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  پـژاک،
    مبارزة مسلحانه

  کُردیچند پرسش از احزاب و 
  ناصر ايرانپور

  

   توپ بسته  به ترکيه  با همراهی حکومت ايرانر چند هفتة اخير چندين منطقة مرزی کردستان عراق توسط نيروهای حکومت اسالمید

 بر عليه نيروهای نظامی دولت ايران در کردستان ايران   نيروهای پژاک که  است که  دولت ايران برای اين اقدام اين بوده توجيه. اند هشد

، هر چند سياستمداران و حکومت اقليم کردستان و حتی جالل طالبانی بارها برند دهند، در اين مناطق بسر می عمليات چريکی انجام می

با .  است  خون از بينی يک پژاکی نيامده يک قطرهشود و در اين توپبارانها   حتی يک نفر پژاکی در اين مناطق ديده نمی اند که  اظهار داشته

 دهها روستا ويران،  های کردستان عراق آن طبق گزارشات رسانه که در نتيجة  است  داده  توپباران اين مناطق ادامه اين وجود دولت ايران به

 و رابطة دولت  اعث متشنج شدن جو اين منطقهچنين اقدامی همچنين ب. اند  شده صدها تن زخمی و هزاران انسان تهيدست اين مناطق آواره

العمل مسعود بارزانی   اين حرکت عکس  است، تا جايي که ايران و عراق از سويي و احزاب کردستان عراق و پژاک از سويی ديگر شده

  . برانگيخت را نيز ،رهبر اقليم کردستان عراق، و جالل طالبانی، رئيس جمهور عراق

 در  ، دولتی که دولت عراق خواهد افزود  فشارهايش به  دولت ايران به باشد که رسد اين می  نظر می مسلم به   که  آنچه، هر حال به

 احزاب کردستان ايران  دولت اقليمی کردستان عراق نيز اين فشارها را به.  بماند توجه  بیها آن  نمايد و يا بهآنها را مهار  موقعيتی نيست که

  وضع موجود  و بهکنند  می  سال اخير خويشتنداری پيشه15 مانند   به رخی چون حزب دمکرات کردستان و کوملهحال ب. منتقل خواهد نمود

  وبيش تحرکات نظامی خود را ادامه کنند و کم مقاومت مي. ک.ک. و ديگرانی چون پژاک و پکنند  تمکين می  يا ناخواسته خواسته

  . دهند می

 کردستان عراق است، وارد  ای برای يورش به  بهانه فرصت و مترصد  که  دولت ترکيه  دارد که فتهخود اين امر اين خطر را در خود نه

 آنها نيز در چنين  اند که اند و گفته  هشدار داده  دولت ترکيه  در اين ارتباط به مسعود بارزانی و رئيس نيروهای پيشمرگه.  خاک عراق شود

احمدی، رهبر پژاک، نيز در گفتگويی  مهندس رحمان حاجی. رتيزانی روی خواهند آورد جنگ پا حالتی بيکار نخواهند نشست و به

   آسانی تصور نمود که توان در چنين حالتی به  می!!! خواهند کشاند  داخل ترکيه  در چنين صورتی يقيناً جنگ را به تلويزيونی گفت که

، سقوط  تواند جنگ تمام عيار در منطقه نتيجة چنين وضعيتی می. ست و سپس عربستان نيز بيکار نخواهند نش دولتهای ايران و سوريه

 کردستان و آوارگی ميليونها انسان و قربانی شدن  و اشغال شدن احتمالی دولت اقليمی کردستان و حتی دولت مرکزی عراق، ميليتاريزه

 .  شکست آزمون کردستان عراق و فدراليسم در اين کشور باشد و در نهايتهزاران تن

 آمريکا در موقعيتی  رسد که  نظر نمی ها و نشستهای اخير مسئولين نظامی آمريکا در کردستان عراق با پژاک به خارج از آمدورفت

 سياست   اين دولت هيچگاه  سود نيروهای کردستان ايران وارد عمل بشود، چرا که ای کارساز به  بتواند از لحاظ نظامی بعنوان وزنه باشد که

برخورد اين کشور با فعالين کرد تابع سياستهای .  و ندارد مستقلی در ارتباط با هيچکدام از بخشهای کردستان نداشتهو استراتژی 

سياست آمريکا در ارتباط با جمهوری اسالمی در حال .  است  بوده  و سوريه اش در مقابل دولتهای مرکزی عراق، ايران، ترکيه عمومی

   براندازی و يا اين دولت به هر حال، استراتژی. اش است های هستی  آن در ارتباط با عراق و برنامهحاضر کنترل و مهار و محدود کردن

تواند بمباران تأسيسات اتمی   خود تنها می اين سياست در شديدترين وجه. کند ای با دولت ايران را دنبال نمی رودرويی نظامی وسيع و جبهه

 در سياستگزاری آمريکا  کننده  کردستان فاکتوری تعيين  دمکراسی و نه  حقوق بشر، نه لذا نه.  باشد ه دنبال داشت حکومت اسالمی ايران را به

با .  را بدهد و يا آن را متوقف سازد  پاسخ اين تعرضات دولت ايران و ترکيه  خواسته  و نه  توانسته آمريکا حتی نه. تواند باشد نيست و نمی

 فشاری که از سوی افکار عمومی   به آمريکا در عراق و افغانستان با آن روبروست، و همچنين با توجه   دشواريهای بزرگی که  به توجه

.  شود رود، تغييری اساسی در اين رويکرد و سياست داده  دولت بوش است، انتظار نمی   حزب دمکرات آن کشور متوجه  ويژه آمريکا و به

  حمالت خود به. ک.ک. بهانة فعاليتهای مسلحانة پژاک و پ  اين دو کشور به لذا بعيد نيست که. دانند  نيز می اين را دولتهای ايران و ترکيه

 کل   ابعاد خطرناکی بيابد و از جمله  مستقر در آنجا را گسترش دهند و اين مسئله کردستان عراق و نيروهای سياسی کردستان ايران و ترکيه



2 

 خطر   آن داريم، به آن داريم ـ نفع در حفظ و تقويت و تکامل  به د تمام ايرادات برحقی که همة ما ـ با وجو پروژة کردستان عراق را که

  .ندازدبيا

 يک  حاضرند برای نيل به واقعاًاند؟ آيا آنها  ه را نکردهايي یبين  و پيشچنين محاسبات. ک.ک. آيا پژاک و پ پرسيدنی است که

 چنين بهايي را بپردازند؟ آيا چنين تاکتيکها و   دولت ايران يا ترکيه  نظامی متعلق به ا پايگاه اين ي  به  از حمله  حقير نظامی حاصله»موفقيت«

و . ک.ک. پ واندازد؟ مگر زمان طوالنی بين پارت دمکرات کردستان عراق  جان هم نمی سياستهايي نيروهای سياسی کردستان را به

گيری از خاک کردستان عراق بعنوان پشت  يعنی بهره ( موضوعاين بر سر  ملهاز ج. ک.ک. پ کردستان عراق وميهنی اتحادية بين بعدها 

ای حاصل شد؟ کدام طرف از اين جنگ داخلی   نتيجه جنگ ويرانگر در جريان نبود؟ چه)   دولت ترکيه  در عمليات چريکی بر عليه جبهه

.  است ع درگيريهايي بين پژاک و اتحادية ميهنی رسيده اکنون نيز گزارشاتی دال بر وقو يا احزاب کردستانی؟ سود برد؟ دولت ترکيه

  .اند  يکی از مهمترين اهداف خود رسيده  به  اين گزارشات درست باشند، دولتهای ايران و ترکيه چنانچه

  : دانم  را الزامی می ، تأکيد بر چند نکته باقی نگذارم را هيچ ابهامی برای اينکهدر اينجا 

  چنانچه. استشديداً محکوم و  ضد اخالقی  و مناطق مدنی عملی ضد انسانی   به  ويژهتان عراق و به کردس حملة دولت ايران به .1

 دارد بايد بمباران   پژاک در آن پشت جبهه  کردستان عراق برای اينکه  را پذيرفت که)قای طالبانیو آ(اين استدالل دولت ايران 

  احتمالی حملة  ويژه  افغانستان را تأييد نمود و به بنان را تأييد نمود، حملة آمريکا به ل بايد حملة اسرائيل به منطقاًباران شود،  و توپ

   عليه  ويژه  در اينجا يا آنجای دنيا به  ايران را تأييد نمود، چون تقريباً تمام نيروهای اسالمگرا که دولت اياالت متحدة آمريکا به

 از ايران کمکهای مادی و معنوی و تدارکاتی و تسليحاتی  از انحاء نحوی دهند، به  انجام می»عمليات نظامی«دولت آمريکا 

  ، بهر نيست و بايد محکوم و متوقف شودپذي  لذا اقدام دولت ميليتاريستی ايران توجيه. بينند  می گيرند و بخشاً حتی در آن دوره می

   و نه  پژاک اعالم نموده  تاکنون نه  که وجود دارد، چه ظن جدی در مورد دليل و انگيزة اعالم شدة اين بمبارانها   اينکه ويژه

  رسد که  نظر می به. اند  مناطق و اردوگاههای پژاک هدف قرار گرفته اند که های عمومی کردستان عراق گزارش کرده رسانه

  .کند ای را دنبال می دولت ايران اهداف اعالم نشده

  نه برانگيز نيست، چرا و چگو آخر سؤال. دانم  حتی مظنون می ، بلکه  تنها نابخردانه هکند را ن  پژاک می کاری کهبا همة اين احوال،  .2

 دولت اسالمی ايران   تا ديروز کردستان ايران اساساً برايشان وجود خارجی نداشت، بطور آشکار سمپاتی به تشکيالتی که

  سرائيل ناميد و محکوم نمود، نيروهايش در ايران به اين تشکيالت را توطئة ا خود ربودن رهبر داشت، تظاهرات مردم بر عليه

 نيروهای نظامی دولت ايران وارد عمل   بر عليه» قاطعانه«برانگيز آزادی عمل و عمليات داشتند، اکنون چنان  صورت چنان گمان

ت کم اين تغيير موضع فاحش  از خود انتقاد کند، يا دس  شده  هم که يکبار برای پژاک  که  يا شنيده آيا کسی ديده!!  است؟ شده

 را توضيح دهد؟ 

برای آنها احترام بی حد و . بوسم کنند را می  می  در صفوف پژاک مبارزه من دست و رو و چشمان همة اين جوانان شريفی را که .3

 و خشم همة وجودم ، غم و ماتمسپارند ی از آنها در اين يا آن درگيری جان م  دسته  دسته شنوم که  می اما هر بار که. حصر قائلم

از خود .  را دارد  آيا چنين مواضع و سياستهايي ارزش اين همه جانهای شريف قربانی شده پرسم که گيرد و از خود می میفرا را 

 .  ديگری جز اين جنگ و گريز نداريم  آيا ما راه پرسم که می

 اين  ، آن هم به باشد الزاماً بايد نظامی اما آيا اين مبارزه.  تعطيل شود و کاری صورت نگيرد  مبارزه  کسی انتظار ندارد که صد البته .4

)  ، ايران و سوريه ترکيه(کردستان همة بخشهای  مصالح   بايد که بنابراين اينجا بحث بر سر اين نيست؟شکل و در اين شرايط

 بر سر  تنهابحث.  باشند  داشته مردم کردستان عراق نيز چنين انتظاری کنم که تصور نمی.  مصالح کردستان عراق شودقربانی

  حفظ و بهبود وضعيت موجود در کردستان عراق به.  بر اساس شرايط موجود آنتغييرو است   فعاليت و مبارزهشيوةتطبيق 

  است  ربوده  خواب آرام را از سياستگزاران و نظاميان دولتهای همسايه  اين تجربه مصلحت کل جنبش کردی است، همانطور که

 تحرکات   ويژه آميز و به  سياستهای تشنج. مصلحت کل دولتهای اشغالگر کردستان است آن آرزوی مشترک و بهو شکست 

 دست آخر بر باد بدهد، سياستهايي کهنيز د همين دستاوردهای اندک کردستان عراق را نتوان می. ک.ک.نظامی پژاک و پ

زنی دوری   اگر خواهيم از گمانهآری،. نمايد ی و بلوغ سياسی نمیداری سياسی، دورانديش  حکايت از درايت، خويشتن  متأسفانه

 .گذاشت  روی کودکانه تجربگی و چپ  حساب بی  اين سياستها را در بهترين حالت بهجوييم، بايد

ن  سياسيو،  تاکنون داشته  با چنين عواقبی که ديدم عمليات نظامی پژاک  که ام دوچندان شد، آنگاه در روزهای اخير شگفتی .5

 اين  به و   نموده ترغيب است در رأس رهبری جريان متبوعشان قرار دارند،   دهه  حداقل سه کهنيز ای از کردستان ايران را  باتجربه

ترين  ترين و عاجل اصلی   داخل کردستان ايران بفرستند و اين درحاليست که  به  نيروهايي را برای اقدامات مشابه  که واداشتهفکر 
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آميز با رفقای جناح مقابل خود، تنظيم روابط سالم و  روی اين عزيزان قرار دارد، حفظ همزيستی مسالمت پيش  وظايفی که

ترسيم  و غنیسمعی و بصری رسانة همگانی  يک   ويژه به  ارگان مطبوعاتی ويکمشترک  ادارة دمکراتيک تشکيالتی،

 آن نياز دارد،  بل از هر چيز به جنبش کردستان اکنون ق  که آنچه. باشد  میخودجناح يا تشکيالت ترين خطوط فکری  اصلی

.  يگانهای نظامی ، نه است  رفته  بازبينی راه کردن شفاف مبانی جنبش کردی و مؤکداً  و تئوريزهروشنسياستهای گرايي،  انديشه

ير يا زود جوانان و روشنفکران  د  ضعف در تبيين تئوريک و کار روشنگرانه،  اهمال و اغماض در اين ارتباط، هر گونه هر گونه

