه خطرنــاك
میدیدنــد پاكســازی و نابــود میكردنــد .ایــن پدیــده در شــصت ســال آخــر زمامــداری و مدیریــت تركیــه ،بســیار
جالــب توجــه بــود .كشــور انــگار بــه حالــت آزمایشــگاه درگیریهــای گالدیــو درآورده شــده بــود .رصفــا درگیریهــای
نشــأتگرفته از گالدیــو كــه در متامــی مراحــل مهــم تاریــخ  PKKروی دادنــد ،جهــت پایــاندادن بــه دوســتیهای
صدهــا ســالهی دولــت و خلقهــا كفایــت منــود.
د) از پروس ـهی امرالــی بهعنــوان پالتفرمــی ایــدهآل در جهــت بره ـمزدن ایــن بــازی اســتفاده منــودم .بدیــن منظــور،
ك خــود را كــه الزم بــود تقویــت منــودم .متامــی براهیــن و اســتداللهای فســلفی ـ پراكتیكــی رشایــط صلــح
بنیــان تئوریـ 
و چارهیابــی سیاســی را ایجــاد منــودم .بــر روی خودویژگــی [یــا جنبـهی خــاص] چارهیابــی سیاســی دموكراتیــك به تفکر
پرداختــم .ایــن فعالیتهــای دشــوار و نیازمنــد صبــوری ،میتوانســت دَورهــای باطــل توطئــه را بشــكند و راهحلهــای
آلرتناتیــو را ایجــاد منایــد .در ایــن موضــوع ،چــارهای جــز اعتــاد بــه خویــش نداشــتم .ب هواقــع نیــت آنهایــی كــه در
رونــد توطئــه جــای گرفتنــد و ایفــای نقــش منودنــد ،متفــاوت بــود .میخواســتند بــا نابــودی مــن PKK ،و جنبــش
آزادیخواهــی را از پــای درآورنــد .اقداماتــی كــه در زنــدان صــورت گرفتند ،متامــی برخوردهــای اتحادیهی اروپــا و دادگاه
حقــوق بــر اروپــا در ارتبــاط بــا همیــن هــدف اصلــی بــود .در راســتای یــك جنبــش كُــردی كــه از وجــود مــن عــاری
شــده باشــد ،هدفمنــد بودنــد .میخواســتند یــك نســخهی مــدرن از مزدوریگــریِ ســنتی را ایجــاد مناینــد کــه عقیــم
گشــته و در خدمــت اربابانــش باشــد .بهویــژه فعالیتهــای طوالنیمــدت ایــاالت متحــدهی آمریــكا و اتحادی ـهی
اروپــا در همیــن راســتا بودنــد .بــر ایــن مبنــا جهــت همپیامنیهایــی بــا قــر نُخب ـهی زمامــدار و مدیریتكننــدهی
تــرك آمــاده بودنــد .خالصــه اینكــه ،ایــن ُمــدل عقیمســازی كــه بهویــژه جریــان هژمونیگرایــی انگلیســی ابتــدا در
جنبــش طبقـهی كارگــر و بعدهــا در جنبشهــای رهاییبخــش ملــی و جنبشهــای انقالبـیـ دموكراتیــك بــا موفقیــت
اج ـرا منــوده بــود ،بــا توســل بــه روش «آزادیهــا و حقــوق ب ـرِ» لی ـرال بــه موفقیــت انجامیــده بــود .ســازمانها و
رهـران انقالبــی را پاكســازی منــوده بودنــد .روشــی مشــابه روشهــای تصفیــه و نابودســازی كــه صدهــا ســال اســت
اجرایشــان میكننــد ،علیــه  PKKو جنبــش انقالبــیِ هدفمنــد در راســتای آزادی و برابــر ی كلكتیــو ،اج ـرا میگردیــد.
ایــن اساس ـیترین نتیج ـهای بــود كــه از پروس ـهی امرالــی انتظــار داشــتند؛ برنام ـهای بــود كــه بســیار بــر روی آن كار
كــرده و در پــی اج ـرای اســتادانهی آن بودنــد .اس ـراتژی و تاكتیكه ـا در چارچــوب همیــن برنامــه ایجــاد میشــدند.
دفاعیاتــی كــه در مقابــل اینهــا نوشــتم ،نــه بــر موضــع دگامتیـ ِ
ـك ارتدوكـ ِ
ـس ســنتی اســتوار بود و نــه بهمنظــور رهایی
خــود یــا بهبــود رشایطــم بــود .چیــزی كــه بــه دفاعیاتــم جهــت داد ،مســیر صلــح و چارهیابــی دموكراتیـ ِ
ـك اصولــی و
رشافتمندانـهای بــود كــه بــا واقعیــت تاریخــی و اجتامعــی خلقهــا همخــوان بــود.
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ســر مبارزاتــی ملــت كُــرد در طــول تاريــخ بــا متــام ف ـراز و نشــيبهايش چــه در گذشــت ه و دوران معــارص و چــه هماكنــون كــه
مســئلهی كــرد بــه صــورت يــك گفتــان منســجم درآمــده ،عبــارت از تــاش بـرای برســاخت زيسـتجهان خويــش در متامی ابعــاد آن و
حركتــی مــداوم بــه بــرون از دايــره نظامهــا ی موجــود و مســتقر اســت .معتقــدم كــه برخــی از پيشــينههای مربــوط بــه هســتیيابی
و تشــكليابی خلــق كــرد از لحــاظ اجتامعــی و شــخصيتی بــه عنــوان مكانيزمهــای بازدارنــدهی هميشــگی عمــل كــرده و میكننــد.
ايــن مكانيزمهــای درونــی بــه صــورت يــك نظــام امينــی عمــل میمناينــد .منیخواهــم وارد قضاوتهــای ذاتگرايانــه و انتزاعــی شَ ـ َوم،
امــا بــدون شــك هيــچ هســتیای بــدون توجــه بــه ســازوكارهای محافظتــی و امنيتــی بــه وجــود منیآيــد .در واقــع پايــداری و دوام يــك
موجوديــت و هســتی يــا بــه عبــارت ديگــر تــوان هســتومندی آن در گــرو پايايــی نظــام امينــی آن اســت .رابطـهی ديالكتيكــی بــن ايــن
دو بــه صــورت قابليــت انعطــاف ،خودتطبيقدهــی و باالرفــن ميـزان تــابآوری و يــا برعكــس شــكنندگی ،ناســازگاری و از جاكندگــی
منــود میيابــد .در جامعـهی كــرد علیرغــم متامــی رضباتــی كــه بــر پيكــرهی ايــن نظــام دفاعــی وارد آمــده و متامــی موانعــی كــه بــر
رس راه تحــول آن گذاشــته شــده همچنــان بــه صــورت كليتگرايانــه عمــل میمنايــد .منونـهی ملــت كــرد از ايــن لحــاظ منحــر بــه
فــرد و ويــژه اســت .تكــن و يگانــه بــودن ملــت كــرد از لحــاظ بطنیبــودن نظــام امينــی همـزاد بــا هســتیاش را نبايــد يــك مقولـهی
ســاده تصــور كــرد .كافــی اســت كــه نگاهــی هــر چنــد گــذرا بــه متامــی تهاجمهــا ،تخريبــات و تجزيههــای صورتگرفتــه بــر جامعـهی
كــرد داشــته باشــيم تــا معلومــان شــود ايــن ســازوكارها هنــوز ســامل و بــدون خطــا عمــل میمناينــد .بــدون شــك ايــن همــه مرزبنــدی
جغرافيايــی ،عقيدتــی ،سياســی ،فرهنگــی ،هويتــی و حتــی مطالباتــی كمرتيــن خدشــه را بــه كليــت نظــام امينی آن تــا قرن حــارض وارد
ســاخته اســت .پارگیهــا ،بريدگیهــا و زدايشهــای صــورت گرفتــه بــر هســتی ملــت كــرد اگرچــه بعضــا زخمهايــی بــس عميــق
و مانــدگار بــه جــا گذاشــتهاند ،امــا هرگــز بــه عمــق ايــن نهادينگــی تاريخـیـ اجتامعــی دســت نيافتهانــد .دشــمنان ملــت كــرد بــه
ايجــاد همــه نــوع بیقـراری در ابعــاد شــخصيتی و اجتامعــی خلقــان دســت زدهانــد تــا شــاهد پرتشــدن و ازجاكندگــی آن باشــند.
هامنطــور كــه اشــاره شــد ،الزم اســت بــا توجــه بــه عمقيابــی و رونــد روبــه فزونــی حمــات وارده بــر ملــت كــرد نظــام دفــاع امينــی
آن نيــز تغيــر يابــد .ايــن ابرســازه يــا ابرنهــاد تاريخــی و اجتامعــی تــا بــه امــروز توامنندانــه پاســخگوی هجمههــای متفــاوت بــوده ،اين
امــر نبايــد مــا را از طيــف جديــد تهاجــات غافــل منايــد و بــه يــك نــوع بیخيالــی بيانجامــد .رهــر آپــو جلــد پنجــم از مجموعـهی
مانيفســت متــدن دمكراتيــك را "دفــاع از كردهــا ،خلقــی در چنــگال نسلكشــی فرهنگــی" نــام نهادنــد .رهــری در ايــن مجموعــه از
دفاعيــات بــه وضــوح از پايــان يــك دوران و ورود كردهــا بــه يــك دورهی تاريخــی جديــد و بــه جــایآوری ملزومــات ايــن دوره ســخن
بــه ميــان مـیآورد .دورانــی كــه نظــا م جهانــی شــديدترين حمــات دوران حياتش را جهــت به استثامركشــانيدن متامــی موجوديتهای
خــارج از ســلطهاش آغــاز منــوده و متامــی كاردهــای مجــرب و امكانــات انحصــاریاش را بــه منطقــه گســيل داشــته .بنابرايــن ســوال
مطروحــه ايــن خواهــد بــود كــه آيــا ملــت كــرد حــارض اســت نســبت بــه ادامـهی مســر و "مانــدن" گامهايــی اساســی بــردارد يــا خــر؟
ALTIRNATIV PJAK
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واژه يــا اصطــاح دفــاع ذاتــی مكــررا در دفاعيــات رهــری مــورد اســتفاده قـرار میگــرد .البتــه كــه اشــاره رهــر آپــو بــه يــك "جامعــه
در برابــر تهديــد" يــا "جامعـهی در خطــر" اســت .نابــودی از لحــاظ هســتی و موجوديــت يــا هــان فروپاشــی و زوال اجتامعی مدنظر
اســت .يعنــی اينكــه مــا تــا قــرن حــارض از پساندازهــا و اندوختههاميــان در متامــی عرصههــا و حوزههــا اســتفاده میكردهايــم .بــه
زبانــی ديگــر اشــارهی رهــر آپــو بــه خزانـهی تــه كشــيده و كفگــر بــه تــه ديــگ خــوردهی ملــت كــرد اســت ".چيــزی بـرای مــرف و
تغذيــه منانــده" .ايــن يــك لحظـهی حياتــی در تاريــخ ملــت كــرد اســت .يــا قربانــی بــودن ،پرتشــدن از شــهروندی جهــان( بــه معنــای
حضــور و قرارگــری در جهــان) و مرصفگراشــدن را میپذيــری يــا بــه يــك ملــت مولــد ،مبتكــر ،خــاق ،آفرينشگــر بــدل خواهــی
شــد .بــه ديگــر ســخن اگرچــه میتــوان در ســازه يــا ســاختامن خزانــه مامــن گرفــت ،امــا تهــی مانــدن آن در نهايــت بــه پايــان كار
خواهــد انجاميــد .بـرای مانــدن ،شــدن و بــودن بايــد جنبيــد و خالقيــت و توليــد پيشــه كــرد و خزانــه را دوبــاره انباشــت .مفهــوم دفــاع
ذاتــی تلنگــری بــه انســان كــرد اســت تــا متوجــه عمــق فاجعــه باشــد .رهــر آپــو ملــت كــرد را بــه برســاخت يــك مدرنيتــه دعــوت
میمنايــد .يعنــی فراخــوان رهــری بــه ادامـهی هــان رونــد حركتــی بــه بــرون از نظــم مســتقر اســت كــه در ابتــدای ايــن نوشــته بــه
آن اشــاره داشــتم .چـرا الزم اســت كــه كردهــا نســبت بــه برســاخت مدرنيتـ ه مختــص بــه خويــش اقــدام مناينــد؟ مــا بــه عنــوان خلــق
كــرد در كجــای مدرنيتـهی موجــود قـرار داريــم؟ بــدون شــك كردهــا در نظــام مدرنيتـ ه رسمايـهداری جايــی برايشــان در نظــر گرفتــه
نشــده و شــان و منزلتــی در انتظارشــان نيســت .ايــن ســاختارهای مينيــال ،كاركردزدايیشــده و مســتعمل نظــام كــه بــر تــن رنجــور و
ُمنگــول بــورژوازی بــه دوران نارســيد ه و رسهمبندیشــدهی(مونتاژ) كــرد زار میزنــد ،منايشــی مضحــك از بازگشــتی تاريخــي اســت.
بــا ايــن عريانــی و تهیدســتی مــا در درون مدرنيتـهی رسمايـهداری هضــم خواهيــم شــد .بـرای همــن ملــت كــرد مجبــور اســت بــا
بهرهمنــدی از حقيقــت اجتامعــی نســبت بــه برســاخت مدرنيتـهی خويــش اقــدام منايــد .امــا قبــل از هــر چيــز بايــد از لحــاظ دفاعــی
اســتقرار يابــد .چــون آنچــه در معــرض تهديــد قـرار دارد موجوديــت آن اســت .مجبوريــم بــا توجــه بــه خطـرات جديــد و همهجانبــه
كــه هســتیمان را هــدف قـرار داده بــه ســوی يــك نظــام دفاعــی بــا هــان كليــت گام برداريــم .بســر و زمينـهی تاريخــی و اجتامعــی
آن وجــود دارد و از هــان طـراوت و شــادابی برخــوردار اســت .امــا بايــد آن را ارتقــاء داده ســامانهی دفاعــی و امنيتــی مبتنــی بــر يــك
اسـراتژی كلــی را طراحــی و اجـرا منــود .هيــچ مدرنيتـهای برســاخته نخواهــد شــد مگــر اينكــه نظــام دفاعــی آن ه مراســتا و هـمارز
بــا آن بنيــان نهــاده شــود.
منظــورم از پيشــينههای مربــوط بــه هســتیيابی و تشــكليابی ،هــان بنيانهــای مســتحكم فرهنگ ـیـ اجتامعــی اســت .متامــی
ارزشهــا ،دســتاوردهای مــادی و معنــوی ،مديريتــی و عقيدتــی ،منــش و خلقيــات آزادیخواهانــه ،ظلمســتيز ،انســانمدارانه و هـزاران
ســال مقاومــت و ايســتار در برابــر متامــی ســاختارهای مركزگـرا و انحصارطلــب میباشــد .ايــن مــوارد بــه مــا هويتــی خــاص بخشــيده
كــه ملجــاء و پنــاه اســت .هــان ابرنهــادی كــه تاكنــون بــا حفــظ كليـ ِ
ـت خــود ،از گزنــد دشــمنان ملــت كــرد در امــان مانــده .امــا بـرای
حفــظ ايــن ِپــی و شــالودهی هستیســاز مجبوريــم كــه در دو بعــد شــخصيتی و اجتامعــی در راســتای نهادينگــی گامهــای اساســی
برداريــم .بــدون نهادينگــی امــكان اتخــاذ اسـراتژی ،برنامهريــزی و اجـرای تاكتيــك را نخواهيــم داشــت .يــك بــار ديگــر بــر ايــن امــر
تاكيــد میمنايــم كــه نــوع تهاجــات و تســليحات بــه كلــی فــرق كــرده ،الزم اســت كــه نظــام دفاعــی و مفصلبندیهــای آن دوبــاره
طراحــی شــوند .مفهــوم "جامع ـهی در مخاطــره" ،بحــث از ريــزش يــا فرســودگی و منــدرس شــدن برخــی يــا بعضــی از بافتهــا و
نارســايی ســاختاری نيســت .خطــری عمومــی و همهگــر اســت كــه الزمـهی گــذار از آن همــكاری و تــاش جمعــی و كلــی اســت .بيــان
ايــن مختــر بـرای ايــن بــود كــه بــه موضــوع توطئـهی بنياملللــی سال1377شمســی( )1999و تاثـرات آن بــر رشق كردســتان بپــردازم.
الزم اســت كــه برخــی از مســائل قبــل از ســال  77را بــا يــاد بياوريــم .بــا امضــای قطعنامـهی  598شــورای امنيت در ســال  1367هشــت
ســال جنــگ ميــان ايـران و عـراق بــه پايــان رســيد و در متامــی عرصههــای آوار و خرابــی بــه جــای گذاشــت .احـزاب رشق كردســتان
در آن زمــان كــه هــم در برابــر جمهــوری اســامی و هــم در برابــر همديگــر در حــال جنــگ بودنــد از ايــن صلــح رضبـهی ســنگينی
متحمــل شــدند .يــك ســال ديرتــر بعــد از متاركـهی جنــگ بــن دو كشــور ايـران و عـراق احـزاب رشق كردســتان هــم توانســتند بــه
مصالحــه دســتيابنــد و بــه جنــگ مشــمئزكنندهی برادركشــی پايــان دهنــد .يــك ســال بعــد از آن هــم كــه دكــر قاســملو به شــهادت
رســيدند .قبــل از آن هــم كــه حــزب دموكـرات دچــار انشــعاب شــده بــود .نظــام جمهــوری اســامی كــه بعــد از جنــگ و مــرگ خمينی
بــا گفتــان ســازندگی در پــی انسجامبخشــی و تقويــت نهادهايــش برآمــد .نظــام كــه خــود را رسبلنــد از مقابلــه بــا تهاجــم خارجــی
میديــد متــام توانــش را جهــت رسكــوب نريوهــای اپوزيســيون داخلــی بــه كار انداخــت .دوران ســياه هاشــمی رفســنجانی بـرای كردهــا
ارمغانــی جــز رسكــوب و غــارت و نفــی هويتــی و فرهنگــی در پــی نداشــت .هــر چنــد كــه برخــی از ناآگاهــان قبــل از مرگــش ســعی
بــر تاوانزدايــی از او را داشــتند .هرگــز كســی در كردســتان جنايتهــای او را فرامــوش نخواهــد كــرد و میداننــد كــه " خــون لختــه
هــم فريــاد رسخــی دارد" .بــدون شــك در ايــن ســالها فضــای سياســی ايـران پــر بــود از فريــاد " َهــل ِمــن مبــارز طلبيــدن" در داخــل
و خــارج .احـزاب رشق كردســتان هــم كــه بعــد از ســال  ،1992يعنــی پــس از گشــايش پارملــان جنــوب كردســتان ،بــه صــورت رســمی از
عمليــات مســلحانه در رشق كردســتان دســت كشــيدند و در كمپهایــی در كويــه و ســليامنيه مســتقر شــدند .مســتقر شــدن پايــگاه
انجرليــك در تركيــه و پيــاده شــدن برنامـهی چكــش تعــادل و بعــد از آن منطقـهی پــرواز ممنــوع در شــال عـراق در راســتای ايجــاد

13

يــك منطقـهی حائــل كــه قـرار بــود در آن پــروژهی كردســتان مينيــال و حداقلــی بــه اجـرا گذاشــته شــود؛ زنــگ
خطــر را بـرای متامــی احـزاب بخشهــای ديگــر كردســتان بــه صــدا درآورده بــود .چشمپوشــی از منافــع و مصالــح
ملــت كــرد در بخشهــای ديگــر بــه نفــع جنــوب كردســتان و دوگانـهی بارزانــی و طالبانــی میرفــت كــه بــه يــك
واقعيــت سياســی و اجتامعــی بــدل شــود .متاســفانه امــروزه بخشــی از احـزاب ،مصالــح و آينــدهی ملــت كــرد را
فــدی التـزام عملــی نســبت بــه حفــظ ايــن دســتاورد منودهانــد.
هــر چنــد كــه َجســتهگريخته فعاليتهــای در رشق كردســتان بــه صــورت محــدود و بــدون برنامــه و اسـراتژی
مشــخص انجــام میشــد و تــا ســالهای بعــد از  1371هــم تحــت عنــوان اعــام حضــور ادامــه پيــدا كــرد .امــا
در هــر صــورت ايــن مــوارد باعــث بــه وجــود آمــدن يــك خــاء سياســی در رشق كردســتان شــد .نظــام جمهــوری
اســامی كــه يــك دورهی تــرور و وحشــت را در داخــل و خــارج آغــاز منــوده بــود بـرای اينكــه خلقــان در رشق
كردســتان نتوانــد از فضــای بــه وجــود آمــده در پــی قيامهــای شــال و جنــوب كردســتان اســتفاده منايــد ،بــا
كمــك احـزاب جنــوب اقــدام بــه تــرور نزديــك بــه  600تــن از كادرهــای احـزاب رشق كردســتان منودنــد كــه تــوان
پيشــاهنگی و انجــام فعاليــت را در ايــن بخــش داشــتند .ايــن دوره از تراژيكتريــن دوران مبازراتــی خلقمــان
در رشق كردســتان اســت .رسمايههايــی بــس عظيــم و گرانبهــا بــه دســت تبهــكاران و مــزدوران داخلــی و نظــام
جمهــوری اســامی از ميــان رفــت .تشــكيل حكومــت مــروط در جنــوب كردســتان بــه بــای جــان احـزاب رشق
كردســتان مبــدل شــد .دولتهــای ايـران و تركيــه جهــت موافقــت بــا تشــكيل حكومــت كــردی در شــال عـراق
پيشرشطهايــی را لحــاظ گردانيدنــد .كــه مهمتريــ ن آنهــا صيانــت از مرزهــای دو كشــور توســط نريوهــای
جنــوب كردســتان بــود .حكومــت اقليــم بايــد جهــت كســب حاميــت ايـران و تركيــه مــواردی را متعهــد میشــد.
بنابرايــن احـزاب رشق كردســتان در يــك پروســه مجبــور شــدند كــه مناطــق مــرزی و مقرهــای خــود را بــه مقصــد
داخــل خــاك جنــوب كردســتان تــرك گفتــه و در آنجــا رحــل اقامــت بگزيننــد .بــدون شــك ايــن امــر بــدون
لحــاظ گردانيــدن خواســت خلقمــان در رشق كردســتان و بــه بهــای ايجــاد ركــود و ســكون
در رونــد مبارزاتــی آنــان صــورت گرفــت .رهــا منــودن خلــق و ميهندوســتان و مبــارزان در توطئــهی بنياملللــی اگرچــه روزی شــوم
شــهرها و روســتاهايی كــه نظــام جمهــوری اســامی روز بــه روز ســلطه و حاكميــت خــود را و داغــی ســنگني بــر پيكــرهی جامع ـهی
در آنهــا مســتحكمتر میمنــود ،جريــان بــازی را بــه نفــع نظــام رسكوبگــر اســامی تغيــر داد .كــرد باقــی گــذارد امــا بــرای رشق
بیدفــاع مانــدن جامعــه و از بــن رفــن ازرشهــا و دســتاوردهايی كــه بــا خــون جوانــان و كردســتان فصلــی نويــن از مبــارزه و
مــردم مبــارز بــه وجــود آمــده بــود ،روزهــای ناخوشــايندی رقــم زد .ظلمــی كــه در ايــن دوره تــاش ب ـراي رســيدن بــه آرمانهايــش را
توســط دولتهــای اســتعامرگر و همچنــن نريوهــای جنــوب كردســتان بــر خلقمــان در رشق رقــم زد .برخاســن از زيــر آوار شكســت،
رواداشــته شــده از حــد بــرون اســت .دوران بعــد از ســالهای  92ميــای را میتــوان دوران متريــن و مامرســت در مشــاركت سياســی
عمــل بــه تعهـ ِ
ـدات نريوهــای جنــوب دانســت .ايــن نريوهــا بـرای اثبــات عملگرایــی خــود در و اجتامعــی ،خودشناســی و گام نهــادن
زمينـهی تعهداتشــان همــه نــوع كاری را انجــام دادنــد .از حملــه بــه نريوهــای رشق كردســتان در راســتای هويــت ملــی و اقــدام بــه
و پ.ك.ك گرفتــه تــا جنــگ داخلــی همــه نــوع راهــكاری كــه بــه مبــارزات خلــق كــرد رضبــه
نهادينگــی و ســاختارمندی سياســی و
وارد منايــد را آزمودنــد .هــر آنچــه را كــه ســالها دشــمنان ملــت كــرد نتوانســته بودنــد بــا متــام
تســليحات و تــوان خــود بــه انجــام برســانند ،آنهــا در مدتــی كمــر از يــك دهــه بــه نحــو اجتامعــي را ميتــوان از برآيندهــاي
توطئـهی بنياملللــی و قيــام ســوم اســفند
احســن بــه انجــام رســانيدند.
در حالــی كــه در جنــوب كردســتان نريوهــای همســو بــا پــروژهی چارهيابــی مينيــا ِل دانســت.
مســئلهی كــرد جمــع شــده بودنــد .جنبــش آپويــی متــام نــروی خــود را جهــت پوشــش دادن
خ الءهــای بــه وجــود آمــده بــه كار بــرد .پ.ك.ك بــه عنــوان تنهــا نــروی ســازماندهی شــدهی مخالــف با پــروژهی
چارهيابــی نظــام جهانــی بــه يــاری خلقمــان در هــر چهــار بخــش كردســتان شــتافت .نبايــد ايــن نكتــه را فراموش
منــود كــه خلقمــان در متــام بخشهــا هيــچ متايــل و الفتــی بــا ايــن پــروژه نداشــته و نــدارد .متاســفانه در ايــن
مقطــع احــزاب رشق كردســتان بــا يــك حــس خودمنايندهپنــداری خلقمــان در رشق در مقــام تصميمگــری
نشســته و بــه جــای متامــی كســانی در مبــارزات حضــور داشــتند رای بــه راكــد كــردن مبــارزه دادنــد .مــا میدانيم
كــه ايــن اح ـزاب تحــت چــه فشــارهايی بــه ايــن كار تــن دادنــد ،ا ی كاش يــك بــار از ايــن الك دفاعــی بــرون
میآمدنــد و برخــی از واقعيــات را حداقــل ب ـرای تاريــخ هــم كــه شــده بــه زبــان میآوردنــد .تجديــد قــوای
جنبــش آپویــی بعــد از جنــگ ســال  92بــا نريوهــای جنــوب كردســتان و مشــاهده وضــع موجــود ايــن ســازمان را
بــر آن داشــت كــه بــا يــك اسـراتژی كالن و همهجانبــه بــه مقابلــه بــا ايــن وضــع بپــردازد .بـرای همــن در متامــی
عرصههــای داخلــی و خارجــی رشوع بــه فعاليــت گســرده بـرای نقشبــرآب ســاخنت پــروژهی نريوهــای جهانــی
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افزايــش اقبــال عمومــی بــه جنبــش آپویــی و مشــاركت جوانــان رشق كردســتان در پ.ك.ك و همچنــن انســجام يافــن جوانــان جنــوب
كردســتان كــه از بــه بنبســت رســيدن مبــارزات در ايــن بخــش بــه تنــگ آمــده بودنــد نويــد روزهــای پربــاری را مـیداد .هــم نريوهــای
جهانــی و هــم نريوهــای جنــوب از ايــن رشــد فزاينــدهی جنبشآپويــی بــه شــدت ناراحــت بودنــد و بــا همــكاری كشــورهای تركيــه و
ايـران و ناتــو سلســل ه حمالتــی را بـرای در تنگنــا قـرار دادن جنبــش بــه راه انداختنــد .يورشهــای مــداوم پــارت دموكـرات و ناتــو بــا
هامهنگــی كامــل صــورت میگرفــت .همچنــن نريوهــای گلوبــال كــه حاميــت بیدريــغ خــود را از ملیگرايــی ابتدايــی كردهــا ادامــه
میدادنــد ،از طريــق تركيــه و ناتــو بــه ســوريه فشــار میآوردنــد كــه رهــر آپــو را از خــاك خــود بــرون برانــد و از ايــن طريــق ســدی
در مقابــل رونــد روبــه رشــد جنبــش آپويــی قـرار دهنــد .جنبشآپويــی توانســته بــود متامــی توطئههــا عليــه خلــق كــرد را در طــول
دهـهی نــود ميــادی خنثــی منــوده و رضبــات ســنگينی را بــر پيكــرهی نظــام جهانــی كــه خواســتار نابــودی خلــق كــرد بــود ،وارد ســازد.
بعــد از پيــان واشــنگنت در  1398/9/17در بــن احـزاب جنــوب كردســتان نظــام جهانــی تالشــش را بـرای جلوگــری از نفوذ بيــش از حد
پ.ك.ك بــا كمــك ايــن احـزاب شــدت بخشــيد .برخــی از مفــاد ايــن پيــان به مســئله مقابلــه و دشــمنی بــا پ.ك.ك و همــكاری احزاب
جنــوب بــا جنبــش آپويــی اختصــاص يافتــه اســت .رهــر آپــو كــه همــواره خواســتار حــل مســاملتآميز و دموكراتيــك مســئله كــرد بــوده
بـرای بــار ســوم در ســال  98آتشبســی يكجانبــه را اعــام منــود .نريوهــای ســلطهی جهانــی و منطقـهای از تاثـرات جنبــش آپويــی كــه
باعــث بــه وجــود آمــدن شــخصيت كــرد آزاد و خودمديــر میشــد و او را از وابســتگی میرهانيــد ،نگـران بودنــد .زيـرا در ايــن صــورت
كردهــا وارد فــاز عامليــت سياســی شــده و از مانــدن بــه حالــت يــك كارت فشــار و چــاق دســت خــارج میشــدند.
بــدون شــك رسمايـهداری جهانــی و نريوهــای اســتعامرگر كردســتان خصوصــا تركيــه و ملیگرايــی ابتدائــی از ايــن وضــع به شــدت نگران
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منــود .الزم اســت ايــن دوره بــه صــورت مصــاف دو نــروی موافــق و مخالــف چارهيابــی مينیــال مســئلهی كــرد درك مناييــم .در يــك
ســوی ايــن جبهــه ،دوگانـهی بازرانــی و طالبانــی و اقــار آنهــا در ســاير بخشهــا و همچنــن احـزاب مجبــو ر شــد ه و بــه دامافتــادهی
رشق كردســتان قـرار داشــتند و در ســوی ديگــر جنبــش آپويــی و خلقمــان كــه تهديــد را بــا متــام وجــود حــس كــرده بــود و خصوصــا
در رشق(رۆژهــەاڵت) بیپنــاه و تنهــا در مقابــل دشــمن رهــا شــده بــود ،قـرار میگرفتنــد .بـرای درك بهــر ايــن نكتــه و اثبــات اينكــه
پ.ك.ك بــا اسـراتژیای همهجانبــه پــا بــه عرصــه گذاشــت بهــر اســت اشــارهای بــه برخــی از دســتاوردها و پروژههــا داشــته باشــم .از
آن جملــه میتــوان بــه تشــكيل كنگــرهی ملــی كــرد خــارج از ميهــن( )PKDWكــه بعدهــا در ســال  99ميــادی بــه ك.ن.ك تغيــر نــام
داد ،جهــت ايجــاد يــك مصــدر سياســی و ديپلامتيــك و بــه وجــود آوردن تــوان همافزايــی و همكنشــی در ميــان نريوهــای كردســتان
و ايجــاد هامهنگــی و كارايــی و اثربخشــی بيشــر؛ پيوســن جوانــان و نريوهــای مخالــف و رسخــورده از شكســت احـزاب كالســيك چپ
و جبهـهی رئالسوسياليســم بــه جنبشآپويــی از متــام بخشهــا و حتــی ملتهــای ديگــر خاورميانــه ،ايجــاد يــك ارتــش گرياليــی بــه
صــورت ارتشــی ملــی ب ـرای دفــاع از خلقــان در هــر چهــار بخــش كــه بــا حمــات نظــام جهانــی و نريوهــای ســلطهگر منطق ـهای
روبـهرو مانــده بودنــد و بــرآورده منــودن تقاضاهــا و انتظــارات جوانــان تــازه ملحــق شــده ،همچنــن تاســيس تلويزيــون و رســانهی ملی
در ســال  95ميــادی جهــت مقابلــه بــا جنــگ رســانهای و پوشـشدهی متامــی مناطــق و جوامــع كــرد و آغــاز يــك دورهی روشــنگری و
ت جمعــی در ميــان كردهــا .كــه ايــن مــورد آخــر بــه تنهايــی يــك انقــاب
آمــوزش جهــت مقابلــه بــا تهديــدات موجــود و ايجــاد عامليـ 
فرهنگــی و هويتــی را ســاماندهی منــود.
متامــی ايــن مــوارد باعــث شــد كــه انــس و الفتــی جــدی بــن جنبــش آپويــی و خلقمــان خصوصــا در رشق كردســتان بــه وجــود
آيــد .متاســفانه برخــی ناآگاهانــه و برخــی نيــز عامدانــه ايــن مســائل را نديــده و همــه چيــز را در قالــب يــك امــر تصادفــی بررســی
میمناينــد .البتــه بـرای كســانی كــه از اسـراتژی ،تاكتيــك و رهربيــت در كردســتان خــری ندارنــد امــری عــادی اســت .امــا بايــد اذعــان
دارم كــه كردهــا بــا تاســيس پ.ك.ك وارد فــاز علمــی مبــارزه شــده و موفــق بــه تدويــن برنامــه و اسـراتژی بلندمــدت شــدند .نگاههــای
كليتگرايانـهی جنبــشآپويــی بــه مســئلهی كــرد و تــاش بـرای ايجــاد ســاختارهای دفاعــی و امينــی بـرای صيانــت از دســتاوردها در
ايــن دوره بــه وضــوح قابــل مشــاهده اســت .پ.ك.ك بــه خوبــی ايــن موضــوع را درك كــرده بــود كــه نظــام دفاعــی كردهــا در قالــب
يــك كليــت عمــل میمنايــد و بايــد بـرای رهایــی از بحـران موجــود هــم نســبت بــه تجديــد ســاختار آن اقــدام منــود .متامــی تالشهــای
جنبــشآپويــی بـرای برســاخت ايــن نظــام دفاعــی بــود .در حالــی كــه نريوهــای جنــوب كردســتان مشــغول تسويهحســابهای داخلــی
و كشتوكشــتار همديگــر در ســال  1996بــوده و وقاحــت را بــه منتهــی درجـهاش رســانده بودنــد .همچنــن نريوهــای اتحاديــه ميهنــی
بـرای خوشخدمتــی و كســب پشــتيبانی از ايـران در جنــگ داخلــی بــا حملـهی نريوهــای ايـران بــه كمــپ نريوهــای حــزب دموكـرات
كردســتان موافقــت منودنــد و رســوايی  31آگوســت هــم منــك بــر زخــم كردهــا میپاشــيد ،جنبشآپويــی متامــی تــاش و امكانــات خــود
را جهــت جلوگــری از كريــه و بدمنظــر شــدن چهــرهی كــرد در جهــان بــه كار گرفتــه بــود .هــر آنچــه كــه جنــش آپويــی در توان داشــت
را در طبــق اخــاص گذاشــته و بــه پيشــگاه ملــت كــرد تقديــم منــود .در حالــی كــه نريوهــای پاســدار صلــح در ميــان نريوهــای اتحاديــه
ميهنــی و پــارت دموك ـرات حائــل بودنــد ،جنبــش آپويــی در حــال برداشــن مرزهــای ذهنيتــی و جغرافيــای كردســتان بــود و تــاش
میكــرد كــه اتحــاد ملــی را بــه وجــود بيــاورد .در ايــن ميــان احـزاب رشق كردســتان هــم در يــك مفعوليــت سياســی بــه رس میبردنــد.
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بودنــد .ايــن امــر همـهی ايــن نريوهــا را بــه يــك جبهــه م یرانــد .از ســال  95و  96تــا ســال  99كــه رهــر آپــو در جريــان يــك توطئــه
ش آپویــی كمكــم وارد دانشــگاهها و محافــل
دســتگري شــدند ،تفكــر مــدرن تحــزب و ســازماندهی از طريــق كتــب و مطبوعــات جنبـ 
روشــنفكری و سياســی رشق كردســتان شــده بــود .ايــن تفكـرات بـرای جوانــان رشق كردســتان كــه بــه دنبال يــك مدل سياســی جايگزين
بـرای ملیگرايــی ابتدايــی كــرد بودنــد ،نويــد دوران جديــدی بودنــد .بســياری از ســازماندهیهای صــورت گرفتــه در رشق كردســتان در
ايــن دوران بــه صــورت خودانگيختــه و بومــی صــورت گرفــت .جوانــان بــه تفكـرات رهــر آپــو بــه صــورت يــك رسچشــمهی حياتبخش
و يــك فرصــت بـرای برخاســن از زيــر آوارهــای شكســت سياســی ســالهای بعــد از جنــگ ايـران و عـراق مینگريســتند .الزم اســت
بــه ايــن نكتــه دقــت شــود كــه بيشــرين تاثــر را از تفكـرات رهــری جريانــات دانشــجويی ،روشــنفكران ،دسـتاندركاران فعاليتهــای
فرهنگــی ،زنــان و جوانــان پذيرفتنــد .يعنــی برخــاف آنچــه تبليــغ میشــود و برخــی از افـراد مدعــی آن هســتند ،در بنيــان گرايشــات
خلقــان در رشق كردســتان بــه پ.ك.ك يــك عقالنيــت سياســی و فرهنگــی و يــك خــرد جســتجوگر و حقيقتخــواه پنهــان اســت.
ايــن طيفهــا بودنــد كــه ســكون و ركــود سياســی را قبــول نداشــتند و بــه دنبــال فرصتــی بـرای رخوتزدايــی از فضــای سياســی رشق
كردســتان میگشــتند .الزم اســت كــه نــروی تحولخــواه و جســتجوگر خلــق كــرد در رشق کردســتان ديــده شــود .انــكار ايــن موضــوع
انــكار ســوژگی و عامليــت خلــق اســت .ســنگينی تفكـرات ناسيوناليســتی متكــی بــر ملیگرايــی ابتدائــی بــر اذهــان مــردم كــرد در آن
دوران ،جامعــه را بــه ســوی جزمانديشــی و نوعــی از سلفيســم حزبــی ســوق داده بــود .تــوان آفرينــش خلقــان در رشق كردســتان
را بــه قهقـرا كشــانده و مســئلهی مبــارزه بـرای آزادی را لــوث كــرده بودنــد .آشــنايی بــا جنبــش آپويــی بازگشــايی درهــای خالقيــت و
نــوآوری و آفرينــش بــود بــه روی خلقــان .جامعــه در نبــود خالقيــت و نــوآوری بــه ســوی هجــو و ابتــذال سياســی و اجتامعــی روی
آورده بــود و جمهــوری اســامی بــه ايــن وضــع اســفبار دامــن مـیزد .مصــداق ايــن گفتــه بــود "چــون در خالقيت بســته شــود الجــرم در
هجــو گشــوده میشــود" .دورانــی بــود كــه جامعــه بـرای رهايــی از فشــارهای روانــی و اجتامعــی بعــد از شكســت سياســی ملیگرايــی
ابتدائــی در رشق بــه طنــز و جوكســازی رویآورده بــود و نظــام جمهــوری اســامی نهايــت بهرهبــرداری را از ايــن وضــع میمنــود.
جامعــه قطبیســازی شــده و فاناتيســم حزبــی راه بــر هرگونــه گــذار میبســت.
امــا اسـراتژی جنبــش آپويــی در رشق موفــق از آب درآمــد و جريانــی از فعاليتهــای فرهنگــی و هــری اجتامعمحــور ،خارج از ســاختار
حزبــی متــداول بــه راه افتــاد .بــر ايــن بــاورم كــه تفكـرات آپويــی بــار ديگر خلــق كــرد را در رشق كردســتان بــه درون جهــا ن فرهنگیاش
پرتــاب كــرد .جامعــه را واداشــت كــه در عرصـهی خــودـ بــودن گام بــردارد و يــك بــار ديگــر خــود را از نــو بازشناســد .جالــب توجه اســت
كــه متامــی ايــن تحــوالت را مــردم خــود مديريــت میمنودنــد و هيــچ گونــه ســاختار حزبــی جايگزينــی تــا دوران تاســيس حــزب حيــات
آزاد كردســتان در رشق وجــود نداشــت .كادرهــای آپويــی تنهــا نقــش پيشــاهنگی ،مشــاوره و همــكاری را داشــتند .بــه جـرات میتوانــم
ادعــا كنــم كــه تفكــر خودمديريتــی در ايــن برهــه بــه خوبــی در رشق كردســتان جــا افتــاد و ادامــه دارد .بـرای كســانی كــه عالقهمنــد
بــه مطالعــات اجتامعــی و تاريخــی هســتند توصيــه میمنايــم كــه تنوعــات فعاليتــی و فرهنگــی بــه وجــود آمــده در ايــن دوران را يــك
بــار ديگــر مــورد مداقــه قـرار دهنــد تــا متوجــه ايــن بيــداری شــوند .تنهــا گروههــای رقــص و موزيــك كــه از كرماشــان تــا ماكــو تشــكيل
شــده بودنــد و نرشيــات دانشــگاهی را اگــر از نظــر بگذرانيــد متوجــه طـراوت سياســی و اجتامعــی خواهيــد شــد .خلقمــان در رشق
همـراه بــا جنبــش آپويــی بــه خوبــی بــه مفهــوم جامعــهی در مخاطــره واقــف شــد .نــروی كليتگرايانـهی دفاعــی و امينــی را دوبــاره
بيــدار منــود و تــوان خــودـ دفاعــی جامعــه از لحــاظ فرهنگــی را ســازماندهی كــرد .از همــه مهمتــر تــوان نهادينگــی را در ميــان جامعــه
بــه شــدت تقويــت منــود .جامعــه بــه ايــن درك نائــل آمــد كــه بايــد خــود از دســتاوردهايش دفــاع منايــد و انتظــار تنهــا ره بــه بيهودگــی
میبــرد .فربهگــی بيــش از حــد ســاختار حزبــی در رشق كردســتان كامــا جامعــه مدنــی را بــه عقــب رانــده و آن را از جريــان مبــارزه
كنــار گذاشــته بــود .احـزاب در رشق كردســتان بــا بــه فراموشــی ســپردن جامعــه مدنــی بــه مثابــه يــك شــبهدولت عمــل میكردنــد .امــا
تفكـرات رهــری بــا محوريــت قـرار دادن تنوعــات اجتامعــی آنهــا را در زيــر ســقفسياســی مشــرك ملت كــرد گرد هــم مـیآورد و نه
ســقف كوتــاه فاناتيســم حزبــی .جامعــه را میشــد مشــاهده كــرد كــه قيــود دسـتوپاگري احـزاب را بــه كنــاری نهــاده بــود و در فضــای
هويــت ملــی نفــس میكشــيد .يــك نكتــه را نبايــد فرامــوش كــرد كــه تــا بــه آن زمــان هيــچ ســازمان و تفكــری در كردســتان نتوانســته
بــود متامــی تنوعــات موجــود در جامعـهی كــرد را مخاطــب قـرار داده و بـرای جملگــی آنهــا برنامـهی مــدون داشــته باشــد .ايــن تــوان
شــموليت و دربرگريندگــی متامــی رشق كردســتان و حتــی ايـران را جــذب میمنــود .چيــزی كــه پیــش از آن نــه تنهــا وجــود نداشــت ،بلكه
هــم احـزاب رشق كردســتان و هــم جمهــوری اســامی و هــم نريوهــای جنــوب نســبت بــه قطببنــدی جامعــه اقــدام كــرده بودنــد.
تعجبــی نــدارد كــه خلــق از جنبــش آپويــی اســتقبال كــرده و رويكــردی مثبــت نســبت بــه آن داشــته باشــد.
توطئ ـهی بنياملللــی در روز  26بهمــن  1377بــه وقــوع پيوســت .رهــر خلقهــای خاورميانــه طــی يــك توطئ ـهی بنياملللــی در كنيــا
دســتگري و بــه تركيــه تحويــل و جنــگ جهانــی ســوم كليــد زده شــد .البتــه كه رهــری قبــل از دســتگريی در رشق كردســتان و بــا توجه به
كارهــا و فعاليتهايــی كــه از آن بحــث بــه ميــان آمــد شــخصيتی شــناخته شــده و رهــری ملــی محســوب میگشــت .همرنــگ بــودن
و همآوايــی جنبــش بــا مــردم رشق كردســتان تــوان درك ميـزان پيرشفــت و تاثريگــذاری را از نظــام جمهــوری اســامی و ســاير قدرتهــا
گرفتــه بــود .بنابرايــن بعــد از دســتگريی رهــر خلــق كــرد و آگاهــی مــردم از ايــن موضــوع بــه يكبــاره و درهمســويی با ســاير بخشهای
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توطئهــی بنياملللــی اگرچــه روز شــوم و داغــی ســنگني بــر پيكــرهی جامعـهی كــرد باقــی گــذارد امــا بـرای رشق كردســتان فصلــی
نويــن از مبــارزه و تــاش بـرای رســيدن بــه آرمانهايــش را رقــم زد .برخاســن از زيــر آوار شكســت ،متريــن و مامرســت در مشــاركت
سياســی و اجتامعــی ،خودشناســی و گام نهــادن در راســتای هويــت ملــی و اقــدام بــه نهادينگــی و ســاختارمندی سياســی و
اجتامعــی را میتــوان از برآيندهــای توطئـهی بنياملللــی و قيــام ســوم اســفند دانســت .قبــول رهــر آپــو بــه عنــوان ارادهی سياســی
و مخاطــب مســئلهی كــرد صيانــت و حاميــت واقعــی مردمــی بــود كــه بــا تفكـرات ايشــان برگــی تــازه در مبارزاتشــان ورق زدنــد.
پيوســن خيــل عظيــم جوانــان رشق بــه پ.ك.ك و لربيــز شــدن كوهســتانهای قنديــل از نريوهايــی كــه میخواســتند بــه ارتــش
ملــی كردســتان ملحــق شــوند ،متامــی معــادالت سياســی دشــمنان را برهــم زد .جامعـهی رشق كردســتان در حــال دگرديســی بــود.
بــه شــدت بــه دنبــال ســاختاری جايگزيــن میگشــت تــا روح ملــی بــه وجــود آمــده در ســوم اســفند را در آن حلــول داده و گام
بــه ســوی نهادينگــی بــردارد .بـرای همــن در دوران بعــد شــاهد ايجــاد " اتــاق مديريــت رشق" بوديــم كــه از ســوی جنبــش آپويــی
جهــت پاســخگويی و مديريــت مطالبــات خلقــان در رشق كردســتان تاســيس شــد .بــا پيــام رهــر آپــو در ســال  2000مبنــی بــر
تاســيس حــزب بـرای بخشهــای كردســتان ،بــه ســوی كنفرانــس خاورميانــه گام برداشــته شــد .كــه در آن تصميــم گرفته شــد تــا برای
هــر بخــش حزبــی سياســی تشــكيل شــود .همــن امــر در نهايــت بــه برقـراری قـرارگاه رشق و كمــپ قــرهداغ انجاميــد و رشوعــی
شــد بـرای ســازماندهیهای رشق كردســتان .هــر چنــد كــه اتحاديــه ميهنــی ســعی منــود بــا حملــه بــه قنديــل و قــرهداغ از پيرشفــت
جنبــش آپويــی و گســرش روبــه رشق آن جلوگــری منايــد امــا در نهايــت رونــد نهادينگــی جنبــش در رشق كردســتان به مثر نشســت
و بــا ابتكارعمــل و تالشهــای مردمــی و مشــاركت فعاالنــه خلقــی در ســال  2004حــزب حيــات آزاد كردســتان تاســيس شــد.
مبارزاتــی كــه تاكنــون بــا جانفشــانی و حاميــت مردمــی و ســازماندهی مــدرن ادامــه دارد.
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كردســتان خلقــان در رشق كردســتان بــه پاخواســت .نريوهــای جهانــی چنــان وامنــود كــرده بودنــد كــه بعــد از دســتگريی رهــر آپو،
آخريــن قيــام ملــی كردهــا نيــز در هــم شكســته و نابــود خواهــد شــد .امــا حاميــت و پشــتيبانی از رهــر آپــو جهــان را در بهــت
و حــرت فــرو بــرد .بــدون شــك خلقــان در رشق ايــن توطئــه را حملــه بــه اراده و كرامــت و شــان خــود میدانســت .تهاجمــی
عليــه اميــد و آرمانهــا و رسچشــمهی حياتــش قلمــداد میكــرد .برخــاف آنچــه كــه گفتــه میشــود خلــق برخــوردی عاطفــی و
هيجانــی داشــته ،بــا توجــه بــه پيشــينهی مــورد بحــث در ايــن نوشــتار حضــور همهجانبـهی عقالنيــت سياســی و تفكــر ِعلّــی را در
ايــن قيــام مشــاهده میمناييــم .ضمــن احـرام بــه عواطــف پــاك و خالصانـهی خلقــان در رشق كردســتان ،معتقــدم تصــوری مبنــی
بــر عاطفــی بــودن ايــن جريــان انــكار خــرد جمعــی و عقالنيــت سياســی بــوده و تــوان درك و شــعور سياســی مــردم اســت .هر چند
بايــد اضافــه منايــم كــه جنبشآپويــی در شــكلدهی و سياسـیمنودن عواطــف خلــق كــرد و نحوهــی بــروز درســت ايــن عواطــف
هــم بــه جــد تــاش منــوده و موثــر بــوده اســت .بــدون شــك دود خامســوزی عواطــف تنهــا بــه چشــم جامعــه مـیرود و امــروزه
تنهــا در جنبــش آپويــی اســت كــه بــر سياســیمنــودن عواطــف ،تربيــت و بلــوغ عاطفــی كار صــورت میگــرد تــا انســان كــرد كمــر
در دام جنــگ ويــژهی دشــمن گرفتــار آيــد .بــه هــر حــال قيــام ســوم اســفند در رشق كردســتان بـرای حاميــت از رهــر خلــق كــرد
وســيعتر و همهگريتــر از آنــی اســت كــه بتــوان آن را بــه عاطفــه محــدود دانســت .از ايــام تــا ماكــو همســو بــا متــام بخشهــا
و اروپــا همــه در تجربـهی باهمبودنــی ملــی در خيابــان ســهيم شــدند .بــه راســتی میتــوان ســوم اســفند را بازگشــت سياســت
خيابــان و مشــاركت سياســی قلمــداد منــود .ســوم اســفند همزمــان پيــام مهــم ديگــری هــم در بطــن خــود دارد .آن هــم پيامــی بــود
بــه طرفــداران ناسيوناليســم ايرانــی و باســتانگرايان و مناديــان پروژهــی دولـتـ ملــت در ايـران ،زيـرا ســوم اســفند روز كودتــای
رضاخــان و رســيدن او بــه وزارت دفــاع و خيــز او ب ـرای رســيدن بــه قــدرت ،رسكــوب هويتهــا و بنيانگــذاری دول ـتـ ملــت در
ايـران میباشــد .پيامــی بــا ايــن مضمــون پــروژهی رسكــوب و انــكار هويــت هرگــز در ايـران بــه موفقيــت دســت نيافتــه و نخواهــد
يافــت و مقاومــت در برابــر پــروژهی دول ـتـ ملــت همچنــان نريومندانــه پيــش م ـیرود .تجلــی ارادهی سياســی و موضعگــری
خلقمــان در رشق كردســتان در ســوم اســفند حكايــت از بلــوغ سياســی و وجــود هــان مكانيزمهــای دفاعــی و امينــی كليتگرايانه
دارد كــه خــط بطالنــی بــود بــر انديشـههای رشقمحورانـهی برخــی از احـزاب كــه متاســفانه هنــوز هــم بــر آن ارصار میورزنــد.
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خلــق کــرد در منطقــه همــواره از عنــارص اساســی فرهنگ ـیـ اجتامعــی و در مقاطعــی نیــز از فاکتورهــای مهــم قــدرت و مدیریــت
بــوده و بــه پشــتوانه ایــن پیشــینهی فرهنگـ یـ اجتامعــی نیــز توانســته تــا روزگار امــروز بــه موجودیــت خویــش ادامــه دهــد .هرچنــد
کردهــا در گفتامنهــای رســمی حاکــم منطقـهای و جهانــی از جــای چندانــی برخــوردار نبــوده و دچــار انــواع انکارهــا گشــته و نادیــده
انگاشــته شــدهاند ،امــا بــه اقتضــای ماهیــت نیروهــای اجتامع ـیـ فرهنگــی ،بــار دیگــر رس بــرآورده و در جهــان مطــرح گشــتهاند.
چهارصــد و انــدی ســال قبــل (بــا پیــان قــر شــیرین) کردهــا بیــن دو امپراطــوری تقســیم شــده و بدینگونــه اولیــن پایههــای انــکار
آنــان بهعنــوان موجودیتــی فرهنگـیـاجتامعــی شــکل گرفــت .از آن دوران بــه بعــد ایــن زمینــه بهوجــود آمــد کــه کردهــا بهعنــوان
«بخــش»ی از اج ـزای جداگانــه ارزیابــی گردنــد .هرچنــد کردهــا در درون ایــن دو جــزء یعنــی امپراطــوری عثامنــی و صفــوی دارای
کنشهــای مختلــف اجتامعـیـ فرهنگـیـ مذهبــی و ملــی بودهانــد ،امــا دیگــر عمــا و علنــا زمینـهی کنــش بهعنــوان یــک کل واحــد
را بهصــورت بایــد و شــاید نداشــتند .چندیــن ســده بدینگونــه ادامــه یافتــه و در دورانــی کــه تحــوالت جهانــی بــر امپراطــوری عثامنــی
فشــار آورد و ایــن ســاختار کهــن قــادر بــه رویارویــی بــا واقعیــت نویــن جهانــی بعــد از انقــاب صنعتــی نگشــت ،جهــت ج ـران
عقبماندگــی خویــش آغــاز بــه بهرهکشــی از ســاختارهای درونــی امپراطــوری منــود کــه یکــی از آنــان جامع ـهی کــردی موجــود در
مرزهــای آن بــود .کردهــا در برابــر ایــن امــر مقاومتهایــی کــرده و کنشهایــی را صــورت دادنــد .هرچنــد ایــن کنشهــا همگــی
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«مقاومت»هایــی بودنــد در برابــر تضعیــف هویــت جامع ـهی کــردی ،امــا در ادبیــات رســمی حاکــم و بهصــورت نادرســت در ادبیـ ِ
ـات
خــود خلــق کــرد نیــز «شــورش» نامیــده شــدند .بــا فروپاشــی امپراطــوری عثامنــی و برقـراری نظــام جدیــد مرزبنــدی در خاورمیانــه ،کردهــا
دچــار چنــد تقســیم دیگــر شــده و جامعـهی کــرد بــه چنــد جــزء از هــم گســیخته مبــدل شــدند .ایــن امــر ســبب شــد تــا جامعـهی کــردی
هرچــه بیشــر تحــت فشــار قـرار گرفتــه و بــا شــکل گرفــن دولـتـ ملتهــای نویــن کــه بــه اقتضــای رسشــت دولـتـ ملتهــا رنگهــا،
تنوعــات و کرثتهــا را برنتابیــده و در پــی هرچــه بیشــر یکــی کــردن جغرافیــا ،فرهنــگ و تاریــخ و متامــی پدیدههــا بودنــد ،جامعـهی کــرد
نیــز بــا نابــودی و آسیمیالســیون و اضمحاللــی مضاعــف رو در رو گــردد .مقاومتهــا و واکنشهــای ملــی و اتنیکــی کردهــا هیچــگاه بــه
خاموشــی نگراییــد و گاه و بیــگاه تــا مــرز ایجــاد تغییـرات بنیادیــن در منطقــه نیــز پیــش رفــت امــا در نتیجـهی تعمیــق نظام دولـتـ ملت
و تــوازن قــوای جهانــی در ســدهی بیســتم کردهــا بــا چنــد نسلکشــی کــه بــر روی آنــان اجـرا گردیــده بــود تــا مــرز نابــودی پیش رفتنــد .در
ایــن مرحلــه بــود کــه نیــرو و ســنت اجتامعــی و فرهنگــی کــردی بارهــا تقــا منــود و کنشهــای متفاوتــی را رقــم زد ،امــا کمــر زمانــی ایــن
کنشهــا منجــر بــه تغییــر ســمت و ســوی رونــد مذکــور گردیدنــد .جنبــش آزادیخواهــی کردســتان به پیشــاهنگی حــزب کارگران کردســتان
 PKKدر شــال کردســتان بــا بهرهگیــری از تجربیــات و آزمونهــای تاریخــی کردســتان و جهــان و بــا الهــام از مبــارزات چپگرایان ـهی
جهانــی و مبــارزات ملــی کردهــا توانســت مرحلـهی جدیــدی از کنــش جامعـهی کــرد در راســتای آزادیخواهــی و هویتطلبــی و حفاظــت
از موجودیــت خویــش را رقــم زنــد.
در نتیجـهی ایــن مبــارزه در شــال کردســتان ،روح و روحیـهای مجــدد بــه کالبــد جامعــه کــردی دمیــده شــده ،کردهــا شــاهد رســتاخیزی در
جامعـهی خویــش گردیــده و تــا مــرز رســیدن بــه حقــوق خویــش گام برداشــتند و تنهــا بــا دخالــت نیروهــای جهانــی بــه نفــع دولــت حاکم
ترکیــه ایــن رونــد بــا موانعــی روبــرو گردیــد .در واقــع جنبــش آزادخواهــی خلــق کــرد در شــال کردســتان بــا نظــام جهانــی بــه مقابلــه
برخاســت .منــاد نظامــی ایــن نظــم جهانــی نیــروی ناتــو بــود و جنبــش آزادیخواهــی کردهــا یک جنــگ و مقابلــه متامعیــار بــا دومین عضو
ایــن ســازمان جهانــی و تشــکیالت مخفــی و ویــژه آن بنــام «گالدیــو» پرداخــت .اینکــه ترکیــه را تنهــا فاکتــور جنــگ بــا کردهــا و مســئول
جنایــات صورتگرفتــه بنامیــم ،بــدون شــک یــک تحریــف و در بهرتیــن وضعیــت آن غفلــت و یــا خودفریبــی خواهــد بــود .ایــن موضوعــی
جداگانــه اســت کــه بایــد در مجالــی دیگــر بــدان پرداخــت.
جنبــش آزادیخواهــی کردســتان همچنیــن ســبب گردیــد تــا نیروهــای منطقـهای و جهانــی در تقابــل بــا آن و همچــون آلرتناتیو آن بــه یاری
بخــش دیگــری از کردســتان ،یعنــی جنــوب آن پرداختــه و بــه برقـراری نظامــی کــردی در ایــن بخــش از کردســتان یــاری رســانند .بدون شــک
تنهــا وجــود فاکتــور جنبــش آزادیخواهــی در شــال کردســتان ســبب شــد تــا دولــت ترکیــه بــه عنــوان مخالفتریــن و حتــی دشــمنترین
نیــرو در برابــر کردهــا ،نهتنهــا بــر شــکل گرفــن «حکومــت اقلیــم کردســتان» چشــم فــرو بنــدد ،بلکــه ایــن امــر تــا بدانجــا پیش رفــت که به
آن یــاری نیــز برســاند .البتــه کــه در جنــوب کردســتان نیــز کردهــا مبــارزهای طوالنــی و خونیــن در برابــر حکومتهای عـراق و بویــژه رژیم
بعــث صــورت داده و هزینـهی کالنــی داده بودنــد ،امــا بــدون در نظــر گرفــن فاکتــور جنبــش آزادیخواهــی کردهــا در شــال کردســتان ،به
هیــچ وجــه منیتــوان تشــکیل و پاگیــری حکومــت اقلیــم کردســتان را تصــور نیــز منــود .ایــن عامــل منطقـهای و حتــی جهانــی ســبب اصلــی
بــود تــا نــه تنهــا ترکیــه بلکــه نیروهــای جهانی نیــز در تقابــل با آن ســعی بر ایجــاد آلرتناتیــو و جایگزیــن آن در جنــوب کردســتان منودند که
ایــن نیــز موضوعــی جداگانــه اســت کــه بعنــوان وظیفـهای روشــنگرانه بیشــر بایــد بــا اســناد و ادلههــای تاریخــی بــه اثبــات آن پرداخت.
بــا تعمیــق بحـران در خاورمیانــه و آغــاز «بهــار خلقهــا» کــه بــاز هــم بــا دخالــت خارجــی ســعی منودنــد آن را بــا عنــوان «بهــار عربــی»
محــدود مناینــد و بــا رسبــرآوردن نیــروی مخــوف داعــش ،بــاری دیگــر نقــش جنبــش آزادیخواهــی کردهــا و بــه تبــع آن نقــش جامعــه و
فرهنــگ کــردی بــر رس زبانهــا افتــاد .در حالیکــه دولــت عـراق قــادر بــه مقاومــت در برابــر پیرشفــت داعــش نگردیــد و حکومــت اقلیــم
کردســتان میرفــت کــه از میــان برداشــته و نابــود شــود و در حالیکــه کــه داعــش بعــد از عـراق بــا پیرشفتــی عظیــم بخــش اعظمــی از
خــاک ســوریه را بــه تــرف خویــش درآورد ،جنبــش آزادیخواهــی کــردی بــا پیشــاهنگی نیــروی نظامــی خویــش یعنــی «یگانهــای دفــاع
خلــق»  YPGتوانســتند مقاومتــی بینظیــر در برابــر ایــن نیــروی تاریــک و دارای حامیــان بــزرگ انجــام داده و توجــه جهانیــان را به خویش
جلــب مناینــد .ایــن توجــه تــا جایــی پیــش رفــت کــه نیــروی ائتــاف بیناملللــی بــه یــاری آنــان شــتافته و اینگونــه «آغــاز پایــان داعــش» رقــم
زده شــد .جنــگ کوبانــی بــه منونــه و الگــوی بــزرگ مقاومتــی امروزیــن تبدیــل گردیــد و بعــد از پیــکاری ســنگین و جنگــی قــوی و بــا عــزم
و ارصار در برابــر داعــش تــا تــرف شــهر رقــا ،پایخــت داعــش پیــش رفتــه و ســال بعــد در شــهر «باغــوز» شکســت ســهمگین داعــش را
بـرای جهــان و انســانیت بــه ارمغــان آورد .در طــی همیــن دوران بــود کــه بــا توطئـهای بیناملللــی و بــا نقشـهای بــزرگ و همچــون ادامـهی
جنــگ در برابــر کردهــا در جنــوب کردســتان ،شــهر عفریــن مــورد حملـهای از طــرف ترکیــه قـرار گرفــت کــه بــه اقـرار همــگان از جنــگ
جهانــی دوم بدینســو جنگــی بــه ایــن وســعت و بزرگــی طراحــی و اجـرا نشــده بــود .ایــن واقعیـ ِ
ـت جهانــی منحــرف و دروغیــن و غــرق در
منافــع و بــا وجدانــی رسد و بـیروح بــود کــه جامعـهی رسزنــدهی کــردی بــا آن روبــرو میگردیــد .ایــن رویارویــی ،نــرد ،سیاســت و مبــارزه
و پیــکار تاکنــون ادامــه داشــته و هنــوز معلــوم نیســت کــه خواهــد توانســت بــه رسمنــزل مقصــود برســد یــا نــه! عــزم و اراده و دانــش و
تجربــه و آزمــون ایــن جنبــش پیــرو ،امیــد را زندهتــر کــرده و وجــود توازنــات بیناملللــی و بحـران ســاختارین جهانــی نیــز خطــر را مطــرح
نگــه داشــتهاند .در هیاهــوی بحرانــی اینچنیــن اســت کــه انقــاب روژآوا و شــال و رشق ســوریه بــه قــول «نــوام چامســکی» همچــون یــک
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«معجــزه» تاکنــون ایســتادگی منــوده و بــه پیــروی خویــش ادامــه میدهــد.
ایــن انقــاب بــه موضــوع بحثهــای بســیاری تبدیــل گشــته و مضمــون مقــاالت ،کتــب ،فیلمهــای مســتند و ســینامیی و اخیـرا یــک رسیــال
فرانســوی را نیــز تشــکیل داده اســت .مخالفتهایــی بــا آن صــورت گرفتــه و عمومــا از جوانــب مثبــت بررســی میگردند .هــر کســی از زاویهی
دیــد خویــش بــدان نگریســته و آن را از پنجــرهی خویــش تحلیــل میمنایــد .ایــن مقــاالت ،کتــب و فیلمهــا و نظـرات البتــه کــه هــر کــدام وجــه
نظــر نویســندگان و تدوینگـران و ســازندگان خویــش را بازتــاب میدهنــد ،امــا در ایــن مــورد کار کمــری از طــرف خــود کردهــا انجــام گرفتــه
اســت .گاه میبینیــم کــه ترجمـهی یــک مــورد از زبانــی اروپایــی بســیار مهمتــر از تحقیــق و نوشــن انگاشــته شــده و کردهایــی کــه خــود بایــد
اقــدام بــه تحقیــق و نوشــن و ارائــه و بازتــاب انقــاب خویــش مناینــد ،دســت بــه دامــن ترجمـهی نظـرات ســایرین میگردنــد .بــدون شــک
ترجمـهی نظـرات جهانــی کــه دههــا هـزار زن و مــرد جــوان کــرد در راه آن جــان خویــش را ایثــار منودنــد ،حائــز اهمیــت اســت؛ لیکــن ایــن امر
نبایــد بــه بهــای فراموشــی وظایــف خویــش از طــرف کردهــا انجــام بگیرد!
مهمتریــن مــوردی کــه در ایــن آثــار تهیــه شــده بــدان توجــه نگشــته و چــه ســهوا و چــه عمــدا بــدان پرداختــه نشــده ،ایــن اســت کــه ایــن
جامعـهی کــردی کــه در «چنــگال نسلکشــی فرهنگــی گرفتــار» آمــده و فاقــد کیانــی ملــی و نیرویــی حاکمیتــی اســت ،چگونــه توانســت از
میــان متامــی نیروهــای منطقــه بــه پیشــاهنگی ایــن امــر بپــردازد؟ چــه شــد ایــن کردهایــی کــه ترکهــا آنــان را «ترکهــای کوهــی» مینامیدند،
حاکــان ایرانــی حــق زندگــی مطابــق فرهنــگ و آداب و رســوم خویــش بـرای آنــان قائــل نگشــته و در حــد «مرزنشــینان غیــور»ی بــا آنــان
تعامــل میمناینــد کــه بایــد ســعی در هرچــه شــبیهتر شــدن بــه مرکــز بنامینــد ،بعثیهــا «انفــال» را بــر آنــان روا داشــته و تنهــا مــرگ و
گورهــای دســتهجمعی را حقشــان میدانســتند ،اینگونــه طالیـهدار مبــارزه بــا مخوفتریــن نیــروی دوران اخیــر تبدیــل گشــتند؟ چــه روی داد
کــه جامعـهای اینچنیــن گرفتــار در میــان مشــکالت عظیــم خویــش ،توانســت اینگونــه «ظهــور»ی روشــن در برابــر تاریکــی صــورت داده و بــه
الهــام جهانیــان تبدیــل گــردد و از هــر چهــار ســوی جهــان مبارزانــی جــوان جهــت مشــارکت در مبــارزهی آنــان عــازم کردســتان گردنــد؟ چگونــه
زنــان کــردی کــه آخونــدی قــرون وســطایی معتقــد اســت کــه «اجــازه ندارنــد در جامعـهی خویــش حــرف بزننــد ، »۱بــا هلهلههــای خویــش بــه
ســمبل مبــارزه تبدیــل گشــته و نشانشــان بــر بــازوی رسبــازان بزرگتریــن نیروهــای جهانــی درخشــید؟ آیــا نپرداخــن بــه ایــن ســؤاالت و موارد
طبیعــی اســت و حقیقتــا «فیلمســازان»« ،نویســندگان» و «محققــان»ی کــه آثــاری بوجــود میآورنــد ،آنچنــان عمــق فکــری ندارنــد کــه بــه
ایــن ســؤاالت بیندیشــند؟ یــا هنــوز هــم «انــکار»ی فرهنگــی و اجتامعــی و در چهــل ســال اخیــر انــکار سیاســی و نظامــی گریبانگیــر جامعـهی
کــردی اســت؟ احتــال دوم بــه واقعیــت نزدیکتــر اســت .محققانــی کــه فرســنگها طــی کــرده و بــه میــدان مبــارزهی کردهــا آمــده و مقالــه
و کتــاب مینویســند و فیلــم میســازند و نــام میســازند ،تــوان آن را دارنــد کــه عمیقتــر اندیشــیده و ریشـهایتر بــه ایــن رسزندگــی و عشــق
و تــوان و مبــارزه و عــزم و امیــد و فــداکاری بپردازنــد ،امــا ایــن امــر بــه کار صاحبــان نهادهــای آنــان و محافــل جهانــی نیامــده و آن را همســو
بــا منافــع خویــش منیداننــد .در جهانــی اینهمــه مــادی و غــرق در خردگرایــی محــض ،اگــر بــه گونـهای دیگــر بیندیشــیم ،یــا چیــزی از ایــن
جهــان منیدانیــم ،یــا بــه نوعــی عاشــق خودفریبــی بــه نفــع حاکامنــی هســتیم کــه هدفشــان فریــب اذهــان و تــداوم قــدرت و حاکمیــت
خویــش بــر آن میباشــد.
جامع ـهی کــردی بــه مــوازات ظلمهــا ،فشــارها ،قتلعامهــا و نسلکش ـیها و انــکاری کــه دچــارش بــود ،از دل خویــش نیرویــی را پدیــد
آورد کــه قــادر گشــت بــاری دیگــر بــه بیــان و منــاد و ســمبل تــوان فرهنــگ و ســنت آن تبدیــل گردیــده و نوعــی رســتاخیز فکــری را در میــان
کردهــا پدیــد آورد .شــاعر بــزرگ و نامــدار کــرد «احمــد خانــی» در منظومـهی مـهم و زیــن ،در بیتــی ،از بــه نوشــتار درنیامــدن فرهنگ و ســنت
جامع ـهی کــردی مینالــد و میگویــد:
بیمعرفتند ،بیاصل و بنیاد
		