 اکنون پارت   طعمة رقيبان سياسی واپسگرا تبديل خواهد نمود و ما را فردا با همان مشکالتی روبرو خواهد کرد که ما را به

امر  اين  گری در حال حاضر ما را از پرداختن به  نظامی هر گونه. دمکرات و اتحادية ميهنی با جناح مرتجع اپوزيسيون خود دارند

 .دارد خطير باز می

***** 
 اصوالً در جنبش کردستان و در بين روشنفکران و حتی سرآمدان آن بحث و گفتگو بر سر مسائل نظری ـ صرف نظر از کارهای پراهميتی 

  . شود ی را شامل می جنبش کرد اين نقصان تقريباً تمام امور نظری و پراکتيکی مربوط به.  است  دکتر قاسملو انجام داد ـ کمتر باب بوده که

 و تماماً   يک سويه  همواره هر حال نبايد  را به اين نقصيه.  دارد و تا اندازة زيادی منشاء بيرونی  داليل عديده  اين پديده بديهی است که

  : چرا که. عنايتی پيشروان جنبش کردی نوشت  حساب کم به

است    از جنبش چپ و سوسياليستی ايران محسوب نموده خود را يک بخش اصلی جنبش کردی در کردستان ايران همواره .1

حتی .  است  بوده  رسالت آن همچنين روشن نمودن مبانی نظری و توجيهی ساختارهای سياسی ـ اجتماعی مورد مطالبه که

ی از ئ خالها بنابراين دهه. اند مبانی فکری جنبش ملی را تا اندازة زيادی تئوريسينها و کالسيکهای مارکسيست تبيين نموده

شدند  تر از آن محسوب می  روشن مقوالتی چون حق تعيين سرنوشت، خودمختاری خلقها و غيره. شد اين حيث احساس نمی

  .  باشند  کاوش و بحث و جدل داشته  نياز به که

تابعی از اند و برای آنها جنبش کردستان تنها  ای از روشنفکران کردستان جزو سازمانهای سياسی ايران بوده بخش عمده .2

داری و برقراری جامعة   لغو جامعة سرمايه  مسئلة ملی را منوط بهلتقريباً جملگی آنها ح.  است جنبش سراسری بوده

. دانستند  چنين فرماسيونی می  برای دستيابی به نظری و عملیکردند، لذا وظيفة خود را قبل از هر چيز تالش سوسياليستی می

اند  داشتهن ساختار فکری را چنياند،   بودند و شده  و حزب کمونيست ايران سازماندهی شده  در کومله حتی آن پيشروانی که

 .دارندو يا همچنان 

ای   طبقاتی و سراسری را ارجح بر مبارزة ملی و منطقه  مبارزه  بين بخشی از سوسياليستها که کرد که اين وضعيت زمانی فرق  .3

 اختالف  از سوی ديگرديدند،  برای رفع ستم ملی می  اولويت را در ادامة مبارزه  و فعالين جنبش ملی که از سوييدانستند، می

اما در اين زمان هم ـ هر چند گمانها در مورد . و بانی بحرانهايي در بخشی از سازمانهای ايرانی و کردستانی شدآمد  بوجود 

بر عکس کردستان ( ايران  سوی چپ کردستاناز ـ شد درستی مواضع احزاب چپ و سراسری در ارتباط با مسئلة ملی بيشتر 

 . برای ترسيم و تبيين نوين مبانی فکری و نظری جنبش کردستان انجام نگرفت  تالش چشمگيری)عراق

پردازان باشد، يک    طيف معينی از روشنفکران و نظريه  يک جنبش روشنفکری و متعلق به جنبش کردستان قبل از اينکه .4

 سياستهای   شوينيسم حاکم، پاسخی است فراگير به  به  ميزان زيادی خودانگيخته است بهای است، واکنشی  جنبش توده

 و سازماندهی احزاب   و بدون برنامه لذا بيشتر حرکات مردمی در کردستان خودانگيخته.  حاکمتی ناسيوناليسی وليستيآسيم

 در سازمانهای مثالً چپ و سوسياليستی  ي کهگراي  هر حال تأمالت نظری و فکری و آرمان به. اند رفتهگ کردی صورت می

روستايي و کم و بيش همچنين نبايد بافت .  اند شته اول را ندا باشند، در کردستان نقش درجه  می  حرکت و مبارزه ةانگيز

 .  را از نظر دور داشت کردستان بعنوان رکن اصلی جنبش ملی کردستان ايراندهقانی اعضای مثالً حزب دمکرات

محروم  و  ای قرار داشته در بستر سياسی و جغرافيايي و امنيتی ويژة ناخواسته   دهة گذشته ايران در عرض سهردستان جنبش ک .5

، شرايط و  زيرزمينی بودن مبارزه.  است  شرايط الزم برای کار فکری و نظری و پرورش کادر علمی و تئوريک بوده از

 احزاب در کردستان عراق و در خارج از کشور و از اين دست هر ، مستقر بودن هستة مرکزی مستلزمات جنگ مسلحانه

 .دارد حزبی را از بالندگی فکری و نظری باز می

باشد و  ای ايران می ترين و رساترين جنبش ملی ـ منطقه  جنبش ملی کردستان پيشروترين، غنی توان گفت که با تمام اين احوال می

 خلقهای   ناسيوناليسم افراطی، رعايت احترام کامل به پرهيز از روی آوری به: اند ، درست بوده موده تاکنون اتخاذ ن بسياری از سياستهايي که

، رعايت نسبی فضای باز )حسنی انجام پذيرفت  از سوی معجوناتی چون مال  با وجود جنايات فجيعی که( خلقهای همجوار   ويژه ايران، به
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تلفيق مبارزة  ،  )با وجود اخذ امکانات مالی و نظامی از دولت سابق عراق(فتخارآميز سياسی در داخل خود، رعايت استقالل کامل و ا

اعالم شرکت در نخستين ، »؟ رفراندوم جمهوری اسالمی، آری يا نه«با مقاومت نظامی، اعالم تحريم )   مذاکره از جمله(سياسی 

  فلسطينيان و باسکها و ايرلنديها بسيار رايج است و غيره مليتهايي چون در ميان  انتخاباتهای بعدی مجلس نمايندگان، پرهيز از تروريسمی که

 از سوی خود آنها رهبری   جنبشی که  ضربات غير قابل بخششی نيز از سوی همين احزاب کردی متوجه صد البته. باشند از جملة آنها می

   اشاره57 در سالهای نخست پس از انقالب  دستان و کومله جنگ فجيع حزب دمکرات کر توان به  می  از جمله  است، که  نيز شده شده می

   همواره تقريباً اند، با وجود اينکه  بوده  درست و رهبرانی فرهيخته کم و بيشتهايياما احزاب کردستانی در مجموع احزابی باز با سياس. نمود

  .اند  کم بها داده  تئوری و توليد انديشه اند و به عملگرا بوده

 جريانات سياسی  کمااينکه. سازد  می خود احزاب سياسی را مصون از اشتباه خودی  کار نظری و تئوری، به  يد پنداشت کههمچنين نبا

اند و در   مراتب مناسبتری برای ترسيم سياستها، مبانی و افقهايشان قرار داشته  در شرايط به57ديگر ايرانی در دوران قبل و بعد از انقالب 

ها و  بينی  پيش  اين است که  است؟ مگر نه  شده اما مگر اين امر باعث مصونيت آنها از اشتباه. اند  کم هم کار نکردهها حقاً اين زمينه

کم   چهار طيف سابقاً از لحاظ فکری نيرومند يا دست  از آب درآمد؟ اينجا الزم است تنها به محاسبات آنها يکی پس از ديگری اشتباه

 در ارتباط با  برای نمونه آنها تحليلهای   کنيم که ن حزب تودة ايران، جنبش فدائی، مجاهدين و جبهة ملی اشارهتأثيرگذار احزاب ايرانی چو

  . اند بودهاحزاب کردی تر از مواضع  حاکميت بسی نادرست

  .  حوزة مطالعاتی و تحقيقاتی اند و نه  احزاب سياسی محمل مبارزه  کرد که  بايد اضافه و بالخره

شود بدون ترسيم افق و  مگر می.  کاهد؟ مطلقاً نه سازد و از اهميت آن می  شد، ما را از کار فکری مبرا می  فوقاً گفته  که نچهاما آيا آ

ايم؟ سرآمدان و فعالين سياسی ما در   تالشهايي تاکنون در اين راستا نموده شود، چه  نمود؟ خوب، اگر نمی  آن مبارزه  دستيابی به راه

 نظری جنبش کردستان ايران، برای   کدام اثر پژوهشی و تحليلی را برای توجيه»تاريخی«غير از چند اثر خاطراتی و تاکنون ن کردستان ايرا

در داخل احزاب سياسی در حال حاضر   ؟ آيا آشفتگی فکری و سياسی کهاند  نموده ارائه، يند آن نائل آ  بهندخواه  می ای که ترسيم آينده

   نيست؟  وضوح قابل رؤيت است، خود دال بر اين فقدان انسجام فکری و نظری و اهمال در اين زمينه  کردستان ايران به

 باشد، تبعيض و  برنامة اين يا آن حزب داخل جنبش  است، قبل از اينکه  کردستان حقانيت بخشيده مقاومت ملی در جنبش  به  که آنچه

 چند برنامة  خواهيم؟ آيا بايد به  نمی  چه  بگوييم که اما آيا کافی است که.  دارد وجود بطور مضاعف در کردستان  است کهیستم و سرکوب

 سال   هنوز هم بعد از اين همه  کنيم؟ آيا درست است که تر اين يا آن سازمان سياسی بسنده  چند شعار مبهم نادقيق اين يا آن حزب، به

 »سوسياليسم«  دمکرات کردستان مشخص نيست؟ هنوز هم مشخص نيست که نظری طيف حزب   در دستگاه»ملت«   جايگاه تالش و مبارزه

 مثالً مذهب و بنيادهای مذهبی در ساختار سياسی مورد عالقة اين   جايگاه دانيم که  مختصاتی دارد؟ آيا می  کدامين است و چه طيف کومله

 در حال فزونی است، فردا   تعداد آنها پيوسته کردی که تعامل احزاب   هنوز معلوم نيست که  حزب کجاست؟ آيا اين صحيح است که آنيا

  ؟... نقشی را خواهد داشت؟ آيا  نيروی مسلح داخلی چه همچنين مبنايی خواهد بود؟ ارتش و  و بر چه با همديگر چگونه

***** 
  ياسی کردستان ايران را به را مطرح ساخت و احزاب س  پرسشهای مربوطه توان در تمام موارد پيشگفته  حداقل می جالب اين است که

مبارزة « در بين احزاب کردستان تابو باشد،  رسد که  نظر می  فوقاً مطرح نشد و اتفاقاً چنين به اما يکی از مهمترين مسائلی که. چالش کشيد

ردی،  آرمان کُ کردن به زل، پشت، تزل»ڵتا به ئاش«طلبی،   ناحق بحث بر سر اين موضوع را تسليم  به کم نيستند آنانی که! باشد  می» مسلحانه

وی  بسياری، جنبش ملی کردستان ايران را بدون وجود نير رسد که  نظر می حتی چنين به. نمايند  محسوب مي  خون شهيدان و غيره خيانت به

  . است  شده»، هم تاکتيک و هم استراتژی جنگ مسلحانه« و برای آنها دانند پيشمرگ غيرقابل تصور می

 در اين ارتباط و يا دست کم  دور از احساس و هيجان مستدل و به برانگيختن بحثی جهتکنم پرسشهايی را  ش ميمن اينجا تال

های سياسی  تشکل  و اميدوارم برای من مطرح هستند  دست کمترين پرسشهايي که اصلی .مطرح سازم آن  ای کوچک به گشودن دريچه

 سرنوشت کردستان و   عالقمند به  کسانی که، همة)رد ايرانیرد و غير کُکُ(منفرد، يا متشکل  فعالين مستقل و  و همچنين همة و ايرانیردیکُ

  : باشند  شرح ذيل می به  آن پاسخ گويند،  بهآيندة آن هستند

 »شۆرش«، » مقاومت مسلحانه«، » جنبش مسلحانه«، » جنگ مسلحانه«   که» مبارزة مسلحانه« را از ی تعريف مشخص چه .1

  ؟داد  ارائهتوان  می ،شود  می  نيز خوانده»مبارزة چريکی«، »مبارزة پارتيزانی« ،]»انقالب«[
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؟  اند شد  گرفتهيشها در کدامين کشورها در پ های مشخص اين گونه  وجود دارد؟ نمونه» مبارزة مسلحانه«هايي از   گونه چه .2

 ترورها و  بخش در کجاست؟ آيا برای نمونهها، ايرلنديها و ديگر جنبشهای رهائي تفاوتهای مبارزات باسکها، فلسطينی

، انفجارهای انتحاری  اهللا گذاريهای جريانات باسک، جنگهای داخلی ايرلند شمالی، بمبارانهای اسرائيل توسط حزب بمب

 قول منصور حکمت  يا به( نظامی   آيا داشتن اردوگاه ناميد؟ توان مبارزة چريکی يا مسلحانه فلسطينيان را مي

 و نيم حرکتی نظامی   در عرض يک دهه  ناميد، آن هم بدون اينکه توان بخشی از مبارزة مسلحانه را نيز می) »پروری اردوگاه«

 تنها با هدف  کند ـ انجام مأموريتهای تبليغی گروههای حزبی که  حزبی عنوان می  باشد؟ آيا ـ آن طور که  شده انجام گرفته

  شود؟  می  ناميده» مبارزة مسلحانه«می و امنيتی دولتی مسلح هستند، نيز دفاع از خود در مقابل تعرض نيروهای نظا