تا دیگران نگویند که اکراد
۲
کردهایند که اینگونه بیحسابند
		
انواع ملل دارای کتابند
احمــد خانــی در منظومـهی مـهم و زیــن از کردهــا دعــوت منــود کــه ،هــم ســنت و فرهنــگ و مـرام و اعتقــادات خویــش را نوشــته و هــم در
راه آن بــه عمــل برخیزنــد ،در ایــن دعــوت پیشبینــی تغییــر اوضــاع قــدرت و لــزوم بوجــود آمــدن قــدرت و کیانــی یکپارچــه در آن بهوضــوح
حــس میشــود .چندیــن ســده بعــد ،جــواب ایــن دعــوت احمــد خانــی ،در جنبــش آزادیخــواه خلــق کــرد تبلــور یافــت .این تبلــور ،پشــت پرده
و پسزمینـهی مقاومــت کوبانــی ،جنــگ بــا داعــش و مبــارزهای بــود کــه جهانیــان را تحــت تأثیــر قـرار داد .جهانبینــی ،شــیوه و خطمشــی
جنبــش آزادیخــواه کــرد ســالها بــود کــه جامع ـهی کــرد را ب ـرای رویارویــی بــا چنیــن فجایعــی آمــاده میکــرد .شــیوهی معــارص و پویــای
مبــارزهی جنبــش آزادیخــواه کــرد بــا پتانســیل تاریخ ـیـ فرهنگــی جامع ـهی کــردی یکــی گشــت و در ســدهای کــه جوامــع منطقــه دچــار
اســتبداد و رژیمهایــی نامعــارص بودنــد ،ایــن خلــق کــرد بــود کــه منایندگــی آزادیخواهــی منطقــه را برعهــده گرفــت .علیرغــم اینکــه جنبــش
.۱آخونــدی در یــک برنامـهی یکــی از تلویزیونهــای ایـران از یــک فــرد کــرد کــه داشــت در مــورد حــرف زدن یــک زن کــرد در یــک مــورد حــرف مـیزد،
پرســید« :مگــر در میــان کردهــا زنــان میتواننــد حــرف هــم بزننــد؟!»
.۲بیتاصلی:

ALTIRNATIV PJAK

Da xelq nebêjitin ku Ekrad bê me’rifetin, bê esil û binyad
Enwa’ê milel xwedan kitêbin Kurmancî tenê di bê hesêbin
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آزادیخــواه کردســتان دارای منابــع و مرتیالهــای بســیار فراوانــی اســت تــا بــا بررســی آن بتــوان بــه واقعیــت
فکــریـ نظــری پشــتیبان آن پــی بــرد ،امــر بررســی و نــگاه بــه پارادایــم ایــن جنبــش بهصــورت عمــدی از ســوی
مخالفــان آن و ناآگاهانــه و ســهوا از طــرف طرفــداران آن صــورت منیگیــرد! هــدف ایــن مقــال بررســی کتابهــا و
مرتیالهــای اساســی و بنیادیــن جنبــش اســت ،یعنــی آثــار رهــر خلــق کــرد ،عبداللــه اوجــاالن!
جــای تأســف اســت کــه صدهــا جلــد آثــار مکتــوب و مســتند و نوشــتاری کســی کــه بیــش از بیســت ســال از
عمــرش را رصف مبــارزهی سیاسـیـ نظامــی کــرده و بیــش از بیســت ســال دیگر اســت که هــان مبــارزه را در یک
زنــدان انف ـرادی و بــا سیاســت و راه و روشــی بینظیــر پیــش میبــرد ،بهصــورت بایــد و شــاید شــناخته نشــده،
مــورد مطالعــه قـرار نگرفتــه و مــورد بحــث قـرار منیگیرنــد .طرفــداران جنبــش بــه اقتضــای واقعیــت اجتامعــی
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خویــش و وضعیتــی کــه در آن بــر میبرنــد ،در نبــود ســنت مطالعــه و تحقیــق و کار فکــری ،بــه اصــول کلــی
جنبــش و اخالقیــات و پراکتیکــی کــه خــود بــه چشــم دیدهانــد بســنده کــرده و از مطالعـهی عمیــق و بایســتهی
آثــار رهــری کــه بــدان اعتقــاد دارنــد ،بســیار بــه دور هســتند .مخالفــان جنبــش نیــز در نبــود ایــن ســنت نــزد
پیــروان جنبــش و نداشــن هــان ســنت نــزد خویــش ،از در تعصــب و یــا از کــوری ناشــی از منافع مــادی ،با هامن
رویــه و بــدون مطالعـهی آثــار ایشــان ،دســت بــه تبلیغــات و مخالفــت زده و بــا تعمیــق ایــن مخالفــت کورکورانه
تــا ســطح دشــمنی نیــز پیــش میرونــد« .محققــان»« ،نویســندگان»« ،منتقــدان» و در کل «روشــنفکران» کــرد و
غیرکــرد نیــز بــه اقتضــای «مســمومیت علمــی» و «نــگاه رشقشناســانه» اروپایــی موجــود در بطــن علومــی کــه با
آن پــرورش یافتهانــد ،توجــه چندانــی بــه ایــن آثــار نکردهانــد ،تــا جایــی کــه «تحقیقــی عمیــق!» را بــدون خوانــدن
آثــار زمینهســاز موضــوع تحقیــق خویــش انجــام میدهنــد .ناگفتــه پیداســت کــه ایــن روی ـهای ســامل نبــوده و
نوعــی توســعهنیافتگ ِی فکــری و وجــود راه و روش غلــط عقالنــی اســت .اگــر حقیقتــا دغدغـهی تشــخیص ثــواب
از خطــا وجــود داشــته باشــد و اگــر کســی داعیـهی حقیقتطلبــی را داشــته باشــد ،ناچــار بایــد دســت وجــدان
بــر ســینه نهــاده و بــا رصف دســرنج الزم و مطالع ـهای اصولــی بــه مخالفــت اقــدام ورزد .بــا
ایــن اقــدام خویــش ،هــم مخالفــان و هــم موافقــان ،آب بــه آســیاب سیســتمی میریزنــد کــه احمــد خانــی در منظومـهی مـهم و زین
میخواهنــد دانــش مبــارزهی آزادیخواهــی کــردی مــورد فراموشــی قـرار گرفتــه و هامننــد انکار از کردهــا دعــوت منــود کــه ،هــم ســنت
خویــش ،همــگان نافــی آن گردنــد.
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کــردن راه مطالعـهی آن آثــار می
برخیزنــد ،در ایــن دعــوت پیشبینــی
مذکــور را برشــمرده و مطالبــی بســیار خالصــه در بــاب محتویــات آن بیــان داریــم.
تغییــر اوضــاع قــدرت و لــزوم بوجــود
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عبداللــه اوجــاالن از هــان ابتــدای تفک ـرات مبارزاتــی خویــش ،عقایــد و
آمــدن قــدرت و کیانــی یکپارچــه در
رشــتهی تحریــر درآورده و بعدهــا و بــا پیرشفــت جنبــش و فراهــم آمــدن امکانات الزمــه ،کلیهی
آن بهوضــوح حــس میشــود .چندیــن
دروس ،رهنمودهــا و دســتورات و تبیینــات خویــش را بهصــورت صوتــی ،تصویــری و نوشــتاری
هامننــد آرشــیویی عظیــم بـرای کردهــا درآورده اســت .از اوایــل دهـهی نــود ســدهی بیســتم نیز ســده بعــد ،جــواب ایــن دعــوت احمــد
آثــار بســیاری از میــان آثــار مذکــور بــه زبــان عربــی برگردانــده شــدند .آثــار عبداللــه اوجــاالن خانــی ،در جنبــش آزادیخــواه خلــق کرد
عمومــا بــه زبــان ترکــی بــوده و ســپس بــه عربــی و کــردی کرمانجــی برگردانــده شــدهاند .بعدها تبلــور یافــت .ایــن تبلــور ،پشــت پــرده و
در حــوزهی کــردی ســورانی نیــز برخــی از مقــاالت و آثــار ایشــان ترجمــه گردیدنــد .از اواســط پسزمینــهی مقاومــت کوبانــی ،جنــگ
دهـهی نــود ســدهی گذشــته نیــز برخــی از نظـرات و کتابهــای ایشــان بــه زبانهــای اروپایــی بــا داعــش و مبــارزهای بــود کــه جهانیــان
ترجمــه شــده و در اواخــر دهــه نیــز شــاهد اولیــن مــوارد ترجمـهی فارســی از نظـرات ایشــان را تحــت تأثیــر ق ـرار داد.
هســتیم ،ســال  1999ترجمـهای از «راه انقــاب کردســتان» صــورت گرفتــه کــه بــا وجــود صحــت
و ســطح خــوب آن ،متأســفانه نــام مرتجــم و یــا مرتجــان در آن ذکــر نشــده اســت.
امــا اوجــاالن چــه آثــاری دارد؟ تعــداد آثــار ایشــان چنــد اســت؟ ایــن ســؤالی اســت کــه تاکنــون نیــز جوابــی
مشــخص ب ـرای آن منیتــوان ارائــه داد .علیرغــم اینکــه متامــی ایــن آثــار وجــود داشــته و هنــوز تاریخــی از آن
نگذشــته کــه باعــث ناروشــنی ایــن امــر گردیــده و یــا چیــزی روی نــداده تــا بــه آن آثــار رضر برســاند ،امــا هنــوز
کاری جامــع در حــوزهی آثــار ایشــان انجــام نشــده اســت .هنــوز نهــادی بــر روی آثــار مذکــور بصــورت کامــل کار
نکــرده و دســتهبندی ننمــوده و نتوانســته آنگونــه راهنــای عالقهمنــدان و یــا محققــان گــردد .جای تأســف اســت
کــه خلــق کــرد بــه ســبب هــان نبــود ســنت ایدئولوژیــک و کار نوشــتاری هنــوز قادر بــه صیانــت از آثاری نشــده

کــه بخــش اعظــم تقریبــا نیــم ســدهی اخیــر تاریــخ آنــان را شــکل داده اســت .البتــه کــه خلــق کــرد نهادهــای بســیار کمــی دارد کــه از آثــار
هیچکــدام از متفکـران تاریخــی و معــارصش صیانــت بــه عمــل آورد ،امــا موضــوع آثــار اوجــاالن دردنــاک بــوده و علیرغــم اینکه افراد بســیاری
حــارض بــه دادن جــان خویــش در راه آن هســتند ،هنــوز نهــادی بهصــورت اختصاصــی بــر روی آثــار مذکــور کار انجــام نــداده اســت .ایــن امــر و
اســباب مــاورای آن نیــز موضوعــی جداگانــه اســت کــه بایــد مــورد موشــکافی و واکاوی قـرار گرفتــه و بــه عنــوان یک وظیفه بجــای آورده شــود.
بیــش از صــد جلــد از آثــار اوجــاالن وجــود دارنــد کــه تاکنــون هفتــاد و دو مــورد آن بررســی شــده و نــام آنهــا بهصــورت لیســتی تهیــه گردیــده
اســت .ســال  2019کاتالوگــی بــه زبــان عربــی از ســوی «اتحادیـهی روشــنفکران کانتــون جزیــره» در شــال و رشق ســوریه منتــر شــد و نــام
بیــش از هفتــاد مــورد از ایــن کتابهــا در آن آمــد .امســال نیــز کاتالوگــی بــا هــان هــدف از طــرف «مرکــز نــر آثــار و اندیشـههای عبداللــه
اوجــاالن» بــه زبــان فارســی منتــر گردیــد و نــام هفتــاد و دو کتــاب در آن ذکــر گردیــد .در هــر دوی ایــن کاتالوگهــا کتابهایــی از ایــن
لیســت کــه بــه زبــان عربــی و فارســی منتــر شــده بودنــد ،مشــخص گردیدهانــد .کار بــر روی ایــن لیســت ادامــه داشــته و در آینــده شــاهد
نتایــج آن خواهیــم بــود.
ابتــدای کار جنبــش آزادیخواهــی آپوئیســتی و قبــل از دوران تشــکیل حــزب کارگـران کردســتان ،پنــج بروشــور و یــا جــزوه از طــرف ایــن جنبش
بــه چــاپ رســیدهاند کــه گاه «کتابهــای رسخوبــون »۳عنــوان گردیدهانــد .ایــن بروشــورها عبارتنــد از:
ـ درک راه صحیح مبارزه؛ جزوهای که حاوی توضیح خطمشی آپوئیستها قبل از تشکیل رسمی حزبشان است.
ـ تسلیمشــدن منجــر بــه خیانــت میگــردد و مقاومــت منجــر بــه آزادی؛ جــزوهای در توضیــح مبــارزهی بیــن خطمشــی مقاومــت و خطمشــی
خیانــت بــود کــه مضمون اصلــی مبــارزات دوران پاگیــری جنبش آپوئیســتی بود.
ـ درک خطمشی سیاسی و ایدئولوژیک ما؛ جزوهای در توضیح خطمشی جنبش آزادیخواه کردستان
ـ حــوادث شــهر مرعــش (قتلعــام مرعــش)؛ جــزوهای در تحلیــل واقعیــت و پسزمینـهی قتلعامــی کــه دولــت ترکیــه در واکنــش بــه توســعهی
جنبــش آزادیخــواه در شــهر مرعش انجــام داد.
ـ جبه ـهی متحــد ضــد فاشیســم؛ جــزوهای در توضیــح لــزوم تشــکیل جبه ـهای متحــد از طــرف متامــی نیروهــای آزادیخــواه در تقابــل بــا
فاشیســمی کــه بــا کودتــا در ترکیــه بــر رس کار آمــده بــود.
برخــی دیگــر از ایــن نــوع جزوههــا و مرتیالهــا و مطالــب بهصــورت محلــی و لــوکال نیــز منتــر میشــدند ،امــا جزوههــای اساســی کــه
تاکنــون نیــز باقــی مانــده و بــه رهنمودهــای پیــکار و پیکارگـران تبدیــل شــدند ،ایــن پنج مــورد بــوده و تا تشــکیل حــزب از مرتیالهای اساســی
حــزب بودنــد .ســازمانی کــه هنــوز تشــکیل نشــده و در ســطح تــدارک بــود ،از طریــق ایــن نــوع رهنمودهــای نوشــتاری توانســت بهصــورت
منســجم عمــل منــوده و نتایــج مهمــی نیــز کســب منایــد کــه بزرگترینشــان تشــکیل حــزب کارگـران کردســتان بــود.
بــا نوشــن «راه انقــاب کردســتان» ،آثــار اوجــاالن وارد مرحل ـهی جدیــدی گشــته و دوران «کتاب»هایــی کــه آغــاز گردیــد کــه تــا بــه امــروز
نیــز نظیــر آن در تاریــخ جنبشهــای کــردی وجــود ندارنــد .کتابهایــی کــه حــاوی تحلیــات جامعهشــناختی ،سیاســی ،فرهنگــی و حتــی
روانشــناختی بــوده و همگــی بــا هــدف تحلیــل مســائل و مشــکالت و نشــان دادن رهیافــت برونرفــت از آنهــا و ارائــهی اســراتژ ی و
تاکتیکهــای الزمــه جهــت عمــل بــدان بــه رشــتهی تحریــر درآمدنــد« .راه انقــاب کردســتان» بــا ارائـهی تحلیلــی از اوضــاع جهــان و کردســتان
و ارائـهی تعریفــی منســجم از شــیوههایی کــه در کردســتان بــا توســل بــه آنهــا میتــوان انقــاب انجــام داد ،راه مبــارزه و پیــکاری را روشــن
منــود کــه بیســت ســال بــر اســاس آن انجــام شــد .تحلیالتــی کــه در ایــن کتــاب آمدهانــد ،تاکنــون نیــز بــا قدرتــی هرچــه متامتــر قــادر بــه روشــن
منــودن بســیاری از مســائل کنونــی کردســتان میباشــد.
اواخــر دهـهی هفتــاد قــرن بیســتم و دهـهی هشــتاد هــان دهــه ،دوران ارائـهی آثــاری در مورد مســائل و معضالت و مشــاکل انقالب از ســوی
اوجــاالن بــود کــه بعــد از تبییــن و توضیــح راه انقــاب بــدان پــی بــرده شــده و یــا بــر رس راه انقــاب بهصــورت مانــع درآمــده بودنــد .کتــاب
«در بــاب آمــوزش» ناشــی از احســاس نیــاز بــه آمــوزش اعضــای حــزب بــود کــه اوجــاالن ارائــه کــرده و «مظلــوم دوغــان» بزرگمرد و پیشــاهنگ
مقاومــت در زندانهــای رژیــم فاشیســتی ،آن را تصحیــح و آمــاده کــرده بــود« .در بــاب ســازماندهی» اثــری مانــدگار و رهنمــودی بینظیــر
در آن دوران بــود کــه جنبــش بــر اســاس آن ســازماندهی خویــش را پیــش بــرده و تشــکیالت خــود را توســعه مـیداد« .نخســتین ســخرنانیها»
حــاوی ســخرنانیهای عبداللــه اوجــاالن اســت کــه هنــگام رس زدن بــه تشــکیالت خویــش در رسارس شــال کردســتان جهــت کمیتههــا و محافل
حــزب و ســازمان انجــام مـیداد« .نقــش خشــونت در کردســتان» رهنمــودی شــد جهــت مقابلــه بــه مثــل در برابــر فشــارهای خشــونتآمیز
رژیــم فاشیســتی ترکیــه .اینهــا دورانــی بــود کــه هنــوز تصمیــم بــه مبــارزهی مســلحانه گرفتــه نشــده بــود ،امــا عــزم متامعیــار در مقابلــه بــه
مثــل بــا عوامــل رژیــم وجــود داشــت« .بازگشــت بــه میهــن و وظایــف مــا» کتابــی بــود در جهــت توجیــه بازگشــت از لبنــان کــه اعضــای حزب
جهــت آمــوزش بــه آنجــا پنــاه بــرده بودنــد ،کتابهایــی همچــون «مقاومــت انقالبــی و خیانــت در کردســتان» و «پیــش بهســوی آزادی» نیــز
.۳رسخوبــون بــه معنــی اســتقالل نامــی اســت کــه بعدهــا مجلـهی ارگان مرکــزی حــزب کارگـران کردســتان تحــت آن نــام منتــر شــد و تاکنــون نیــز هــر
ماهــه و بــدون وقفــه منتــر میشــود ،مجلـهی مذکــور در اروپــا انتشــار یافتــه و از آنجــا بــه میهــن فرســتاده میشــد و میشــود .ایــن مجلــه شــاید هــم
مجلـهای اســت در میــان مطبوعــات کردهــا کــه طوالنیتریــن تاریــخ انتشــار مــداوم و بیوقفــه را دارد .از ســال  1978تاکنــون ایــن مجلــه بــدون حتــی
یکبــار وقفــه منتــر شــده اســت.
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رهنمودهایــی در رد خیانــت و لــزوم توســعهی مقاومــت جهــت رسپــا مانــدن جنبــش .هرکــدام از ایــن کتابهــا حــاوی تحلیالتــی تاریخــی،
فکــری و روانشناســانه و مبارزاتــی از طــرف رهــری بودنــد کــه در آن دوران تنهــا ســی و انــدی ســال عمــر داشــت! در همیــن دوران بــود
کــه کتــاب «مســئله شــخصیت در کردســتان» منتــر شــده و بــه نقطــه عطفــی در آثــار عبداللــه اوجــاالن تبدیــل گردیــد .بعــد از امــوری
همچــون آمــوزش و ســازماندهی و دفــاع مــروع ،اوجــاالن بــه ایــن نتیجــه رســید کــه بایــد مســائل و مشــکالت موجــود در شــخصیت فــرد
کــرد بــه بوتـهی نقــد گذاشــته شــده و از آن گــذار منــود تــا بتــوان بهصــورت صحیحــی مبــارزه کــرده و پیــروز گردیــد و مادامــی کــه ایــن
مســائل حــل نشــوند ،منیتــوان انتظــار کســب نتایــج بــزرگ از انقــاب منــود.
ایــن آثــار تــا دورانــی کــه پیشــاهنگان جنبــش تصمیــم بــه مبــارزهی مســلحانه گرفتنــد ،به رشــتهی تحریــر درآمدنــد .اعضای جنبــش نیز در
ایــن دوران هــم در زندانهــا و هــم در خــارج از زنــدان دســت بــه نــگارش آثــار بســیاری زدنــد کــه پرداخــن بــه آنهــا در مقــال و مطلبــی
دیگــر بامعناتــر خواهــد بــود .همچنیــن در ایــن دوران مجــات و ماهنامههــا و بولنتهایــی نیــز چــاپ و پخــش گردیدنــد ،برخــی از ایــن
مجلههــا نیــز بــه زبــان عربــی بــوده و در لبنــان و ســوریه و ســایر کشــورهای عربــی پخــش میگردیدنــد.
پــس از آغــاز مبــارزه مســلحانه و دهــهی هشــتاد میــادی نیــز اوجــاالن متامــی دروس خویــش را بهصــورت کتــاب درآورده و بــه
مرتیالهایــی بـرای آمــوزش کادرهــا و طــرفداران حــزب تبدیــل میمنــود« .گـزارش سیاســی ارائهشــده بــه کنگــرهی ســوم حــزب کارگـران
کردســتان» کتــاب و ســند بســیار مهمــی اســت جهــت تحقیــق در تاریــخ حــزب کارگ ـران و «شــخصیت پیکارگــر انقالبــی در مبــارزهی
خلقــی» نیــز رهنمــود و پرســپکتیوی جهــت کادرهــای حزبــی و رســیدن بــه شــخصیت مــورد نظــر اوجــاالن جهــت خودســازی حزبــی
میباشــد .کتابهــای دیگــری نیــز از طــرف اوجــاالن تــا ســالهای اول دهـهی نــود چــاپ و نــر شــدند کــه همگــی حــاوی «تحلیــات»ی
در بــاب مســائل انقــاب کردســتان و مســائل و معضــات تشــکیالت و مســائل سیاســی و شــناخت دشــمن و مســائلی از آن دســت بودنــد.
«ســخرنانیهای ارائــه شــده در اولیــن کنفرانــس زندانیــان» ،تحلیالتــی در بــاب مقاومــت در زندانهــا ،مســائل حیــات در زنــدان و وظایــف
کســانی بــود کــه از زنــدان آزاد شــده بودنــد .جنبــش آپوئیســتی در ایــن مــورد یــک وجــه متایــز داشــت :تفاوتــی بیــن داخــل و خــارج زندان
قائــل نشــده و معتقــد بــود کــه بایــد وظایــف انقالبــی در آنجــا نیــز بجــای آورده شــوند؛ وظایف مقاومــت ،در پیــش گرفنت حیاتــی انقالبی؛
آمــوزش ،تحقیــق و نوشــن مطالــب و کار کــردن بــر روی جامعــه از طریــق کســانی کــه بــه مالقــات زندانیــان میآمدنــد .ایــن یــک ویژگــی
منحــر بــه فــرد جنبــش آپوئیســتی بــود کــه بــا رهنمودهــای اوجــاالن زنــدان را بــه عرصـهی مبــارزه تبدیل کــرده و این امر فشــار بســیاری
بــه رژیــم فاشیســتی مـیآورد .برعکــس تصــور موجــود «رشایــط زندانهــای ترکیــه» در ابتــدا بســیار دشــوار بــوده و زندانهــای ترکیــه از
مخوفتریــن شــکنجهگاهها بــه حســاب میآمدنــد .بــا مبــارزهی بیامــان آپوئیسـتها ایــن رشایــط تغییــر پیــدا کــرد و بــا رشوع جنــگ
مســلحانه در ترکیــه ،علیرغــم وجــود قوانیــن اعــدام ،رژیــم ترکیــه جســارت اعــدام هیــچ یــک از اعضــای جنبــش آپوئیســتی را بــه خــود
نــداد .کتــاب «ســخرنانیهای ارائــه شــده در اولیــن کنفرانــس زنــدان» کــه بــا رشکــت زندانیــان آزاد شــده برگـزار شــد ،ســند مهمــی اســت
جهــت درک پروسـهی ایــن مبــارزه جهــت تغییــر زندانهــای ترکیــه.
ده ـهی نــود ،دوران مهمــی در حــوزهی فکــری اوجــاالن اســت .از طرفــی اوجــاالن بــا مســائل داخلــی جامع ـهی کــرد و بافــت کادری
تشــیکالت خویــش دس ـتوپنجه نــرم کــرده و مبــارزهی داخلــی بیامانــی را انجــام م ـیداد کــه روز بــه روز نتایــج آن آشــکار گردیــده و
نهتنهــا در میــان بافــت کادری تشــکیالت ،بلکــه در میــان جامعـهی کــردی نیــز تغییراتــی را ســبب میگردیــد و از طــرف دیگــر دورهای از
مبــارزات سیاســی را آغــاز کــرده بــود کــه بــا آتشبــس بــا دولــت ترکیــه آغــاز گردیــده و مجــددا بــا شکســته شــدن آتشبــس بــا مبــارزهای
دشــوار ســپری گردیــد .در بعــد مبــارزهی داخلــی «مســئله زن و خانــواده» و «چگونــه بایــد زیســت؟» (جلــد اول و دوم) حــاوی تحلیــات
مهمــی در بــاب شــخصیت زن و مــرد کــرد ،خانــوادهی کــردی و انتقاداتــی عمیــق از فلســفهی حیاتــی کردهــا بود کــه هامنگونه کــه انتظار
میرفــت گاه واکنشهایــی نیــز در پــی داشــت .ایــن دســت از تحلیــات بــه بنیــان پیرشفــت زنــان در ســازمان و تشــکیل ســازمان زنــان و
ســپس ارتــش ویــژهی زنــان منجــر شــد کــه بنیانهــای واقعــی «یگانهــای دفــاع از زنــان»  YPJرا در انقــاب روژآوا و شــال رشق ســوریه
تشــکیل داد؛ یگانهایــی کــه بــه الگــوی جنــگ ضــد داعــش تبدیــل شــده و اســطورهی مبــارزات بیامــان زنــان کــرد ضــد تاریکپوشــان و
تاریکاندیشــان داعــش را رقــم زد .بــدون شــک ایــن حــوزه از مبــارزات اوجــاالن ،یعنــی تعریــف صحیــح از شــخصیت زن در تاریــخ ،تحلیل
جامعـهی جنســیتگرا ،و بــه قــول خــودش کشــن شــخصیت مردانــه (هامنگونــه کــه در کتــاب »کشــن مردانگــی» در مصاحبــه بــا ماهــر
ســایین از روزنامهنــگاران تــرک آن را تعریــف کــرده بــود و بازتــاب وســیعی در ترکیــه و اروپــا یافــت) ،مهمتریــن حــوزهی مبارزاتــی فکــری
و عملــی اوجــاالن بــود کــه امــروزه و در آثــار اخیــرش تحــت نــام «ژنئولــوژی» (زنشناســی) مــورد توجه جهانیــان و بویــژه زنان قـرار گرفته
و مرزهــای فمینیســم را پشــت رس گذاشــته اســت« .انقــاب اجتامعــی و حیــات نویــن» و «عشــق کــرد» نیــز کتابهایــی در همیــن حــوزه
هســتند کــه در ســالهای متفاوتــی چــاپ شــدهاند .ایــن هــان حــوزهای اســت کــه عالقهمنــدان مبــارزات زنــان کــرد بــه اقتضــای منافــع
جهانــی و خواسـتهای صاحبــان قــدرت ،عمــدا و یــا ســهوا بــدان منیپردازنــد و تنهــا ســعی دارنــد جوانــب ظاهــری ایــن مبــارزات را بــه
مضمــون نوشــتهها ،کتابهــا و فیلمهایــی تبدیــل مناینــد کــه در آن هــر و معرفــت بــاز هــم از آنانــی اســت کــه از «ســایر جاهــا» آمــده
و زنــان کــرد بــا کمــک آنــان میجنگنــد! «تکویــن ارتــش زنــان» نیــز یکــی دیگــر از کتابهــای مهــم اوجــاالن در ایــن حــوزه اســت کــه در
آن بــه مســائل پیــش روی تشــکیل ارتــش زنــان و توســعهاش میپــردازد.
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در کنــار ایــن مســئلهی بینظیــر و بســیار مهــم و تاریخــی ،اوجــاالن بــه مســائلی همچــون سوسیالیســم و دیــن پرداخــت .کتــاب «ارصار بــر
سوسیالیســم ،ارصار بــر انســان بــودن» ،راهچــارهی جنبشهــای انقالبــی چــپ را بعــد از فروپاشــی شــوروی و تصــور بــه پایــان رســیدن افــکار
سوسیالیســتی نشــان داده و «رویکــرد انقالبــی بــه مســئلهی دیــن» نیــز رهنمــودی بــود جهــت برخــورد صحیــح بــه موضــوع دیــن کــه در
کردســتان و منطقــه بســیار اهمیــت دارد.
اوجــاالن از ابتــدای دهـهی نــود در پــی آن بــود کــه از راهــی مســاملتآمیز مســئلهی کــرد را حــل کــرده و بــه جنــگ پایــان دهــد ،در ایــن راســتا
تالشهایــی عملــی نیــز انجــام داد ،امــا بــا کشــته شــدن تورگــوت اوزال ،رییسجمهــوری ترکیــه ،ایــن امــر دچــار بنبســت گردیــد .اوجــاالن
معتقــد بــود کــه بعــد از مــرگ اوزال ،ترکیــه دچــار بحـران رهــری اســت و کتــاب «مخاطبــی میطلبــم» جســتجویی بــود جهت یافــن مخاطبی
بـرای حــل مســئلهی کــرد در ترکیــه .در همیــن دوران بــود کــه کتــاب «مبــارزه برای ایجــاد حاکمیــت در جنوب کردســتان و موضــع دموکراتیک
انقالبــی» را بــا هــدف تحلیــل مســائل جنــوب کردســتان و ارائـهی راهحلــی بـرای آن همچــون مانیفســتی بـرای معضــات آن دوران ارائــه منود.
در همیــن راســتا مصاحبههــا و گفتگوهایــی بــا روشــنفکران ،سیاســتمداران و روزنامهنــگاران داشــت کــه تحــت عنــوان «برگزیــده مصاحبههــا»
(در ســه جلــد) و «برگزیــده نوشــتهها و مقــاالت» (در هفــت جلــد) بــه چــاپ رســیده و برخــی از آنهــا بــه زبانهــای عربــی ،آملانــی و کــردی
ترجمــه و چــاپ شــدند .اینــان گاه مقــاالت و نوشــتههایی بودنــد کــه در مجلههایــی بــا هــان زبانهــا چــاپ میشــدند .نــام مســتعار اوجــاالن
در چــاپ مقــاالت در جاهایــی کــه مشــکل قانونــی وجــود داشــت« ،علــی فـرات» بــود و مقالههایــش در ترکیــه نیــز بــا ایــن نــام بــه چــاپ
میرســیدند .کتابهــای اوجــاالن نیــز گاهــا بــا تغییــر اســم کتــاب در ترکیــه بــه چــاپ میرســیدند کــه عمومــا بــا حکــم دادگاه جم ـعآوری
میگشــتند .کتــاب «جمهــوری پلیــد» در ترکیــه بــا نــام «جمهــوری الیگارشــیک» بــه چــاپ رســید و تــا صــدور حکــم جمـعآوری آن از طــرف
دادگاه کــه یــک پروســه در نظــام چــاپ و نــر ترکیــه اســت ،هـزاران نســخه از آن بــه فــروش رفــت« .برگزیــدهی نامههــا» نیــز یکــی دیگــر از
کتابهــای اوجــاالن اســت کــه حــاوی نامههــای رســمی مختلــف اوجــاالن طــی ســالهای گوناگــون اســت.
از ســایر کتابهــای اوجــاالن در ایــن دوران میتــوان بــه «شــخصیت مبــارز آپوئیســت» در تبییــن شــخصیت مــورد نیــاز جهــت مبــارزه در
کردســتان و «خودســازی حزبــی» در توضیــح مبــارزهی درونحزبــی و شــیوههای کســب شــخصیت موردنظــر حزب و خودســازی جهــت توامنند
شــدن در طــول مبــارزه بــوده و نقــش مهمــی در گــذار از مســائل شــخصیتی و عقدههــای اجتامعــی و کســب شــخصیتی ســامل ایفــا منــود .ایــن
کتــب از کتابهایــی هســتند کــه افــکار اصیــل بومــی و کــردی را بازتــاب داده و تحلیالتــی هســتند که ســعی دارند با اســتفاده از دســتاوردهای
علمــی دوران ولــی در عیــن حــال بــه دور از تأثیــر علــوم اجتامعــی اروپــا و بــا افــکار بــه روز شــدهی رشقــی و بومــی پیرشفتهایــی شــخصیتی
و اجتامعــی را ایجــاد منایند.
ســالهای دهـهی نــود قــرن بیســتم ،در عیــن حــال جهــت کردهــا دوران تثبیــت رهربیتــی بــود کــه شــکل گرفتــه بــود ،اوجــاالن بــا سلســله
آثــار «رهربیــت» ،بــه تبییــن و توضیــح پدیــدهی رهربیــت در کردســتان پرداخــت و پایههــای یــک نهــاد رهربیــت را در کردســتان بــه رشــتهی
تحریــر درآورد« .رهربیــت و فلســفهی مبــارزه»« ،رهربیــت و سیاســت آپوئیســتی»« ،رهربیــت و آزمــون پ.ک.ک» همگــی درسهایــی بودنــد
کــه بــا ایــن هــدف ارائــه گردیدنــد و مــورد توجــه خــاص جامعـهی کردســتان قـرار گرفتنــد .در همیــن دهــه بود کــه کتــاب «رهربیــت و خلق»۴
کــه مصاحبـهای طوالنــی بــا «نبیــل امللحــم» ،روزنامهنــگار ســوری ۵بــود  ،هــان موضــوع را بـرای جهــان عــرب بازگویــی منــود .ایــن یکــی از
کتابهایــی اســت کــه ابتــدا بــه زبــان عربــی در انتشــارات «دارأخیــل» یونــان بــه چــاپ رســید و ســپس در ســلیامنیه بــه زبــان کــردی ســورانی
چــاپ و پخــش شــد و بازتــاب بزرگــی داشــت .گریــای کــرد ،شــهید دیاکــو بختیــاری (هیــرش مهابــاد) ســال  2006آن را از ســورانی بــه فارســی
ترجمــه کــرد کــه بعــد از شــهادتش در ســال  2008بــه چــاپ رســید.
مبــارزات درونحزبــی نیــز از موضوعاتــی بــود کــه یکــی از مشــغلههای اوجــاالن بــه شــار میرفــت .کاری کــه هــم بایــد هامننــد تصفیههــای
رئالسوسیالیســتی منیبــود و هــم هامننــد لیربالیســم راه بــه انعطافــی منـیداد کــه دیســیپلین درون حــزب را برهــم زده و حــزب هامننــد ســایر
ق و انشــعابهای متعــدد و در نتیجــه تضعیــف منایــد! تنهــا راه ایــن امــر ،تبییــن قــوی خطمشــی فکــریـ
ســازمانهای کــردی دچــار انشــقا 
ایدئولوژیــک و مبــارزهای فکــری و روشــن منــودن ابعــاد ایــن تالشهایــی بــود کــه ســعی داشــتند حــزب را از خطمشــی خویــش خــارج کــرده و
تصفیـهاش مناینــد .کتابهــای «پاکســازی تســویهگران» و «مبــارزه بــا تســویهگران» هــم ابعــاد ایــن تفکــر را نشــان داده و هــم اســناد روشــنی
هســتند جهــت تحقیقــات در ایــن مــورد .در کمــر حــزب و یــا ســازمانی میبینیــم کــه ابعــاد مبــارزات درونحزبــی بــه ایــن روشــنی و وضــوح
در دســرس عمــوم قـرار داشــته و بــر روی تحقیقــات و انتقــاد بــاز باشــند.
یکــی دیگــر از حوزههایــی کــه از دغدغههــای اوجــاالن بــه حســاب میآمدنــد ،جنــگ و تاکتیکهــای جنگــی بــود .بــا توجــه بــه قــدرت
ماشــین جنگــی ترکیــه و کمکهــای مهــم ناتــو بــه آن ،کردهــا ناچــار بودنــد تــا بــا تاکتیکهــای جنگــی معــارص بــه تقابــل آن برونــد .دهـهی
نــود ،دورانــی بــود کــه در اواســط آن جنــگ بــه بنبســت رســیده و هیــچ طرفــی قــادر بــه شکســت طــرف دیگــر نبودنــد ،اوجــاالن در ایــن
.۴القائد و الشعب؛ سبع أیام مع أبو
 .۵نبیــل امللحــم ،نویســنده و روزنامهنــگار ســوریاالصل و از روشــنفکران مهــم عربــی کــه کتابهــا و مقــاالت بســیاری از او در کشــورهای
مختلــف عربــی بــه چاپ رســیدند.