 زمانی   بودن آن کدامها هستند؟ چه  صحيح است؟ داليل درستی يا اشتباه اصوالً در پيش گرفتن شيوة مبارزاتی مسلحانهآيا  .3

ای بودن يا   اکيداً امتناع ورزيد؟ منطقه حانه زمانی بايد از در پيشگيری مبارزة مسل کند؟ چه  ضرورت پيدا مي» مبارزة مسلحانه«

 در مورد اصولی بودن   آيا آنانی کهکند؟  نقش مثبت يا منفی در اين ارتباط بازی مي  چه سراسری بودن جنبش مسلحانه

ط آن  انضمام خلع سالح نيروهای نظامی حاکميت در آستانة سقو  ترديد دارند، قيام مردمی به گزينش شيوة مبارزة مسلحانه

 از لحاظ نيروی   ويژه تر و به دانند؟ آيا از لحاظ ميزان تأثيرگذاری درست  اين اعتبار مردود می  و به را نيز جنگ مسلحانه

 ايدة پاسيفيستی   جای انتخاب گزينة مبارزة مسلحانه  به تر نيست که تر و در يک کالم انسانی هزينه انسانی و مالی کم

زدايي تبليغ و ترويج شود؟ آيا شعار  های نظامی و سرکوب و برای ميليتاريسماجباری و همة ارگانانحالل ارتش ) طلبانة صلح(

  در تناقض قرار ندارد؟   با تسليح خودی و در پيشگيری مبارزة مسلحانه)خلع سالح رقيب (»انحالل ارتش«

 در پيش   مبارزة مسلحانهدستان ايران، در کر در ايرانيي حاکميت رسيدن اسالمگرا چرا در دهة چهل و همچنين پس از به .4

  در اتخاذ اين تصميمگيری از نيروی قهر توسط حکومت  مطالبات و بهره  ايران به دولتالعمل  و عکس شد؟ نقش گرفته

ضع   موا ؟»اختياری«   اندازه  بود و چه»تحميلی« اندازه   تا چه ، بدين معنا که اين امر است ه ميزان بود  چه  بهردیاحزاب کُ

 ؟  است ه اين تصميم داشت اتخاذ نقشی در سياسی و استراتژی خود سازمانهای سياسی کردستان چه

 چنين بود، ادامة آن تا کجا ضروری يا   داليلی؟ چنانچه  چه ناپذير بود؟ به  اجتناب57آيا جنگ کردستان بعد از انقالب  .5

 درست بود؟

  ای به های منطقه  با خواسته  اينکه ای آن و با عنايت به  بعد منطقه  با در نظرداشت  ويژه  به دستاوردها و يا زيانهای دفاع مسلحانه .6

 و امنيتی شدن   تأثير آن بر افزايش خشونت و فشار دولتی بر مردم و نهادهای مستقل، ميليتاريزهند؟هستد، کدامها يميدان آ

اور، تضعيف جبهة مقاومت مدنی، کاهش سازی، برافروختن حس تقابل در گروههای قومی و ملی مج کردستان، جاش

گری، تضعيف جبهة پشتيبانان جنبش در ميان  گرايي، تقويت انقالبی  در جنبش، تضعيف انديشه کننده طيف نيروهای شرکت

هستند، )  جنگ مسلحانه (  شده  برگزيده  موافق اهداف جنبش، اما مخالف راه خلقها، نيروها، شخصيتها و کشورهايي که

 و » پشت جبهه« داشتن   به وز درگيری داخلی بين احزاب درون جنبش، تقبل محدوديتها و قيدوبندهايي کهاحتمال بر

رد، تضعيف  جنبش کُ بر عليه) کشورهای همجوار(شود، متحد کردن دشمنان خارجی  مربوط می اردوگاههای نظامی

 سازمان سياسی را از قلب و درون  ا مبارزة مسلحانهآي  است؟  بوده  چه فرهنگ سياسی و تعامل آراء در خود کردستان و غيره

، دمکراتيک،  چون معرفی يک ساختار نو، عادالنه( دارد، چون نشر آگاهی در جامعه  جامعه و از وظايف اصلی که

 ، سازماندهی مردم حول)ها، سنديکاها ها، جمعيتها، شوراها، اتحاديه انجمن(ها در تشکلها  ، متشکل کردن توده )سکوالر

چون (، سازماندهی حرکتهای اعتراضی  )مانند جدايی دين از دولت، رفراندوم، آزادی مطبوعات(آماجهای ترقيخواهانه 

چون جنبشهای اجتماعی ـ ( جنبشهای اجتماعی  دهی به دهی و سمت ، شکل)اعتصاب، تحصن و تظاهرات، نافرمانی مدنی

د اين  ما در کردستان ايران با وجو ر و غافل نخواهد کرد؟ آيا اينکه دو و غيره) طبقاتی ـ صنفی، جنبش زنان، جنبش بيکاران

ای، يک  هنوز يک تشکل توده پتانسيل اعتراضی در بين مردم  ، با وجود آن همه حزب متفاوت  سابقة تحزب، با اين همه همه

اين  نداريم، نبايد  يره و يا غ، جنبش فرهنگی برای آموزش زبان مادری زنانچون جنبش  مستقل و ملموس اجتماعیجنبش

ردی خودمان مشغول  بيان کُ و يا به)  چيز، يا هيچ چيز يا همه(ای ماکزيماليستی   احزاب کردستانی سرگرم مبارزه باشد که

 نيروی   و اين همه  سال تالش و مبارزه ما قادر نيستند پس از اين همه  احزاب سياسی  هستند؟ آيا اينکه»مان ی مان و نهر شه«

 اين  نامة متعارف و امروزی منتشر سازند، به فکر مستقل يا متشکل، دست کم در خارج از کردستان ايران، يک هفتهروشن

  آيا اين نوع مبارزه اند؟ ای داشته ای ديگری جز پرورش کادر مطبوعاتی و رسانه  آنها سالهای مديدی دغدغه گردد که برنمی

 است؟ خود اين واقعيت، احزاب کردستانی   عملگرايي در داخل احزاب ما نشده آوری به گرايي و روی باعث گريز از انديشه

  است؟ در آنها نشده  طعمة احزاب رقيب تبديل ننموده و همين موجب انشعابات متعدد   را از لحاظ فکری و نظری به
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 رعايت اصول دمکراسی دارد؟  بر روابط و مناسبات تشکيالتی از لحاظ رعايت يا عدم  تأثيراتی گزينش مبارزة مسلحانه چه .7

تر    بسته  از لحاظ اعتقادی مشابه، اما نسبت سازمانها و احزاب غيرمسلح آيا احزاب و سازمانهای سياسی مسلح دست کم به

  با موازين دمکراتيک همخوانی دارد؟ نظامی اصوالًانظباطنيستند؟ آيا 

پندارند ـ واقعاً در   برخی می  ـ آنطور که عراق آزادی کردستانتوانيم بياموزيم؟ آيا  می از تجربيات کردستان عراق چگونه .8

 اتفاقاً نخست   که صورت گرفت قيام سراسری مردم در اثر است، يا نتيجة جنگ مسلحانة پيشمرگان کردستان عراق بوده

  را بازی کردند؟  کننده  و تعيين اوليهمردم غيرمسلح و سپس جاشها در آن نقش 

؟ آيا جنبش کردی بدون   است  هدف و مضمون مبارزاتی تبديل نشده  خودی خود به  به  مسلحانهآيا در کردستان جنگ .9

گيرد يا  میناعدالتيها  يا  جنبش حقانيت خود را از مطالبات مردم و مبارزهاين آيا  ادامة حيات نيست؟  جنگ چريکی قادر به

  نيروهای دولتی؟ ا ب از تقابل مسلحانه

 آيا  شود؟  بسته ـ  تاکنون در کردستان رايج بوده ای که  شيوه ـ دست کم به   پروندة مبارزة مسلحانه که  آيا زمان آن نرسيده .10

  طی اين دور باطل و سير تسلسل هستيم؟  همچنان مجبور و محکوم به

  

 منزلة تخطئة  شود، به ی نم بندی آن ديده  بايد معترف شوم نظم زيادی در دسته  طرح اين سؤاالت که در پايان قابل تأکيد است که

 تاکنون در اين   اين واقعيت است که نکوهش من بيشتر متوجه. تواند باشد نيست و نمی)  شکل نظامی آن حتی به( و مقاومت مردمی  مبارزه

ا و يا  از باورها، سياسته  جو سياسی کردستان و زندگی فعالين آن در درجة نخست نه ، هر چند که  خصوص بحث جدی انجام نگرفته

 در البالی سطور فوق نيز پيداست ـ کتمان  با اين وجود ـ همانطور که.  است  از اين شيوة مبارزاتی آنها متأثر بوده های احزاب، بلکه برنامه

،  و ترکيه در شرايط امروز کردستان، ايران، عراق   ويژه  ترديد اصولی و جدی دارم، به  نسبت درستی نفس مبارزة مسلحانه  به دارم که نمی

 بزرگترين آمالها و آرمانها ارزش قربانی کردن آگاهانة جان انسانها  معتقد هستم که. آن هم صرف نظر از ماهيت و عملکرد دولت مرکزی

  . را ندارد

  

  . نظرات شخصی يا تشکل سياسی خود را برای آدرس ذيل مرقوم فرمائيد بسيار خوشحال خواهم شد که

peyam@iran-federal.com  
www.iran-federal.com 

  

  2007 سپتامبر 11 ـ 1386 شهريور 20
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   چند سوال و ابهام پاسخ به
   ـ» سروه« و » وم ژيله« اظهارات   به ـ در پاسخ به

 ناصر ايرانپور

 ) کنيد  مراجعه  آخر اين نوشته مل نظرات آنها بهبرای مطالعة متن کا(

  .ايد ي مرا مورد عنايت قرار داده  نوشته نخست بسيار سپاس که .1

  داد، اين مطلب را که ام قد مي  اگر دانش زبان کردي مطمئن باشيد که: ام ردی ننوشته زبان کُ  چرا مطلبم را به ايد که انتقاد نموده .2

ام و   زبان مادري خودم محروم بوده اما من هم مانند شما از تحصيل به. نوشتم  کّردي مي  است، بهاتفاقا مطلبي درون کُردي هم

ي نخست کم  هم در درجهرا دليل اين امر .  راحتي زبان فارسي بنويسم   نتوانم به زبان کّردي به  که  باعث شده همين مسئله

توانم يک تحليل سياسي اين  ام و نتيجتاً نمي  حد الزم فرانگرفته ا به زبان نوشتاري مادري خودم ر دانم که استعدادي خودم مي

 اين حق را از مردم ما و ديگر خلقهاي   که ي شووينيسم در ايران بوده دليل دوم آن، سلطه. چنيني را به زبان خودم بنويسم

  گيرم که  مي  شما چنين نتيجهانتقاد  اينازاما . دانم  جا مي لذا ايراد شما را از اين لحاط صددرصد به. اند غيرفارس ايران گرفته

 اگر قرار  اما صراحتاً بگويم که. گويم  اين دليل تبريک مي  شما به اگر چنين است به. وضعيت زبان کّردي شما بايد بهتر باشد

ارزش و . ي صحبت کنم فارس  کلمة کالمم دو کلمة آن کّردي نباشد، همان بهتر که باشد، زبان خودم را بد صحبت کنم و از ده

 عنوان  کم نيستند انسانهايي که. خواهد صحبت کنم  دلم مي  هر نوع که  به دانم که ام را واالتر از اين مي اعتبار زبان مادري

 چند  همانطور که(کشند، اما از اداي دو جملة کردي درست و حسابي عاجزند  اين يا آن حزب کّردي را يدک مي« کۆر سه»

(!!)  ترکي   ساعتها در تلويزيون براي بينندگان کُردشان به که« رهبراني»همچنين کم نيستند ). زندة آن بوديمشب پيش شاهد 

 تنها يک   ادعايي دارم، بلکه  عضو يک سازمان سياسي و نه  مبلغ و نه  رهبر هستم و نه  نه شما بر حق از من که. کنند سخنراني مي

  فرمائيد، حال که  مي  بنويسم و با طعنه ام مقاله  زبان مادري  با ، بر حق انتظار داريد کهباشم و بس ردي ميعضو سادة جامعة کُ

 همين دو  تان هم که آيا چنين انتظاري را هم از رهبر تشکيالت مورد عالقه. دهيد  زبان فارسي پاسخم را مي دانم، به کّردي نمي

 همين دليل  ، سخن گفتند و به  شده  ادبيات بکار گرفته زبان وي وباري از لحاظ مضمون سياس  شيوة چنين فاجعه شب پيش به

   کردي، فارسي و غيره خود به« کۆر سه» را درآوردند، داريد؟ تاکنون چند مطلب سياسي و تئوريک از اين  صداي همه

د، شيشة خانة ديگري را سنگ اي نشين  در خانة شيشه کسي که. دهم  نمي جاي شما باشم، اين بحث را ادامه(ايد؟   نموده مالحظه

  !)نياندازد

 چنين راهي را در پيش   من نيستم که  اينکه  ويژه اي ندارم، به ي از قبل آماده من هم نسخه« جنگ مسلحانه»در اربتاط با تعريف  .3

مبارزاتيمان نبايد تماماً ي   شيوه باشد که دانم اين مي  مي آنچه.  در ارتباط با درستي آن بايد روشنگري کنم ام، من نيستم که گرفته

  ما هم در کردستان ايالت خود را داشته. تصور کنيد فردا در ايران يک نظام فدرال و دمکراتيک سرکار بيايد.  باشد درست بوده

دستان آيا اگر نيروهاي کر.  با آن رد در ستيز باشد و نيروهاي کُ هاي فاشيسم قرار داشته اما کردستان عراق هنوز زير چکمه. باشيم

 توپ ببندد، شما بعنوان يک مسئول در   باشند و دولت عراق آنجا را به عراق در کردستان ايران پايگاههاي نظامي داشته