ALTIRNATIV PJAK
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.۶ابراهیــم احمــد ،از بــزرگ مــردان مبــارزات در جنــوب کردســتان و از مؤسســان «اتحادیـهی میهنــی کردســتان» ،ابراهیــم احمــد خود متفکــر و ادیبی بود
کــه چندیــن کتــاب از خــود برجــای گذاشــت و دارای میراثــی در کتابخانـهی کردی میباشــد.
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دوران بـرای گــذار از معضــات جنــگ و بــاز کــردن راه تاکتیکهــای نویــن در جنــگ آزادیبخــش خلــق کتــاب دو جلــدی «چگونــه بایــد
جنگیــد؟» را بهصــورت درس ارائــه منــود و طــی آن چنــان عمیــق بــه ایــن مســائل پرداخــت کــه تنهــا از عهــدهی اسرتاتژیســینهای تاریخــی
برمیآیــد .بــه هنــگام خوانــدن ایــن کتــاب میتــوان پــی بــرد کــه تــا چــه انــدازه نیازهــای حــوزهی جنــگ را بــرآورده کــرده و کســی کــه
عمومــا بهعنــوان رهــری ملــی و سیاســی شــناخته میشــد ،چگونــه بــه متامــی عرصههــا پرداختــه و بــا موفقیــت نیــز از پــس آن برآمــده
اســت.
کتابهــای «قیــام و نوزایــی یــک خلــق» و «رنســانس کــرد و تأثیــر آن بــر رنســانس خاورمیانــه» نیــز در ایــن دوران ،شــاهدی اســت بــر
تــدارکات عبداللــه اوجــاالن و جنبــش آزادیخــواه خلــق کــرد ب ـرای روزهایــی کــه امــروزه شــاهد آن هســتیم .ایــن کتابهــای مســتند
نشــان میدهنــد کــه پسزمینـهی ســطح تأثیــر کردهــا بــر سیاسـتهای امروزیــن خاورمیانــه چگونــه شــکل گرفــت و عبداللــه اوجــاالن بــا
کدامیــن قــدرت در زندانــی انفـرادی بــه تقابــل نظامــی میپــردازد کــه کمــک و همــکاری بینظیــری از مواضــع جهانــی قــدرت دریافــت
میداشــت و مـیدارد .کتــاب دیگــری کــه بــر منــوال هــان کتابهــا بــه تاریــخ کردهــا میپــردازد ،کتــاب «محاکمـهی تاریــخ» اســت کــه
حــاوی گفتگویــی میــان عبداللــه اوجــاالن و ابراهیــم احمــد ۶اســت .ایــن کتــاب نیــز بــار اول بــه زبــان کــردی ســورانی چــاپ و پخــش شــد
و بعدهــا بــه ســایر زبانهــا ترجمــه گردیــد.
کتابهــای دیگــری نیــز در عرصههــا و حوزههــای مختلــف نوشــته شــده و چــاپ گردیدنــد کــه نشــان از قــدرت فکــری اوجــاالن و عــزم
علمــی او بــه مبــارزه بــر اســاس تفکراتــی معیــن دارنــد .ایــن کتــب کــه در انتهــا لیســت بخشــی از آنهــا خواهــد آمــد ،هــم شــاهدی
مســتند و نوشــتاری بــر رونــد شــکلگیری تفکراتــی عظیــم در حــوزهی انقــاب در کردســتان و خاورمیانــه بــوده ،هــم مــواد و مرتیالهایــی
مدلــل و قــوی جهــت تحقیــق در بــاب واقعیــت جنبــش آزادیخــواه خلــق کــرده بــوده و هــم جوابــی مؤثــر و بجــا جهــت مخالفــان جنبش
دموکراتیــک خلــق کــرد و صــد البتــه خلقهــای منطقــه میباشــند.
بــا آغــاز توطئـهی بیناملللــی بــه تاریــخ  9اکتــر  1998و خــارج شــدن عبداللــه اوجــاالن از ســوریه ،دوران کتابهایــی بــه رس آمــد کــه در
گرماگــرم مبــارزه و بهصــورت مختلــط و تودرتــو بــا مبــارزهی عملــی نوشــته میشــدند .کتــاب «دگرگونــی بــزرگ» کــه گفتگویــی مفصــل
میــان عبداللــه اوجــاالن و «مهــری بللــی» بــزرگ مبــارز آزادیخــواه تــرک مضمــون آن را تشــکیل میدهــد ،از آخریــن کتابهایــی اســت
کــه در ســوریه بــه نــگارش درآمــد .ایــن کتــاب در عیــن حــال ســندی اســت بــر اینکــه تفکراتــی کــه اوجــاالن در زنــدان ارائــه داد ،قبــل از
ربــوده شــدن شــکل گرفتــه و اوجــاالن ســعی داشــت تــا جنبــش را بــر اســاس آن از نــو ســازماندهی منــوده و هدایــت منایــد .بــا ربوده شــدن
عبداللــه اوجــاالن ،رهــر خلــق کــرد ،هامنگونــه کــه تصــور میرفــت مبــارزهی خلــق کــرد رو بــه زوال بــرود ،ایــن بــاور عمومــی نیــز وجــود
داشــت کــه کتــب و مرتیالهــای ایشــان و حــزب کارگـران کردســتان نیــز بــه پایــان خویــش نزدیــک میشــود .امــا با پراکتیــک بــزرگ عبدالله
اوجــاالن در زنــدان امرالــی و تغییــر اسـراتژی از طــرف ایشــان ،دوران نوینــی آغــاز گشــت کــه ایشــان آن را بــه «میــاد ســوم» تعبیــر منودند.
اوجــاالن خــود معتقــد بــه ســه میــاد در حیــات خویــش اســت .اولــی میــاد نــوزادی در روســتایی از روســتاهای شــهر اورفــا ،دومیــن میــاد
را تشــکیل حــزب کارگـران کردســتان و ســومین میــاد نیــز «دوران زندانــی شــدن در امرالــی»! هــدف از ربــودن و زندانــی کــردن رهــر یــک
خلــق ایــن بــود کــه او را بیتأثیــر مناینــد ،امــا اوجــاالن بــا در پیــش گرفــن یــک اسـراتژی جدیــد ،راه مبــارزهی خویــش را همــوار منــوده و
بــا قدرتــی متــام ســکان حــوادث را در دســت گرفــت .کار بــه جایــی رســید کــه مقامــات دولتــی (چــه در حالتهــای اعــام شــده و چــه اعالم
نشــده) قبــل از تصمیــات سیاســی مهــم ،دیــداری بــا وی ترتیــب میدادنــد و جنبــش نیــز از طریــق وکال و بعدهــا نیز از طریــق یک هیئت
سیاســی بــا ایشــان ارتبــاط داشــتند .اوجــاالن دادگاههایــی کــه قـرار بــود علیـهاش برگـزار شــوند را بــا زیرکــی متــام بــه فرصتــی جهــت ارائهی
نظـرات فکــر یـ ایدئولوژیــک خویــش تبدیــل منــود .بــا از بیــن رفــن امــکان مشــغول شــدن بــه کارهــای روزانـهای که به ســبب بجــای آورده
نشــدن از طــرف اعضــاء و مدیریــت حــزب خــود بــدان میپرداخــت ،فرصــت بیشــری جهــت مطالعــه برایشــان فراهــم آمــد و طــی دورانی
کــه در زنــدان بــود بیــش از هـزاران جلــد کتــاب را مطالعــه منــود .اوجــاالن هــر هفتــه روزهــای چهارشــنبه بــا وکالی خویــش دیــدار داشــت
و نتایــج ایــن مطالعــات خویــش را بـرای آنــان بازگــو میکــرد ،کتابهایــی را ســفارش مـیداد و کتابهایــی را پیشــنهاد میکــرد تــا رفقــا
و پیروانــش مطالعــه مناینــد .لیســتی از کتابهایــی تهیــه شــده کــه اوجــاالن در زنــدان مطالعــه کــرده و یــا پیشــنهاد مطالعـهی آنــان را داده
اســت ،ایــن لیســت خــود بهصــورت یــک کتــاب چــاپ و در میــان گریالهــای راه آزادی کردســتان پخــش گردیــد .مــن مالقاتهــای وکال
بــا اوجــاالن در امرالــی هــر ســاله بهصــورت کتــاب منتــر میشــدند« .امیــد صلــح»« ،نتهــای امرالــی» و چندیــن کتــاب دیگــر حــاوی
ایــن دیدارهاســت کــه بــا مطالعــه آنهــا میتــوان بــه رونــد مبــارزات اوجــاالن در زنــدان امرالــی پــی بــرد .اوجــاالن در زنــدان تکســلولی
امرالــی و در رشایــط روانــی بســیار دشــوار آنجــا (ســالهای ســال حــق دســت دادن بــه کســی و متــاس فیزیکــی را نداشــت ،بارهــا بهعنــوان
مجــازات ،حــق تنفــس را از ایشــان گرفتنــد ،در یــک اقــدام عجیــب ،شــاخهی درختــی را کــه از پنجــرهی ســلول پیــدا بــود را بریدنــد تــا هیــچ
چیــز از طبیعــت را نبینــد! بارهــا کتابهــا و حتــی دفــر و قلــم را از وی گرفتــه و رفتارهــای ناانســانی بســیاری روا داشــتند) آثــار متفکـران
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بزرگــی را مطالعــه کــرده و در نتیجـهی ایــن مطالعــات و بــا پشــتوانهی ذهنــی و فکــری پیشــین خــود ،توانســت کتابهایــی
را در قالــب دفاعیــات ارائــه دهــد کــه اکنــون بــه پسزمینـهی اصلــی تفکـرات جنبــش آزادیخــواه تبدیــل گشــتهاند .ایــن
هــان پسزمین ـهی «انقــاب روژآوا»ســت کــه گفتیــم جهانیــان ســهوا و عمومــا عمــدا از آن ســخن منیگوینــد! یعنــی
تفکـرات کــردی موجــود در پــس مبــارزهای کــه علیرغــم داشــن اضــدادی جهانی ،توانســته بــر رس پا مانــده و رو بــه نتایجی
بزرگتــر مـیرود .ایــن تفکـرات هــان «کتــاب کردها»ســت کــه شــاعر بــزرگ احمــد خانــی از آن ســخن گفتــه اســت .احمد
خانــی خــود متفکــری دیـندار و مســلامن بــود و بــدون شــک مقصــود او از «کتــاب» ،کتــاب و تفکــری ملــی اســت و نــه
کتابــی دینــی؛ و اوجــاالن هامنگونــه کــه در کتابــی گفتــه بــود« :احمــد خانــی جنبـهی ادبــی ایــن نقــص را برطــرف منــود ،اما
جنبـهی سیاسـیـ اجتامعــی و نظامــی آن باقــی مانــده اســت» ،خــود دســت همــت بــه کمــر بســت و با بیــش از چهل ســال
مبــارزه ،ایــن نقــص را برطــرف منــود.
هنگامــی کــه اوجــاالن در امرالــی محاکمــه شــد ،کتابــی را بهعنــوان «دفاعیــه» بــه دادگاه ارائــه منــود کــه تحــت نــام
«رهیافــت دموکراتیــک در حــل مســئلهی کــرد» کــه بــه «دفاعیــات امرالــی» شــناخته میشــود .در ایــن کتــاب اوجــاالن
بــه تبییــن پایههــای اتحــاد میــان خلقهــا در ترکیــه پرداختــه و پیشــنهاد تشــکیل یــک جمهــوری دموکراتیــک را ب ـرای
حــل مســئلهی کــرد ارائــه میدهــد .ایــن کتــاب ،ضمیم ـهای دارد بنــام «دوگانگــی حــل و الینحلــی در مســئله کــرد» کــه
کتابچـهای کوچــک بــوده و اوجــاالن آن را بعــد از جلســات محاکمــه و قبــل از صــدور حکــم بــه دادگاه ارائــه داد .خوانــدن
ایــن کتــب و یــادآوری امتســفر دوران امرالــی و آمــاده شــدن حــزب بـرای انجــام عملیاتهایــی بــزرگ و توســعهی بیامــان
جنــگ در ســطحی نویــن ،نشــان میدهــد کــه چــه تفکــر و ارادهای عظیــم و در عیــن حــال چــه قدرتــی الزم اســت تــا در
چنــان امتســفری ،بتــوان اینگونــه راهحلــی ارائــه کــرد کــه کســی انتظــار آن را نــدارد .بــدون شــک نــه دولــت ترکیــه و نــه
حــزب کارگـران کردســتان ،انتظــار ارائـهی چنیــن راهحلــی را نداشــته و اوجــاالن حتــی بعــد از ارائـهی
آن نیــز ســالها تــاش بــه خــرج داد تــا توانســت راهحــل خویــش را بــه هــر دو طــرف بقبوالنــد .ایــن اوجــاالن نیــاز اساســی خلــق کرد
دوره از تالشهــای اوجــاالن ،دوران متحــول کــردن بافــت و ســاختار تشــکیالتی شــکل گرفتــه در دوران و خلقهــای منطقــه بــه دانشــی
جنــگ رسد و مبــارزات رهاییبخــش ملــی بــه بافــت و ســاختاری بــود کــه در قــرن بیسـتویکم نیــز در زمینــهی تعریــف خویــش و
قــادر بــه مبــارزه مطابــق واقعیــات جهانــی بــوده و در عیــن حــال بــه پرنســیبها و اصــول تشــکیالتی تعییــن راه صحیــح حیــات در
و ملــی و فکــری خویــش پایبنــد بــوده و در هــان حــال نیــز بــا دســتاوردهای علمــی معــارص بــه روز ایــن منطقــه را بــرآورده منــود؛
شــده باشــد .دوران دشــواری کــه ســازمان بــا پیــروی از اوجــاالن و پایبنــدی بــه او توانســت بــا موفقیــت منطقــهای از جهــان کــه مرکــز
آن را طــی منایــد.
اکــر حــوادث تعیی نکننــدهی
هنگامــی کــه دادگاه امرالــی حکــم «اعــدام» اوجــاالن را صــادر کــرد ،وکالی ایشــان کــه دیگــر بهصــورت تاریــخ و امروزمــان بــوده و یــا
یــک گــروه درآمــده و «دفــر حقوقــی عــر» را تشــکیل داده بودنــد ،پرونــده را بــه دادگاه حقــوق نقشــی مؤثــر در آنهــا را ایفــا
بــر اروپــا ارجــاع دادنــد .دادگاه حقــوق بــر اروپــا پرونــده را در دســتور کار قـرار داد و بدیــن ترتیــب کــرده اســت.
حــق ارائـهی دفاعیــه بــه وجــود آمــده و عبداللــه اوجــاالن در ایــن فرصتــی کــه برایــش فراهــم آمــده
بــود ،نظـرات خویــش را در کتــاب دو جلــدی «از دولــت کاهــن ســومری بهســوی متــدن دموکراتیــک»
ارائــه داد .ایــن کتــاب حــاوی تحلیالتــی تاریخــی و اسطورهشــناختی (متولوژیــک) اســت و تنهــا یــک بخــش از دو جلــد
آن بــه دفاعی ـهی حقوقــی اختصــاص داده شــده اســت .جلــد اول حــاوی تحلیــل تاریــخ و متــدن و گرهگشــایی از رمــوز
اسطورهشــناختی بــوده و جلــد دوم نیــز تحلیــل تاریــخ کــرد و تعریــف «مســئله و پدیــده» کــرد و جســتجوی یافــن رسنــخ
مســئله در خاورمیانــه و کردســتان را دربرمیگیــرد .اوجــاالن در ایــن کتــاب ســعی کــرده بــا نگاهــی نویــن بــه تاریــخ و
اســطورهها نگریســته و حقایــق مخفــی در آنــان را بیــرون کشــیده و بــا تحلیــل جامعهشــناختی بــا توجــه بــه آنــان ســعی
منــوده تــا مســائل امــروزی را موشــکافی منایــد .ایــن کتــاب حــاوی معلومــات بســیار تاریخــی و حتــی یزدانشــناختی
(تئولوژیــک) بــوده و بــه راحتــی کلیــد اندیشــیدن از نوعــی دیگــر را زده و دروازهای نویــن بــر روی انســان میگشــاید .ایــن
کتــاب ارزشــمند بــه زبانهــای گوناگونــی ترجمــه شــده و از ســال  2011کــه بــه چــاپ رســید ،تاکنــون بارهــا بــه زبانهــای
گوناگــون ترجمــه شــده و در چندیــن دانشــگاه و انســتیتو بهعنــوان منبعــی جهــت مباحــث گوناگــون تاریخــی و متولوژیک
مــورد اســتفاده قـرار گرفتــه اســت .ادعــای مهــم «گــذار از مارکــس» کــه اوجــاالن مطــرح منــود ،واکنشهــای مختلفــی را بــه
دنبــال داشــت و مباحــث بزرگــی را بــه همـراه آورد کــه خــود نشــان از قــدرت ایــن ادعــا و جدیــت آن بــود.
در هــان ســال دادگاهــی در اورفــا پرونــدهای در دســتور کار قـرار داد کــه دولــت ترکیــه ســالها قبــل در دادگاه شــهر اورفــا
طــی آن شــکایتی از شــخص عبداللــه اوجــاالن بــه عمــل آورده بــود .اوجــاالن ضمیم ـهای را بــه هــان کتــاب «از دولــت
کاهنــی ســومر بهســوی متــدن دموکراتیــک» اضافــه کــرده و بــه دادگاه ارائــه منــود .ایــن کتابچـهی ضمیمــه «اورفــا ســمبل
قداســت و لعنــت» نــام داشــت و کتابچـهای کوچــک حــاوی تحلیــل امــر قداســت ،شــهر اورفــا ،ادیــان ابراهیمــی و بـهروز
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منــودن آن ادیــان و در آخــر قســمتی کوچــک خطــاب بــه دادگاه اورفاســت .ایــن کتابچــه علیرغــم اینکــه بســیار کمحجــم میباشــد ،امــا
تحلیلــی عمیــق از ادیــان ابراهیمــی و نگاهــی نویــن و رادیــکال جهــت خوانشــی نویــن از ادیــان ابراهیمــی و بــه روز کــردن آنــان میباشــد.
ایــن کتــاب نیــز بــه چندیــن زبــان ترجمــه شــده اســت.
یکــی از دفاعیــات عبداللــه اوجــاالن نیــز «کــرد آزاد ،هویــت نویــن خاورمیانــه» میباشــد .هنــگام ورود عبداللــه اوجــاالن بــه یونــان ،دولــت
یونــان کــه طــی یــک معاملــه ناجوامنردانــه و برعکــس قولهایــی کــه داده بودنــد ،اوجــاالن را نپذیرفتــه و توطئـهی بیناملللــی از آنجــا آغــاز
گردیــد .دولــت یونــان جهــت پردهپــوش کــردن توطئــه و دسیسـهی خویــش در دادگاه شــهر آتــن علیــه عبداللــه اوجــاالن اقامـهی دعــوا
کــرده و ورود ایشــان را «غیرقانونــی» خوانــده بودنــد .اوجــاالن از ایــن اقامـهی دعــوا اســتقبال کــرده و از راه وکالی خویــش دفاعیـهای کــه
ذکــر آن رفــت را بــه دادگاه ارائــه منــود .اولیــن جملـهی دفاعیــه حاکــی از «تغییــر پارادایــم» فکــری اوجــاالن بــوده و بــه رصاحــت اعــام کرد
کــه از مدرنیســتی گــذار منــوده و راه و روشــی نویــن را در تفکـرات خویــش در پیــش گرفتــه کــه متفــاوت از پارادایــم حاکــم بــر مبــارزات
آزادیبخــش میباشــد .ایــن کتــاب کــه حــدود صدوبیســت صفحــه بــوده و بــه زبانهــای گوناگــون ترجمــه شــده اســت ،چارچــوب کلــی
افــکار نویــن اوجــاالن را بازتــاب میدهــد .شــاید یکــی از بهرتیــن تفاســیر ارائــه گشــته از متــدن یونــان و تضــاد و چالــش کنونــی حاکمیــت
یونــان بــا ریشـههای خویــش را نشــان میدهــد .کتــاب مذکــور ســال  2003منتــر گشــته و در هــان ســال بــه چندیــن زبــان ترجمــه و
چــاپ گردیــد.
در ادامــه رونــد محاکمــه ،در دادگاه حقــوق بــر اروپــا حکمــی صــادر گردیــد کــه بــه دادگاه تجدیدنظــر ارجــاع داده شــد .در دادگاه
تجدیدنظــر مجــددا تقاضــای دفاعیــه شــده و ایــن بــار نیــز اوجــاالن بــا ارائـهی دفاعیـهی «دفــاع از یــک خلــق» کــه کتابــی قطــور و وســیع
بــود ،بـرای اولیــن بــار پارادایــم نویــن خویــش را کــه در دفاعیـهی آتــن بــدان اشــاره کــرده بــود بــا تفســیری وســیع ارائــه کــرد .از طرفــی بــه
کلــی از تفاســیر مارکسیســتی در طبقهبنــدی جامعــه عبــور کــرده و ســعی در ارائـهی تعریفــی جدیــد از جامعـهی بــری منــوده ،از طرفــی
چارچوبــی قــوی بـرای تاریــخ کردســتان و اوضــاع امروزینــی کــه در کردســتان جــاری اســت را ترســیم کــرد .در بخــش مهمــی از کتــاب نیــز
بــه مســائل داخلــی حــزب کــه دچــار معضــل اختالفــات داخلــی جدیای شــده بــود ،پرداختــه و راهحــل پیشــنهادی خویــش را ارائــه داد .این
کتــاب بــه بنیــان روشــن شــدن اختالفــات و حــل شــدن مســائل تبدیــل شــده و همــگان در مقابــل آن وضعیــت خویــش را روشــن منودنــد.
مخالفــان آن ناچــار شــدند تــا مواضــع منافقانــه خویــش را روشــن کــرده و راه خویــش را از راه حــزب جــدا مناینــد و موافقــان نیــز بــا ذهنــی
روشـنتر و بــا عزمــی نویــن دورهای نویــن از مبــارزات را رقــم زدنــد« .دفــاع از یــک خلــق» کــه ســال  2003نوشــته شــد ،کتابــی مهــم بود که
نهتنهــا تفاســیر و تحلیالتــی مهــم از جهــان ،منطقــه ،کردســتان و مســائل جامعهشــناختی ارائــه داد ،بلکه به مانیفســت ســازماندهی مجدد
مبــارزات خلــق تبدیــل گردیــد .ترجمـهی ایــن کتــاب بــه زبانهــای مختلــف ســبب شــد تــا ســؤاالت مختلفــی کــه در ذهــن کردهــا نســبت
بــه رسنوشــت و معضــات ســازمان وجــود داشــت ،بــه جــواب خویــش رســیده و دوران نوینــی از مبــارزه در  1ژوئــن  2004آغــاز گــردد.
بــا صــدور حکــم دادگاه حقــوق بــر اروپــا و ارجــاع آن بــه هیئــت وزیـران اتحادیــه اروپــا ،هیئــت وزیـران بــا نفــوذ ترکیــه و در جهــت
منافــع آنهــا جهــت ســلب مســئولیت از خویــش و بــا اســتفاده از رونــد قانونــی دادگاه مذکــور ،پرونــده را مجــددا بــه دادگاه ارجــاع داده
و خواهــان تغییــر آن شــد .دادگاه مجــددا جریــان یافتــه و اوجــاالن ایــن بــار و بــا قدرتــی هرچــه متامتــر ســال  2008اولیــن و دومیــن جلــد
از دفاعیـهی «مانیفســت متــدن دموکراتیــک» را بهعنــوان دفاعیــه ارائــه منــوده ،ســال  2009جلــد ســوم 2010 ،جلــد چهــارم و  2011جلــد
پنجــم آن را ارائــه داد .در ایــن مجلــدات مفصــل ،اوجــاالن بــا دیــدی کامــا نویــن کــه در کتــاب «دفــاع از یــک خلــق» پایهریــزی کــرده بــود
و بــا اســتفاده از دســتاوردهای علمــی اندیشــمندان بــزرگ در حــوزهی فیزیــک ،علــوم ماوراءطبیعــه ،کیهانشناســی ،تاریــخ ،جامعهشناســی،
روانشناســی ،ادبیــات و هــر و فلســفه بــه تحلیلــی عمیــق و وســیع از تاریــخ کیهــان ،فلســفه زندگــی و انســان ،تاریــخ منطقــه و کردهــا و
موضوعــات بســیاری پرداختــه و یــک اثــر بســیار قــوی ارائــه منــود کــه نهتنهــا «کتــاب»ی بـرای کردهــا محســوب میگــردد ،بلکــه جهــت
کل منطقــه نیــز پیشــنهادی قــوی ،امروزیــن ،عملــی و کامــا متفــاوت را دربرمیگیــرد .نظریههــای «رژیــم حقیقـت»« ،فیزیــک کوانتــوم
و متافیزیــک»« ،جهــان مــادی وکاپیتالیســم و دول ـتـ ملــت»« ،ملــت دموکراتیــک»« ،ژنئولــوژی»« ،یهودیــان»« ،جامعهشناســی آزادی»،
«اکولــوژی»« ،جامعـهی اخالقــی و سیاســی»« ،تاریــخ کردهــا بهعنــوان جزئــی از تاریــخ کیهانــی» و دههــا مــورد دیگــر در ایــن کتــاب مفصال
و بهصــورت فوقالعــاده مرتبــط بــا یکدیگــر مــورد بررســی قـرار گرفتــه و چارچوبــی منســجم و در نهایــت عملــی را جهــت کســانی ارائــه
میدهنــد کــه داعیــه و یــا نیــت «حیــات آزاد» را دارنــد .پرداخــن بــه ایــن پنــج جلــد از آثــار اوجــاالن و معرفــی آنهــا میتوانــد خــود
کاری باشــد مســتقل کــه هنــوز بــه هیــچ زبانــی بهصــورت بایــد و شــاید صــورت نگرفتــه اســت .ایــن کتــاب بــه زبانهــای کــردی (ســورانی
و کرمانجــی) ،فارســی ،عربــی ،انگلیســی ،آملانــی ،اســپانیایی (بــا دو دیالکــت اســپانیایی و آمریــکای جنوبــی) ترجمــه شــد ه و جــز ترجمـهی
اســپانیایی آن کــه هنــوز متامــی مجلــدات بــه چــاپ نرســیدهاند ،ترجمههــای دیگــر آن چــاپ و بارهــا تجدیــد چــاپ گشــتهاند .اوجــاالن
بعــد از ایــن کتــاب تنهــا کتابــی را تحــت نــام «نقشــه راه» (پیشــنهادی بــه دولــت ترکیــه و حــزب کارگران کردســتان) نوشــته و اظهار داشــت
کــه ایــن کتابهــا چارچوبــی را کــه در نظــر دارد ،کامــا ایفــا منــوده و کســانی کــه نیــت عمــل دارنــد ،بــه چیــز دیگــری نیــاز ندارنــد ،تنهــا
کافــی اســت تــا اراده کــرده و بــر اســاس آن عمــل مناینــد.
کتــاب «مانیفســت متــدن دموکراتیــک» مجمــوع تفکـرات اوجــاالن اســت کــه علیرغــم محتویــات عمیــق و دشــوار خویــش بــا زبانــی تــا
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حــد ممکــن ســاده نوشــته شــده ،نقشــی بینظیــر در ســاخنت ذهنیتــی نویــن و شــیوهای نویــن در زندگــی کردهــا و منطقــه ایفــا منــوده
و خواهــد منــود .ایــن کتــاب زیربنــای هــان سیســتمی اســت کــه در انقــاب روژآوا بــه اجـرا درآمــده و توجــه جهانیــان را بــه خویــش
جلــب منــوده اســت.
هــم آن دســته از کتابهــای اوجــاالن کــه قبــل از دوران اســارت نوشــته بــود و هــم دفاعیــات ایشــان هــر کــدام خــود دارای رسگذشــت و
تاریخــی اســت کــه بــه تنهایــی میتوانــد بــه موضــوع کتابهایــی تبدیــل شــوند .امــا کتــاب «مانیفســت متــدن دموکراتیــک» رشح حــال
تالشــی بــزرگ و نســتوه در دشــوارترین رشایــط و بــا کمرتیــن امکانــات از طــرف انســانی اســت کــه بــا قدرتــی عظیــم مرزهــای مکانــی
(زنــدان) و زمانــی (در حالیکــه در خــارج از زنــدان جنگــی متامعیــار علیــه او و خلقــش در جریــان اســت) را وقعــی ننهــاده و بــا تکیــه
بــر ذهــن و اســتعداد انســانی و بــا تفکــر و ایامنــی قــوی بــه مبــارزهای فکــری پرداختــه کــه بازتــاب عملــی آن نیــز بــر همــگان آشــکار
اســت .انقــاب روژآوا و پیرشفتهــای «حــزب دموکراتیــک خلقهــا» در ترکیــه محســوسترین نتایــج ایــن تــاش بودنــد کــه کســی
منیتوانــد منکــر عظمــت هــر دو باشــد .بــا ایــن تفکـرات بــود کــه خلــق کــرد از حالــت خلقــی کــه بــا نابــودی رو در رو گشــته بــود ،بــه
پــر جنبوجوشتریــن خلــق منطقــه تبدیــل گشــته و پیشــاهنگی تغییــر واقعــی و اصولــی و در عین حــال دموکراتیــک و معــارص را تقبل
کــرده و مـیرود کــه منطقــه را رو بــه روشــنایی رهنمــون گــردد .ایــن هــان روشــنایی اهورایــی اســت کــه هـزاران ســال بعــد بــه دســت
فرزنــدی از فرزنــدان ایــن رسزمیــن اهریمــن را بــه تاریکــی خواهــد رانــد و «بهــار خلق»هــا رقــم زده و هــر روز را «نــوروز» خواهــد کــرد.
هامنگونــه کــه ذکــر آن رفــت ،متامــی ایــن کتــب در آرشــیوها موجــود بــوده و عــاوه بــر آن کتابهایــی کــه بهصــورت درس ارائــه
گشــتهاند ،بهصــورت صوتــی و تصویــری آرشــیوی عظیــم و حافظ ـهای ماندنــی را ب ـرای خلــق کــرد بهوجــود آورده اســت .ایــن متــون
صوتــی و تصویــری ،خــود منبــع بینظیــری ب ـرای تحقیــق در بــاب افــکار اوجــاالن هســتند کــه کمــر ســازمان و یــا کســی جســارت
کــرده بدینصــورت اســنادش را در اختیــار عمــوم قـرار دهــد .هماکنــون ایــن کتابهــا هــم بــر روی وبســایت رســمی اوجــاالنwww.
 abdullah-ocalan.comقابــل دسرتســی بــوده و هــم بــا آدرس  www.birinsanbirkitap.wordpress.comموجــود میباشــند .همچنین
کتابهــای اوجــاالن بــه زبــان انگلیســی نیــز در وبســایت  www.ocalanbooks.comدر دســرس هســتند .بــا یــک جســتجوی معمولی
در فضــای مجــازی میتــوان بــه ســخنان ،تصاویــر و نوشــتهها و کتــب مختلــف ایشــان دسرتســی پیــدا کــرد.
در ابتــدا نیــز گفتیــم ،ایــن دانشــی کــه اوجــاالن تعریــف و تبییــن کــرده و نوشــته اســت ،هــان «کتــاب کردها»ســت کــه احمــد خانی در
آرزوی نوشــته شــدن متامــی جوانــب آن از طــرف فرزنــدان خلقــش بــود! اوجــاالن نیــاز اساســی خلــق کــرد و خلقهــای منطقه به دانشــی
در زمینـهی تعریــف خویــش و تعییــن راه صحیــح حیــات در ایــن منطقــه را بــرآورده منــود؛ منطقـهای از جهــان کــه مرکــز اکــر حــوادث
تعیینکننــدهی تاریــخ و امروزمــان بــوده و یــا نقشــی مؤثــر در آنهــا را ایفــا کــرده اســت .تنهــا مســئله اساســی ایــن اســت کــه از طرفــی
طرفــداران و پیــروان ایــن مکتــب بهصــورت بایســته و شایســته نخوانــده و مخالفــان آن نیــز جنبـهی انصــاف در برابر کســی کــه پیامربوار
متامــی زندگــی و حیــات خویــش را رصف مبــارزهای بیامــان کــرده و میکنــد رعایــت نکــرده و افــکار او را مطالعــه نکــرده و یکطرفــه بــه
قاضــی میرونــد .در کنــار آن نیــز صاحبــان قــدرت جهانــی هامنگونــه کــه منیخواهنــد خلقهــا و جوامــع بــه آگاهــی برســند ،تالشــی
بســیار ظریــف و ویــژه نیــز دارنــد کــه چنیــن متفکرانــی کمــر شــناخته شــده و افکارشــان مطالعــه گردنــد .نــدای مــا در اینجا بــه پیروان
ایــن راه مقــدس و پــاک و انساندوســتانه اســت کــه بــه مطالعـهی هرچــه بیشــر افــکار کســی بپردازنــد که هــم خــود را فدایــی راه منافع
و حیــات آنــان کــرده و هــم ســازمان فدایـیاش کــه هیچگونــه چشمداشــت مــادی نــدارد ،فداییــان راه حیــات آزادانـهی خلقهــا هســتند.
امیــد کــه بتوانیــم داعیـهی مبــارزه در راه تفکــر و هدفــی را داشــته باشــیم کــه درک کافــی از آن داریــم.
لیســتی کــه در زیــر میآیــد ،نــام کتابهــای اوجــاالن اســت کــه «مرکــز نــر آثــار و اندیشـههای عبداللــه اوجــاالن» آنهــا را مجــددا
بررســی کــرده و فهرســت آن را تهیــه منــوده اســت .بــه امیــد روزی کــه ایــن کار نیــز بهصــورت کامــل و بینقــص بــه پایــان برســد.
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کتابها:
 -۱راه انقالب کُردستان (مانیفست اول حزب کارگران کُردستانـ
( )PKKف) ( -ع( ،-ک.س)( -ک.ک)
 -۲نخستین سخرنانیها (ع)
 -۳در باب سازماندهی (ع)
 -۴در باب آموزش
 -۵نقش خشونت در کُردستان (ع)
 -۶مسئلهی شخصیت در کُردستان (ف) ( -ع)( ،ک.س)( -ک.ک)
 -۷مقاومت انقالبی و خیانت در کُردستان
 -۸بازگشت به میهن و وظایف ما
 -۹پیرشوی بهسوی آزادی
 -۱۰سخرنانیهای اولین کنفرانس زندانیان
 -۱۱گزارش سیاسی ارائهشده به کنگرهی سوم حزب کارگران
کُردستان
 -۱۲گزارش سیاسی ارائهشده به کنگرهی چهارم حزب کارگران
کُردستان
 -۱۳گزارش سیاسی ارائهشده به کنگرهی پنجم حزب کارگران
کُردستان (ع)
 -۱۴شخصیت پیکارگر انقالبی در مبارزهی خلقی
 -۱۵چگونه باید زیست؟ (سه جلد ،تنها جلد اول به فارسی
ترجمه شده) (ف)( -ع)( -ک.ک)
 -۱۶مسئلهی زن و خانواده
 -۱۷گزیدهها (مصاحبهها ،سه جلد) (ع)
 -۱۸برگزیدهی دستنوشتهها و مقاالت (هفت جلد) (ع ،یک
جلد به زبان عربی ترجمه شده)
 -۱۹مسائل مقاومت در کُردستان و وظایف ما
 -۲۰جمهوری پلید (در ترکیه تحت نام «جمهوری الیگارشیک» به
چاپ رسید)
 -۲۱تاریخ در روزگار ما و ما در ابتدای تاریخ نهانیم (ع)( -ک.ک)
 -۲۲ارصار بر سوسیالیسم ،ارصار بر انسانیت (ف) ( -ع)