ي فدراليسم در   عمليات نظامي خود پايان دهند، تا تجربه  به کردستان ايران از نيروهاي کردستان عراق طلب نخواهيد کرد که

  که( حکومت کنوني عراق ثبات يابد   طر نيافتد؟ ما کردهاي ايران بايد بنا را بر اين بگذاريم چنانچه خ ايران و کردستان ايران به

دير يا زود جلو حرکتهاي نظامي کردهاي ايران را خواهند ) ي طرفدار ايران هم بسيار نيرومند هستند در آن نيروهاي شيعه

 نتايچ   چه  نيز داشتيم و ديديم که47 و 46اين بحران را سالهاي بست نيابيم؟  اي براي اين بن  خود چاره حال چرا. گرفت

 شود و   مصالح کنوني کردستان عراق در نظر گرفته  هم که نحوی بهبست را بايد شکست، آن هم  اين بن. باري ببار آورد فاجعه

اين يا آن بخش در زماني معين  و موقعيت آن،  ممکن است بخاطر سطح مبارزه.  هم مصالح درازمدت کردستان ايران و ترکيه

مهمترين فاکتور .  مصالح ملي و دراز مدت کردستان در بخشهاي ديگر را هم مدنظر داشت  باشد، اما بايد همواره اولويت داشته

ي   کنهاين.  اين امر ميسر گردد بايد مکانيزمي يافت که.  نبايد در اين بخشها تعطيل شود  مبارزه  بايد اين باشد که کننده تعيين

  .مطلب من است

  ي مبارزه ي جز ادامه لذا چاره.  خواستهاي مردم کردستان پاسخ دهد  به حکومت اسالمي اساساً در ظرفيت و ماهيتش نيست که .4

ي  ، تنها مبارزه  مبارزه و بايد قبول کنيم که.  است ي مبارزه  بر سر شيوه ، بلکه  بر سر نفس مبارزه بحث نه. تواند باشد نيست و نمي
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اند، با اين   و عمليات نظامي نداشته  هيچ مبارزه  سال گذشته15ي احزاب کردستاني در عرض   همه کمااينکه.  نيست مسلحانه

توان  آيا مي. »اند خيانت کرده«) گويد مي« رۆک سه » آنطور که(اند يا   را تعطيل نموده  آنها مبارزه توان گفت که وصف نمي

 غلط نيست،   نفس مذاکره طبيعي است که.   يقين نه اند؟ به د يا با جمهوري اسالمي گفت و گو کردهان  آنها تسليم شده گفت که

 اهل   نه  که  ثابت نموده ي گذشته  دهه جمهوري اسالمي در طول سه.  مورد تصميم گرفت  مورد به اما بايد در ارتباط با مذاکره

 ملي، ستم جنسي، ستم طبقاتي، ستم  کشي، ستم  بر اساس شووينيسم، حقاين نظام.  اعطاي حق  مدارا و نه  است، نه مذاکره

لذا با چنين رژيمي .  است  و اعدام بناشده سياسي، ستم بر جوانان، ستم بر محيط زيست،سرکوب و خشونت و زندان و شکنجه

  .  با مبارزة سياسي  و نه  با جنگ مسلحانه شود کنار آمد، نه نمي

 ما هم آن زمان  طبيعي است که. ناپذير بود جنگ کردستان بعد از انقالب اجتناباز نظر من   با صراحت کامل بگويم که .5

اين .  جمهوري اسالمي بود اما آتش بيار معرکه).  و چند جاي ديگر در سنندج، نقده(اشتباهات زيادي را مرتکب شديم 

ي دشمن   اين تله حقاً ما هم دم به. تان تحميل کند مردم و احزاب کردس  جنگ را به حکومت از هيچ تالشي فروگذاري نکرد که

 خواست و ميل   به گردد و نه  سياستهاي جمهوري اسالمي برمي بنابراين شروع جنگ در کردستان قبل از هر چيز به. داديم

در اگر علت سرکوب خشن مردم .  جز خلع سالح و تسليم راضي نبود  هيچ چيز اين رژيم به. نيروهاي سياسي کردستان

 ديگر نيروهاي سياسي و  گردد، اعالم جنگ دولت به  سازمانهاي سياسي برمي ماندگي مردم در کردستان به کردستان، اگر عقب

 و داريوش فروهر و هزاران هزار زنداني و اعدامي مجاهد، فدائي و  زاده گردد؟ منتظري و مفتي  کي برمي  به روشنفکران جامعه

   اين حکومت اعالم جنگ مسلحانه  به اينها کهاکثريت  .مت اسالم در ايران در امان نماندنداي هم از حمالت حکو حتي توده

العمل نيروهاي سياسي کردستان در قبال حمالت نظامي دولت اسالمي جز دفاع   عکس با صراحت بگويم که.  بودند نکرده

سازمان و حزب سياسي اشتباهات بزرگ و کوچکي را نيز  اين يا آن   بايد اقرار نمود که  البته. توانست باشد مشروع چيزي نمي

   عقب بياندازند و يا آن زمان که  ممکن است جنگ را به  تا جايي که  تالش ننمودند که  که  آنگاه اند، براي نمونه مرتکب شده

 مردم کردستان تحميل  با همة اين احوال جنگ به. نشيني کنند  در زودترين زمان ممکن از لحاظ نظامي عقب سعي ننمودند که

 بنابراين. دادند« جهاد» اين يا آن خلق فتواي  خواندند و بر عليه« نعمت الهي» جنگ را  اين رهبران کردستان نبودند که. شد

  . خودي سرزنش کنم اي را بطور خودبه  هر جنگ و دفاع مسلحانه موضوع اين نيست کهحتی  . نکنيم  را وارونه صورت مسئله

 ما   به  را هميشه  رژيمها اين شيوة مبارزه نگذاريم که.  اين سمت حرکت نکنيم  خود به  بطور آگاهانه است کهبحث من اين  .6

تمام تالشهاي اين احزاب براي سعادت من و .  زور بقبوالنند  ما به اند باورهاي خود را به  نتوانسته تحميل کنند، کمااينکه

 براي سعادت انسان، انسان را قرباني  آيا صحيح است که. ي محوري انسان است لذا مسئله. شماست، براي سعادت انسانهاست

 بايد در برخي مواقع  اينکه.  کرد، صددرصد صحيح است و ضروري  بايد مبارزه کنم؛ اينکه ؟ باز تأکيد مي نمود، آن هم آگاهانه

برخي مواقع مرگ يک نفر خود يک . ستحاضر بود فداکاري نمود و جان خود را براي سعادت مردم داد، اين هم درست ا

در برخي مواقع هم .  جنبش کردستان بخشيد  مرگ قاضي محمد در بعد طوالني مدت جانها به براي نمونه. کند تحول ايجاد مي

 آن  چيزي را بزرگتر از کنيد که  از باورهاي خود دفاع مي  شرافتمندانه افتيد،  گير دژخيمان مي  شما بعنوان يک مبارز به که

دانم،   صحيح نمي  با نيروهاي نظامي دولتي است که بنابراين بحث من تنها ارسال نيروي نظامي و درگيرشدن آگاهانه. دانم نمي

  .آن هم در اين شرايط معين

 اين دفاع بايد باشد و. دانم کنند را من نيز دفاع مي اين دو حزب مي.   کاري که ک هم بگويم که.ک.در ارتباط با پژاک و پ .7

اما باز براي اين دوستان جوان و .  و جان بر کفي در کردستان داريم  ما چنين انسانهاي شريف و آزاده جاي افتخار هم است که

 نسبت مردم   درستي به شما به.  باشد تواند مسلحانه اين دفاع صرفا نمي.  دفاع اشکال مختلف دارد کنم که شريف تکرار مي

توانم آرام و  من هم نمي. کنم من هم در برابر جان شما عزيزان احساس مسئوليت مي. کنيد خودتان احساس مسئوليت مي

روند و خونشان بدست رژيمهاي شووينيستي و   کام نيستي مي  از جوانهاي ما به  دسته بينم دسته  مي تفاوت باشم، چنانچه بي

  ةتوانستند يک کادر و رهبر برجست  جوانان شهيد ميهر يک از اين. شود  مي  روي زمين ريخته  به ضددمکراتيک ايران و ترکيه

ي  اما مبارزه.  براي نيکبختي مردمشان کارساز و مفيد باشند هاي ديگر در امر مبارزه همين حزب بشوند و در بسياري از عرصه

ر کردستان ايران ي احزاب کردي د  تاکنون همه اي است که گيرد و اين سيري است، شيوه  اين فرصت را از آنها مي مسلحانه

  . نمايم آميز تلقي نمي  آن را موفقيت اند و من بالشخصه طي نموده

 احزابي ديگر تقريبا با هم اهداف و   ضرورتي دارد که ، چه  تاکنون درست بوده ي مبارزه  اين شيوه دانم چنانچه وانگهي، نمي .8

  ةآيند، بر اساس برنام  بوجود مي احزاب سياسي جديد کهشوند؟ معموالً  ي مبارزاتي تاسيس  ي سياسي و با همان شيوه برنامه
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 تشکلهاي   نيازي به ، چه بوده درست   شده  پيموده خوب اگر راه. آيند جديد يا دست کم با تاکتيک مبارزاتي جديد بوجود مي

  و افق سياسي داريم؟  ديگر با همين برنامه

اي جز   در ديگر احزاب سياسي کردستان ايران انديشه و چه. ک.ک.پ در   در پژاک، چه ي اين مبارزين چه به هر حال، همه .9

  اما اين بدين معني نيست که.  آنها را مورد حمايت قرار دهد رد شريف و مبارزي است کهي هر کُ وظيفه. رهايي مردمشان ندارند

خود . است" انتقاد و انتقاد از خود"ر حزبي اصوال يکي از پرنسيبهاي کا.  و مبري از اعمال انتقادآميز هستند آنها مصون از اشتباه

 چنين است، انتقاد از احزاب هم ـ صرف  خوب چنانچه. کنند  مي  انتقاد ممکن شود، مبارزه  در جامعه  براي اينکه احزاب از جمله

  اد يا پرسشي را نبايد بههر انتق.  باشيم ـ بايد امري بديهي باشد  نظري در مورد درستي يا نادرستي آنها داشته  چه نظر از اينکه

 خون شهيدان و   حکومت اسالمي و خائن به  انتقادي داشت، منتسب به هر کسي را که. ورزي گذاشت حساب خصومت يا غرض

   فردا يقة شما را هم بگيرد، اگر به  اين فرهنگ مستبدانه  ممکن است که.سازش با حکومت اسالم در ايران و از اين دست نکنيد

 انتقاد و بحث و جدل از   از فرهنگ سياسي باال که ثابت کنيم که.  نبينيم  سفيد يا سياه رابياييد دنيا.  باشيد د داشتهچيزی انتقا

 مستحضر هستيد، خود  اما همانطور که. ي ما هستند احزاب سياسي، خوب و بدشان، سرمايه. ملزومات آن است، برخورداريم

  . هم غيرقابل انتقاد نيست سرمايه

در شرايط مشخص )  طور کلي و ب به)  الف  من پرسشهايي را در ارتباط با درستي يا اشتباهي جنگ مسلحانه ورشوم کهيادآ .10

 آنها بدهند، تا اگر من در  نمودند پاسخهايي را به پرداختند و تالش مي  آنها مي اي کاش اين عزيزان به. ام کنوني مطرح ساخته

 . نروم  کژراهه برم و بيش از اين به خود پي ب  اشتباه  هستم، به اشتباه

  
  

  روژهه التژيله موو له 

  با سالم 
به اوال نمي دانم چرا مطالبتان را به زبان کردي ننوشته ايد با درنظر داشتن اينکه شما کردي بلد نباشيد 

  :زبان فارسي مطالبي بعرض ميرسد
فاع از خود در برابر درندگان و ضد نظر خود شما در باره مبارزه مسلحانه و تعريف آن کدام است آيا د

  بشرها قابل نکوهش ميباشد ما که هرچه در کردستان ديده ايم دفاع از خود بوده است 
 دولت ايران در برابر قدرت بزرگي مثل آمريکا و افکار عمومي دنيا حرف شنوئي ندارد و به آنها اهميتي -2

 به اخالقي را مرتکب مي شود حاال ميخواهيدنمي دهد و با نام اسالم تمامي جنايات ضد بشري و ضد 
  ؟حرفهاي يک حزب مخالف گوش دهد

نتيجه مذاکره و مبارزه " انسان عاقل از يک سوراخ دو بار مار آنرا نمي گزد" يک ضرب المثل فارسي -4
 آيا به نظر شما جان انسانها چه -4مسالمت آميز بزرگمرد کرد دکتر قاسملو با ضد انسانها چي شد ؟ 

ار ارزش دارد و اصال انسان براي چي و به چه هدفي زندگي ميکند که شما فرموده ايد بخاطر مقد
  آرمانهاي بزرگ هم نبايد از جان گذشت؟

  ....و بسيار پرسش ديگر 
  
  
  

   از پيرانشهر سروه
 جز دفاع  اگر راه حلي به. ي پژاک کامآل آشکار است  با شهيدان و حرکت آزاديخواهانه دشمني نويسنده

  . کنيم مشروع براي کردها دارند بفرمايند تا ما هم استفاده
 و آنها را   مطلب خود را عاقلتر از صدها و هزاران کادر و عضو فدايي پژاک و پ ک ک دانسته نويسنده

  !!! براي تبليغ کوچک حاضرند جان خود را بدهند کساني ميداند که
  .رض ميباشد تحليلشان کامآل آبکي و سطحي و از روي غ واقعا که

 جاي دفاع   و به  منزل بازگشته  پژاک به  جاي پيوستن به  به در ثاني ناصر خان از جوانان کرد ميخواهند که
ي پ ک ک و پژاک جايي   در فلسفه و اين البته.  و تسليم شوند از خود و خلقشان تفنگ را کنار گذاشته

 واقعيت نخواهد   دشمنان خلق کرد و آزادي و ناصر خانها ميبينند و هرگز نيز به ندارد و خوابيست که
   شود، گريالي آپوئيست آنجا را فتح کرده  خون گريال ريخته  قول معروف هر جا که  به پيوست، چرا که

  ...است
دلخواز، دلبرين، چاالک، خوشمير، زيالن، عاکف، سيروان، بروسک، : بر شهداي پژاک و پ ک ک سالم 

 و اين است زندگي شرافتمند براي   مقاومت را بر تسليميت ترجيح داده هزاران شهيد ديگر که.... ماني و 
  ...يک سرباز ماد

  ردستانسالم بر آپو براي ايجاد شخصيتهاي پوالدين در شمال و غرب و شرق ک
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   حقيقت  دستيابی مشترک به در راه
   ـ آقای رسول عنايتی پاسخ بهـ 

 ناصر ايرانپور

 ) کنيد  مراجعه  آخر اين نوشته  بهآقای عنايتیبرای مطالعة متن کامل نظرات (

جای خوشحالی و . حاظ مضمونی و هم از ل  شده دانم، هم از لحاظ کالم برگزيده  می  نقد ايشان را بسيار مفيد و سازنده ابتدا بگويم که

تحليل ايشان از نظر من . اند را نداده«  آری يا نه»اند، پاسخ سادة   ننموده ی را از رويدادها ارائه« يا سفيد سياه» ايشان تصوير  تأمل است که

 ايشان موافق  و مواضعرات درصد اظها90 ـ 80 من با  همين جهت  به.بسيار رئاليستی، غيرافراطی و از موضع منافع ملی کردستان است

  . هستم

 تمام، اما بيشتر   اگر نه  متأسفانه  سازم که ما  اين قضيه  فعالين و تالشگران خودمان را متوجه  اين است که تالش من تنها معطوف به

و اين را مضر . ايم مودههم است، متمرکز ن« تحميلی »  تازه  که هم و غم، بخش بزرگی از ذهنيت و عملکرد خود را روی يک جنبة مبارزه

 هستم   قضيه  من تنها يک طرفه دانم که  نيستم، اما می هر چند خود موافق ارتش، جنگ و درگيری مسلحانه. دانم  حال مردم و جنبش می به

 بخش ملی و دمکراتيک و جنبش کردستان، يک مبارزة رهائی.  طرف مقابلم دارد العمل من همچنين بستگی به و کارکرد و عکس

  . ستا   نبودهناپذير  حال اجتناب  و در همه  هم هميشه  و يا بهتر بگوييم دفاع مسلحانه  مبارزه متأسفانه. صددرصد برحق است

، شووينيستی و بخشاً   ساختارهای سياسی مستبدانه  است را در درجة نخست به  و سوريه  در کردستان ايران و ترکيه بن بستی که

   برگردانم، به ی مسلحانه  مبارزه  به  داشتن مناطق کردنشين در اين کشورها را قبل از اينکه  نگه عقب. دانم بط میفاشيستی اين دولتها مرت

 توحش اين دولتها را گردن کّرد و احزاب کّردی  ای نيستم که بنابراين من جزو آن دسته. گردانم اين سياستها و ساختارها برمی

در اين کشورها ديکتاتوری است و فرصت مبارزة سياسی  »  با گفتن حقايقی چون ای نيز نيستم که ستهاندازند، اما همچنين جزو آن د می

 پرورش  اند و تنها به بها داده اند و يا عمالً کم  را تعطيل نموده های ديگر مبارزه تقريباً همة عرصه«  است نيست و راهی برايمان باقی نمانده

  .اند کنيد، پرداخته  آن انتقاد می  شما برحق به که« انتظارسياست »کردن   کادر نظامی و پيشه

ارزش و تأثير .  ما تحميل کنند  دلشان خواست، به  داد، هر نوع شيوة دفاعی را که  اين رژيمها اجازه  ديگر نبايد به گويم که من می

 محمود ها، کبودوندها،  زاناها، رؤيا طلوعیمبارزة ليال. رويارويی و مبارزة سياسی، فرهنگی و ايدئولوژيک را کم ارزيابی نکنيم

  و به) NGO( هزاران فعال و تالشگر مدنی و دانشجويي و کارگری و فرهنگی، مبارزة جمعيتهای غيردولتی ـ غيرانتفاعی ها و صالحی

  .  و ايران و مطبوعات کُردی داخل را کم بها ندهيم های حقوق بشری در ترکيه  انجمن ويژه

ور توانمند کُرد در  ايم و برای همين هم چند شخصيت و سخن  نپرداخته اندازة کافی  به کار فکری و سياسی  به گويم که من می

دهی دوست عزيز و گرانماية   نوع سخن و استدالل و کالم و پاسخ آيا کسی است که. المللی نداريم سطح اين کشورها و در سطح بين

شبکة اول تلويزيون آلمان « مونيتور» در برنامة   ويژه يا صدای آمريکا و به« ڕۆژ»زيون در تلوي) مهندس حاجی احمدی(من، کاک حاجی 

  ای پرنفوذ پرورده  ما چهار کادر مطبوعاتی و رسانه  آيا همة اينها نشانگر اين نيست که. باشد  باشد و خشمگين نشده آزارش نداده

  ام؟ نکرده

. کنم شما با آن مخالف نباشيد  تصور می ی و نگرانی و انتقاد من است کهمشغول  و دل اينها تقريباً تمام مطلب و دغدغه

حقيقت .  بيان کنم  من بتوانم آن را در چند جمله ترا از آن است که جانبه  تر و همه  حقيقت بغرنج دانم که کنم و می  نمی گرايي پيشه مطلق

  .شود  می  زاده  بحثهای خالق است کهيندر هم

   همة غمخواران جنبش ملی ـ دمکرتيک کردستان  و درود بيکران بهبا عرض ادب فراوان

  2007 سپتامبر 18
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 آيا برای پژاک راه حلی بجز مبارزه مسلخانه وجود دارد؟

  نظراتی در مورد نوشته اقای ناصر ايرانپور
  رسول عنايتی

  
هاي زندگاني  مام عرصهتواند ت آه اين تحوالت مي. ما در خاورميانه شاهد تحوالت بسيار عظيمي هستيم

ايران و مسئله دستيابی به انرژي اتمي ترآيه و . انساني در اين منطقه را از سير آنوني خويش خارج گرداند
و با اروپا و درخواست ورود به اتحاديه اروپا و بخصوص عراق آه تا ... تطابق دادن سيستم اقتصادي، فرهنگي 

 آن چيز ديگري نمايان نبود، هم اآنون تحوالت عظيمي در آن بوقوع گرايي در ديروز به جز ديكتاتوري و نظامي
توانند نقش آفريننده  هم مي. مسايل مطرح گرديده از لحاظ پيشرفت در منطقه اهميت بسزايي دارند. پيوسته

چون به نظر . ها هم باشند ها و هم تشديد جنگ و درگيري آميز براي خلق يك زندگي خوب، مسالمت
 دارا بودن يك ذهنيت تئوآراتيك حاآم در جمهوري اسالمي بتوان از نيروي انرژي اتمي در رسد آه با نمي

اي آه خواهان اروپايي گرديدن است با ذهنيتي فاشيستي رد و  آارهاي خيرخواهانه استفاده گردد و يا ترآيه
وني خويش را به بتوانند، مشكالت آن" \يك ترك، بدل يك جهان است"\:  کرد و با شعار فاشيستی طرد ملت

توان ان را  تري است آه نمي حال مسئله آردها مسئله بسيار متفاوت. آميزانه حل گردانند اي مسالمت شيوه
هاست آه خلق آرد از طرف  هاست و در آل، قرن به چند دهه گذشته مربوط ساخت و مسئله فراتر از اين

و با هرگونه آسيميالسيون، ژينوسايد، و در گردد  هاي همجوار خود همچون يك ملت رد مي ها و دولت حكومت
گردانند و اين در حاليست آه ما در سطح سياسي،  اين اواخر اتوآسيميالسيون را بر آن تحميل مي

ها جناح چپ، سوسياليست،  جمهور و رهبر حكومت اقليم آردستان و ده سياستمداران آرد در رده رئيس
ا حال مبانی و منافع سياسيمان مشخص نيست و در اين اواخر داريم و ت... سوسيال ديموکرات،اسالمگرا و 

ها به  هم خبر آغاز دوباره آمربند عربي در سوريه و بيرون راندن هزاران آرد از خانه وکاشانه و جابجايي عرب
هاي انكار  اين منطقه آردنشين و سكوت دوباره جهانيان استداللي بسيار شفاف درباره اعمال دوباره سياست

گردد و تغييرات اخير بوجود  تر مي مسئله آردها در ترآيه آه روز به روز عميق. باشد ا بر روي آردها ميو امح
 توانست همچون يك گروه آرد در پارلمان تشکيل دهد و DTPآمده بوسيله انتخابات پارلماني، با وجود اينكه 

گونه تغييري در  بينيم آه هيچ وباره مياما د. براي دفاع از حقوق آردها در ترآيه بتوانددر مجلس حظور يابد
گرديده قبلي دولت در برابر آردها روي نداده و همچنان ارتش به طرز وحشيانه ای به  هاي اتحاذ سياست
دهد و سياستمداران جمهوری ترکيه هم در روند عملكردهاي قبلي دولت در برابر  هاي خود ادامه مي ت عمليا

بار با حمله و دستگيري شهردارهای   نابودي خلق آرد بصورتي آشكار، اين آردها را ادامه می دهد و برنامه
  . ادامه داردDTPآرد آردستان ترآيه و همچنان حمله به نمايندهای 
ها و  هاي حاآم بر آردستان اشاره آرديم، اما اين پيشرفت در مبحث باال ما به روند تغيرات آنوني دولت

ها به منطقه، باعث  ت دولتي بخصوص در عراق و وارد شدن آمريكاييتغيير و تحوالت اخير از لحاظ مديري
در اينجا سئوالي مطرح . هاي انكار و امحا در برابر خلق آردنگشته اند گونه تغييري در روند سياست هيچ

باشد نقش احزاب آردي براي  ميگردد؛ آيا در جهان آنوني آه در حال تغيير و تحوالت عظيمي از هر لحاظ مي
  تواند باشد؟ هاي حاآم بر آردستان چه مي  دولت  سياستتغيير

را  پور آه آن هاي برادرمان، ناصر ايران  سال گذشته بعضي از احزاب همچون گفته15راهكارهاي اين 
تواند در تغيير ياحتی رفرميزه کردن سياست امحا وانکاررا براي آردها  اند، چقدر مي نام نهاده" \خويشتنداري"\

ها توانايي ايجادآوچكترين تغييري سياسي، فرهنگي، اقتصادي  اورد؟ تا حال آه اين گونه سياستبه ارمغان بي
اي در براي  هاي انكار و امحا را همچون پروژه ها همچنان سياست را در آردستان دربر نداشته و اين دولت

ايستار ديگر باشند و از حالت آنوني ها نبايد اين احزاب داراي  برند آيا براي تغير نمودن اين پروژه آردها بكار مي
نام نهاد دست " \انتظار" \را همچون سياست  توان آن ناميد، بلكه مي" \خويشتنداري"\را  توان آن خود آه نمي

توان به راهكارهاي ديگري در اين مورد اشاره آرد و يكي از اين موارد هم مبارزه  پس اينجاست آه مي. بردارند
  .باشد مسلحانه مي
هايي  اين يكي از مقوله!!! اي آه باشد نيستم هر شيوه هاي نظامي به ه هيچ وجه خواهان درگيريمن ب

هاي چريكي برخوردهاي نظاميان دو دولت و يا  البته آه شدت گرفتن جنگ. است آه بايد تجزيه و تحليل گردد
اي آه تا حال از طرف  حانههاي مسل جنگ. توان آنرا رد آرد باشند و به تمامي نمي چند دولت بدون مبدأ نمي

هاي رهايي ملي در بخش عظيمي  ها در آردستان،چريک در مناطق آمريكاي التين و جنگ ها و گريال پيشمرگ
ثباتي سياسي، اجتماعي و اقتصادي را در  تمامي تنها به بي هايي ناميد آه به توان جنگ از جهان را نمي

هاي رهايي ملي،  هاي مسلحانه بخصوص جنگ  جنگتمام اين. اند اي تحميل آرده جهان و يا منطقه
  .اند آه در اثر رد هويت ملي و تحميل استبداد توسط استعمارگران صورت گرفته است هايي بوده جنگ

اند  توانيم به بعضي از انقالبيون آه بيشتر وقتشان را صرف مبارزه مسلحانه نموده در اين مورد ما مي
هاي درخشان اين  اند آه يكي از ستاره بهتر از آردستان را دارا نبودهها هم موقعيتي  اشاره آنيم آه آن

. گواراي آرژانتيني و مشارآت بسيار داوطلبانه وي در جنگ رهايي ملي آوبا و بوليوي اشاره نمود راهكارها چه
اقی ماند،برای توان راهكار ب هاي مسلحانه در آوبا، ويتنام، آنگوال، بوليوي، الجزاير و آردستان را نمي آيا جنگ

اين انقالبيها قلم زد؟ آيا اگر در آوبا، بوليوي، ويتنام، الجزاير و آردستان وضعيت براي راه حلهای ديموکراتيک، 
اند، اگر موجود بود مبارزه مسلحانه لزومی داشت؟  پور بحث نموده سنديكا، شورا و هرآنچه آه آقاي ناصر ايران

، راهكار ديگر آه همان مبارزه مسلحانه می باشد را به زور به اين آميز لذا موجود نبودن راهكاري مسالمت
باشد بلكه براي تحميل مذاکرات و  اين راهكار هم براي نابودي طرف مقابل نمي. گرداند احزاب تحميل مي