ALTIRNATIV PJAK

کتابچهها و جزوههای دوران بین سالهای  ۱۹۷۵الی :۱۹۸۰
 -۱درک راه صحیح مبارزه
 -۲تسلیمشدن منجر به خیانت میگردد و مقاومت منجر به
آزادی
 -۳درک خطمشی سیاسی و ایدئولوژیک ما
 -۴حوادث شهر مرعش (قتلعام مرعش)
 -۵جبههی متحد ضد فاشیسم

 -۲۳نامهها
 -۲۴عشق کُرد (ف)( -ک.س)( -ک.ک)
 -۲۵مسائل تحول در  PKKو وظایف ما
 -۲۶رویکرد انقالبی به مسئلهی دین (ع)
 -۲۷رهربیت و سیاست آپوئیستی (ف)
 -۲۸رهربیت و فلسفهی مبارزه
 -۲۹رهربیت و تجربهی PKK
 -۳۰جنبش خلق در مبارزهی رهایی دموکراتیک
 -۳۱مسئلهی تحول دموکراتیک و اتحاد در خاورمیانه
 -۳۲رهنمودهایی برای آزادی (ع)( -ک.ک)( -ک.س)
 -۳۳مسئلهی رهایی ملی و راهکار آن
 -۳۴مبارزه برای حاکمیت در جنوب کُردستان و موضع
دموکراتیکانقالبی
(مبارزهی انقالبی در جنوب کُردستان و مسئلهی حاکمیت)
 -۳۵مسائل خودسازی حزبی و وظایف ما (ف)
 -۳۶تکوین ارتش زنان
 -۳۷شخصیت مبارز آپوئیست (ک.ک)( -ک.س)
 -۳۸گفتگو با روشنفکران
 -۳۹قهرمانی خلق در کُردستان
 -۴۰چگونه باید جنگید؟ (دو جلد)
 -۴۱رهربی و خلق (ف) ( -ع)( -ک.س)
(هفت روز با آپو ـ مصاحبهی طوالنی روزنامهنگار سوریهای ،نبیل
امللحم با عبدالله اوجاالن)
 -۴۲داستان دوباره زیسنت (ف) ( -ع)( -ک.س)
(مصاحبه و گفتگوی روزنامهنگار و نویسندهی ترک یالچین
کوچوک با عبدالله اوجاالن)
 -۴۳کشنت مردانگی
(مصاحبه و گفتگوی روزنامهنگار و نویسندهی ترک ماهر سایین
با عبدالله اوجاالن)
 -۴۴پاکسازی تصفیهگران
 -۴۵مبارزه با تبهکاری و تصفیهگری
 -۴۶مخاطبی میجویم (ع)
 -۴۷تاریخنویسی ،تاریخسازی (تنها با ساخنت تاریخ در کُردستان
میتوان تاریخ نوشت)
 -۴۸حیات حزبی و ویژگیهای شخصیت حزبی
 -۴۹انقالب اجتامعی و حیات نوین (ف)( -ک.س)
 -۵۰کُردستان از سدهی نوزدهم تا روزگار ما
 -۵۱مسئلهی رهایی خلق کُردستان و راهحل آن
 -۵۲سوسیالیسم ،تعالی شیوهی حیات
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در مقابــل آثــار ترجمــه شــده بــه فارســی ،حــرف (ف) آمــده و مقابــل آثــار ترجمــه شــده بــه عربــی ،حــرف (ع) ،در مقابــل آثــار ترجمــه
شــده بــه کــردی ســورانی حــروف (ک.س) و کــردی کرمانجــی حــروف (ک.ک) آمــده اســت.
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 -۵۳رنسانس کُرد و تأثیر آن بر رنسانس خاورمیانه
 -۵۴کردار و گفتار انقالبی (ع)( -ف)
 -۵۵قیام و نوزایی یک خلق
 -۵۶تغییر چهرهی خاورمیانه
 -۵۷نیروی خلق ،بزرگترین نیرو
 -۵۸محاکمهی تاریخ (گفتگوی نویسنده و مبارز کُرد ابراهیم احمد با عبدالله اوجاالن) (ف)( -ک.س)
 -۵۹سخرنانیهای دوران اقامت در ُرم (ع)
 -۶۰رهنمودهای پروسهی تحول
 -۶۱رسهلدان (قیام) خلق در انقالب دموکراتیک
 -۶۲دگرگونی بزرگ (گفتگوی نویسنده و مبارز چپگرای ترک مهری بللی با عبدالله اوجاالن)
 -۶۳یادداشتهای امرالی (جلد اول)( -ک.ک)
 -۶۴امید صلح (منت دیدارها با وکال در زندان امرالی) (ف) ( -ع)
 -۶۵رهیافت دموکراتیک در حل مسئلهی کُرد (دفاعیهی ارائهشده به دادگاه امرالی) (ف) ( -ع)( -ک.ک)
 -۶۶دوگانگی حل و الینحلی در مسئلهی کُرد (ضمیمهی دفاعیهی امرالی)
 -۶۷از دولت کاهنی سومر بهسوی متدن دموکراتیک (ف) ( -ع)( -ک.ک)( -ک.س)
(دفاعیهی دوجلدی ارائهشده به دادگاه حقوق برش اروپا) (ف)( -ع)
 -۶۸اورفا سمبل قداست و لعنت (دفاعیهی ارائهشده به دادگاه اورفا) (ف) ( -ع)( -ک.س)( -ک.ک)
 -۶۹کُرد آزاد هویت نوین خاورمیانه (دفاعیهی ارائهشده به دادگاه آتن) (ف) ( -ع)( -ک.س)( -ک.ک)
(ف) ( -ع)( -ک.ک)( -ک.س)
 -۷۰دفاع از یک خلق (دفاعیهی ارائهشده به دادگاه حقوق برش اروپا)
 -۷۱مانیفست متدن دموکراتیک (دفاعیهی ارائهشده به دادگاه حقوق برش اروپا) ،پنج جلد( :ف) ( -ع)( -ک.س)( -ک.ک) همچنین به زبانهای
انگلیسی ،آملانی و اسپانیایی
جلد اول :متدن (عرص خدایان نقابدار و شاهان پوشیده)
جلد دوم :متدن کاپیتالیستی (عرص خدایان بینقاب و شاهان عریان)
جلد سوم :آزمونی در باب جامعهشناسی آزادی
جلد چهارم :بحران متدن در خاورمیانه و رهیافت متدن دموکراتیک
جلد پنجم :مسئلهی کُرد و رهیافت ملت دموکراتیک
(دفاع از کُردها ،خلقی در چنگال نسلکشی فرهنگی)
 -۷۲نقشه راه (ارائهشده به دولت ترکیه و  PKKجهت حل مسئلهی کُرد) (ف) ( -ع)( -ک.ک)( -ک.س)
عــاوه بــر ایــن کتابهــا ،دههــا اثــر دیگــر از نویســنده کــه حــاوی درسهــای درونســازمانی هســتند ،در آکادمیهــای تشــکیالتی تدریــس
میشــوند .ایــن آثــار بــه ترتیــب زمانــی چــاپ و پخــش شــدهاند .لیســت ایــن کتــب از طــرف مرکــز نــر آثــار و اندیشـههای عبداللــه اوجــاالن
منتــر خواهــد گردید.
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زن

انتقامازتوطئهگرانخواهدبود

از رسزمینــی کــه همــواره مــورد اســتعامر ،اســتثامر و فشــار ق ـرار گرفتــه بــود ،از
هــان جایــی کــه اســتخوان کشــتارهای دســته جمعــی قــرن هنــوز دفــن نشــده
بــود ،اقدامهــای هویتزدایــی تــا دوردســتترین روســتاهایش نیــز بــه دقــت
اجرایــی گشــته بــود ،در مکانــی کــه از فقــر و نــداری از خــود بی ـزار بــود و ف ـرار
بیوقفــه تنهــا گزینــه بــر رس راه بــود ،در چنیــن فضایــی جوانــی رس بــرآورد.
پرومتئــوس آتــش را از خــدا ربــوده بــود تــا روشــنایی یعنــی بینایــی را بــه انســان
ببخشــد ،بــا ایــن جــرم بــه صلیــب کشــیدن بــر تختــه ســنگ قفقــاز محکــوم شــد و
رهــر آپــو نیــز یــک جملـهی بســیار مهمــی بــر زبــان رانــد" :کردســتان مســتعمره
اســت ".تــا کُــرد از خــواب نیســتی بیــدار شــود ،بیاندیشــد و عصیــان کنــد .جملهای
ممنــوع .یــک رمــز نهفتــه کــه بــه هیــچ نحــو منیشــد بــه زبــان رانــده شــود .کســی
کــه ایــن رمــز را فــاش ســاخت ،مرتکــب گنــاه شــد و عفوناشــدنی بــود.
اســتعامرگران کردســتان و حامیانشــان و دولتهــای غربــی دیوارهــای مســتحکم و
نامرئــی ایــن مســتعمره را بــا همــکاری یکدیگــر بنا ســاخته بودنــد .کردها  80ســال
بــود کــه بــه ایــن دیوارهــای ضخیــم و ســیم خاردارهــای آن برمیخوردنــد ،ولــی
کســی آن را منیدیــد ،بهــر اســت بگوییــم کســی جــرأت نداشــت کــه به وجــود این
دیــوار اقـرار کنــد .کهنســاالن ایــن وطــن خاطـرات بســیار تلخــی در یــاد داشــتند
کــه از بیــان آن نیــز میترســیدند .آنهــا دیــده بودنــد کســانیکه دیــوار را قبــول
نداشــتند چگونــه بــه چوبـهی دار آویخته شــده بودنــد .زنــان و کودکان را ســوزانده
و روســتاها را ویـران کــرده بودنــد .میدانســتند تنهــا راه نجــات از ایــن وحشــت آن
بــود کــه کســی از دیــوار ســخن نگویــد .بنابرایــن ،دیــواری در کار نبــود!
رهــر آپــو ایــن جــرأت را نشــان داد و دیوارهــای مســتعمرهی کردســتان را بــر
همــگان منایــان ســاخت .زنــان از نخســتین کســانی بودنــد کــه اطـراف رهــر آپــو
گــرد آمدنــد .آنهــا پــس از کابوســی طوالنــی اولیــن بــار بــود کســی را میدیدنــد
کــه آنهــا را هم ـراه خــود میدانســت .دههــا دخــر جــوان ،دانشــجو ،کارگــر و
کشــاورز همـراه بــا جوانــان بــه صفــوف انقالبــی جنبــش آزادی خواهنــد پیوســت.
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اویننژدت

ســالهای طوفانــی بــود .همــه از انقــاب ،چــپ و سوسیالیســم میگفتنــد .شــعارها دیــوار خانــه ،حیــاط و مغــازه هــا را پــر
کــرده بــود .امیــد و ایــان بــار دیگــر در دلهــا زنــده میشــد .هــر روز درگیــری ،کشــتار و قتلعــام روی م ـیداد .اگــر از
پیــروی نیروهــای انقالبــی جلوگیــری بــه عمــل منیآمــد ،نــه تنهــا کردســتان از اســتعامر نجــات مییافــت ،بلکــه راه انقــاب
در هم ـهی خاورمیانــه گشــوده میشــد .نیــاز بــه اقدامــی رسیــع در ایــن زمینــه بــود .کودتــای ســال  1980انجــام گرفــت.
کردســتان بــه شــهر آمــد حبــس شــد و آمــد نیــز بــه زنــدان .زندانیــان آمد بایــد هزینـهی ســخن گفــن از دیوارهای اســتعامر را
میپرداختنــد .پــس از ســالها شــکنجههای طاقتفرســا و فشــار شــدید پیشــتازان مبــارزه مظلــوم ،فرهــاد ،کــال ،ســکینه و
یارانشــان آتــش مبــارزات را شــعلهور کردنــد .اولیــن نــرد بــا موفقیــت جنبــش آزادیخواهــی به نتیجه رســید و دشــمن ممکن
نبــود طعــم تلــخ شکســت را بــه فراموشــی بســپارد.
اقدامــات اســتعامرگران و حامیــان غربــی آنــان علیــه رهــر آپــو و جنبــش ادامــه پیــدا کــرد .با سیاسـتهای پلید جاسوســی در
تــاش بـرای آســیب رســاندن بــه رهــر آپــو بودنــد .از ســالهای  1990بدینســو عملیاتهــای نظامــی گســردهای در مناطــق
گریــا صــورت گرفــت .روســتاهای کردســتان را مرتوکــه کردنــد .رسکــوب و خشــونت در کردســتان بیــداد میکرد .رفیــق بریتان
(گلنــاز کاراتــاش) همچــون منــاد مقاومــت و تســلیمیتناپذیری در مقابــل کردهــای مــزدور و دولــت ترکیــه ایســتار زن آزاد و
مبــارز رهــر آپــو را نشــان داد .بدینگونــه اقــدام دشــمن نافرجــام مانــد .در ســال  1996بهشــکلی مســتقیم رهــر آپــو هــدف
حملــه قـرار گرفــت .زیــان (زینــب کناجــی) یکــی از کادرهــای پیشــاهنگ جنبــش آزادی بــا عملیــات فدائــی خویــش ســعی
منــود توطئــه و پالنهایــی را کــه دشــمن درپــی آن بــود را ،آشــکار ســازد .ولــی توطئــه آنچنــان گســرده و عمیــق بــود کــه نــه
کردهــا و نــه مبارزیــن آزادی قــادر بــه درک ماهیــت واقعــی آن بودنــد.
تاریــخ پنــج هـزار ســالهی متــدن تاریــخ توطئــه ،نیرنــگ و جنــگ اســت ،بزرگتریــن و پلیدتریــن توطئــه در ســال 1998علیــه
رهــر آپــو آغــاز ،طرحریــزی و عملــی گشــت .در ایــن توطئ ـهی غیرانســانی نیروهــای ســلطهجوی جهانــی ،ابرقدرتهــا،
ســازمانهای اطالعاتــی ،سیاس ـتمداران و نیروهــای نظامــی بــا همدســتی و همــکاری رهــر آپــو را مجبــور بــه خــروج از
خاورمیانــه کردنــد ،کشــورهای غربــی وی را طــرد کردنــد و در پایــان نیــز در آفریقــا ،کشــور کنیــا بــه اســارت گرفتــه شــد و بــه
ترکیــه تحویــل دادنــد .بایســت گفــت ماهیــت و گســردگی ایــن توطئ ـهی بیناملللــی نشــان میدهــد کــه توطئــه ســالها
پیشتــر طرحریــزی شــده بــود .بــه جــز نیــروی اطالعاتــی ترکیــه (میــت) نیروهــای اطالعاتــی آمریــکا،
رهــر آپــو تغییــر و تحــول مــرد را انگلســتان و ارسائیــل نیــز از اواخــر دهــهی  70رهــر آپــو و جنبــش آزادیخواهــی را تحــت نظــارت
رشط دیگــر بازســاخت جامعــهی داشــتند ،جلســات و دیدارهــای ویــژهای بـرای شناســایی و پیگیــری تاســیس کــرده بودنــد .و شــاید اینجــا
دموکراتیــک و آزاد برشــمرد .بدیــن الزم اســت ایــن ســوال را پرســید کــه هــدف نیروهــای جهانــی و اجــاع آنهــا و زیرپــا گذاشــن متامــی
منظــور مــردان را در پروســهی قوانیــن عــر و معیارهــای انســانی جهــت اســارت رهــر آپــو چــه بــود؟
تحــول ذهنیتــی ق ـرار داد و آغــاز پــس از فروپاشــی شــوروی جنــگ رسد نیــز بــه امتــام رســید ،بــه بیانــی دیگــر پایــان مرحل ـهی جهــان
پــروژهی کشــن ذهنیــت (تحــول) دوقطبــی بــود ،رسمای ـهداری خــود را غالــب جنــگ اعــان کــرد و از ایــن بــه بعــد میبایســت کشــور
و نیروهایــی کــه هنــوز در سیســتم اقتصــادی گلوبــال جــای نگرفتــه و رویکردشــان مطابــق منافــع
مــرد را از خویشــن آغــاز کــرد .در
رسمایــهداری نبــود و حتــی بــا آن بــه مقابلــه برمیخواســتند ،از موقعیــت خطــر و تهدیــد خــارج
اینجــا رابطــهی زن و رهــر آپــو میشــدند .نظــام دولت-ملــت کــه در خاورمیانــه بــه شــکلی خشــن پایهریــزی شــده بــود ،نــه تنهــا
رابطــهی رفاقــت اســت.
بـرای نظــام رسمایـهداری مفیــد نبودنــد ،بلکــه موجــب محــدود شــدن گــردش رسمایــه نیــز میشــدند .در
کنــار ایــن تنهــا جامعـهای کــه در مقابــل فرهنــگ غربــی و فــرم زندگــی رسمایـهداری مقاومــت میکــرد،
خاورمیانــه بــود .اگرچــه اســتعامر خاورمیانــه در جنــگ جهانــی اول آغــاز شــده بــود ،ولی  80ســال ســپری شــده نشــان میداد
کــه خاورمیانــه بـرای نظــام رسمایـهداری هنــوز قلعـهی فتــح نشــده باقــی مانــده اســت .برنامههایــی کــه تحمیــل شــده بــود
رضبــات جربانناپذیــری بجــای گذاشــته بــود ،ولــی فرهنــگ خاورمیانــه بــه حــدی نیرومنــد و عمیــق بــود کــه بتوانــد -بــه
شــکلی بســیار بســته و دگامتیــک هــم کــه شــده -موجودیــت خویــش را تــداوم بخشــد .ســال  1991مرحلـهای نــو از جنــگ
علیــه خاورمیانــه بــه منایــش گذاشــته شــد .جنــگ خلیــج دارای دو هــدف بــود :از یــک ســو دولتهایــی کــه مطابــق مصالــح
نظــام سیاســی-اقتصادی رسمایـهداری نبودنــد ،یــا بایــد از بیــن میرفتنــد و یــا تســلیم میشــدند .از ســوی دیگــر جامعـهی
خاورمیانــه بــه حالتــی دچــار میشــد کــه توانایــی مقاومــت را از دســت دهــد .بدینگونــه موانــع بــر رس راه رسمای ـهداری
از میــان برداشــته میشــدند .در راســتای ایــن هــدف کشــورهایی نظیــر ترکیــه ،عربســتان و ارسائیــل نیــز نقــش مــزدوری
رسمایـهداری را بــه نحــو احســن ایفــا کردنــد.
فروپاشــی سوسیالیســم رئــال پیامدهــای بســیاری داشــت .اغلــب اح ـزاب و سیســتمهای سیاســی-اداری سوسیالیســتی در
کشــورهای مختلــف یکــی پــس از دیگــری از ایدهیشــان دســت کشــیدند .حتــی سوسیالیســم همچــون آزمونــی ناموفــق
و مغلــوب اعــان گردیــد .از ایــن بــه بعــد نظــام رسمای ـهداری بیرقیــب ،بیبدیــل و یگانــه نظــام بــود! سوسیالیســم یــک
ALTIRNATIV PJAK

32

OFFICIAL MAGAZINE OF
FREE LIFE PARTYOF KURDISTAN

ALTIRNATIV PJAK

OFFICIAL MAGAZINE OF
FREE LIFE PARTYOF KURDISTAN

آرزو و اتوپیــای زیبــا ،یــک رویــای دســت نیافتنــی ،یــک خیــال واهــی ،یــک ماجراجویــی جوانــی ،یــک شــجاعت نافرجــام ،یــک برنامـهی
امکانناپذیــر ،یــک تــاش بیمثــر بــود! رسمایـهداری رسور ازل و ابــد اکنــون و آینــده .همچــون خــدا فناناپذیــر ،همچــون خــدا تاماالختیــار!
قــادر بــه حاکمیــت مطلــق بــر همــه چیــز .حتــی عرصــه را بــر خــدا نیــز تنــگ کــرد .چــون وارد حیطـهی خــدا نیــز شــد؛ انســان را دوبــاره
آفریــد .خداونــد فقــط جســم انســان را آفریــده بــود و انســان هنــگام فــرود آمــدن بــه زمیــن بــدون هیچگونــه تجربــه و ابـزاری ،مجبــور
بــود از ابتــدا از رنــج و آزمــون رشوع کنــد .ولــی رسمایـهداری انســان را از قیدوبندهــای گذشــته رهانیــد و او را بــه همـهی ابزارهــای الزم
مجهــز و تســلیح کــرد .مــرد رسمایـهداری مــردی خودخــواه ،ســلطهگر ،ســودجو ،ثرومتنــد و گســیخته از هرگونــه معیــار و مبــدأ آفریده شــد.
زن رسمایـهداری زنــی باریــک انــدام ،خــورشو ،شــاغل ،باســواد ،مــدرن ،خودپســند و کامــا بیتفــاوت نســبت بــه جامعــه ،غــرق در جهــان
شــخصی خویــش آفریــده شــد .ایــن زن و مــرد از ســوی رسمایـهداری خلــق شــدند و حــاال دیــن بــر گردنشــان ایــن بــود کــه عبــد مطیــع
آفریدگارشــان شــوند .وقتـ ی کــه جامعــه و حــس اجتامعــی بــودن تالشــی شــود ،نظــام رسمایـهداری نیــز بــه کــال آرمانــش دســت مییابــد.
فقــط خاورمیانــه بــود کــه رسکشــی میکــرد و خــدای نویــن عــر را منیپرســتید .در ایــن میــان جنبشــی رفتــه رفتــه در خاورمیانــه
ریشــه میدوانیــد کــه بـرای رسمایـهداری زنــگ خطــر بــه شــار میآمــد .جنبــش رهــر آپــو در کردســتان و خاورمیانــه برخــاف توقــع و
تصــور تئوریســینهای معــارص ،نــه تنهــا از فکــر و آرمــان سوسیالیســتی دســت نکشــید ،بلکــه بــا تحلیــل خطــا و کاســتیهایی کــه رئــال
سوسیالیســم دچــار شــده بــود ،سوسیالیســم اجتامعــی و واقعــی را حیــات میبخشــید .سوسیالیســم یــک تئــوری و یــا اتوپیایــی کــه بــه
آینــده موکــول شــود ،نبــود .هــم اکنــون و در هــر لحظـهی زندگی سوسیالیســتی اندیشــیدن و سوسیالیســتی زیســن ممکن و مســتلزم بود.
بدینگونــه رهــر آپــو برنامـهی فردیتســازی رسمایـهداری را دچــار مشــکل ســاخت .مســئلهی اصلــی مخالفــت و یــا مبــارزه بــا فردگرایــی
رسمای ـهداری نبــود ،مهمتــر اینکــه فــردی آزاد و ارادهمنــد کــه بــه جامعــه نیــز نیــرو میبخشــید ،شــکل میگرفــت.
متوقــف کــردن قطــار رسیعالســیر رسمای ـهداری بســتگی بــه آن داشــت کــه حقانیــت و مرشوعیــت آن دوبــاره و بــه شــکلی علمیتــر،
جامعتــر و رادیکالتــر مــورد بازخواســت قـرار گیــرد .ایــن مســئولیت تاریخــی را نیــز رهــر آپــو بــه دوش گرفــت .چـرا کــه مســئلهی کــرد
پیچیدهتــر و عمیقتــر از آن بــود کــه در محــدودهی یــک مبــارزهی ملــی بتــوان بــه حــل آن پرداخــت .مســئلهی کــرد بــا بحـران ســاختاری
نظامهــای خاورمیانــه مرتبــط بــود و ایــن بحـران زاییــدهی رسمایـهداری بــود .بــا عمــق بخشــیدن بــه تحقیقــات و تحلیــات در بــاب نظــام
رسمایـهداری ،رهــر آپــو مفاهیــم و پایههــای ایــن نظــام را آشــکار منــود .مبــارزهی رهــر آپــو و جنبــش آزادی از کردســتان بــه خاورمیانــه،
از خاورمیانــه نیــز بــر جهــان برمیتابیــد .بخصــوص نظـرات رهــر آپــو در مــورد آزادی زن و عالقــهوافــر زنــان بــه آزادی و رهایــی از ســتم،
موجــب پیوســن خیــل عظیمــی از زنــان از نقــاط مختلــف کردســتان و جهــان ،بــه صفــوف آزادی بــود کــه بیگــان یکــی از پیرشفتهــای
مهــم آن دوره بــه شــار میرفــت.
رهــر آپــو از ســن کودکــی بــا نقــش و جایگاهــی کــه بــه زن تحمیــل میشــد ،مخالفــت منــود .ایشــان نــه تنهــا آداب و رســوم کهن ـهی
اجتامعــی را بــه چالــش کشــید ،بلکــه موقعیــت زنــان در نظــام رسمایـهداری را نیــز بــرد هوار و حتــی مخاطرهآمیــز تعریــف منــود .نظامــی
کــه بــه اســتعامر رنــج کارگــر و زحمتکشــان جامعــه متکــی باشــد و ســود و بهرهکشــی را در اولویــت قـرار میدهــد و بــا جامعــه و طبیعت
در ن ـزاع اســت ،صدالبتــه کــه زنســتیز و مردســاالر اســت .نظــام رسمای ـهداری نژادپرســتی ،دینگرایــی ،مذهبگرایــی ،جنســیتگرایی و
علمگرایــی را در حــدی تشــدید میکنــد کــه جامعــه را بــه صدهــا جــزء و بخــش تقســیم کــرده و هــر بخــش نیــز بــا فردگرایــی از هــم
متالشــی میکنــد.
نظــام رسمای ـهداری هزینههــای بســیاری ب ـرای شــکلدهی زنــان و مــردان رصف کــرده اســت .در ایــن نظــام زنــان بایــد از جامعــه و
معیارهــای اجتامعــی ،مســئولیت پیشــرد و ســاماندهی بــه جامعــه میگریختنــد ،تــا بدیــن شــکل بتواننــد از حقــوق متعالــی (!) ایــن نظم
نویــن بهرهمنــد شــوند .در غیــر ایــن صــورت هیــچ جایگاهــی نخواهنــد داشــت .زنــان میتوانســتند در نظــام تحصیــل کننــد ،دارای شــغل
باشــند و از حــق مالکیــت و طــاق ،در مــواردی از حــق کنــرل بــدن خویــش نیــز برخــوردار شــوند .زنــان حــق انتخــاب و منتخــب شــدن
را داشــتند .بــا اینکــه رسمایـهداری وامنــود میکنــد همـهی ایــن دســتاوردها از آن اوســت ،لــذا تاریــخ عکــس آن را اثبــات میکنــد .زنــان
در جامعـهی غربــی و جهــان بـرای کســب کوچکتریــن حــق و تغییــر قوانیــن مردســاالر نظــام بســیار کوشــیدند ،جــان خــود را از دســت
دادنــد ،مــورد توهیــن و تحقیــر قـرار گرفتنــد .دســتاوردهایی کــه زنــان در عرصـهی حقوقــی بدســت آوردنــد ،البتــه کــه ارزنــده و ارزشــمند
میباشــند .امــا پیداســت هنــوز ابعــاد مســئلهی زن بهطــور ریش ـهای مــورد واکاوی ق ـرار نگرفتــه اســت .در ایــن مــورد رسمای ـهداری بــا
همـهی امکانــات و تــوان خــود ســعی کــرد زنــان را بــه ابـزار و کاالیــی تبدیــل کنــد کــه از خویــش نــاآگاه شــود و در دنیــای مادیگرایــی
ارزش بــودن و موجودیــت خویــش را ندانــد.
پــروژهی آفریــدن زن و مــرد (غیرانســانی) از ســوی رسمایـهداری بــا مانعــی جــدی برخــورد میکــرد .رهــر آپــو نــه تنهــا جوانــان ،زنــان و
مــردان را بــه جبهـهی مبــارزهی سوسیالیســم فـرا میخوانــد ،همچنیــن شــکل زندگــی نویــن ،روابــط صحیــح بیــن جنســیتها و جامعـهی
آزاد را دوبــاره بازتعریــف کــرد .در ایــن مــورد نیــز بــه نتایــج چشـمگیری دســت یافــت .مســئله رصف تحلیــل و رد نظــام اقتصادی-سیاســی
رسمایـهداری نبــود .از آن مهمتــر نیــاز بــود طــرز تفکــر ایــن نظــام غیرانســانی و فرهنــگ و فــرم زندگــی آن مــردود و تــرک شــود .در ایــن
خصــوص مبــارزه در عرصـهی اجتامعــی تعمــق یابــد و ســپس آلرتناتیــو آن مطــرح ،درک و عملــی شــود .در مقابــل نهــاد خانــوادهی نظــام
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رسمایـهداری نیــاز بــه چگونــه خانــوادهای اســت؟ جایگزیــن چــه میباشــد؟ و  ...رهــر آپــو پروژههــای مهمــی در ارتبــاط بــا آزادی زن ارائــه
داد .در ایــن مــورد مختـرا میتــوان بــه پروژههــای "تشــکیل ارتــش زن ،تاســیس حــزب زنــان آزاد ،تحــول مــرد و اعــام ایدئولــوژی رهایــی زن"
اشــاره کــرد .زنــان چــه در صفــوف آزادی ،چــه در جامعـهی کــرد مرحلـهای را آغــاز کردنــد کــه شــاید در مــورد انعــکاس و بازتابــی کــه در آینــده
خواهــد داشــت ،از دوراندیشــی آن چندانــی برخــوردار نبودنــد و واقعــا پیامدهــای آن را پیشبینــی منیکردنــد .رهــر آپــو زنــان را بــه راهــی
ســوق داد کــه نــه برگشــت داشــت نــه توقــف .زنــان کــرد از مبــارزهی مســلحانه گرفتــه ،تــا فعالیتهــای ســازمانی ،از عملیــات نظامــی گرفتــه
تــا فعالیتهــای هــری ،از سیاســت گرفتــه تــا اقتصــاد در همـهی حوزههــای مبارزاتــی مشــارکت داشــتند ،بــا ایــن تفــاوت مهــم کــه بــا هویــت
خویــش رشکــت کننــد .هویتیابــی بـرای زنــان کــرد در اولویــت مبــارزه قـرار گرفــت .زن کــرد دارای چــه پیشــینهای اســت؟ نقــاط مشــرک
زنــان در کردســتان و منطقــه چــه میباشــد؟ مســئلهی ملــی و جنســیتی در چــه نقطـهای از هــم تفکیــک و محــل تالقــی آنهــا کجاســت؟ آیــا
راهکارهایــی کــه زنــان در مبــارزات فمینیســتی بــکار بســتند ،بـرای زنــان کــرد نیــز هــان اثــر را دربرخواهــد داشــت؟
رابطـهی بیــن زنــان کــرد و رهــر آپــو چندجانبــه میباشــد .از یــک طــرف رهــر آپــو بنیانگــذار مبــارزهی آزادی زن اســت و از یــک ســو تاســیس
ارتــش آزادی زن و حــزب زنــان آزاد نیــز بــا رهنمــود و رنجهــای مســتمر رهــر آپــو انجــام گرفــت .در جنــگ ســخت ایدئولوژیهــای مردســاالر
قــرن کنونــی ،اعــام کــردن ایدئولــوژی رهایــی زن از دســتاوردهای بســیار مهــم در ایــن صحنـهی مبارزاتــی بــه شــار میآیــد .در اینجــا یــک
ایدئولــوگ مبــارزهی آزادی زن اســت .رهــر آپــو تغییــر و تحــول مــرد را رشط دیگــر بازســاخت جامع ـهی دموکراتیــک و آزاد برشــمرد .بدیــن
منظــور مــردان را در پروسـهی تحــول ذهنیتــی قـرار داد .و آغــاز پــروژهی کشــن ذهنیــت (تحــول) مــرد را از خویشــن آغــاز کــرد .در اینجــا
رابطـهی زن و رهــر آپــو رابطـهی رفاقــت اســت.
رهــر آپــو همــهی مفاهیــم و پدیدههایــی کــه نظــام رسمایــهداری را مرشوعیــت میبخشــید ،زیــر ســوال بــرد .از دیــدگاه وی عقالنیــت
مردســاالری نشــات گرفتــه از نظــام مدرنیتـهی رسمایـهداری اســت .بدیــن علــت آزادی زن نیــز پادزهــر رسمایـهداری میباشــد .باژگونــه کــردن
مفاهیــم و پدیدههایــی کــه نظــام رسمایـهداری متکــی بــه آن بــود ،رضبـهی مهلکــی محســوب میگــردد .زمانــی کــه متامــی ایــن علــل را در
یــک نقطــه متمرکــز میکنیــم ،خواهیــم دیــد کــه نظــام رسمایـهداری از ایدئولــوژی و مبــارزات رهــر آپــو بــه وحشــت و هـراس افتــاد .بـرای
خالصــی از وی نیــز توطئـهی بیناملللــی را بــه اجـرا گذاشــت .خاورمیانــه بایــد درگیــر جنگــی ویرانگــر و خامنانســوز میشــد .زنــان و مــردان
کــرد ،گریالهــای آزادی ،سوسیالیســت و دموکراتهــا نیــز در ایــن گردبــاد مدفــون میشــدند.
بدینگونــه دومیــن اقــدام جنــگ جهانــی ســوم در  9اکتــر ســال  1998بــه اجـرا گذاشــته شــد 15 .فوریــه ســال  1999بـرای انســانیت و تاریــخ،
روز شــوم و ســیاهی اســت .روزی کــه هرگــز فرامــوش نخواهــد شــد .مــا و همـهی آزادیخواهــان جهــان ،زنــان و مردانــی کــه خواهــان و مدعی
برابــری هســتند ،مبارزیــن دموکراســی مردمــی و ایــن راه مقــدس ،ایــن اقــدام توطئهگـران را محکــوم میکنیــم .ایــن محاکمــه را بــه فرداهــا ،بــه
آینــده و بــه تاریــخ واگــذار منیکنیــم ،بلکــه هــم اکنــون توطئهگـران را بــه ســختترین مجــازات محکــوم میکنیــم؛ آشــکار ســاخنت ماهیــت
و ابعــاد توطئــه ،محکومیــت توطئهگـران اســت.
رهــر آپــو پــس از اســارت امرالــی و تحمــل ســالیان دراز ایزوالســیون مطلــق و غیرانســانی ،از کوچکتریــن امــکان هــم کــه شــده اســتفاده کــرد
کــه توطئهگـران بــه اهــداف خویــش دســت نیابنــد .در واقــع مبــارزهی رهــر آپــو در ایــن دورهی  22ســاله در دنیــا کمنظیــر اســت .چــون ایــن
مقاومــت ،ایســتادگی ،خالقیــت و ارادهمنــدی ،ایــن عشــق بــه حقیقــت و ارصار بــه آزادی ،ایــن بــاوری و ایــان در تاریــخ مبــارزهی برشیــت
بینظیــر میباشــد.
در دورهی امرالــی رهــر آپــو مبــارزهی آزادی زن را بــه ســطح باالتــری ارتقــاء داد .در ایــن راســتا جنبــش آزادیخواهــی زنــان کردســتان نیــز بــا
فــداکاری ،تــاش و سختکوشــی دســتاوردهای مهمــی در کردســتان ،منطقــه و جهــان کســب کــرده اســت .میتوان گفــت در نتیجهی مبــارزات
و رنــج رهــر آپــو ســدهی  21بـرای انقــاب زنــان آمادگــی کامــل را دارد و انقــاب آزادی زنــان بزرگتریــن انتقــام و رضبـهی مرگبــار بــر پیکــر
توطئــه و توطئهگـران خواهــد بــود .در اینجــا اســت کــه آزادی رهــر آپــو و آزادی زنــان بــه هــم پیونــد خــورده اســت.
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توطئ ـهی بیناملللــی علیــه رهــر آپــو وارد ۲۳امیــن ســال خــود شــده اســت .توطئ ـهای
کــه بــا همــکاری و تبانــی بســیاری از دولتهــای منطقــه و جهانــی صــورت گرفــت .ایــن
توطئــه ابعــاد و زوایــای آشــکار و نهانــی دارد کــه پرداخــن بــه آن مهــم اســت تــا همـهی
کردهــا و هــم دنیــا بــه واقعیــت توطئــه پــی بربنــد .بنابرایــن هیئــت تحریریـهی آلرتناتیو
تصمیــم گرفتــه مصاحبـهای اختصاصــی بــا مظلــوم هفــن ،عضــو مجلــس پـژاک صــورت
دهــد کــه بــه رشح ذیــل اســت.