در همين مورد بسياري از انقالبيون و يا سياستمداران اين ايده را . آميز انجام می گردد هاي مسالمت حل راه
باشد آه در زماني روي خواهد داد آه ديگر  اند آه جنگ مسلحانه مرحله دوم سياست مي ارايه نموده
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 راهكار اول جايگاهي براي گفتگو دار؟ البته آه PJAKآيا براي . بست رسيده باشند راهكارهاي سياسي به بن
مگر . برد خالفان، بكار نميديپلماتيك را در مورد م_ جمهوري اسالمي ايران به هيچ وجه راهكارهاي سياسی

و يا در همين مورد آقاي " \ترور"\اي به اسم  در يك شرايط، آه آن هم مگر در يك برنامه از پيش طرح گرديده
هاي مسلحانه آردها بعد  هاي بسيار فراواني مطرح گرديده است، بخصوص شدت مبارزه پور پرسش ناصر ايران
دهادر مقابل مردي همچون خلخالي آه خود را انقالبي ساده، پاك و دانم آر  در ايران ومن نمي57از انقالب 

توانستند بكنند؟ بجز مبارزه مسلحانه و البته آه شروع مبارزات  چه مي!!!! دانست  آاليش ايران مي بي
عملی احزاب جای می گرفت _مسلحانه راهكاريست آه بايد همگام با آارهاي ديگردربرنامه ريزي سياسی

اند و نه از مبارزات  حزاب آردي در ايران هيچ يك از راهكارها را همپاي راهكار ديگر بكار نبردهآه متأسفانه ا
توان  اند آه در آل هم مي هاي خلق استفاده آنچناني ننموده مسلحانه، نه از ديپلماسي و نه از حرآت

 نه قابليت استفاده از احزاب ايراني. هاي اخير اين احزاب را متأثر از اين روند يک بعد گرايی ديد تنش
اند و اين هم  هاي ديگر جنبش مربوط به خلق را در خود برجسته نكرده پاسيفيست را و نه استفاده از تاآتيك

اي را از خاطر زدود  هاي فراواني نموده است و اما هرگز نبايد مسئله در به چالش انداختن خود اين احزاب آمك
بش خروشان مردمي راه را بر ترك صدام از آردستان نمود و هاي مسلحانه آرد در عراق و جن آه جنگ

باشد آه بعضي آنرا ناديده گرفته و به  ها مي دستاوردهاي امروز جنوب آردستان، دستاورد همين آالشينكف
 در شمال آردستان به انجام PKKهاي چريكي   جنگ1984ها نسبت دهند و يا آيا اگر در سال  قيام جاش

، تا چه رسد به "\دايه"\ماند آه در اين بخش از آردستان به مادر خود بگويد  دي باقي ميگرفت تا حال آر نمي
مسئله در آردسان تنها از يك .  تن از اعضاي خود وارد پارلمان ترآيه گردند20 توانست با DTPامروز آه 

يه همچون ژينوسايدهاي ترآ. استعمار حكومتي، اقتصادي نيست ، انچه مطرح است نابودي بک خاق است
هاي شيميايي در حلبچه و سردشت توسط عراق، بر روي   هزار روستا، انفال و بمب5هاي اجباري  آوچ

آيا اين حوادث نشانگر از وجود راهي . هزارها تن از آردها آيا راه ديگری هم برای انتخاب پيش روريمان ميگذارد
  ديگر را هم ميدهد؟

بينم آه  احزاب رانه راهكاري انقالبي و نه به سود آردها ميهيچ وجه استراتژي انتظار بعضي از  من به
ئاليستي ناميد آه برگرفته از دين اسالم و انتظار فرا رسيدن ظهور  توان تفكري ايده را مي" \انتظار"\سياست 

  .باشد مهدي زمان تطبيق داد آه امروزه هم مهدي بعضي از احزاب آردي ايالت متخده آمريكا مي
 دستاوردهاي جنوب آردستان را نبايد فرمولي براي نابودي خلق آرد در سه پارچه تئوري حفاظت از

هاست آه باعث انهدام مبارزه انقالبيگری  بندي سياسي اين تئوري احساسي، سال فرمول. ديگرتبديل نمود
هاي  ، آيا در پيشرفت و استحكام سياستPKKاما بلعكس آن مبارزه مسلحانه . در شرق آردستان شده

ها در جنوب آردستان به طرزي انكارناپذير، تأثيرگذار نبود؟ البته آه تأثيرات فراواني را ايجاد نمود و خواهد آرد
هاي شيميايي بكار برد و  توان در برابر ژينوسايد، انفال، بمب راهكار سياسي پاسيفيست را نمي. نمود
اي صرف تأآيد بر مبارزه مسلحانه بوده، هايي را آه احزاب آرد در آل آردستان چقدر هم داراي راهكاره جنگ

  .توان رد آرد اي نبود را نمي هاي نظامي برجسته يا داراي شيوه
اما دستاوردهاي آنوني جنوب آردستان، جزو دستاوردهاي ملي آردها بايد محسوب گردد نه النه خاموشي 

در شكوفايي هر چه بيشتر روند هيچ وجه نتوانسته  اما تا حال اين دستاوردها به. هاي ديگر انقالب در بخش
اي است آه احتياج به تجزيه و  هم مقوله مبارزات سياسي، ديپلماتيك و حتي فرهنگي، اقتصادي گردد آه آن

 و PKKرا از زبان فرماندهان   بارها اينROJ-TVاما ما در آانال بعضي از اين احزاب و بخصوص . تحليلي دارد
PJAKباشند و براي حفاظت  دهاي جنوب آردستان دستاوردهاي ملي ما ميدستاور: گويند ايم آه مي  شنيده

از آن هر آنچه آه الزم باشد به انجام خواهيم رساند و حال مسئله اخير بمباران مناطق مرزي ايران و عراق تا 
به توان  دانند، يعني بمباران خانقين، هولير را هم آيا مي باشد را هم مي  مربوط ميPJAKچه حدي به فعاليت 

نگاران، اعدام، سنگسار و بسياري از موارد ديگر آه از طرف   ربط داد؟ آيا دستگيري روزنامهPJAKهاي  فعاليت
 PJAK" \دفاع مشروع"\هم به شيوه  توان به قباله مبارزه مسلحانه آن رسد را هم مي ايران به انجام مي

  گذاشت؟
توانم راهكارهاي ضد   را نميPJAK و PKKب در اينجا من پراآتيك سياسي، نظامي و يا راهكارهاي احزا

طلبي بنامم و اين گفت ها را حمل بر ارزيابيهای آورآورانه  انساني و يا تحميل بر خلق آرد و يا تشنج و آشوب
، و تاآتيك "\انتظار"\دستاوردهاي جنوب آردستان، استراتژي . دانم گراي صرف مي و متعصب فردي و يا حزب

هاي سياسي، نظامي احزاب آردي در  بلكه موج خروشان فعاليت. گردد  نميحفاظت" \نشيني آامپ" \
  .بخشهای ديگر ميتواند تضمين فرداي اين دستاوردها را باشد

PJAKرا همچون يك ناآگاهي فردي در ميان »  هيچ وقت داراي مبدأي همچون انتقاد و خود انتقادي نبود
مشي   را همعين حزبي پيرو خطPJAKچون اگر . بينم هاي بعضي از روشنفكران و متفكران آرد مي نوشته

 PKKهايش به تحليل تمام افكار، راهكارهاي خود در رهبريت  ايدئولوژيكي عبداهللا اوجاالن بنگريم آه در آتاب
بينيم آه براي درك اين مسئله  آه در تاريخ انقالبيون نمونه آن را اندك مي. اشاره و خودانتقادي نمود است

 . دفاع از يك خلق ايشان را مورد تجزيه و تحليل قرار داد تا مسئله بتواند بخوبي درك گرددتوان آتاب مي
هيچ  آه البته من به. هاي بسيار را در نوشته خود مورد سوال قرار داده بودند پور مقوله آقاي ناصر ايران

هاي طرح گرديده در  در مقولهاي را در خود نديدم و لذا  وجه خواهان و يا حتي توانايي چنين تحليالت گسترده
توانم از  ام و يكي از انتقادهايي را هم آه مي باال خواستار ارايه افكار شخصي خويش همچون يك فرد آرد بوده

روي آودآانه و  هاي چپ است آه بکار گرفتن اسلوب رآيك و استفاده از آلمه  برادرمان داشته باشم اين نوشته
  .ليلگر اوظاع سياسی ان هم با اين همه پرسش نمی بينمامثال آن را در شانه يک فرد تح

  .من هم در اخر مقاله خود انتظار انتقادهای پر فايده تمام خوانندگان اين مقوله را دارم
 

  



13 

  »طلبی تسليم« و اتهام انتقاد از پژاک
  ـ»واـيـه« اظهارات آقای  ـ در پاسخ به

 ناصر ايرانپور

 ) کنيد  مراجعه  آخر اين نوشته  به»هـيـوا«آقای برای مطالعة متن کامل نظرات (

 بين نسلهای   و عدم ارتباط و مراوده است، انقطاع  گريبان بوده  دست بهبا آن   همواره جنبش ما در کردستان و ايران  يکی از مشکالتی که

در اين . ود، باز طغيان و عصيان و در پی اين سکوت و رکآيد در پس دورة طغيانی، دورة رکود و سکوت می. باشد میفعال و سياسی 

تجارب سياسی نسلهای لذا   . باشند بار خود داشته  خود را در کوله از توشة نسلهای پيش آيند، بدون اينکه  ميدان می ای به طغيانها نسلهای تازه

 با همان معضالتی روبرو هستيم ،بينيم ی اکنون م ، همانطور کهشوند  تکرار می پيشين باز و اشتباهات هديد نسلهای بعدی منتقل نگر پيشين به

   .با آن روبرو بوديمدر عراق  »ها جنبش بارزانی«و در ايران    و مالآواره زاده  چهل سال قبل هنگام حرکت نظامی معينی ـ شريف دقيقاً که

راهها وگزينش م اتخاذ سياستها و  پيشروان امروز ما بتوانند آنها را در هنگا  ما درسی از آن آزمون گرفتند کهآيا فعاالن آن زمان 

جنبش ملی ـ دمکراتيک مردم   : پاسخ چنين باشد رسد که  نظر می بهاين کدام درس است؟   قرار دهند؟  تاکتيکهايشان مورد توجهتبيين

 خود » ةپشت جبه«وان  از خاک کردستان عراق بعن دولت مرکزی ايران  در مبارزةشان بر عليهکردستان ايران تنها زمانی قادر و جايز است،

 سر  در عين حالرد در کردستان عراق بر سر قدرت باشد و در عراق حکومتی مستبد و در جنگ با آمالها و منافع کُ  گيرد که بهره

 هنگامدر  )گيری از خاک کردستان عراق توسط احزاب کردستان ايران بهره( اين مهم  بدين معنی که.  باشد خصومت با دولت ايران داشته

  .در حال حاضر با چنين شرايطی روبرو هستيم. آن ميسر نيسترد در حاکميت کُتحقق    در زمان  ويژه  و به آن خطهبالندگی جنبش در 

 بايد کرد؟ طبيعی  ای با دولت مرکزی ايران، وجود ندارد، چه الزمة هر نبرد مسلحانه، » پشت جبهه« امکانات  خوب، اکنون که

 يک عمل انتحاری   به بيشترپوشی از کل امکانات کردستان عراق  داخل کردستان ايران و چشم وهای پيشمرگ به ارسال تمام نير است که

   تنها با شرکت فعاالنه  هم نه  و زندگی اردوگاهی درازمدت»سياست انتظار«.   و مسئوالنه خواهد بود، تا يک سياست و تاکتيک اصولی شبيه

ای جدی و  تواند گزينه زا و نيروفرسا هم است، لذا نمی  بحران  حتی  در تعارض قرار دارد، بلکه معه در زندگی سياسی جا و دخالتگرانه

شود اين   مطرح می  پرسشی کهحال. بردار نيست  برای رهائي و سعادت مردممان هم تعطيل از سوی ديگر مبارزه. باشدو درازمدت   آگاهانه

برای  و يا دست کم بستی رسيده  چنين بن  به عمالً الزمعدم وجود شرايط و کاروسازهای  سبب   جنگ مسلحانه به  آيا اکنون که: است

اين يکی از يک استراتژی مبارزاتی نوين بود؟  ريزی  انديشة پايهدر  اوضاع و احوال جديد   به  است، نبايد با توجه   تعطيل شدهمدت نامعينی 

 نظر  بهچنين    متأسفانه.اند  آن نداده  طرح و پاسخگويي به ردی تاکنون تن بهب کُطلبد و احزا  پاسخ می  پرسشهايي است کهمبرمترين

حسوب و معرفی  م»طلبی تسليم«  با آن را مساوی  کم نيستند آنانی که  که  بويژهشود،  مي  اين تابو شکستهای نزديک   در آينده رسد که یمن

   .کنند می

********** 

 گرايی ها را من مطلق يکی از اين پديده.  بازتوليد شوند های زشت و ناهنجار در جنبش ما پيوسته پديدهاز برخی    که ديکتاتوری باعث شده

. نامم خوئی می  ـ چون آرامش دوستدار ـ دين راگری و چهارمی دومين را سوء ظن امنيتی، سومی را سلطة فرهنگ نظامی. دانم  میسنتی

  ختهسا  انتقاد و انتقادپذيری را بسيار مشکل   که هفضا و بستری را بوجود آورد   و بسی بيشترده از اين چهار پديیتلفيق و ترکيبی ناميمون

 »طبيعتاً«شناسد، اگر هم بشناسد  منتقد و مخالفی نمی اساساًت سجبهة دو. دوست و دشمن: اند  دو دسته»فرهنگی«افراد در چنين . است