پیشزمینههای تاریخی توطئهی بزرگ  ۱۵فوریه چیست؟
کردهــا در طــول تاریــخ جهــت حفــظ و پیشــرد ارزشهــای هویتــی و موجودیتــی خویــش و رســیدن بــه زندگــی آزاد و معنامنــد همواره
مبــارزه منــوده و در ایــن راه بــا مصائــب و مشــکالت عدیــدهای مواجــه بودهانــد .بهویــژه در صــد ســال اخیــر و بــا شــکلگیری سیســتم
اســتعامری نویــن در منطقــه و جهــان ،کردهــا بــا قتلعــام ،کوچ اجبــاری ،اســتحالهی فرهنگی و هرگونه سیاســت انــکار و امحای فیزیکی
روبـهرو گردیدهانــد .بــا وجــود رشــادتها و هزینههــای ســنگین متاســفانه بنابــه دالیــل مختلــف داخلــی و خارجــی نتوانســتهاند بــه
جایــگاه الزم رســیده و موفــق گردنــد .لــذا علیرغــم افتوخیزهــای فـراوان قــادر بودهانــد در منطقــه نقــش پیشــاهنگی خــود را ایفــا
مناینــد .دشــمنان نیــز بــا درندگــی و خشــونت هرچــه بیشــر و بــا کســب آزمــون از تجــارب خویــش ،بــا هــدف نابــودی کامــل بــا کردهــا
برخــورد کردهانــد .از طریــق شــیوههای نــرم و ســخت بــرآن شــدهاند کــه نــه تنهــا پیشــاهنگان انقالبهــای کــردی را نابــود کــرده ،بلکــه
متامــی خلــق کــرد را در وضعیتــی قـرار دهنــد کــه حتــی خیــال و تصــور مقاومــت و قیــام در مخیلهشــان هــم خطــور نکنــد .جهــت
رســیدن بــه ایــن هــدف شــوم متامــی راههــای مرســوم و غیرمرســوم و سیاسـتهای جنــگ ویــژه را بــه کار بردهانــد .در ایــن راســتا پیــش
از بــروز و منــود انقــاب آپویــی تقریبــا بــه مـراد خویــش رســیده بودنــد و کردهــا را بــا رسکــوب شــدید پیشاهنگانشــان و قتلعامهــای
گســردهی خلقــی بــه حالــت خودانــکاری و رضایــت بــه وضــع موجــود کشــانده بودنــد .لــذا ظهــور جنبــش آپویــی در چنیــن رشایطــی

گناهــی بــود نابخشــودنی! کــه بانــی و بانیانــش مهدورالــدم بودنــد .چـرا کــه رهــر آپــو مــردگان متحــرک را زنــده گردانیــده ،خیــال و رویاهــای
شکســته و غیرممکــن آنهــا را ممکــن گردانیــده بــود .نفــس ایــن موضــوع فــارغ از پیرشفــت یــا عــدم پیرشفــت کار ،خــود انقالبی اســت عظیم
و آفرینشــی بــزرگ .فلــذا دشــمنان را بــرآن داشــت کــه توطئهگــری منــوده تــا همچــون گذشــته از ایــن طریــق بــه مراد خویــش برســند .بیگامن
توطئهگــری دشــمنان علیــه مبــارزات آزادیخواهانــه کردهــا قدمتــی بــه درازای تاریــخ دارد .امــا در صــد ســال اخیــر بــا همکاریهــای منطقهای
و جهانــی بــه جــد ایــن سیاسـتها را در دســتور کار خــود قـرار دادنــد و تــا حــدودی هــم موفــق شــدهاند .رسکــوب قیامهــای ســمکو شــکاک،
شیخســعید پیـران ،احســان نــوری پاشــا ،قاضــی محمــد ،شــیخمحمود برزنجــی ،ســیدرضا درســیمی و  ...تــا توطئــه علیــه رهــر آپــو منونـهی بــارز
آن هستند.

چه قدرتهایی در پشتپردهی این توطئه قرار داشتند و چگونه از این توطئه متنفع میشدند؟
توطئــه علیــه رهــر آپــو محصــول مشــارکت جمعــی نیروهــا و دول منطقـهای و جهانــی بــر مبنــای رســیدن به اهداف مشــرک اســت .بیش
از ســی دولــت منطقـهای و جهانــی همـراه بــا مراکــز اطالعاتــی آنهــا و مــزدوری و همــکاری برخــی از احزاب کــردی در ایــن توطئه رشکت
دارنــد .آمریــکا ،ارسائیــل ،انگلیــس ،آملــان ،یونــان ،مــر ،ناتــو و بعضــی از احـزاب کــردی جنــوب کردســتان بــه صــورت بــارز در ایــن توطئــه
نقــش داشــته و در جریــان توطئــه نیروهــا و دول دیگــری نیــز دخیــل گردیدهانــد .مشــارکت آنــان بــر مبنــای ایدئولوژیــک – فلســفیک،
امنیتــی – نظامــی و منافــع اقتصــادی میباشــد.

ایــن توطئــه چــه تاثیــری بــر روی مناســبات و معــادالت خاورمیانــه گذاشــت؟ آیــا میتــوان گفــت توطئـهی ۱۵
فوریــه ،اســتارت جنــگ جهانــی ســوم در خاورمیانــه اســت؟
بــا فروپاشــی اتحــاد جامهیــر شــوروی و بلــوک رشق در ســال  ،1990منطقــه دچــار تحوالتی بنیادین گشــت .خصوصــا در تغییر تــوازن رشق
و غــرب و تحــول پیدرپــی نیروهــای متکــی بــه جبهـهی سوسیالیســتی و میــل بــه جبهـهی رسمایـهداری .هرچنــد ایــن مرحلـهی تحــول
در شــکلگیری معــادالت و مناســبات منطقــه مهــم و تاثیرگــذار اســت امــا بــر اســاس اهــداف و سیاسـتهای کالن سیســتم رسمایـهداری
جهانــی و مداخــات منطقـهای و فرامنطقـهای الزم و رضوری بــود کــه نیروهــا ،احـزاب و اشـ ِ
ـخاص مانــع در ایــن مســیر از میــان برداشــته
شــده و یــا منفعــل گردانــده شــوند .هرچنــد جنبــش آپویــی نیــز از جبهـهی سوسیالیســتی متاثــر شــده بــود امــا از بــدو پیدایــش بــر مبنــای
خوانــش و نگــرش مختــص بــه خویــش کنشــی خودویــژه بــه مســائل بنیادین سوسیالیســم داشــته و همیــن خودویژگــی باعــث گردید پس
از فروپاشــی بلــوک غــرب ،پ.ک.ک نهتنهــا منفعــل نگــردد بلکــه پویاتــر و کاراتــر از گذشــته وارد میــدان مبــارزات منطقـهای شــود .ایــن
مشــخصه و منــود عینــی پ.ک.ک در میــدان عمــل ،علیــه خواســته و اهــداف سیســتم رسمایـهداری جهانــی بــوده کــه جهــت رســیدن آنها
بــه اهدافشــان در نظــم نویــن منطقـهای و جهانــی مشکلســاز بــود .از آنجــا کــه آنهــا تصمیــم بــه مداخــات منطقـهای گرفتــه بودنــد و
بـرای اینکــه بتواننــد نتیجـهی مداخــات را در راســتای رســیدن بــه اهــداف خــود تنظیــم کننــد ،الزم بــود رهــر آپــو و پ.ک.ک را از رس راه
بردارنــد .از ایـنرو بــا تهدیــد و تطمیــع ،نیروهــا و قدرتهــای منطقـهای و جهانــی را همراســتا و همگـرا منودنــد تــا جنــگ جهانــی ســوم
را آغــاز و بــه انجــام برســانند .توطئـهی بیناملللــی علیــه رهــر آپــو نقطــه عطفــی در تحــوالت منطقــه و خصوصــا تاثیـرات آن بــر مســئله
کــرد و مبــارزات آزادیخواهان ـهی خلقهــا اســت .طیفــی از همپیامن ـی ،همــکاری و مشــارکتها میــان غــرب و رشق و ترکیــه – یونــان
و برخــی دول عربــی و ایـران و  ...بــر مبنــای نابــودی و یــا بــه کنــرل درآوردن میـراث رهــر آپــو و پ.ک.ک شــکل گرفتــه بــود .سیســتم
رسمایـهداری جهانــی چنــان در نابــودی جنبــش آپویــی عزمــش را جــزم کــرده بــود کــه دشــمنان دیرینـهای همچــون ترکیــه و یونان ،روســیه
و امریــکا ،ایـران و ارسائیــل را بــر رس یــک ســفره نشــانده بــود .ایــن نیروهــا هرچنــد دارای تناقضــات عمــدهای بــا یکدیگــر بودنــد امــا در
انجــام توطئ ـهی بــزرگ علیــه رهــر آپــو ،همدســت و همداســتان شــده بودنــد .ایــن مداخــات و تحــوالت عمــا مناســبات و معــادالت
تــازهای در منطقــه ایجــاد کــرده بــود.
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رویکــرد رهــر آپــو کــه بــه مــدت  ۲۲ســال در امرالــی و در اســارت مطلــق قـرار دارد ،در مقابــل ایــن توطئــه چگونــه بود
و آن را چگونــه ارزیابــی منود؟
توطئهگـران رهــر آپــو را کــه موتــور محرکـهی جنبــش آزادیخواهــی خلــق کــرد بــود را مــورد هــدف قـرار دادنــد .بــر ایــن مبنــا کــه
بــا بــه شــهادت رســاندن و یــا زندانــی کــردن رهــری میتواننــد حاکمیــت خویــش را بــر پ.ک.ک و میـراث رهــر آپــو اعــال دارنــد .از
ایـنرو بــا رویکــرد «نــه بــه آپــو و آری بــه پ.ک.ک و کردهــا!» کار را رشوع کردنــد .در واقــع ایــن شــگردی بـرای فریــب افــکار عمومــی
بــود چـرا کــه آنــان نیــک میدانســتند پ.ک.ک و خلــق کــرد بــدون آپــو و فکــر و فلســفه آپویــی معنــا نخواهنــد داشــت .توطئهگـران
بــر پایـهی تجــارب تاریخیشــان در منفعــل کــردن و نابــودی قیــام و انقالبهــای مردمــی تاروپــود توطئــه را بــا اســتادی متــام چیــده
بودنــد .بهطــوری کــه مشــارکت عظیــم منطقـهای و جهانــی جهــت نابــودی فکــری – فلســفی و حتــی فیزیکــی رهــر آپــو شــکل گرفتــه
بــود؛ در حــدی کــه در دنیــای بــه ایــن بزرگــی یــک وجــب خــاک بـرای اقامــت رهــری نگذاشــته بودنــد .دوســتانِ نادوســت و رفیقــانِ
نارفیــق دســت بــه دســت هــم داده بودنــد تــا توطئــه بــه نتیجــه برســد .شــاید بســیاری از دوســتداران رهــری فکــر میکردند کــه بهرتین
حالــت ممکــن ،مقاومتــی جانانــه و شــهادتی در نتیجـهی مقاومــت اســت .امــا غافــل از اینکــه یکــی از اهــداف و مــوارد مدنظــر توطئــه
نیــز همیــن اســت .امــا رهــر آپــو بــا درایتــی بینظیــر و ایســتاری تاریخــی توانســت محاســبات و معــادالت توطئهگـران را نقــش بــر آب
کنــد .رهــری هــدف و خواســتهی توطئهگـران را نیــک دریافتــه بــود از ایـنرو بــا خــرد و منطقــی کارا و صــری ســازنده توانســت زنــدان
را بــه قلعـهی مقاومــت تبدیــل و بــا حداقــل امکانــات و در ســختترین رشایــط ،تحولــی عظیــم در انقــاب ایجــاد منایــد و بــا خوانشــی
صحیــح و بجــا از مــکان ،زمــان ،رشایــط و احتیاجــات انقــاب از جنــگ بیقاعــده و خامنانســوز کــرد -تــرک جلوگیــری منــوده و بــا بیــان
راهــکار صحیــح جهــت رســیدن بــه هــدف ( پارادیگــای جدیــد ) مانــع بــه نتیجــه رســیدن توطئــه گــردد .رهــری به مــرور زمــان آمرین،
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کردهــا بهطــور عــام و کردهــای آپویــی بهطــور خــاص معــروض تبعــات ایــن توطئــه قــرار گرفتهانــد .در سیاســتهای سیســتم
رسمای ـهداری جهانــی و اشــغالگران منطق ـهای ،جایگاهــی ب ـرای کردهــا در نظــم نویــن متصــور نشــده و مســئول بیچارگــی تاریخــی
کردهــا در منطقــه سیاسـتهای ســودمحور قدرتهــای جهانــی اســت کــه در محاســبات آنهــا و در مقایســه بــا اشــغالگران منطقـهای،
کردهــا جایــگاه و ارزشــی نداشــتند .از ایـنرو توطئـهی بیناملللــی علیــه رهــر آپــو هــر چنــد در گام اول یــا در ابتــدا رهــر آپــو و جنبــش
آزادیخواهــی را هــدف قـرار داده بــود ،امــا هــدف اصلــی توطئــه ،نابــودی همـهی کردهــا بــود .بالشــک جنبــش آزادیخواهــی رضبـهی
اصلــی را متحمــل گشــت و اســارت رهــر آپــو و مداخالتــی کــه بعدهــا در داخــل ســازمان روی داد متاســفانه لطامت ســنگینی بر جنبش
آپویــی وارد آورد کــه تاثیـرات آن در کردســتان نیــز انعــکاس یافــت .امــا ایســتار بینظیــر رهــر آپــو و مشــارکت حواریگونـهی رفقــا و
فداکاریهــای خلــق توانســت تاثیـرات مثبــت غیرقابــل تصــوری بیافرینــد کــه معــادالت و محاســبات توطئهگـران را پــوچ و بیاســاس
گردانــد .از جملــه خــروش عظیــم خلــق کــرد در متــام بخشهــای کردســتان و رسارس دنیــا و پیوســن انســانهای آزاده اعــم از کــرد و
غیرکــرد بــه صفــوف جنبــش آزادی کــه اعرتافــات مســئولین وقــت دول بانــی توطئــه به اقدامــات بینظیــر کردهــا در کردســتان و اقصی
نقــاط دنیــا گــواه ایــن مدعاســت .میــل و رغبــت کردهــا جهــت شــناخت بیشــر و بهــر رهــر آپــو و جنبــش آزادیخواهــی روزبـهروز
بیشــر شــده و اعرتاضــات و قیامهــای عظیــم مردمــی لــرزه بــر انــدام توطئهگ ـران انداختــه بــود .کردهــا کــه قربانــی سیاس ـتهای
تفرقهافکنــی شــده بودنــد ،نقطــه مشــرکی یافتــه بودنــد و بــا متــام وجــود حــول آن متمرکــز شــده و بــه یگانگــی و اتحــاد میرســیدند.
دیگــر برایشــان شــال و جنــوب ،رشق و غــرب کردســتان ،کرمانــج و ســوران ،هورامــی و کلهــر ،زازا ،لــر و لــک ،شــیعه و ســنی ،علــوی،
یارســانی و ایــزدی تفاوتــی نداشــت .احســاس میکردنــد بــا خطــر نابــودی کلــی مواجــه شــدهاند .از ای ـنرو یکصــدا و از تــه دل
فریــاد میزدنــد« :باکــوور باشــوور رۆژهــەاڵت – ئاپــۆ ســەرۆکی وەاڵت» فرزنــدان کردهــا بهصــورت گروهــی و فــوج فــوج بــه صفــوف
مقاومــت ملحــق میشــدند .حتــی آنانــی کــه تنهــا نامــی از رهربآپــو و پ.ک.ک شــنیده بودنــد مشــتاقان کــوی او گردیدنــد .بیشــاراند
آنانــی کــه بعــد از توطئــه بــا شــناخت رهــر آپــو و جنبــش آزادیخواهــی به مقصــود رســیدند و جــواب چگونه بایــد زیســت را دریافتند.
بیگــان بــروز و حــدوث بعضــی مســائل از ایــن دســت در آن زمــان باعــث شــد توطئــه بــه نتیجــه نرســد و حتــی تاثیـرات معکــوس
ب ـرای توطئهگ ـران داشــته باشــد.
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عاملیــن و دســتاندرکاران توطئــه را مشــخص کــرد و بــا تفکــر و تحلیلــی عمیــق ،علــل و زمینههــای توطئــه را بیــان منــود و راهکارهــای
مبــارزه بــا توطئــه و توطئهگـران را ارائــه منــود .از نظــر تئوریــک و فلســفیک تحولــی عظیــم ایجــاد منــود خصوصــا در مقولـهی تحلیــل
عمیــق دولــت ،اقتــدار و قــدرت و نــگاه و عملکــرد انتقــادی بــه آن و شــناخت رسچشــمهی معضــات و مصائــب خلــق کــرد و خلقهــای
تحــت ســتم منطقــه در چرخــش بیهــوده در دایــرهای کــه در نهایــت آب بــه آســیاب اشــغالگران منطقـهای و قدرتهــای جهانــی میریــزد.
ارائـهی اندیشــه و تــز ملــت دموکراتیــک و سیســتم کنفدرالیســم دموکراتیــک و بــاوری و ایــان بــه اتحــاد خلقهــا کــه میتواننــد بــا تکیــه
بــر نیــروی ذاتــی خویــش در ســختترین رشایــط مصــدر تحــول گردنــد .هرچنــد افــکار و اندیشـههای رهــری دارای امتــداد و پیوســتگی
خــاص اســت امــا در مرحلـهی امرالــی ،رهــری دایرةاملعــارف انقــاب کردهــا را بــه شــکل ویــژهای ســاماندهی منــود .بدیـنرو رهــری ایــن
مقطــع را بــه زایشــی نــو در پروسـهی انقــاب جنبــش انقــاب آزادیخواهــی تبدیــل منــود .مقطعــی کــه بیشــرین تاثیــر را در فهــم عمیــق
و دقیــق رهــری و جنبــش آزادیخواهــی و گســرش آن در منطقــه و فرامنطقــه دارد.

بــا تاملــی بــه وضعیــت سیاســی و اجتامعــی در کردســتان ،خواهیــم دیــد ابعــاد ایــن توطئـهی بــزرگ هنــوز هــم ادامــه
دارد و عمیقتــر گشــته ،از دیــدگاه شــا دلیــل تــداوم چنیــن موضعــی از ســوی دشــمنان کــرد و کردســتان چیســت و
ایــن توطئـ ه تــا چــه زمانــی ادامــه خواهــد داشــت؟
دشــمنی توطئهگـران بــا رهــر آپــو و جنبــش آزادیخواهــی مســئلهای ماهیتــی و هویتــی اســت .جنگــی مــداوم و مبــارزهای مســتمر میــان
دو سیســتم فکــری – فلســفی اســت .از ایـنرو موضوعــی مقطعــی و موقتــی نیســت .توطئهگـران بــا خــط فکــری رهــر آپــو و هــر آنچــه
بــا آن خــط فکــری ،ارتبــاط ماهــوی داشــته باشــد رس جنــگ دارنــد و در تالشــند بــه هــر نحــوی از انحــاء یــا آن را تحــت کنــرل و حاکمیــت
خــود درآورنــد و یــا نابــودش گرداننــد .امــروزه اگــر شــدت و حــدت حمــات توطئهگ ـران بــر رهــر آپــو و دســتاوردهای رهــری بیشــر
شــده ،دالیلــی دارد .یکــی از دالیــل آن می ـزان فعالیــت و تاثیرگــذاری رهــری و جنبــش آزادیخواهــی در تحــوالت منطق ـهای و جهانــی
اســت .بیتردیــد می ـزان هجمههــا بــا می ـزان کارایــی ،تاثیرگــذاری و گســرش فعالیــت جنبــش آزادیخواهــی رابط ـهای مســتقیم دارد.
دلیــل دیگــر ،حساســیت مرحلــه و تحــوالت منطقــه اســت .جنــگ جهانــی ســوم وارد فــاز تــازهای شــده اســت .در منطقــه مرحلـهی فینــال
تحــول و شــکلگیریهای جدیــد صــورت میگیــرد .تحــول بنیادیــن صــد ســاله گذشــته و شــکلگیری جدیــد صــد ســاله آینــده در دســتور
کار اســت .فلــذا قدرتهــای جهانــی و اشــغالگران منطقـهای کــه بانیــان و دسـتاندرکاران اصلــی توطئهانــد ،هیــچ متایلــی بـرای میــر
گشــن بســرهای فعالیــت بـرای نیروهــای آزادیخــواه و دموکراتیــک در چنیــن مقطــع و مرحلـهای ندارنــد .از ایـنرو روزبـهروز بــر شــدت
حمــات خــود میافزاینــد .رهــر آپــو و جنبــش آپویــی دارای برنامــه و پــروژهی چارهیابــی مســائل منطقـهای و جهانــی هســتند و نهتنهــا
مدعــی مشــارکت فعــال در حــل مســائل خلقهــا و تحــوالت منطقـهای بــوده بلکــه دارای برنامــه و پــروژهی مشــخص و در واقــع سیســتم
جایگزیــن هســتند .علیرغــم محدودیــت و موانــع بیشــار مختلــف جهــت فعالیــت توانســتهاند مصــدر تحــوالت عظیمــی در منطقــه
باشــند .خصوصــا در مقطــع زمانــی ســالهای  2014تاکنــون و حــوادث و رویدادهــای انقــاب روژآوا و شــال رشق ســوریه کــه آزمونــی
امیــدوار کننــده بـرای متامــی خلقهــای تحــت ســتم و نیروهــای آزادیخــواه و دموکراتیــک ایجــاد منــوده اســت.
بیتردیــد یکــی از اصلیتریــن اهــداف توطئهگـران در دســتگیری رهــر آپــو در ســال  1999جلوگیــری از حضــور و نقشآفرینــی جنبــش
آپویــی در تحــوالت آتــی منطقــه بــود .اینــک بــا وجــود متامــی ایــن فشــارها و محدودیتهــا بــاز هــم جنبــش آپویــی توانســته در منطقــه
پیشــاهنگ تحــوالت انقالبــی و مناینــده خلقهــا باشــد و ایــن موضــوع ب ـرای توطئهگ ـران غیرقابــل پذیــرش اســت .مهمتریــن تحولــی
کــه جنبــش آپویــی بــه وجــود آورده ایجــاد خودبــاوری و تکیــه بــر نیــروی ذاتــی خویــش در انســانهای منطقــه اســت .بــا واقعیاتــی کــه
در منطقــه رخ دادنــد و رشــادتهایی کــه صــورت گرفــت ،مــردم منطقــه بــه ایــن نتیجــه رســیدهاند کــه میتواننــد بــا تکیــه بــر نیــروی
ذاتــی خویــش مصــدر تحــول بــوده و بــه نتیجـهی مطلــوب برســند .ایــن موضــوع ،یعنــی باطــل گردانیــدن متامــی نقشـههای تاریخــی
رسدمــداران زر ،زور و تزویــر .از ایـنرو اســت کــه امــروزه حمــات دشــمنان و توطئهگـران علیــه رهــری و جنبــش آپویــی شــدت یافتــه
و خواهــد یافــت .ایــن حمــات تــا وقتــی کــه جنبــش آپویــی بــر ماهیــت خویــش اســتوار باشــد ،ادامــه خواهــد داشــت .یعنــی هــر قــدر
جنبــش آپویــی و دســتاوردهایش در حفــظ ماهیــت و پیشــرد اهــداف متعالــی خــود مــر باشــند هامنقــدر هــدف حمــات شــدیدتر
توطئهگ ـران ق ـرار خواهنــد گرفــت.
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بــا توجــه بــه تاثیرگــذاری عمیــق پارادایــم دموکراتیک-اکولوژیــک و آزادی زن در ســطح دنیــا ،چــه رســالتی بــر دوش
کردهــا و جنبــش آزادیخواهــی کردســتان در چنیــن مقطــع تاریخــی و حساســی قـرار میگیــرد؟
جنگ جهانی وارد مرحلهی فینال شدە یعنی مرحلهی تحوالت بنیادین و شکلگیری جدید .اهمیت مقطع زمانی ١٩٢٥-١٩١٤
در صدســال گذشــته را ســالهای  ٢٠٢٥-٢٠١٤بــا در نظــر گرفــن رشایــط خــاص دارا خواهــد بــود ،یعنــی دگرگونیهــای بنیادیــن ،جنــگ
جهانــی اول ،پیامنهــای منطق ـهای و جهانــی و در نهایــت شــکلگیری نظــم صدســاله .مقطــع کنونــی یعنــی ســالهای ٢٠٢٥ -٢٠١٤
نیــز از چنیــن حساســیتی برخــوردار اســت .از ایـنرو متامــی قدرتهــای منطقـهای و جهانــی در تالشــند در تحــوالت بــه نتیجـهی دلخــواه
برســند .کردهــا در صدســال گذشــته علیرغــم جنگهــای دشــوار و مــداوم متاســفانه دســتاورد جــدیای کســب نکردنــد و نتیجـهی رنــج و
مبارزاتشــان را قدرتهــای جهانــی و اشــغالگران منطقـهای تصاحــب کردنــد ،بهجــز کردهــا خلقهــای دیگــری از جملــه یهودیــان ،ارمنیــان،
آســوریان و تــا حــدودی اعـراب نیــز مــورد ظلــم و بیعدالتــی قـرار گرفتنــد .نقــد و بررســی آن دوران و رویدادهــا جهت کســب آزمــون برای
آینــدە الزم و رضوری اســت ،از دالیــل خـران کردهــا مشــکل و نقــش رهربیــت ،ناکارایــی در انســجام ســازمانی ،عــدم اتحــاد و یکپارچگــی
خلــق و ...اســت .کردهــا امــروزە بهطــور عــام و کردهــای آپویــی بهطــور خــاص در معــادالت منطق ـهای و جهانــی دارای نقــش ویــژە و
موثــری هســتند .بــا وجــود فشــار و محدودیتهــای روزافــزون منطقـهای و جهانــی بــا ایستارشــان در تــوازن قــوای منطقــه دارای نقــش
تعییــن کننــده هســتند .کردهــای آپویــی بــر اســاس نقــش ویــژهی رهربیــت ،انســجام ســازمانی جنبــش آپویــی ،برنامــه و پروژهی مشــخص
و جوابگــو بـرای مســائل روز و آینــدە ،کادرهــای باورمنــد و کارا و خلــق آمــوزش دیــده و ســازمان یافتــه ،بــه ایــن دســتاوردها رســیدهاند.
بیگــان یکــی از پشــتوانههای انقــاب خلقــی کردهــای آپویــی ،حامیــت افــکار عمومــی در ســطح منطقــه و جهــان اســت کــه ایــن
پشــتیبانی بــر اســاس همگرایــی و اشـراک ذهنیتــی ایجــاد شــده اســت.
بیتردیــد رسچشــمهی اصلــی ایــن مســائل فکــر ،فلســفهی رهــر آپــو و فرمــول چارەیابــی مســائل و راهــکار و پارادایــم ایشــان اســت کــه
بــا رغبــت و پذیــرش خلقهــای جهــان روبــرو گردیــده اســت .از ایـنرو هــر انــدازه بهــر و صحیحتــر فکــر و فلســفه و پارادایــم رهــر آپــو
را درک ،نهادینــه و پراکتیــزه مناییــم بــه هــان انــدازه بــه موفقیــت خواهیــم رســید .از آنجــا کــه نقطــه مشــرک و عامــل پیونددهنــدە مــا
و انســانها و ســایر جوامــع فکــر ،فلســفه و پارادایــم رهــر آپوســت پــس الزم اســت بتوانیــم اندیشـهی رهــری را بهشــکلی صحیــح بــه
جهانیــان ارائــه کنیــم بـ ه عبارتــی جهانــی کــردن اندیشــه رهــر آپــو رمــز پیــروزی ماســت.
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متاســفانه بــه علــل مختلــف مــا نیــز رهــر آپــو را محــدود و محصــور گردانیدهایــم .هرچنــد ایــن مســئله عمــدی نبــوده امــا تفاوتــی
در نتیجــه کار نخواهــد داشــت .علــت ایــن محــدود و محصــور نــگاه داشــن از جانــب مــا ،عــدم شــناخت کافــی و صحیــح مــا از رهــر
آپوســت .چــون مــا خــود بــه درســتی رهــری را درک نکردهایــم طبعــا نتوانســتهایم افــکار و فلسفهشــان را بــه منصـهی ظهــور درآورده
و بــه متامــی پراکتیــزه کنیــم .یعنــی در واقــع نیمــه و نامتــام کارهایــی را انجــام دادهایــم .یکــی از مهمتریــن مســائل ،نــر افــکار و
اندیشـهی رهــر آپــو بــه زبانهــای مختلــف اســت کــه متاســفانه مــا در ایــن مــورد و بــه دالیــل گوناگــون کــم کاری کردهایــم کــه جربان
آن الزم و رضوری اســت .امــروزه اشــخاص ،ســازمانها و خلقهــای مختلــف از طــرق گوناگــون و خصوصــا دیــدن نتایــج عملــی میدانــی
یعنــی دســتاوردهای جنبــش آپویــی علیرغــم محدودیتهــای بیشــار ،رهــری و جنبــش آزادیخواهــی را میشناســند و روزبـهروز
حامیــت بیچــون و چرایشــان در صیانــت از رهــری و جنبــش افزونتــر میگــردد .اندیشــمندان بزرگــی دربــارهی فکــر و فلســفه رهــر
آپــو بحــث کــرده و پشــتیبانی خــود را از دســتاوردهای جنبــش آپویــی اعــام میدارنــد .نهادهــای مدنــی و مردمــی بســیاری در رسارس
جهــان جهــت آزادی رهــر آپــو و حامیــت از جنبــش آزادیخواهــی و موفقیتهــای آن فعالیــت میکننــد .انســانهای بســیاری در
منطقــه و اقصــی نقــاط جهــان بــر مبنــای فکــر و فلســفه رهــر آپــو خــود را ســازماندهی میکننــد .نکتـهی مهــم ایــن پذیــرش ،میــل و
رغبــت بــر اســاس ارادهی آزاد و داوطلبانــه صــورت میگیــرد .پشــتیبانی و صیانــت آنهــا از رهــری و جنبــش آزادیخواهــی بــا مطالعه
و شــناخت ،نقــد آثــار و تحلیــل و بررســی عملکردهــا صــورت میگیــرد و بدیـنرو همراهــی آنهــا مانــدگار و مســتمر خواهــد بــود.
دلیــل اصلــی ایــن حامیتهــا را بایــد در جوهــرهی افــکار و فلســفهی رهــر آپــو جســتجو کــرد .مســائلی چــون دموکراســی ،اکولــوژی و
آزادی زن ،اخالقمــداری ،معیارمنــدی در زندگــی و  ...هــم نیــاز اصلــی انســانها و جوامــع اســت و هــم راهــکار حــل مســائل .لیکــن
ش آزادیخواهــی گردیده اســت.
نقطـهی مشــرکی در ذهنیــت و جهانبینــی شــکل گرفتــه کــه باعــث پیونــد خلقهــا بــا رهــری و جنبـ 
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در ســالهای اخیــر افــکار و فلســفهی رهــر آپــو در میــان خلقهــا ،روشــنفکران و فیلســوفان دنیــا تاثی ـرات
بســیاری داشــته و اغلــب آنــان در مــورد رهــری و پارادیــم وی کتــاب نوشــته و از آن ســخن میگوینــد ،دلیــل
چنیــن تاثیــری چــه میتوانــد باشــد؟
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دشمنی با انسانیت و آزادی