و اين چيزی . کند طلبی تبليغ و ترويج می  نفع دشمن تسليم دارد، به شمن گام برمیدوست نيست، ستون پنجم دشمن است، لذا در رکاب د

   .دنمان  اين نيز محدود نمی حتی به واکنشها برخی اوقات . نيستمنتقدان کشيدن شخصيت   سالخه جز ترور و به

  شخصی به و » خون شهيدان خيانت به«، »دردشمنی با کُ« از سوی مرا  در همين فضا و بستر، بسياری زيرسوال بردن مبارزة مسلحانه

 کنيد،  می  مالحظه فوقاً  همانطور که،»نظر بدهيد« در بخش ، خديوالدين در وبالگ شخصی آقای دکتر صالح »هيوا«نام کاک 

جهت رعايت ادب، .  گيرد ايشان قرار مخصوصاً  اميدوارم مورد توجه و  آن پاسخ گويم کنم، به تالش می  ذيالً  است که  ناميده»طلبی تسليم«

  . ورزم  و جمالت مجهول امتناع می دهم و از کنايه وی را بطور مستقيم مورد خطاب قرار می

********** 
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اگر . ستشما است و اين جنبة مثبت موضع  د، در موضع دفاع از جنبش کردی بودهيا  از من گرفتهشما  ايرادی کهی محترم، »هيوا«کاک 

توانستم، با   نمیکرد و طبيعتاً  فرق می وضعيت کامالً  کهيدبرد طلبی کردستان را زير سوال می انيت جنبش و حق در دفاع از من، حقشما

 شماورزی را در اظهارات  بنابراين هيچ غرض. کنمن مخالفت، از آن خوشحال باشم و با آن باشيد  نمودههم  از من دفاع  وصف اينکه

 بدون  باشد که بينم، اين می  در ايراد ايشان می  کهاشکالیبا اين وجود، . هستيد و بس کردستان  در غم جنبش مردم بينم، جز اينکه نمی

 تبليغ برای تسليم طلبی و دست آخر  هم بهت م، و مرا بطور ضمنی، اما خشن  را خالص کردهاز پرسشهای من خود يکی  پاسخگويي به حتی

ازای اعمال و   بسياری اوقات اين مابه د کهي بايد مستحضر باششما.  قابل پذيرش نيست ه هيچ وج  به کهايد  ه جمهوری اسالمی نمودسود  به

 و »ضد امپرياليستی« دولت   که يک مثال، آن گونه.  ظواهر و شعارها ، نهشوند  سود اين يان طرف تمام می  به سياستها و مواضع هستند که

  آمريکا بوده در جبهة   همواره  که  هم نرسانده سعودی، دولت عربستان ود رسانده دولت آمريکا س ضد آمريکايي جمهوری اسالمی ايران به

  به.  آمريکا اشان به  حمالت جنونانهاهمين طور طالبان ب.  خاک عراق کشاند  پای آمريکا را به اش تازه صدام با حرکات ضدآمريکايي. است

تواند حتی دست آخر ـ خارج از  گيرد ـ می ضديت با جمهوری اسالمی انجام می در  ظاهراً زا ـ که همين ترتيب برخی حرکات تند و بحران

 سود جمهوری اسالمی   تنها به  در شرايط کنونی نه لذا پرهيز از جنگ مسلحانه.  سود همين جمهوری هم تمام شود نيت مناديان آن ـ به

  .  ياری رساندنيزهدافش  بسياری از ا تواند وی را در دستيابی به   آن می بر عکسِ نيست، بلکه

********** 

 16  )در مقطع وقوع انقالب(، آن هنگام که نوجوانی در اوان   در بيش از يک ربع قرن پيش،فرمائيد، بنده ي مي درست شما به  همانطور که

را  اين. مشد) اکثريت(ان  سازمان فدائيان خلق اير و سپس بودمابتدا هوادار سازمان چريکهای فدائی خلق ايران، سال  بيش سن نداشتم

   نشده  خود من ـ آگاهي مرا بشناسد و از اين امر ـ از سويکنم کس يتصور نم. کنم ي انکار م ام و نه  انکار نموده  و در هيچ جايي نه هيچگاه

   اکنون که و چهکردم  یم و شفاف دفاع ي نبود، از اعتقاداتم علني پوپوليستحاکم وقت ي نظراتم در فضا  هنگام که هم آن  کهچه. باشد

  . طلب نيست اين پيشة يک تسليم. کنم ، اين کار را می است  جا را گرفته همهر بُِش و بخشونت و جنگ و بکُ

 و بدون استثمار اجتماعی و ملی طبقه ي و بي برپايي يک جامعة سوسياليست  بهمعتقد  داشتم،  با سواد و شم اندکی کهمن آن هنگام

داری را موجب و بانی همة ستمهای جامعة خود  سرمايه. رؤيايي جز سعادت مردم در ذهن نداشتم. مبود  ... جنسی وو قومی و فرهنگی 

  داری و نيل به  برای خالصی از سرمايه.پنداشتم ي مم و سوسياليسيدار دوران را تضاد بين سرمايهخصلت و شاخص  اساساً. دانستم می

و دمکراتيک نيز ضدامپرياليستی ـ  را  ايرانمرحلة انقالبماهيت و  . مرحلة انقالب دمکراتيک بودم طی دوران گذار و سوسياليسم معتقد به

 ي با سمتگيريدار  رشد غيرسرمايه  راه سرگذاشتن اين فاز از طريق يک  پشت اعتقاد به. بودم ارزيابی نمودهيا بورژوا دمکراتيک 

  محرک وي و امپرياليسم نيرويدار  با نظام سرمايه در مبارزهرا  يبورژواز ر و خرده طبقة کارگ  پيمودن اين راهيبرا.  داشتميسوسياليست

 همين اعتبار  بورژوايي و به  خردهي اسالمي دولت جمهور طبقاتی سرآمدان  پايگاه تحليل ما اين بود کهاز سويي ديگر . دانستم ي م پيشبرنده

شرکت طبقات و اقشار    به  با توجه  ويژه  و به  و پايگاه  اين خواستگاه  به ا توجه احتماالً ب اين حاکميت است وي ضدامپرياليستمترقی و

 کردن تجارت ي کردن صنايع، دولتي، ملي چون اصالحات ارضي اصالحات اجتماعي انقالب و در صورت برخزحمتکش در روند

 سوسياليستها، ي پيگيرتر، يعني دست نيروها  بهيهبرروند دير يا زود ر  سمت سوسياليسم خواهد رفت و در سير اين  به  و غيرهيخارج

  .  بود  اين اتفاق افتادهی جهان سوم از کشورهاي در برخ  که  همان شيوه خواهد افتاد، به

دگرگونيهای  و ي همين اعتبار در گرو پيشرفت بيشتر انقالب اجتماع  و بهي را تابع حل مسئلة طبقاتيدر عين حال حل مسئلة مل

  مرحلة انقالب و آن را در آن مقطع، در آنيبنابراين ستم مل. دانستيم ي م برپايي سوسياليسم در نهايت و  پيش گفته  راهي سو هزيربنايي ب

   به.دانستيم ي قابل حل نمي قابل تخفيف، اما بطور کل  ما پس از سرنگونی رژيم پهلوی داشتيم، گرچه  کهي ـ اجتماعيفرماسيون اقتصاد

داری   نظام سرمايه  تا زمانی که  بر اين باور بوديم که ودانستيم داری می  و ستم ملی را حاصل سرمايه و نظام سرمايه ت و مسئله مل  اينکه ويژه

   به بسته و   دوگانهي خصلتي طرح مسئلة مل پنداشتيم که همچنين می. ، اين ستم باقی خواهد ماند  و سوسياليسم روی کار نيامده  نشده برچيده

 دتوان يم  کردن اين خواستها لذا عمده ؟ـ کاپيتاليستی ي يا امپرياليستي ـ سوسياليستيضد امپرياليست گيرد؛  قرار  در کدام راستا   ارد کهاين د

  . ي ارتجاعياباشد  يانقالب

 آن هم بر رود، بايد از بين بي معضل و ستم مل معتقد بودند که) اکثريت( فدائيان خلق ايران  در مورد مشخص کردستان همواره

  با حزب دمکرات در رابطه.  هيچگاه انکار نشد  نفس مسئله  بنابراين.اساس حق تعيين سرنوشت و در نهايت در يک نظام سوسياليستی

ن  اي يا نتيجه است و هدف  انحراف برده  اصيل اين حزب نيست و دکتر اقاسملو آن را به ، راه  اين راه شد که ي مي هم مدعکردستان ايران

 از ي بر پاية تحليل ايدئولوژيک و سياس شد ـ  گفته  ـ چنانچه هميچنين موضع.  استي خارجي کمک نيروها  تضعيف انقالب به سياستها
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تابع  تحليل مسائل کردستان  ، بدين معنی که بود و ستم ملی  و مسئلهانقالب و خصلت  مرحله، طبقات، يدار  رشد غيرسرمايه دوران، راه

  .   بوديايدئولوژيکفکری و  تحليلهای فلسفی و بنيادهای تابع  و تحليل از جمهوری اسالمیي اسالميهورجمتحليل از 

   اشتباه،  بودندي لنينيستـ يت اعتقاد آن هنگام من مارکسيس به  که، ي بنيادي چنين اعتقادات و باورها  ثابت نمود که تجربه   که البته

ـ دمکرات تعريف  خود را چپ و سوسيال من امروز .  درست باشندستندتوان ي نم منتنج از آنييلها همين اعتبار تحل اند و به محض بوده

های مارکس را از خيلی جهات علمی، راهگشا و   آموزه  با اين وجود که نيستم، معنای سنتی و شرقی آن  بهمارکسيستکنم، اما  می

دانم،  ي نمي را تابع مسئلة طبقاتي ندارم، مسئلة مل طبقه ي و بي و نظام اشتراک برپايي سوسياليسم  بهياعتقادالوصف  مع .دانم روشنگر می

 يا  ـ منطقهي وجود احزاب مل ايران،ي اجتماعي و ديگر جنبشهاي مبارزة سراسر  در کردستان بهي ضرورت پيوند مبارزة مل ضمن اعتقاد به

 ملی  در چارچوب منافع  دولت،نظر از ماهيت و نيت آن  صرفيجدانم، رابطة اين احزاب را با هر دولت و نهاد خار ي ميرا ضرور

 بسا ممکن است  دانم، چه  نمی داری و ضدغربی را ترقيخواهانه  هر مبارزة ضدامپرياليستی و ضدسرمايه.نمايم ي نمي منتفيکردستان بطور کل

 در  نظر از اينکه در ايران هستم و معتقد هستم، صرفجانبدار يک نظام دمکراتيک، فدرال، سکوالر .  باشد مانده بسی هم ارتجاعی و عقب

 متضمن حقوق ملی ـ فرهنگی ـ اقتصادی کردستان،  ، بايد نظامی را در کردستان برقرار سازيم که چهارچوب ايران باقی بمانيم يا نه

گيری در مورد تعيين سرنوشت  صميم ت مبنای هرگونه.  و امنيت باشد کنندة دمکراسی، دولت حقوقی، پيشرفت، عدالت، دولت رفاه تأمين

 برقراری هر نظام دمکراتيکی در ايران از  امروز بر اين باورم که .دانم  ملل می اصل لنيني ـ نيکسوني حق تعيين سرنوشتسياسی کردستان را

ای  رد در ايران حداقل خواسته عقيدة من کُ به. گذرد الخصوص رفع ستم ملی بر کردستان می  از کانال حل مسئلة ملی، علی   ويژه جمله و به

هيچ نظام آن افت متنوع ملی ـ قومی ـ فرهنگی  دليل ب  به عبارتی ديگر، از نظر من در ايران به. تواند مطرح سازد، فدراليسم است  می که

   . دون فدراليسم متصور نيستدمکراسی بدر ايران  باور من  به: تر بگويم دقيق. تواند روی کار بيايد نمیعميقاً دمکراتيکی بدون فدراليسم 

 هر قيمت و   نمود، ولی ماندن در چارچوب ايران را به  بايد برای ماندن و همزيستی در ايران دمکراتيک فردا مبارزه معتقدم که

مود و بايد با صداقت و صراحت گفت و تبليغ ناين را دانم و  تحت هر شرايطی، مخصوصاً در صورت ادامة تبعيضات ساختاری درست نمی

 سپری سترگ در مقابل شووينيسم   را پيش برد و آن را به»ملت سازی« پروسة  همچنين از نظر من اهميت دارد که.  پرنسيپ مبدل ساخت به

  . فراروياند

  .  منیکنون آن زمان و اين است باورهای  خطوط فکريبوداين 

ام ـ   بودن فاحش آن از ديد کنوني مان خود را ـ با وجود اشتباه تفکر آن ز نه دانيد؟  می»طلبی تسليم«ها را  آيا شما اين انديشه

 در آن سالهای نوجواني و جواني ام  فلسفی بيني  و جهانیبينش  اشتباهبا اين وجود، . ام را هاي کنوني  انديشه کنم و نه طلبي قلمداد مي تسليم

 من   به تا جايي که با اين وصف .دانم  می در کليت خود عمدهرا ) دندش  استنتاجات و اشتباهات فکري و سياسي من نيز از آنها ناشي مي که(

 تنها تطهير  ام، نه  تنها کتمان ننموده نهرا  باشد،   سرزدههای سرکوبگر کردستان از سوی حکومت  هيچ جنايتی که شود، هيچگاه مربوط می

   به  همين دليل انتقادات جدی که ام و به  نموده  با وجود تمام اشتباهاتی که کهتوانم ادعا کنم  می. ام  و نوشته  آن گفته  بر عليه ام، بلکه ننموده