بــدون شــک ســدهی بیســت ،ســدهای اســت کــه در تاریــخ برشیــت بیشتریــن جنگهــای ویرانگــر و قتلعــام بــه وقــوع
پیوســت ه اســت .در ادامــه و در ســدهی  ۲۱بــا ظهــور ذهنیــت دولــت ملــت و لویاتــان عــر ظاهــر خشــونت و فرادســتی
شــکل متفاوتــی بــه خــود گرفــت .دو ذهنیــت و دو پارادیگــا کــه در جریــان تاریــخ برشیــت همــواره بــه مــوازات یکدیگــر
جــاری گشــتهاند ایــن بــار در قــرن  ۲۱مناینــدگان واقعــی آنــان بهصــورت منایــان و مشــهودی ظاهــر گشــتند .مناینــدهی
مدرنیتـهی رسمایـهداری ،دولــت ملــت کــه همـهی ارزشهــای جامعــه را غصــب منــوده و آن را دچــار نسلکشــی میکنــد.
همزمــان پارادایــم مدرنیت ـهی دموکراتیــک بــا پیشــاهنگان خــود کــه هامنــا خلقهــا و تودههــای مردمــی مقاومتگــر
هســتند ،منایندگــی میشــود.
شــخصیتها و رهربانــی کــه بــه راهنامیــان انقالبــی مــردم تبدیــل شــدهاند مناینــدگان دموکراســی و نیــروی جمعی هســتند.
ایــن رهـران کــه دارای افــکار سوسیالیســتی بودنــد در برابــر ذهنیــت ضداجتامعــی دولت ملــت کــه اراده و اختیــار مردمان
را ســلب و آنــان را در قفســی پوالدیــن گرفتــار میکنــد ،مبــارزه منودنــد .در طــول تاریــخ همــواره مقاومــت و مبــارزه علیــه
ســتم و قــدرت تــداوم داشــته امــا در اغلــب مــوارد بهدلیــل عــدم وجــود رهـران موفــق و مردمــی و ســازماندهی منســجم،
دچــار شکســت و زوال گشــتهاند.
خلــق بــدون رهــری اسـراتژیک و تاکتیکــی ،در واقــع بــدون ســازماندهی اســت و رهــری بــه معنــای کســی اســت کــه
مــردم را بــه ارادهمنــدی ســوق داده و هویــت میبخشــد .زمانــی کــه خلقــی بــه هویــت خــود دســت یافــت هیــچ قــدرت و
ارادهای توانایــی نابــودی آن را نــدارد .تاریــخ کردســتان رسشــار اســت از قیامهــا و مقاومتهــا؛ لیکــن بهدلیــل نبــود رهــری
موفــق و مردمــی همــواره دچــار شکســت شــده اســت .بــه دلیــل اهمیــت وجــود پیشــاهنگ و رهــر اســت کــه دشــمنان
همــواره رهـران را مــورد هــدف قـرار داده و در تــاش بـرای پاکســازی آن هســتند .بنابرایــن وجــود رهـران انقالبــی بـرای
امیــد و انســجام خلقــی کــه در میــان پنجههــای نسلکشــی و مــرگ ق ـرار دارد ،دارای اهمیتــی حیاتــی اســت .در ربــع
پایانــی ســدهی  ۲۱یــک حرکــت جــوان سوسیالیســتی و انقالبــی بــدون اتــکاء بــه هیــچ نیــرو و قدرتــی بــا فعالیتــی رادیــکال
در مقابــل نظــام مســلط دولــت ملــت و فاسیســتی ظهــور کردنــد و ایــن حرکــت بــه حرکــت آپويــی نام گرفــت و اعضــای آن
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آپوچــی .متامــی ســازمان و جنبشهایــی کــه در ایــن دوران ظهــور کردنــد یــا منفعــل گشــته و منحــل گشــتند و یــا بــه سیســتم
موجــود جــذب شــدند .دولــت ملــت در تــاش بــود همـهی ایــن جریانــات و احـزاب را بلعیــده و آنــان را نابــود کنــد .در میــان
متامــی ایــن احـزاب ،تنهــا جنبــش آپویــی بــود کــه بــا مقاومــت و پرداخــت هزینههــای بســیار در متامــی کردســتان و خاورمیانه
اشــاعه یافت.
رهــر آپــو رضبـهی ســنگینی بــه سیســتم دولــت ملــت زد و بــه مناینــدهی راســتین دموکراســی ،سوسیالیســم و خــط مردمــی
تبدیــل شــد .همزمــان افــکار و رویکردهــای کالســیک و کهنـهی رهربیــت و عشــیرهگرایی محدود در کردســتان را شکســت و به
رهــری کــه متکــی بــه نیــروی مردمــی اســت ،مبــدل گشــت .بــا بنــا منــودن ســتاتوی خلــق کــرد بــه متامــی خلقهای فرودســت
خاورمیانــه هویــت بخشــید .رهــر آپــو بــا نیــروی تفکــر و مبــارزات ســازمانی بیســت ســالهی خــود در ســوریه و روژآوای
کردســتان ،بـرادری و اتحــاد خلقهــا را برقـرار منــود .قدرتهــای رسمایـهی جهانــی از انتشــار و تاثیـرات فلســفه و افــکار رهــر
آپــو هـراس داشــتند و وی را مانعــی در برابــر پیــاد ه منــودن پروژههــای خــود در خاورمیانــه میدیدنــد .زمانــی کــه مشــاهده
کردهانــد بــه هیــچ نحــوی قــادر نیســتند رهــری را در سیســتم خــود مســتحیل و پاکســازی مناینــد بــا اجامعــی جهانــی تصمیــم
گرفتنــد وی را مــورد هــدف قـرار دهنــد و توطئـهی پلیــد و شــوم بیناملللــی را علیــه وی اجرایــی کردنــد.
نیروهــای توطئهگــر کــه در حقیقــت مناینــدگان واقعــی نظــام رسمایـهداری و دولــت ملــت هســتند بیــش از همــه بــه اهمیــت
وجــود و تاثیـرات وی آگاه بودنــد .آنــان ســالها بــود توســط تشــکیالت ســیا ،موســاد ،میــت ترکیــه و ناتــو مبارزات و خطمشــی
فکــری رهــر آپــو را پیگیــری منــوده و تحقیــق میکردنــد .در انجــام بــه ایــن واقعیــت پــی بردنــد کــه رهــر آپــو نــه هامننــد
برخــی از رهـران کالســیک و ملــی ،نــه یــک سوسیالیســتی محــدود و نــه رهــری نــاآگاه بــه واقعیــات تاریخــی اســت کــه بتوان
بــه راحتــی آن را بــه تســلیمیت کشــانده ،بلکــه وی رهــری جهانــی بــوده و میتوانــد بـرای انقــاب خلقهــا ،زنــان آزادیخــواه
و جامعـهی بــری کــه دچــار بحـران و بنبســت گشــته ،راهگشــای حیاتــی نویــن و آزاد باشــد .زیـرا عملکــرد رهــر آپــو ایــن
واقعیــت را بــه اثبــات رســانده بــود کــه وی دارای توانایــی ،قــوه ،ادعــا و ایــان پیــروزی اســت و افــکار و پروژههــای وی از
پایههــای اصلــی دموکراتیــزه منــودن خاورمیانــه اســت ،توطئـهی ناجوامنردانــه کــه در تاریــخ بــه روز ســیاه نــام گرفتــه را عملــی
کردند.
در واقــع میتــوان گفــت بــا طرحریــزی توطئــه علیــه رهــر آپــو ،زمینههــای بازترســیم خاورمیانــه را فراهــم میکردنــد.
قدرتهــای هژمونیــک جهانــی ،اغلــب دولت-ملتهــای خاورمیانــه و جریانهــای خائــن کــرد همگــی در اجرایــی منــودن
ایــن توطئــه جــای داشــتند .یکــی از اهــداف اصلــی ایــن توطئــه و برقـراری سیســتم شــکنجهی امرالــی ،نابــودی فیزیکــی رهــر
آپــو بــود لــذا بهدلیــل هـراس از واکنــش جامعـهی کردســتان از ایــن اقــدام منــرف شــدند هــر چنــد رویکــردی کــه هــم اکنون
در امرالــی در جریــان اســت ،خــود نابــودی تدریجــی اســت.
بــا هــدف قـرار دادن رهــر آپــو ،بــرآن شــدند بــار دیگــر تاریــخ خلــق کــرد را تکـرار منــوده و مــردم کــرد را از وجــود رهــری
پیشــاهنگ محــروم کننــد و آنــان را دچــار ناامیــدی کــرده و بــه ورطـهی پاکســازی ســوق دهنــد و ایــن مــرگ نــه مــرگ فیزیکــی
بلکــه مــرگ روح وبــاور اســت .رویدادهــای تاریخــی تک ـرار میگردنــد لیکــن نتایــج آن مشــابه نیســتند؛ زی ـرا رهــر آپــو بــا
مقاومــت بینظیــری کــه از خــود در برابــر متامــی نقشـههای شــوم نیروهــای منطقـهای و فرامنطقهای نشــان داد ،ایــن واقعیت
را اثبــات منــود .ایــن ایســتار رهــر آپــو ،بــه کردهــا هویــت بخشــید و باعــث شــد آنهــا از خــواب مــرگ بیــدار گشــته و بــه
موجودیــت سیاســی ،فرهنگــی و هویتــی خویــش آگاه شــده و در راســتای نیــل بــه آن ،مبــارزه کننــد.
اســارت و ایزوالســیون مطلــق رهــر آپــو بــا هــدف ایجــاد مانــع در برابــر مبــارزات بــه حــق زنــان و خلقهــا بــود .مهــم اســت
کــه جامعـهی انســانیت ایــن حقیقــت را ببینــد .زیـرا بــا نظــری بــه تاریــخ خواهیــم دیــد بســیاری از رهـران جهــان نســبت بــه
مســائل زن و آزادی آنــان بیاعتنــا بودنــد .امــا رهــر آپــو عکــس متامــی اینهــا ،مســئلهی زن را بهعنــوان رسچشــمهی متامــی
مســائل اجتامعــی تعریــف منــود و کلیــد چارهیابــی معضــات را در آزادی زن میبینــد.
زنــان انقالبــی کــرد ،توطئـهی بیناملللــی را همچــون توطئـهای بــر خــط آزادی زنــان تعریــف منودنــد .زیـرا ایــن توطئــه در بنیان
نابــودی و تضعیــف اراده و موجودیــت یــک خلــق بــود ،ارادهای کــه بــا رهربیــت رهــر آپــو بــار دیگــر احیــا و نیرومنــد گشــت
و هــر روز گســردهتر میشــد .رهــری از هــان ابتــدای آغــاز مبــارزات آزادیخواهــی ،مســئلهی زنــان و آزادی آنــان را از ارکان
اصلــی مبــارزات خــود قـرار داد .زیـرا ایــن مســئل ه از عمیقتریــن و کهنتریــن مســائل اجتامعی در کردســتان و جهان اســت .در
متامــی جنگهایــی کــه در ســطح دنیــا رخ داده و در میانـهی جنــگ جهانــی ســوم در خاورمیانه ،همــواره زنان متــرر و قربانی
شــدهاند و مــورد تجــاوز ق ـرار گرفتــه و بهعنــوان غنائــم جنگــی مــورد سوءاســتفاده ق ـرار گرفتهانــد .در عــر مدرنیت ـهی
رسمایـهداری نیــز بردگــی زنــان شــکل متفاوتــی بــه خــود گرفــت و همچــون کاالیــی بــه آن نگریســته شــد .ذهنیتــی کــه در
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طــول تاریــخ دســرنج ،ارزشهــا و هویــت زنــان را غصــب و مــورد تعــرض قـرار داده در دوران رسمایـهداری و
دولت-ملــت آنــان را در قفســی آهنیــن محبــوس منــوده اســت.
جنبشهــا و جریانهــای چــپ کــه خــود را سوسیالیســت قلمــداد میکردنــد قــادر نبودنــد بــرای حــل
مســئلهی زنــان ،چارهیابــی بیابنــد .در حالــی کــه زنــان همــواره در صفــوف مقــدم مبــارزه کردهانــد،
هزینههــای ســنگینی پرداخــت کردنــد ،امــا بــا رویکــردی کــه ابتــدا بایســتی مســائل ملــی را رهگشــایی منــود
ســپس مســئلهی زنــان را ،مــورد فریــب قـرار گرفتنــد و اینگونــه اقتــدار خــود را بــر روی حیــات زنــان بیشــر
کردنــد .در اغلــب انقالبهایــی کــه تاکنــون رخ داده زنــان بــا ایــن رفتــار مواجــه شــدهاند و پــس از پایــان
انقــاب بــاز هــم بــه هــان جایگاهــی کــه پیشــر داشــتهاند ،بازگشــتهاند و بــه خانههــا رانــده شــدهاند تــا
بــار دیگــر وظیفـهی مــادری ،فرزنــدآوری و خانـهداری را بهجــای آورنــد .رهــر آپــو از هــان دوران کودکــی
بــه تضــاد و چالشهــای روابــط انســان-طبیعت ،زن-مــرد ،فرادست-فرودســت یعنــی بهعبارتــی دولــت و
مــردم پــی بــرد و ایــن تضادهــا را مــورد واکاوی ق ـرار داد و در نهایــت بــه ایــن نتیجــه رســید کــه پای ـهی
متامــی مســائل اجتامعــی ،از عــدم حــل مســائل زنــان رسچشــمه میگیــرد .در جامعـهای کــه زنــان بهعنــوان
کاال نگریســته شــود و نقــش و جایــگاه آن نادیــده انگاشــته شــود ،بیگــان بحرانهــای اجتامعــی نیــز
رسبرمیآورنــد.
ذهنیــت قدرتمحــور همــواره در طــول تاریــخ بنیــان خــود را بــر روی تعمیــق بخشــیدن بــه ایــن چالشهــا
مســتحکم منــوده اســت .رهــر آپــو بــا مطالعــات و تحقیقــات گســردهی خــود در ایــن مــورد بــه نقطـهی
حســاس متــدن پــی بــرد کــه در آن بیعدالتــی ،تبعیــض و جنســیتگرایی ظهــور و
زنــان انقالبــی کــرد ،توطئــهی بیناملللــی را
تشــدید یافتــه و بیگــان ایــن نقطــه ،مســئلهی زن اســت .رهــری ایــن ذهنیــت را
آشــکار و مــورد مواخــذه ق ـرار داد .هیــچ رهــر و جریانــی در طــول تاریــخ نــه دارای همچــون توطئــهای بــر خــط آزادی زنــان
چنیــن جســارت و نــه توانایــی بــوده کــه آلرتناتیــوی بـرای حــل این مســئله بیابــد .رهرب تعریــف منودنــد .زی ـرا ایــن توطئــه در بنیــان
آپــو ایــن جســارت و توانایــی را از خــود نشــان داد و مســئله زن را پیــش از مســئلهی نابــودی و تضعیــف اراده و موجودیــت یــک
رهایــی ملــی مــورد ارزیابــی ق ـرار داد و بــه اهمیــت آن پــی بــرد .وی از ســویی بــه خلــق بــود ،ارادهای کــه بــا رهربیــت رهــر آپــو
زنــان ایــن اراده و ایــان را بخشــید تــا بــر پایـهی توانایــی و ارادهی خــود مبــارزه کننــد بــار دیگــر احیــا و نیرومنــد گشــت و هــر روز
و بــدون اتــکاء بــه ذهنیــت مردســاالری بــه خــود بــاور داشــته و از ســوی دیگــر بــه گســردهتر میشــد .رهــری از هــان ابتــدای
مــردان آموخــت کــه توانایــی زنــان را نادیــده نگیرنــد و بــه اراده و نیــروی زنــان احـرام آغــاز مبــارزات آزادیخواهــی ،مســئلهی زنــان
گذاشــته و متامــی دیوارهــای ایــن ذهنیــت را بشــکنند و از آن عبــور کننــد .میتــوان و آزادی آنــان را از ارکان اصلــی مبــارزات خــود
گفــت رهــر آپــو یکــی از رهربانی اســت کــه بــه توانایــی و ارادهی زنــان احرتام گذاشــته ق ـرار داد .زی ـرا ایــن مســئل ه از عمیقتریــن و
و بـرای ارتقــای مبــارزات زنــان و آزادی آنــان ،مبــارزات شــایانی انجــام داد .زنــان کرد که کهنتریــن مســائل اجتامعــی در کردســتان و
بــا افــکار و فلســفهی رهــر آپــو آشــنا شــدند ،ذهنیــت مســلط بــر جامعــه و ذهنیــت جهــان اســت.
مردســاالری را رد منــوده و بــه صفــوف آزادی پیوســتند .بیگــان کســب هویــت واقعی
زن و مبــارزه بــا آن اســاس ،رضب ـهی مهلکــی بــه ذهنیــت پدرســاالری وارد منــود کــه بــا سیســتم دولتــی،
نهادینــه گشــته بــود.
بنابرایــن یکــی دیگــر از اهــداف توطئـهی  ۱۵فوریــه در حقیقــت رضبــه وارد منــودن بــه جنبــش آزادی زنــان
بــود .هــدف قـرار دادن ایدئولــوژی آزادی زن در حقیقــت هجومــی بــه پارادیــم رهــری اســت .در طــول ایــن
ســالها نیــز همــواره شــاهد بودیــم کــه زنــان مبــارز و انقالبــی بســیاری در کردســتان توســط رژیمهــای
اشــغالگر کردســتان ،بــه شــهادت رســیدهاند .امــا در مقابــل زنــان بــا ارتقــای مبــارزات فکــری و سیاســی خــود
اهــداف پلیــد ایــن رژیمهــا را بــا شکســت مواجــه کردهانــد .هــم اکنــون در متامــی نقــاط کردســتان ایــن
زنانانــد کــه در مقابــل واپسگرایــی و تحجــر نظــام حاکــم ایســتاده و فریــاد آزادی رسمیدهنــد .زمانــی
کــه زنــان خــود را بــا عشــق آزادی و میهندوســتی یکــی منودنــد دیگــر هیــچ نیرویــی یــارای مقابلــه بــا ایــن
عصیــان را نخواهــد داشــت .زنــان کــرد ایــن عشــق حقیقــی میهــن ،رسزمیــن و هویــت انســان آزاد را در
مکتــب آپویــی فراگرفتنــد و بــا گذشــت  ۲۲ســال از اســارت رهــری ،همــواره بـرای آزادی وی تــاش و مبــارزه
کردهانــد.
زنــان همــواره در شــعارهای خــود میگوینــد« :بــدون رهــری منیتــوان زندگــی کــرد و آزادی خــود را در گــرو
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آزادی رهــری میبیننــد ».دلیــل چنیــن رویکــردی رفاقــت راســتین رهــری بــا زنــان اســت و وی اســت کــه نخســتین بــار
بــه اهمیــت و رضورت رفاقــت حقیقــی بــا زنــان پــی بــرد و بخشــی مهمــی از مبــارزات خــود را بــه آزادی و حــل مســئلهی
زنــان اختصــاص داد .زمانــی کــه رهــر آپــو بــه اســارات توطئهگـران درآمــد در رابطــه بــا مبــارزات زنــان گفــت :پروژههــای
مــن در ارتبــاط بــا زنــان نامتــام مانــد و ایــن پــروژه ،آزادی زنــان بــود لــذا وی بــا ایامنــی بــزرگ و عمیــق در میــان متامــی
رشایــط دشــوار و طاقتفرســای امرالــی ،بــاز هــم بـرای آزادی زنــان مبــارزه منــود .پارادیگــای جدیــد ،ذهنیــت و دیدگاهی
نویــن اســت کــه بــا رسشــت و ویژگیهــای زنــان و جامعــه کامــا منطبــق اســت و یکــی از ســه پایـهی پارادیگــای ملــت
دموکراتیــک ،اکولوژیــک کــه بــه جامعـهی بــری ارائــه داده ،اســت .در میــان جنبــش آزادی ،رهــر آپــو زحــات و رنــج
بســیاری متحمــل گشــت تــا زنــان بــه مرحلـهی «خودبودگــی» برســند .زمانیکــه زنــان خــود را ملک دیگــری بداننــد در آن
صــورت منیتــوان از ارادهای آزاد و مســتقل ســخن گفــت .رهــری بــا حامیتهــای خــود ایــن زمینــه را بـرای زنــان فراهــم
منــود تــا آنــان متامــی موانــع و دشــواریها را در برابــر راههــای نیــل بــه آزادی بردارنــد و هیـچگاه در برابــر ایــن ســختیها
عقبنشــینی ننمــوده و بــه تواناییهــای خــود بــاور داشــته باشــد .همزمــان بــه مــردان آموخــت کــه بــا زدودن ذهنیــت
مردســاالر و دیدگاهــی فلســفیک و شــناخت نیــروی زنــان میتــوان زیســت .رهــری ســالها بــا مبــارزهای ذهنیتــی ابتــدا
در شــخصیت خــود و بــا تحلیــل و دانشــی عمیــق گفــت :مــن ذهنیــت مردســاالری را در وجــود خــود نابــود کــردهام.
یکــی از نقــاط برجســتهی جنبــش آزادیخواهــی مــا ایــن اســت کــه رهــر آپو همــواره تــاش منــوده زحــات و هزینههایی
کــه زنــان در راه آزادی پرداخــت کردهانــد بــه میـراث مبــدل و زنــان بــه صیانــت از ایــن میـراث ،هویــت و کرامــت خــود
درآمــده و سیســتم خــود را ســازماندهی مناینــد .بــا اهــدای هــر شــهیدی ،زنــان انقالبــی گام بزرگتــری ب ـرای مبــارزه
برمیدارنــد .بهعنــوان مثــال بــا مقاومــت تاریخــی شــهید بریتــان (گلنــاز کاراتــاش) ،ارتــش زنــان ســازماندهی شــد کــه در
جهــان کمنظیــر اســت .و بــا شــهادت رفقــای گرانقدرمــان ســارا ،زیــان ،ســاء و دههــا شــهید راه آزادی کــه قهرمانیهــای
آنــان نقطــه عطفــی در مبــارزات آزادی زنــان بــود ،زنــان بــه هویــت سیاســی و ایدئولوژیــک و نظامــی دســت یافتنــد.
تاســیس حــزب زنــان ،پیشــرد پــروژهی خانــوادهی دموکراتیــک ،ق ـرارداد اجتامعــی زنــان ،اعــام ایدئولــوژی آزادی زن،
سیســتم کنفــدرال زنــان ،سیســتم ریاســت مشــرک و زندگــی مشــرک آزاد همگــی از دســتاوردهای بــزرگ و تاثیرگــذار
جنبــش زنــان کــرد اســت .زنــان کــرد هــم اکنــون بــا اتــکا بــه نیــرو و دســتاورهای عظیــم خــود در متامــی عرصههــای
انقــاب پیشــاهنگاند و منونـهی بســیار برجســتهی آن انقــاب روژآوا بــود کــه بــه انقــاب زنــان نــام گرفــت .بــا حضــور
مســاوی زنــان در متامــی فعالیتهــا ذهنیــت طبقاتــی و مردســاالری از میــان برداشــته شــد و سیســتمی عدالتمحــور
و دموکراتیــک برقـرار گشــت .انقــاب زن ،بــه انقالبــی در انقــاب تبدیــل شــد .زنــان و همـهی کســانی کــه در راه آزادی
مبــارزه میکننــد ،آزادی خــود را مدیــون رهــری و افــکار و فلســفهی وی میداننــد .زنــان کــرد نیــز در راســتای پاسـخگویی
ایــن رفاقــت زیبــا ،معنامنــد و حقیقــی بایســتی خــود را در هــر زمین ـهای از بردگــی کــه سیســتم مردســاالری بــر آنــان
تحمیــل منــوده ،رهــا ســازند در آن صــورت آزادی رهــر آپــو نیــز متحقــق خواهــد شــد و دیوارهــای امرالــی را فروریختــه و
حیــات آزاد بــه واقعیــت پیونــد خواهــد یافــت.
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اشاره
مقالـهی حــارض بــه قلــم شــهید عاکیــف زاگــرس بــه نــگارش درآمده
اســت .ایــن مقالــه پیشــر در مجل ـهی والت ـ ی ئــازاد شــارهی ۶۱
انتشــار یافتــه اســت .بــا توجــه بــه تحلیلــی عمیقــی کــه وی از
ماهیــت توطئــه ارائــه داده ،نیــاز دیدیــم بــار دیگــر ایــن مقالــه را
بازنــر مناییــم.

شهید عاکیف زاگرس

ماهیــت توطئــه  ۱۵فوریــه کــه علیــه رهــری خلــق کــرد طرحریــزی شــد ،تحلیــل و آشــکار منــودن وجــوه درونــی و
ابعــاد مختلــف آن بـرای خلــق کــرد کــه دارای تاریخــی مملــو از توطئــه ،دســایس و خیانــت اســت ،امــری رضوری
و آموزنــده اســت .توطئـهی مذکــور در آخریــن ســال ســدهی بیســتم بــه وقــوع پیوســت و رهــری را مــورد هــدف
قـرار داد ،لــذا از لحــاظ وســعت و گســردگی ،پدیــدهی کــرد و متــام جوانــب آن را شــامل شــده و در بعــد زمانــی هــم
تنهــا مختــص بــه مقطــع کوتاهــی از تاریــخ نبــوده زیـرا کــه خــود جنبــش آزادیخواهــی کــرد بــه رهــری عبداللــه
اوجــاالن و پ.ک.ک در نتیجـهی تحلیــل و ارزیابــی واقعیــت تاریخــی و اجتامعــی چنــد هـزار ســالهی خلــق کــرد پــا
بــه مرحلـهی ظهــور نهــاده و در حکــم یــک مداخلـهی اجتامعــی اســت کــه فرمهــای اجتامعــی ،سیاســی ،فرهنگــی
و اقتصــادی ماقبــل تحمیــل شــده از ســوی نظامهــای حاکــم را زیــر ســوال بــرده و در راســتای آفریــدن حیاتــی
نویــن ،وارد مبــارزهای همهجانبــه و فراگیــر شــده اســت .بنابرایــن  ۱۵فوریــه  ۱۹۹۹منــاد پلیدتریــن توطئــه اســت کــه
رسدمــداران بیناملللــی و منــرود و فرعونهــای معــارص جهــت تــداوم اقتــدار خــود ،در شــخص رهــری علیــه خلــق
کــرد در راســتای تکـرار جذامیــت اجتامعــی و تاریخــی ،بــدان متوســل شــدهاند .بههمیــن خاطــر بررســی اجاملــی
تاریــخ مبــارزات آزادیبخــش کــرد و تاریــخ توطئههــای بــه وقــوع پیوســته در قبــال آن بســیار مفیــد و حیاتــی
خواهــد بــود.
توطئهگــری یکــی از پدیدههــای متــداول جامعــهی طبقاتــی بــوده و در مراحــل غیرعــادی علیــه نیروهــای
اجتامعــی و می ـراث آن بهوجــود آمــده و ب ـرای تحقــق بخشــیدن بــه اهــداف غیرانســانی خــود بــه راهکارهــای
فریــب ایدئولوژیــک و در صــورت عــدم کفایــت آن بــه رسکــوب و زور متوســل گشــتهاند .پــس توطئهگــری از یــک
خاســتگاه تاریخــی و قدمــت برخــوردار اســت و از ابداعــات متــدن ســومر میباشــد .آفریدن اســاطیر توســط کاهنان
ســومر و سیســتامتیزه منــودن نظــام آســانی و مطلقیــت بخشــیدن بــه اراده ســاطین بهعنــوان مناینــدگان عینــی
آن ،اولیــن و بزرگتریــن تحریــف تاریخــی میباشــد .از ای ـنرو پرستشــگاههای ســومر نخســتین ق ـرارگاه توطئــه
و انکــی هــم بزرگتریــن طراحــان توطئــه میباشــد .زن بــه مثابــه انســانی اســت کــه اولیــن توطئــه و دسیســه
علیــه او چیــده شــده اســت چـرا کــه قدیمیتریــن تشــکل طبقاتــی بــا ســقوط جنــس زن ظهــور مییابــد و جهــت
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اســتمرار و نهادینــه شــدن ایــن هــدف ،در وهلـهی دوم خــود زن نیــز بــه مثابــه یکــی از ابزارهــای انحطــاط جهــت شــکار مرد
بـهکار گرفتــه خواهــد شــد .در پدیــدهی کــرد ،نقــش کــرم درخــت و تغذیــه همیشــگی ایــن کرمهــا از موجودیــت اجتامعــی،
مولفـهای اســت کــه ریشـهای تاریخــی دارد .ســقوط تــروا کــه در انتقــال ارزش و میـراث متــدن آناتولــی بــه اروپا نقش داشــته،
نیــز از راه توطئــه تحقــق یافتــه اســت .خیانــت یهــودا اســکاریود بــه عیســی مصــداق عینــی ایــن پدیــده اســت.
در قــرون وســطی وحــدت یافــن خــدا بــه عنــوان قــدرت واحــد طبقـهی حاکــم بزرگتریــن یــاور ســلطان شــد و همزمــان
بــا افزایــش خصوصیــات طبقاتــی ،سیاســی ،صفــات و نفــوذ آن ،نقــش و تحکیــم پادشــاه نیــز ارتقــاء مییابــد و ایــن گونــه
خــدا بــه عنــوان تعریــف نویــن جامعــه و طبیعــت بــا تکیــه بــر اندیشــه فلســفی و علمــی آن زمــان بهســوی وحــدت و
انســجام در ابعــاد تئــوری و عملــی گام برم ـیدارد .در عــر مذکــور توطئهگــری بــا پوشــش دیــن و خــدا بهانههــای الزم
جهــت رسکــوب اجتــاع را بــه دســت م ـیآورد .مهمتریــن عملیــات تاریخــی قــرون وســطی از بیــن بــردن انســان آزاد در
عرصـهی حیــات اســت .معاویــه و خانــدان عباســی بــا مشــاهده شکســت خــود بــا اتــکاء بــه قــرآن ،جنــگ را متوقــف کــرده،
امــا بعدهــا از زمــرهی قاتــان اهلبیــت شــدند .اغلــب امامــان بــا توطئــه بــه قتــل رســیدند .جنایــات بیشــاری بــا الصــاق
ماس ـکهای تکیهنشــینی و اعتــکاف صــورت میپذیــرد .در ایــن عــر زن مبــدل بــه ملکــی شــده کــه بــه بدتریــن شــیوه
مــورد بهرهبــرداری قـرار میگیــرد .در مســیحیت اجـرای انگیزاســیون و در اســام بســن درهــای اجتهــاد ،گســردهترین تــروری
اســت کــه بــر روی ســاختار ذهنــی انســان اعــال میشــود .بیگانگــی خلقهــا بــا هویــت فرهنگــی آنهــا نیــز منونــه دیگــری
از ایــن اقدامــات اســت .فرهنــگ مــزدوری بــر جــای مانــده از عــر نخســت در میــان کردهــا در ایــن دوره خــود را بــا دیــن
یکــی کــرده و مــزدوران بهرتیــن بنــدگان ســاطین خواهنــد شــد .خلــق کــرد تنهــا از طریــق مذاهــب و طریقتهــا از خــود
مقاوم ـت نشــان میدهــد.
ملیگریــان رسمایـهداری نقــش دیــن تــازهای را ایفــا منــوده کــه بــه جــای ایدئولــوژی دینــی و مفاهیــم آن اصطــاح دولــت،
ملــت ،مدیریــت و  ...ســود میجویــد .بدیـ ن معنــی کــه بــه جــای توتــم قبیلــه و عشــیره ،توتــم ملــت جایگزیــن آن میشــود.
بــا وجــودی کــه در ابتــدا ملیگرایــی نقــش مثبتــی در احیــای فرهنگــی و اجتامعــی ملتــی بــازی منــوده ،امــا ارتجاعــی شــدن
رسمای ـهداری و دســتیابی ملیگرایــی بــه مولفههــای شــوونی ،راه بــر تحقیــر موجودیتهــای دیگــر بــازی کــرده و مبــدل
بــه ابـزار ســلطه و رسکــوب شــده اســت .اقدامــات هیتلــر و موســولینی از زمــرهی توطئههــای ایــن عرصانــد .مفهــوم مذکــور
ملیگرایــی بــا میهندوســتی و احـرام گذاشــن بــه موجودیتــت دیگـران در تضــاد اســت ،ایدئولــوژی رئالسوسیالیســم نیــز
بــا اتــکا بــر تفکــر فــرده دولت-جامعــه در نهایــت مبــدل بــه توطئهگــری علیــه جامعــه شــد .بدیــن معنــا ملیگرایــی خــواه
بهصــورت شوونیســم باشــد خــواه بــه شــکل سوســیال شوونیســم ،معادلــه را تغییــر منیدهــد.
خلــق کــرد در ایــن عــر ،بــا وجــود اینکــه بــه ظاهــر از قی دوبنــد دینــی قــرو ن وســطی رهــا شــد ،ایــن بــار در منجــاب
ملیگرایــی و دامهــای ایــن مســئله افتــاد ،در داخــل از ســوی نظامهــای حاکــم و مفاهیــم ملیگرایــی ابتدایــی و در خــارج
نیــز در دام مبــدل شــدن بــه کارتــی همیشــگی قـرار گرفــت و در زیــر نقــاب ملیگرایــی دچــار فالکتــی معــارص گشــت.
بهطــور اجاملــی مراحــل توطئهگــری در منطقــه بدینصــورت اســت ،ســالهای  ۱۸۴۰تــا  :۱۹۴۰در ایــن دوره تاثیــر ملیگرایی
محلــی و ابتدایــی از ســوی شــیخ ،امیرنشــین و روســای عشــایر منایندگــی میشــود ،بهوفــور بــه چشــم میخــورد .امپریالیســم
انگلیــس در جســتجوی یافــن پایــگاه وابســته خــود برمیآیــد .بــه همیــن خاطــر سیاســت تفرقــه بینــداز و حکومــت کــن ،به
شــیوهای بیرحامنــه بــه مرحلـهی اجـرا گذاشــته میشــود .در ایــن مرحلــه شــیوخ و روســای عشــایر دولتهــای منطقــه و
اقلیتهــای موجــود را تحــت فشــار قـرار داده و عصیانهــای متعــدد شــکل میگیــرد ،رهـران آنهــا بـ ه شــیوهای نامردانــه
بــه قتــل رســیده و بــه خاطــر عــدم ســازماندهی و فقــدان برنام ـهای مناســب ،خلــق کــرد از هــر طرفــی متــرر شــده و
حــکام مذکــور نیــز تنهــا درصــدد حفــظ منافــع ســنتی ،شــخصی و خانوادگــی خــود برآمدنــد ،از ایــن بــه بعــد ملیگرایــان
گ و توطئــه
وابســته و نوپــای تــرک ،عــرب ،ای ـران و ملیگرایــی ابتدایــی کــرد بیشــر تحریــک میشــود .در نتیج ـهی جن ـ 
ملیگرایــان ،بســیاری از اقلیتهــا یــا نابــود شــده و یــا دچــار کــوچ دســت ه جمعــی اجبــاری خواهــد شــد .مرحلـهی دوم از
 ۱۹۴۰تــا  ۱۹۷۵اســت کــه طبقـهی بــاالی کــرد بــا ســود بــردن از نتایــج جنگهــای جهانــی و متاثــر شــدن از پیرشفتهــای
جهانــی ،بــه دنبــال دســتیابی بــه خودمختــاری ،خــود را بــه عنــوان ملیگرایــی بورژوایــی اعــام میمنایــد .امــا از یــک ســاختار
فئودالــی ،خردهبــورژوازی پــا فراتــر ننهــاده و فئودالیتــه بســیار غالبتــر میباشــد در ابتــدا بــا تکیــه بــه شــوروی و بعدهــا
بــه ســبب ماهیــت طبقاتــی خــود بــه نیروهــای دیگــر همچــون آمریــکا و ارسائیــل نیــز وابســته شــد .از ایــن بــه بعــد جهــت
کنــرل پتانســیل انقالبــی و مردمــی خلــق کــرد ،نیروهــای مذکــور ،ک.د.پایهــا (حــزب دموکراتیــک کردســتان عـراق) را بــه
هــر شــیوهای بـهکار میگیرنــد و در ایــن مقطــع حســاس بســیاری از انقالبیــون برجســته از جملــه ســلیامن معینــی ،ســعید
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قرمزیتوپـراق و اغلــب پیشــاهنگان کــرد بوســیله ک.د.پ بــه شــهادت رســیده و بدینصــورت احـزاب مــزدور در منطقــه نهادینــه
میشــوند؛ مبــارزه بــا پ.ک.ک و توطئههــای صــورت گرفتــه علیــه ایــن ســازمان نیــز از ایــن حقیقــت نشــات میگیــرد.
مرحلـهی ســوم نیــز  ۱۹۷۵تــا  ۲۰۰۰مرحلــه ظهــور پ.ک.ک اســت ،بــه حقیقــت هیــچ ســازمانی بــه انــدازهی پ.ک.ک بــا توطئــه
و دســایس از ســوی نیروهــای مختلــف مواجــه نشــده اســت .فرمهــای حیــات سیاســی ،اقتصــادی و فرهنگــی و ...کــه بهوســیله
ایدئولــوژی رســمی دولتهــا و نظــام اقتدارطلــب در کردســتان ایجــاد شــده بودنــد ،خلــق کــرد را از ریشــه اصلــی خــود بریــده و
بــا دشــوارترین تراژدیهــای تاریــخ برشیــت مواجــه ســاخته بــود .ظهــور پ.ک.ک در ایــن مقطــع حســاس تاریخــی همچــون یــک
مداخلــه اجتامعــی اســت کــه مرشوعیــت نهادهــای مذکــور را زیــر ســوال بــرده و جهــت ایجــاد فرمهــای نویــن وارد مبــارزهای
فراجانبـ ه شــده و اگــر بنــا بــود حقیقــت کــرد حیــات خــود را تــداوم بخشــد ،ایــن مهــم تنهــا از طریــق بازســازی خــود بــه عنــوان
انســان نویــن ،هویــت نویــن و ارادهی آزاد مقــدور میگشــت .مرتبـهای کــه کــرد بــدان نــزول کــرده چنــان در قعــر بــود کــه دیگــر
چیــزی منانــده بــود کــه از دســت بدهــد .جهــت آشــکار ســاخنت ایــن مهــم ارزیابــی پ.ک.ک از زوایــای مختلــف و در مراحــل
جداگانــه امــری رضوری اســت زیـرا  ۱۵فوریــه منــاد پلیدتریــن توطئـهای اســت کــه علیــه خلق کــرد و پ.ک.ک اعامل شــده اســت.
پ.ک.ک ایــن حقیقــت را شــناخته و وارد عمــل شــد.
 ۱۹۷۰تــا  ۱۹۷۸مرحلـهی ظهــور پ.ک.ک کــه بــا تکیــه برآخریــن ارزشهــا و شــواهد بازمانــده در کالبــد جامعـهی کــرد و بــا ادعای
«مــن هســتم» صــورت گرفــت در حالــی کــه در هــر شــهر و کنــاری دامــی افکنــده شــده و مــزدوری در کمیــن اســت .جامعـهای
کــه تــا اوج ب یادعــا شــده ،بــا ارصار و عنــاد گروهــی از جوانــان کــه بــه راســتی تداعــی کننــدهی یــاوران عیســی بودنــد ،جنبــش
گام برمـیدارد ،در ایــن ســالها گــروه چنــدان ســازمان نیافتــه و فقــر گریبانگیــر آنهــا بــود .در همیــن اثنــا نخســتین توطئــه یعنی
شــهادت رفیــق حقــی قـرار در  ۱۹۷۷اجـرا شــد .کــه البتــه نقشــی تاریخــی در زمینـهی ادعــا و جدیــت و رادیکالیســم انقالبــی ایفــا
منــوده اســت .ایــن حادثـهی غمانگیــز و ارصار گــروه بعــد از شــهادت برخــی رفقــا بــر انتشــار و گســرش ســازمان در هر جــا تداعی
کننــدهی فعالیــت مســیحیان و یــاوران عیســی بعــد از مصلــوب شــدن وی میباشــد و ایــن مســئله در اعــام رســمی موجودیــت
حــزب و هجــرت گــروه ،نقشــی تعییــن کننــده بــازی منــوده اســت .در  ۱۹۷۸توطئـهی قتــل خلیــل چاوگــون جهــت رسکــوب گــروه
تشــکیل شــده در حیلــوان عملــی شــد .در بــدو ظهــور پ.ک.ک توطئهگ ـران نقــش بــارزی داشــته و ایــن در حالــی اســت کــه
دولــت هنــوز بــا موضــع مشــخص در صحنــه ظهــور نــدارد .پ.د.ک کــه هــم بــه امپریالیســم و هــم بــه حاکــان محلــی ملــل
حاکــم بهشــدت وابســته بــود جهــت نابــودی گروههــای انقالبــی میهندوســت از هیــچ اعاملــی فروگــذار نکــرده اســت .امــا بـرای
اولیــن بــا در تاریــخ کردهــا ،پ.ک.ک صاحــب ایســتاری مصمــم و مســتقل در مقابــل توطئــه شــد .از  ۱۹۷۸تــا  ۱۹۸۸کــه بــه نحوی
میتــوان گفــت مرحل ـهی اشــاعهی توطئ ـهی داخلــی بــود بعــد از خنثیســازی توطئههــای نخســتین ایــن بــار دولــت تنهــا بــه
مــزدوران محلــی و ســازمانهای وابســتهی خــود در نابودی پ.ک.ک بســنده ننمــوده اســت .پ.ک.ک در عملیات حیلوان-ســیورک
بــر مرتجعــان بومــی فائــق آمــده و تحــت کنــرل درآوردن آن بســیار دشــوار شــده اســت.
علــی چتیــر ،محمــد شــر ،ســلیم چروککایــا از زمــرهی توطئهگ ـران و مزدورانــی بودنــد کــه در راســتای تشــکیل جبه ـهی کــرد
متشــکل از پ.د.ک و پ.س.ک و بازماندههــای پ.ک.ک توســط دولتهــای اروپایــی از ماهیــت مــزدوری ایــن افــراد نشــات
گرفتــه و اقدامــات آنهــا از  ۱۹۹۰بــه بعــد گواهــی برایــن حقیقــت اســت کــه بعــد از نــاکام مانــدن ،مســتقیام وارد عمــل شــده و
در توطئــه  ۱۵فوریــه نقــش بــارزی داشــتهاند .علیرغــم همـهی تالشهــای مزدورانــه و توطئهگریهــای مختلــف ،پ.ک.ک ( بــا
وجــود اینکــه بــا ماجـرا و رویدادهــای تراژیکــی مواجــه بــوده) گامهــای خطیــری برداشــت ۱۹۸۸ .تــا  ۱۹۹۸کــه رهــری ایــن مرحله
را تحــت عنــوان مرحلـهی رشارت نامیــده و گرایشــاتی کــه از درون بوســیلهی برخــی از افـراد رس بــرآورد ،خواســتار انجــام مبــارزات
مســلحانه ،بـهدور از معیــار و مطابــق هــوس سیاســی خــود بودنــد و بــا کاربســت برخــی از کادرهــا ،برخوردهــای توطئهگرانـهی
خــود را در راســتای نابــودی ســطح ایدئولوژیــک ســازمان گســرش دادنــد و بهجــای ارتــش شــدن اقداماتــی رشورانــه در پیــش
گرفتنــد و میتــوان بــه عملکــرد ایــن اف ـراد رشور «کنرتاگریــا» گفــت .در ایــن مســئله عــدم آمــوزش کافــی و درخــور پرســنل
و کادرهــای صــادق و همچنیــن تالشهــای مزدوران ـهی خردهبــورژوا بســیار تاثیرگــذار بــوده اســت ،لــذا تالشهــای آگاهان ـهی
توطئهگــر و مســاعدتهای مــداوم نیروهــای مــزدور و پ.د.کهــا را منیتــوان نادیــده انگاشــت ،نــود درصــد تلفــات بیهــوده در
میــدان جنــگ دلیــل ایــن انحـراف اســت .مبــارزه آزادی کــه میتوانســت در ســال  ۱۹۹۳گامهــای دموکراتیــک بــردارد ،قربانــی ایــن
توطئهگریهــا شــد و ایــن رویدادهــا از کنــرل دولــت و پ.ک.ک خــارج گشــت و دولــت نیــز بهســوی برخوردهــای غیرقانونــی
انحـراف یافــت ،بهخصــوص در زمــان حکومــت چیلــر ،دولــت بــه اقدامــات غیرحقوقــی دســت یازیــده ،در ایــن میــان حزبالله بر
خلــق میهندوســت کــرد حملـهور شــد و هـزاران عمــل و جنایــات وحشــیانه صــورت گرفــت ،چهــار هـزار روســتا خالــی از ســکنه
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پیشزمینهی توطئهی  ۱۵فوریه
 .۱جنایــت پاملــه یکــی از مهمتریــن حلقههــای ایــن مرحلــه بــود .خــود پاملــه مخالــف زدن برچســب تروریســت بــه جنبــش
آزادیخــواه کــرد بــود .تئــوری آثــار کردهــا در کشــته شــدن وی تالشهایــی مبنــی بــر اعــام پ.ک.ک بهعنــوان تروریســت و
ممنوعســازی آن بــود ( .در حالــی کــه ایــن مســئله بــا ســازمان گالدیــوی ناتــو مرتبــط اســت ).توافــق آملــان بــا ترکیــه و اعطــای
امتیــازات اقتصــادی از ســوی ترکیــه بــه ایــن کشــور ســبب شــد یــک مرحلــه ایزوالســیون علیــه پ.ک.ک در رسارس اروپــا آغــاز شــود.
دســتگیری اعضــای پ.ک.ک در اروپــا و بیانــات مطبوعاتــی ترکیــه دال بــه ایــن حقیقــت اســت کــه لنــدن نیــز نقــش بــارزی در
راســتای پاکســازی پ.ک.ک بــازی منــوده اســت .در ســال  ۱۹۹۱طالبانــی در ویــن پایتخــت اتریــش بــا حکمــت چتیــن ،وزیــر امــور
خارجــه ترکیــه در مــورد اعــام پ.ک.ک بهعنــوان تروریســت مخفیانــه توافــق کــرده بــود.
 .۲بعــد از  ۱۹۹۳و شکســت آتشبــس ،سیاســت «آری ب ـرای پ.ک.ک و خیــر ب ـرای آپــو» اتخــاذ شــد ،بنابرایــن دولــت ســعی بــر
ایجــاد کادرهــای مــزدور منــود ،بهعنــوان مثــال شــمدین ســاکیک را مــرد دوم اعــام کردنــد و کانــی یلــاز را بـهکار گرفتنــد.
 .۳همراه با پیامن ارسائیل-ترکیه در سال  ۱۹۹۶روابط ترکیه با سازمانهای کرد و ترکمن از شامل عراق گسرتش یافت.
ماجـرای  ۹اکتــر  ۱۹۹۸در اوج پیچیدگــی آغــاز شــد .در نتیجـهی پیامنهای شــوم میــان ترکیه ،آمریــکا ،ارسائیل و  ...و تهدید ســوریه
از ســوی ارتــش ترکیــه ،رهــری مجبــور بــه تــرک ســوریه گشــت .دولــت یونــان از طریــق مقــام وزارت خــود در یــک مکاملــه تلفنــی
رفــن رهــری بــه یونــان را تاییــد منوده اســت.
تنهــا دو راه در پیــش روی رهــری بــود یــا رفــن بــه کوهســتان و ارتقــای جنــگ بــه ســطوحی باالتــر و یــا تــاش بـرای جســتجوی
ســازش و چارهیابــی در اروپــا بــا رشایــط خــاص خــود .در صــورت عزیمــت بــه کوهســتان احتــال بکارگیــری هــر گونــه ســاح و
توطئــه علیــه خلــق کــرد و جنبــش آزادیخــواه آن وجــود داشــت و از ســوی دیگــر رهـران مــزدور کــرد در راســتای عملیســازی هــر
گونــه توطئــه و رفتــار اســتثامرگونه آمــاده بودنــد و فرصــت احتاملــی صلــح و بـرادری بهطــور کلــی از دســت میرفــت .بــه همیــن
دلیــل رفــن بــه اروپــا و چارهیابــی مســئلهی کــرد از ایــن طریــق تــا انــدازهای از شــانسهایی برخــوردار بــود.
رهــری در یونــان درمییابــد کــه نــه دوســتی در کار اســت و نــه روابطــی در ایــن ســطح ،بلکــه بــا کســانی همچــون کالندریــس کــه
نقــش یهــودا اســکاریوت معــارص را بــازی کــرده و اســتاوراکیس رئیــس اطالعــات برخــورد میکنــد .همـهی مســائل از برخــورد تغییر
نیافتــه تاریــخ ســه هزارســالهی هلنهــا ســخن م یرانــد آنهایــی کــه بــا منافعشــان ســازگار نبودنــد بربــر و بیگانــه میخواندنــد
و ایــن در حالــی اســت کــه یونــان میتوانســت از ایشــان بخواهــد کــه بــه آنجــا نــرود بــه قــول رهــری (احتــال قــوی آن اســت کــه
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گشــته و رفتارهــای غیراخالقــی و غیرانســانی بــر خلــق تحمیــل گشــته اســت .دولــت نیــز در ایــن مرحلــه از لحــاظ ایدئولوژیــک به
جمهــوری طریقتهــای ارتجاعــی تبدیــل شــد.
نقشـهی نابــودی پ.ک.ک و آفریــدن کــردی مــزدور بــر اســاس آمــوزش آنکارا-واشــنگنت-لندن در رسلوحـهی کار توطئهگـران بــود؛
بــه همیــن دلیــل آتشبــس تکجانبــه پ.ک.ک کــه زمینـهی مســاعدی جهــت برقـراری تفاهمــی دموکراتیــک مهیــا کــرده بــود بــا
منافــع دولتهــای مذکــور و جنگطلبــان و رانتبگیـران همخوانــی نداشــت ،بنابرایــن بــه مبــارزهای همهجانبــه علیــه پ.ک.ک
پرداختــه و توطئههــا بــا دســتگیری رهــر آپــو بــه اوج خــود میرســد.
در آغــاز ده ـهی  ۹۰توطئههــای داخلــی و خارجــی روزب ـهروز فزونــی میگرفــت .بــه قتــل رســیدن قدیمیتریــن رفیــق رهــری
یعنــی حســن بینــدال بــه اصطــاح بــا تیــر خطــا در  ۲۵ژانویــه  ۱۹۹۰رویــدادی ارسارآمیــز بــود و بــه گفتهی رهــری به احتــال قوی
بــه دســت ســاری بــاران ،محمــد شــر و شــاهین بالیــج عملــی گشــت .جهــت از میــان برداشــن کلیـهی کادرهــای صــادق مرحلـهای
را آغــاز کــرده بودنــد کــه نخســتین قتــل مشــکوک شــهادت معصــوم کرکامز(عگیــد) بــود .صدهــا تــن از کادرهــا و میهندوســتان بــا
زدن برچســب جاسوســی مــورد مجــازات قـرار دادنــد .میـزان اختیــارات و فرماندهــی بـرای آنهــا (ارشار) عبــارت از دســتیابی آنهــا
بــه توطئــه و جنایــت بــود در ایــن مرحلــه کنــرل رشارت از ســوی دولــت نیــز دشــوار بــود .ارتبــاط برخــی از آنهــا بــا دولــت قطعی
اســت و آنهــا نــه بــه عنــوان جاســوس دارای هویــت بلکــه بهصــورت توافــق مخفیانــه بــر پایـهی منافــع شــخصی و خانوادگــی
ایــن کارهــا را انجــام میدادنــد .بههمیــن دلیــل ســال  ۱۹۹۳در تاریــخ دولــت و پ.ک.ک همچــون شکســتی محســوب میشــود.
قتــل تورگــوت اوزال و عــدهای از فرماندهــان و جنایــات حزباللــه ،پ.د.ک علیــه خلــق کــرد گــواه ایــن حقیقــت اســت .مهمتریــن
ســوءقصد توطئهآمیــز در ایــن مرحلــه انفجــار اتومبیلــی حــاوی نیــم تُــن مــواد منفجــره در حوالــی منــزل رهــری در دمشــق در
تاریــخ  ۶مــی  ۱۹۹۶میباشــد کــه نخســت وزیــر وقــت چیلــر بـرای ایــن عمــل تروریســتی پنــج میلیــون دالر هزینــه پرداخــت کرده
بود.
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آگاهانــه ســبب جدایــی مــن از خاورمیانــه شــده باشــند) نیروهــای مختلفــی در صحنــه وجــود دارنــد قانــون مفــاد حقــوق بــر اروپــا
در مــورد رهــر آپــو صــدق ننمــوده و منافــع رصفــا سیاســی و اقتصــادی را دربرنــدارد.
 ۱۵فوریــه بدیــن لحــاظ بســیار مهــم اســت .نیروهــا و نهادهــای اروپــا ،ایــاالت متحــدهی آمریــکا و ...بــا توســل به یک مفهوم سیاســی
اســتعامری در نتیجــه برخــوردی مغایــر بــا حقــوق و بــر پایــه پایــال کــردن قراردادهــای حقــوق بــر اروپــا ایــن وضعیــت را بهوجود
آورده اســت .اسـراتژی و تاکتیــک آنهــا ،بکارگیــری پ.ک.ک ،کردهــا و ترکیــه و تعمــق بخشــیدن ایــن سیاســت تــا جایــی کــه رهــری
را بــه دســت ترکیــه تــرف کنــد .پاکتریــن جنبـهی رهــری ،میهندوســتی و رفاقــت و مفاهیــم وی در ایــن مــورد از ســوی آتــن و
مســکو بهشــدت مــورد اســتفاده قـرار گرفتــه شــده اســت .موضــع روســیه در ایــن توطئــه نیــاز بــه تحلیــل علمــی دارد .روســیه در
مرحلـهی بحرانــی قـرار داشــت نخســت وزیــر پریکــوف و یلتســین از خائنــان برجســتهی رئالسوسیالیســم بودنــد و بــه ســبب منافع
اقتصــادی و وابســتگی بــه سیســتم مخفــی و کثیــف اطالعــات در آن مرحلــه رشایــط جهــت ربــودن رهــر آپــو مســاعد بــود و بــه
گفتـهی رهــری ( توقــع احـرام بــه ارزشهــای آزادی از فروشــندگان سوسیالیســم خودفریبــی اســت) جهت اخــذ امتیازاتــی از صندوق
بیناملللــی پــول متامــی ارزشهــای اخالقــی را زیــر پــا گذاشــتند در حالــی کــه دومــا (مجلــس روســیه) بــا اکرثیــت  ۲۹۸رای موافــق
در برابــر یــک رای مخالــف حــق اعطــای پناهندگــی سیاســی بــه رهــری را تصویــب کــرده بــود .ســفر رهــری بــه رم در  ۱۲نوامــر
 ۱۹۹۸بــا مســاعدت رامــون مونتاویانــی صــورت پذیرفــت .حکومــت ماســیمو داملــا بــه گفتـهی رهــری دارای برخــوردی زیگزاگــی بود
و نــه از لحــاظ سیاســی و نــه حقوقــی برخــوردی رصیــح از خــود نشــان نــداده فشــار دول اروپایــی بــر ایتالیــا ایــن مســئله را تشــدید
میکــرد بههمیــن خاطــر توســط گروههــای پلیســی بــر رهــری فشــار روانــی وارد میآمــد تــا جایــی کــه اجــازهی خــروج از اتــاق
داده منیشــد .همـهی ایــن مــوارد نشــان مـیداد کــه بایــد آنجــا را تــرک کنــد.
در حالــی کــه نیــت رهــری کشــاندن مســئلهی کــرد بــه یــک پالتفــرم دموکراتیــک و فراخوانــی دولــت ترکیــه بــود امــا اروپــا موافــق
حــل مســئله نبــود و نـزاع در خاورمیانــه بــا تکیــه بــر کردهــا بیشــر بــه سودشــان بــود .در واقــع سیاسـتهای دویســت ســالهی اخیــر
ادامــه مییافــت .بـرای آنــان یــک پدیــدهی کــرد کــه بـرای مدتــی طوالنــی مشــکلآفرین باشــد الزم بــود تــا بــه وســیلهی آن ترکیــه
بحـرانزده را محتــاج خــود کنــد .نقــش موســاد در ایــن ماجـرا بــارز و تعییــن کننــده بــود .ارسائیــل بهویــژه بــر مواضــع اتخــاذ شــده
از ســوی ایتالیــا و مســکو بســیار تاثیرگــذار بــوده اســت .ب ـرای مامنعــت از مانــدن رهــری در مســکو از یــک وام  ۸میلیــارد دالری
از صنــدوق بیناملللــی پــول اســتفاده شــده بــود ،همچنیــن امتیــاز گاز طبیعــی از ترکیــه مطــرح بــود .همــه و حتــی بروکراتهــای
کنیــا از موقعیــت دشــوار رهــر آپــو سوءاســتفاده کــرده و از همــه امتیــاز میگرفتنــد .در مقابــل اعــال جنــگ روانــی ایتالیــا رهــری
مجبــور بــه تــرک آنجــا شــد و قـرار شــد بــار دیگــر بــه مســکو بازگــردد کــه در نتیجــه تــدارکات قبلــی نیروهــای مذکــور یــک هفتــه
در پایتخــت تاجیکســتان نگــه داشــته شــد و بــه همـراه مناینــدهی پ.ک.ک در یونــان بــه آتــن مـیرود .پانکالــوس وزیــر امــور خارجــه
بــه ترفنــد دیگــری متوســل شــده و گروهــی اطالعاتــی عالیرتبــه را بــه منزلــی ک رهــری در آن مســتقر شــده میفرســتد کــه در
ایــن اثنــا از ســوی ایــن گــروه رهــری بــه تــرک آنجــا در  ۲۴ســاعت تهدیــد گشــته تــا اینکــه کاالندریــس جهــت انتقــال رهــری بــه
کنیــا کــه برنامـهای از پیــش طراحــی شــده بــود بــه رشف دولــت ســوگند یــاد کــرد کــه ظــرف مــدت  ۱۵روز رهــری بــا گذرنامـ ه بــه
آفریقایجنوبــی منتقــل خواهــد شــد .در مرحلـهی انتقــال رهــری راننــده تاکســی عمــدی بــا هواپیامیــی کــه الزم بــود رهــری ســوار
آن شــود ،تصــادف کــرده و مجبــور بــه گرفــن هواپیامیــی دیگــر ( ،احتــاال هواپیامیــی رسویــس اطالعاتــی انگلیــس یا آمریکا) شــدند.
همــه چیــز برنامهریــزی شــده بعــد کوســتوالس ســفیر یونــان در کنیــا رهــری را بــه راحتــی میپذیــرد و مطابــق دســتوری کــه از آتــن
رســیده بــود خواســتار آن شــدند کــه رهــری از ســفارت بیــرون گشــته و افـرادی جهــت ایــن کار گامشــته شــده بودنــد .بعدها دســتور
صــادر شــد رهــری تــا  ۱۵فوریــه از آنجــا خــارج شــود و اگــر اینطــور منیشــد احتــال کشــن رهــری نیــز وجود داشــت .رهــری حتی
بــه ایــن مــورد نیــز اشــاره منــوده اســت کــه بــه احتــال فـراوان در ایــن مرحلــه از داروهایــی بــه میـزان الزم جهــت اختــال حــواس
و جلوگیــری از ساملاندیشــی ایشــان اســتفاده کــرده باشــند .در هنــگام خــروج از کنیــا و ســوار شــدن هواپیــا افـرادی بــا ســاحهایی
اتوماتیــک کــه احتــاال نیروهــای ویــژهی ســیا و یــا موســاد بودنــد ،دیــده میشــوند و در داخــل هواپیــا نیــز تیــم ویــژه تــرک،
رهــری را دســتگیر کــرده و دهــان و چشــان رهــری را بســته و بــه ترکیــه (جزیــره امرالــی) انتقــال میدهنــد.
 ۱۵فوریــه دارای ویژگیهــای تاریخــی مهمــی بــوده کــه بــا شــناخت ایــن عوامــل شــناخت وجــه درونــی ایــن توطئــه و موقعیت خلق
کــرد و دیدگاههــای ارائــه شــده در مقابــل ایــن مســئله بیشــر آشــکار میگــردد.
 .۱توطئــه در حقیقــت ن ـزاع میــان رشق و غــرب را نشــان میدهــد و ایــن مهــم تداعــی تاریــخ جدایــی رشق از غــرب و حمــات
هلنیســم بــر مــاد و پــارس اســت .مشــارکت ایــن همــه نیــروی غــرب تنهــا بیانگــر ایــن اســت کــه موقعیــت رهــری سیاســت ســنتی
غــرب را بــه لــرزه درآورده اســت.
 .۲عــدم تــوان ســاختار فرهنگــی اروپــا در هضــم رهــری در ایــن توطئــه عوامــل مهمــی بــوده اســت چـرا کــه هرگــز منیتوانســتند
کســی را بپذیرنــد کــه سیاســت متمــدن بربــر و مفاهیــم آنهــا را رد میکنــد.
ALTIRNATIV PJAK
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 .۳رسمایـهداری اروپــا در گوهــر خــود سیاســت دویســت ســال اخیــر را در قبــال کردهــا اشــاعه داده و اســتفادهی ابـزاری از کردهــا
بهعنــوان اهــرم فشــار در رسلوح ـهی کار آنهاســت.
 .۴در بنیــان ایــن توطئــه تصفیــه جنبــش آزادیخواهــی کــرد و ایجــاد ارتبــاط بــا کــرد مــزدور وجــود دارد .توطئــه  ۱۵فوریــه مســئلهی
کــرد و رهــری را بــر رس دوراهــی قـرار داد یــا خودکشــی یــا برســاخت حیاتــی نویــن .آمریــکا و همدســتانش بهخوبــی تاثیــر زنــده
مانــدن یــا مــرگ رهــری را بــه نظــام خــود محاســبه کــرده بودنــد ،حتــی احتــال زنــده مانــدن رهــری را منیدادنــد .میگفتنــد یــا
خودکشــی خواهــد کــرد و یــه بــه شــیوهای دیگــر خواهــد مــرد .بـرای همیــن بــدون هیــچ ضامنتــی رهــری را تحویــل دادنــد .موضــع
آنهــا مصــداق رضباملثــل ( هــم گوشــت و هــم اســتخوانش مــال تــو) بــود .پ.ک.ک پنــج هـزار عضــو خــود را بــا هــدف عملیــات
انتحــاری ب ـرای جنــگ آمــاده میکــرد .افــکار عمومــی ترکیــه در انتظــار اعــدام رهــری ب ـهرس میبــرد .عملیــات خودســوزی ب ـرای
رهــری ادامــه داشــت .آمریــکا ،یونــان و  ...بــر ایــن بــاور بودنــد کــه بــا آغــاز مــوج کشــتار متقابــل میتواننــد سیاســت خــود را عملــی
کننــد و مطمــن بودنــد کــه بــا تحریــک احساســات شوونیســتی ترکهــا و ملیگرایــی کردهــا ،آنهــا را بــه خــود وابســته ســازند.
میخواســتند تاریــخ تکـرار شــوند .انگلیــس در تــاش بــود پ.ک.ک را تحــت یــک رهــر دیگــر بــه خــود وابســته کنــد .میخواســتند
هامننــد شــیخ ســعید بــا رهــری رفتــار کننــد .حتــی حکــم اعــدام ایشــان در روز  ۲۹ژوئیــه»  ۹۹یعنــی ســالروز اعــدام شــیخ ســعید
صــادر گردیــد .رهــری در ایــن مــورد میگویــد :منیتوانســتم خودکشــی را انتخــاب کنــم ،بــه ایــن فکــر افتــادم بــه یــاد کــال پیــر
هــم شــده بــه اعتصــاب غــدا تــا مــرگ دســت بزنــم .حتــی زمانیکــه در هواپیــا بــودم بــه ایــن فکــر افتــادم کــه هیــچ حرفــی نزنــم
تــا اینکــه دیــدم هــدف توطئــه نیــز ایــن اســت و بــا ایــن کار بازیگـران واقعــی توطئــه شــناخته نخواهنــد شــد .همچنین انســانهایی
کــه نبایــد مبیرنــد خواهنــد مــرد و خواهنــد کشــت و فرهنــگ نیرومنــد همزیســتی مســاملتآمیز خلقهــا بــه پایــان میرســد ،از آن
منــرف شــدم .میبایســت بــه همیــن دلیــل تصمیــم بــه ادامـهی زندگــی میگرفتــم .واضــح بــود کــه بایــد شــخصیت خــود را بــه
متامــی بازنگــری کــرده و متحــول کنــم .بــه قیــام و تظاهـرات واداشــن ســازمان و خلــق را بـرای شــخص خــود صحیــح منیدانســتم چرا
کــه اهــداف توطئــه نابــودی همــه اعضــاء بــود .برخــی از خائنیــن بــه پ.ک.ک و مــزدوران بــا گفــن آپــو مقاومــت نکــرد و پنهانــی
تســلیم دولــت شــد درصــدد اســتثامر در جــو موجــود برمیآمدنــد ،از ســویی احـرام نســبت بــه شــهدا مـرا وادار میکــرد بــه جــای
تقلیــد از آنهــا بــه شــیوهای واقعبینانــه زندگــی آزاد و رشافتمندانــه را انتخــاب کنــم بــه همیــن خاطــر وارد مرحلـهی تحــول شــدم.
علیرغــم متامــی توطئههــا و ترفندهایــی کــه خلــق کــرد بــا دســتگیری رهــر آپــو بــا آن مواجــه شــده ،رهــری از روز نخســت تاکنــون
جهــت مبــدل ســاخنت  ۱۵فوریــه بــه دموکراســی و صلحــی پایــدار یــک ثانیــه بــدون تــاش منانــده و بــه حقیقــت و بــا توجــه بــه
متامــی دادههــای موجــود و عملکردهــای رهــری در امرالــی ،میــاد ســوم در حــال زایــش اســت .رهــری ،صلحــی بــر پایـهی مشــارکت
آزادانـهی موجودیتهــای فرهنگــی را صحیحتریــن پاســخ بــه رنســانس آناتولــی و مزوپوتامیــا قلمــداد کــرده و بــا مدنظــر قـرار دادن
اصــل هــر جنگــی ،صلحــی را درپــی دارد ،تالشهــای آشــتیجویانه خــود را ادامــه میدهــد .بنابرایــن ایــن مرحلــه ب ـرای خلقمــان
مرحل ـهی میــاد اســت .از دولــت گرفتــه تــا اقتصــاد ،از سیاســت گرفتــه تــا حقــوق و از اخــاق گرفتــه تــا هــر و متامــی عرصههــا
متزلــزل و بهدنبــال راهحــل هســتند.
امرالــی ترشیــح کننــدهی چارهیابــی اســت .کردهــا در ایــن مرحلــه حیاتــی آزاد و فرصتــی میطلبنــد تــا بــا تاســیس جمهــوری الئیک و
دموکراتیــک ،زندگــی را از رسبگیرنــد و ایــن حقیقــت بــا ذهنیــت منفعتطلــب و رانتگیــر تحقــق منییابــد و بــا شــیوه برخوردهــای
انــکار و امحاگرانــه عملــی نخواهد شــد.
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دریا
( برای رهربم که دریا را معناست )
دریا سالیانی است که تو را همراز است
و سوار بر هر موج راز همنشینیاش با تو را
در گوش کوهستان نجوا میکند
و هر روزکه آفتاب میبخشاید گرمی بر رخساره
دریا
قطره قطره ترنم آزادی را
رهسپار پذیرنده آغوش ابر میسازد
تا ببارند در رسزمینی
که باران باروت و گلوله را سکونی نیست!
دیدگان دریا
از آن سال هر روز میگریند بر مرگ دوستی
و آغوش دریا از آن سال
نگهبانند بر تنها بازماندهی آزادی!
چه حقیرانه میپندارند که تو را دریا حصاری
ست!
و دریا را با تو چه مقدس دیداری ست!
منیدانند در سفر طویل آزادی
دریا را اندیشه یاری بود
و هیچگاه این یگانگی را گسستی نخواهد بود!
دریا هر بار خشمگنانه میکوبد بر سنگ سینهی
جزیره
تا بشکند حصار و دیوار
و سیراب گردد از بیکران حقیقت!
و جزیره رشمسار میلرزد بر این شوم رسنوشت!
جزیره نیک میداند
هیچ خاکی و هیچ رسزمینی را چنین برگزیده
نشاید!
پیامربگونه مردی پای بر جزیره بنهاده
و جزیره میبالد بر این بخت
و مینالد بر این رسنوشت!
در سیاهچاله امرالی
که قرنهاست جز سکوت و ظلامت را آشنایی
نیست،

تو نور میبافی
و بر ساز آینده مینوازی
و میآغازی رسود زیسنت و جاودانگی...
تو را این سکون حرام باد دریا!
مرگ را دریا تقدیر نباید!
موج موج بکوب بر آهنینِ دروازههای جزیره!
طوفانی به پا کن!
بسوزان آشیانهی تاریکی را
و ببلع این لکه ننگی را که میآالید بیکران
آبیات را!
بشوی این خاک سیاه را
و دیگر باره ای خاک به یاد آر
که تو را پیامنی است با انسان!
و با الهگان
که نگاهبان برگزیده فرزنداشان باشی!
پس ای خاک پذیرنده
بگذار که آفتاب برآید
از پس آن سیاه پردهی امرالی
و ای دریا،
نیلآسا بگسرتان فرشی از شبنم قطره!
در قرن موشک و مرگ
تنها نوای آزادی توست طنینانداز
ای که دریاییتر از دریایی!
و دریا هنوز حیران است زین معام،
که اوست دریا
یا تویی که دریا را معنایی!؟!؟!؟
آرینزانا

بۆ سەرۆک

بڕوانە
واڵتم هەمووی رەنگی بەرخۆدانی تۆی گرتووە
هێشتا شەپۆلی وانە و سەر لە کەنار ئەسوێ
ئەگەر مەودای پێ بدرێ هەتا ئیمڕاڵی دەخرۆشێ
بەرد بە بەردی کۆاڵنی ئامەد
پۆستاڵ لە پێی سەربازی تورکدا دەدرێنێ
گەوەر پڕە لە ژێنێڕاڵی بچووک
خرمەی بەردیان شەونخوونی داگیرکەرانە
دەرسیم چەمی پرچی سارا و شابسکی دارستان
بە یەکەوە شانە دەکا و دەیهۆنێتەوە
ســنە هێشــتا چەپکــەی نێرگزەکــەی ســێی
رەشــەممەی لــە باوەشــدایە و
ورمێ ئاوەڵدوانەی وانە
کچــان و کوڕانــی هــەر جــارێ و بــە ئەرسینــی
چــاوی شــارێک متفــەرک ئــەکا
ئیالم و کرماشان دوو خەڵفی رەنگ ئەرخەوانین
ئیدی رەشەبا چاویان ناترسێنێ
باوەڕ ناکەم لە رۆژئاواش ،رۆژ ئاوابێ و
عەفریــن و قامیشــلوو ئیــدی بێشــکەی منــااڵن
بــدەن بــە کۆڵــدا
دیجلە و فوڕات دوو شادەماری نیشتامنن
یەکیــان هەنیســک و هــاوار و خــەم دەبــا بــەرەو
باشــور
ئــەوەی دیــان پۆل پۆل ماســی ســۆز و خۆشەویســتی
باشــور بۆباکوور دەنێرێ
بڕوانە
هەر هەمووان پاڵامن داوەتە ئەو پەلکەزێڕینەیەی
پاش بارانی وشەکانت هەڵدێ
بڕوانە هەمووی رەنگی بەرخۆدانی تۆیە
تۆ بڕوانە
ئاریۆ بهرزهن

امرالــی

تجلی  آزادگیوفرزانگی