 ، آن هممانمرسان مردمم بو پيام آرمانهای مردمم وفادار بمانم و سفير  بهدر جستجوی حقيقت باشم، ام،  خود دارم، دست کم تالش نموده

در همين راستا .  و پرنسيپی نسازم ام صداقت و صراحت را فدای هيچ ايده هتالش نمود. مباش   کهبستر سياسی و چهارچوب جغرافياييدر هر 

من آن   ،دانم  می ، آن در عين حالی کهنمايم می حکومت اسالمی داشتم، سرزنش   شمسی به61 و 60 سالهای  ی کهتوهم خود را بخاطر

  . در مقام يک هوادار نبايد زياد بزرگ باشد ماحصل اشتباهاتم هم  وتجربه و خام بيش نبودم سواد و کم هنگام يک جوان کم

 من توضيح بدهم، هر چند  بينيد، بفرمائيد که  و نقطة مبهمی در آن می  نکته چنانچه.  بود  گيان، اين بيوگرافی بنده»هيوا«کاک 

  .  کسی توضيحی بدهکار باشم کنم به  تصور نمي که

انديشی در سالهای  اگر من با اين خامی و جزم.  بياندازيم سياسی با تجربه  و رهبران سازمانها اما اگر زحمت نيست، نگاهی هم به

تصوير و تحليل  در مورد آن  و بود  رژيم هنوز سيمای واقعی خود را برای بسياری نمايان نساخته نخست حکومت اسالمی، آن هنگام که

 جوخة   حاکميت هزاران هزار نفر را به عد، آن هنگام که و هوشمند و صاحب آزمون چی؟ وی سالها ب دکتر قاسملوی کبيرواقعی نداشتم،

 يي بخشی از خود آن حاکميت از آن رو  بود، آن هنگام که قتل عام کردهرا رد  هزاران نفر از مبارزين کُ  بود، آن هنگام که اعدام سپرده

. آوری بود  مرگ  اشتباه  که  و اين البته. شد ن غلطيده در خو  ناجوانمردانه  چه  با آنها رفت و ديديم که  بود، سر ميز مصالحه برگردانده

 همة  در حالي که.  .. چرا با چند پاسدار و اطالعاتی گفتگو کرد، چرا دکتر قاسملو نکات امنيتی را رعايت نکرد اند که ها ايراد گرفته خيلی

با پنداشت   می  توهمی در مورد آن داشت که ت، چه تحليلی از حاکميت داش  وی چه پرسش اصلی اين است که. اينها مسائل فرعی هستند

   توان توافق و سازش نمود؟ آن می
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افتاد،   با جمهوری اسالمی درمی ردی را که سال پيش هر کُ تا همين دو ـ سه اين حزب:  برويم،.ک.ک.، پ سراغ حزب مادر پژاک به

  در مورد آشفتگی اين حزب همان بس که. کرد  علی معرفی میپيروابتدا مارکسيست ـ لنينيست، سپس شمارد، رهبرش خود را  خائن می

رد و حتی درون کردستان بزرگ راضی نبود، پس از قلع و قمع اکثر دگرانديشان درون جنبش کُ سوسياليسم و  چيزی جز بگوييم، ابتدا به

زبانان  های ترک  آتش کشيدن مغازه  تهديد و به انداخت، اين جنگ بعدها با ترور و  راه  دولت ترکيه تشکيالت خود، جنگی فراگير را عليه

، سپس بعد از استيصال رهبرش )رد باقی نگذاشتی برای کُ و اعتبارحيثتو ( گشت   هم همراه  و محلهای توريستی در ترکيهدر آلمان

، حتی تعدادی از  فدراليسم چيز راضی بود جز استقالل و خودمختاری و  همه کرد، به ر میگوش فلک را کَاين حزب  » دمکراسی و آشتی«

حسن « استقبال اين   در خارج به  و نه  در ترکيه  فرستاد و هر يک سالهای مديدی زندانی گرفتند و کسی هم نه  داخل ترکيه کادرهايش را به

ندين بار مبارزة  تبديل گشت، چ»کنفدراليسم دمکراتيک«  فدراليسم را مطرح ساخت، اين فدراليسم کمی بعد به بعد از آن . نرفت»نيت

 انداخت، در حکومت اقليم   از سرگرفت، چند بار با احزاب کردستان عراق درگيری وسيع نظامی راه  را قطع نمود و دوباره مسلحانه

 در ! نمود نيز حزب اقماری درست کرد و سپس اين کار را برای کردستان ايران بخش،خواست، بعد برای آن کردستان سهم و ارث می

  ديده اسالمی  و ارشادتبليغ ش در تلويزيون عوض آن ، به لنين  خبری از مارکس است، نه  برخوردار از پرچم سرخ ديگر نهاين حزبِ

  !... شود می

 دفاع مشروط از همة احزاب .. باشد کردهيبانی پژاک سرد و مأيوس نت از پششما را تغيير سياست و زيگزاگها   اين همه هر حال اميدوارم به

توان و  احزاب کردی را می.  گرفتن هر سياست و عملکردی نيست اما اين دفاع چک سفيد و برای در پيش. يفة من و شماستکردی وظ

 همچنين بايد يک فرهنگ سياسی نو در درون يک تشکيالتها .فرهنگ سياسی سالم استهر اين منش الزمة . بايد مورد انتقاد قرار داد

باشد، آن ن   تهديد و تعقيب و ترور همراهآن باترک صفوف   و نباشد ن حزب چون اسالم جادة يک طرفه اي ورود بهاميدوارم  .بوجود آورد

  .ايم  شاهد آن بوده  بارها در گذشته طور که

ايد و در   و هم اکنون درست عمل نموده)57پس از انقالب  ( شما، هم آن زمان آيد که ياز فرمايشات شما چنين برمی عزيز، »هيوا«کاک 

و يا  »هيوا«اين هم از کاربرد نام مستعار . احتمال آن ضعيف استاما .  چنين باشد اميدوارم که؟ آيا چنين است. ايد  قرار داشتهيهة درستجب

  ايد به  مجبور شده بدين خاطر همايد و هستيد و  ايران بوده شما توان چنين احتمال داد که می. مشخص استتان  عدم ذکر نام خانوادگی

 خوب، اگر چنين است.  خود برگزينيدي را برا يا ناکاملیي حکومت چنين نام غيرواقعي در امان ماندن از گزند پليس سياسيبرا درستی

ا اين وجود شما ببنابراين .  باشيد ، شرکت داشتهکنيد  حق از آنها دفاع می به   و گريال که کردستاندر مبارزة حزب دمکراتايد  توانسته نمي

 ي آرمانها  تنها به نهو با اين کارتان کنيد،  ي است، در آن شرکت نماصولی و برحق حزب دمکرات يا گريال  مسلحانة مبارزة دانيد ي م که

 شعار بدهيد، آن هم پشت پرده يا  شرکت در مبارزهي برا  دارد کهي سود آخر چه. ايد  عمالً تسليم هم شده کنيد، بلکه يخودتان خدمت نم

   است کهياگر هم خارج از کشور هستيد، پرسيدن. دهيد يمن   که شعار  همسايهياضر باشيد در آن شرکت کنيد؟ براخود ح  و بدون اينکه

 يعني شما حاضر نيستيد در خارج هم از باورهاي خودتان بطور علني ؟ايد  نام مستعار برای خود برگزيده  کهآيا در خارج هم ترس داريد

 آنجا   شما نه  پيداست که شرکت عملی نداريد؟  شما در اين مبارزة مسلحانه توان گفت که ين صورتی نمی هر حال، آيا در چن دفاع کنيد؟ به

   ديگران را متهم بهي با چنين وضعآيا شما بايد.  بپردازيديا  آرمان و اعتقادتان هيچ هزينهي مردمتان، براي برا نيستيد  اينجا آماده و نه

  مطمئناً بهاما .  دارمي خصائل خوب و بد  من چه دانند که ي من آشنا هستند، ميها ها و ترجمه  با نوشته  کهي کنيد؟ تمام کسانيطلب تسليم

 عمالً   با شعار، بلکه  نه  سال در سنگر مبارزة مسلحانهي سالها  کهي آنان  ويژه طلب بنامند، آن هم به  مرا تسليم ذهنشان خطور نخواهد کرد که

 .اند شرکت داشته

 را ي، من نصف آن چيزيوانگه.  است و بس  و شيوة مسلحانة مبارزه  راهيبحث من تنها بر سر بازبين.  و نيست  بر سر تسليم نبودهبحث من

 آنها   کهتأکيد کرد چند بار يو. گفت » آمريکايصدا« با تلويزيون   پژاک و گريال همين ديروز ـ پريروز در مصاحبه»رهبر«  ام که نگفته

 پرهيز کنند، ي نظامي از درگير اند که  کادرها و گريالهايشان دستور داده  بهي طرف ايران شليک نکنند و حت  هم به لهحاضرند يک گلو

زمين هم  را   اسلحهي چنين و چنان کند، حتي اسالمي اگر جمهور  گفت کهيو. آنها را توپ باران نکند ي اسالمي جمهور چنانچه

 ي و آن آقاي مجريپرسشها  به   شما باشم پاسخهايي رايمن جا در ضمن، !!کنيد؟ طلب معرفی می محال شما مرا تسلي. ..گذارند و  يم

،  بود  آنها بازمانده  و کاک حاجی از پاسخ بهباريد يرد بودن از تمام وجودش م و شووينست و ضدکُي بالهت و فضاحت فکر مهرآسا که

اش خندة مضحک  ي اين چنيني گيرد و با جوابها  بتواند از آنها بهرهي بعدهای حبه و مصافرستادم، تا در فرصتها ي موی ينوشتم و برا يم

   به صدای اعتراض از وی ام که  تاکنون کسی را نديدهن محض اطالع شما، م.رد را موجب نگردددشمنان و خشم غمخوارانة دوستان کُ

 . باشد  بلند نشده»صدای آمريکا« و تلويزيون »رۆژ« با تلويزيون آلمان، تلويزيون(خاطر اين چند مصاحبة اخير کاک حاجی 
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 از شما در حمايت از يا  آيا مقاله  است و پرسش نمودايد که  را در وبالگش آورده  چرا مطلب بنده ايد که  خديو انتقاد نمودهياز آقا

 ي تفکرات خودتان بنويسيد، از کسانيراستا در يتان مطلب ي حاضر نيستيد، با نام واقع  جالب است؛ شما کهيخيل. کند يمگريالها را درج 

!!! دن خودشان منتشر نمايي نباشد، در سايت رسم هم آنهاي فکريممکن است در راستا  تازه   همين مطلب شما را که ديگر انتظار داريد که

 و متين را در ارتباط با کنيد، حاضر است يک نقد نرم ي شما از آن دفاع م  کهيدر ضمن آيا جريان!  داردي هم حديانصاف يآخر، ب

چاپ ... ، ي اسالميرد و سخنان حمايتگرايانةشان در مورد جمهور پيشروان کُ  اوجالن در مورد کردستان ايران و اهاناتش بهياظهارات آقا

  اضرم که من با کمال ميل ح نمايم که ي پاسخ گويد؟ اما خدمت شما عرض م و امثال من مني پرسشها کند؟ آيا حاضر است دست کم به

برايتان در سايت خودم درج !)  منکر وجود آن استي احمدي حاجي آقا  البته که (  رامقالة مورد اشارة شما در حمايت از جنگ مسلحانه

  . از استاندارد برخوردار باشدي از لحاظ عفت کالم و کيفيت آن از حداقل  مشروط بر اينکهنمايم، 

ام در ديار غربت مردم و موطنم را   من با وجود گذران بيش از نصف زندگی ، اينکهاوالً. ايد ه من هم ايراد گرفت»خارج نشينی«شما از 

 دنبال زندگی   است، اينکه  کردبودن و احساس مسئوليت در مقابل مردمم بيشتر هم شدهت با گذشت زمان غلظام و اتفاقاً فراموش نکرده

 را »!لنگش کن«گفتم   میدور، اگر از  دوم اينکه. دانم ت نيستم را قابل نکوهش نمیتفاو نوعانم بی  نسبت هم ام و به خصوصی خودم نرفته

 و عضو هيچ هستم، هيچ ادعا و طلبی از کسی ندارمو منفرد  مستقل   کهنشين بودن منِ  اگر خارج سوم اينکه.  برعکسش دانستم و نه ايراد می

 آقای اوجالن   در ضمن تصور مکنيد کهناميد؟  می  پژاک را چه»رهبر«م قرنی بايد ايراد باشد، خارج نشين بودن نيتشکل سياسی نيستم، 

 ... است و   نبوده  است و تمام اين سالها در مهاجرت سوريه  شرکت داشته  هم در مبارزة عملی و مسلحانه يک دقيقه

شما لذا . باشد ، علمي ميبودبيش ن  و شخصیي نظر کل سوال و ارائة يک چند طرح  که  مقالة بنده ام که من ادعا ننموده  در پايان بگويم که

 . يک نحوي از اين لحاظ حق داريد به

  1386 شهريور 28

 
  
 چه آن موقع که در کسوت فدائيان اکثریت و در ،ستيی شما را پایانی ن  ظاهرا مواضع تسليم طلبانه،کاک ناصر«

نگار  مهاردید و چه اکنون که در هيات یک روزنک رکاب نيروهای جمهوری اسالمی مبارزات حزب دمکرات را نفی می
کنم از آقای خدیو که چنين مقاالتی را در سایتشان  من تعجب می .پردازید نشين به استهزای مبارزات گریال می خارج

 .ام های در حمایت کامل از مبارزات گریال نوشت ه بنده نيز مقال،اگر منظورتان گردش آزاد اطالعات است. دهند قرار می
ی ایرانپور به لحاظ چارچوبهای علمی بسيار ضعيف  ه مقال،گذشته از این آیا امکان درج آن در سایت شما وجود دارد؟

  ».هيوا:   ـ نويسنده.بود
 


