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فصل اول
پ.ک.ک و تاریخ تأسیس آن

عبدلله اوجالن و روابط سازمانی او

"عبدلله اوجالن" در 1948/4/4 در یکی از روس��تاهای اورفا از خانواده ی روستایی 

و خیلی فقیر و البته "علوی" مذهب به دنیا آمده اس��ت. بر اساس گفته های خود 

وی در یکی از کتاب هایش پدر وی بس��یار ساکت و مظلوم و در مقابل ، مادر وی 

مدیریت خانواده را به عهده داشته است. تقابل والدین وی با هم و رسکوفت هایی 

که غالبا نصیب پدرش می ش��د و خشونت مادر در نهایت بر روح و روان وی تأثیر 

اساسی گذاشت. 

از اواسط دهه ی 1960 در "ترکیه کمیته ی ضد کمونیست" تشکیل می شود که 

هدف اصلی آن مبارزه علیه کمونیسم انقالبی چپ گرایان افراطی و بویژه جوانان 

جامعه ی ترکیه بوده است. اینکه در اوایل دهه ی 1970 - 1970 یا 1971 – وی از 

اعضاء فعال این کمیته بوده از نکات قابل توجه می باش��د. در این مورد بر اس��اس 

گفتگو با یکی از رسان یکی از احزاب قدیمی و مهم کوردس��تان ترکیه) منبع الف( 
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و با اس��تناد به مصاحبه ی یکی از روزنامه نگاران معروف و از قضاء ناسیونالیست 

ت��رک – ک��ه با وی در این کمیته هم��کار بوده -  با "اوجالن" ه��ر دو بر این نکته 

صحه گذاشته و جناب "اوجالن " میگوید: " بعدا توضیح داده و خصوصی ماجرا را 

برای وی رشح می دهد" و هرگز یا این توضیح داده نشد یا درز نکرد. وی در سال 

"1976" ب��ا دو نفر ، یکی پیلوت – از افرسان میت ترکیه در نیروی هوایی- و کثیره 

یلدرم – معروف به فاطمه و فرزند رسهنگ یلدرم افرس میت- هم خانه بوده است. 

پیوند این سه نفر با هم بسیار شدید، عاطفی و امنیتی بود تا جاییکه بعدها اوجالن 

ب��ا کثیره –فاطمه- و علی رغم مخالفت دوس��تانش ازدواج منود . ازدواج اوجالن با 

این فرد جدا از ایجاد اعرتاضات امنیتی و تش��کیالتی دوستان موجب ایجاد تنش و 

نفرتی همیش��گی بین وی و رفیق"فواد" – از موسسین پ.ک.ک و عاشق دو آتشه 

ی کثیره- شد. در تاریخ هیچکدام از احزاب کوردستانی در هیچ کدام از بخش های 

کوردس��تان مابین نیروهای اطالعاتی و امنیتی کشور اشغال گر و موسس یک حزب 

تا بدین حد ارتباط دوستانه و همکاری نزدیکی وجود نداشته است.

در 1978 وی پ.ک.ک را به همراه دوس��تانش تأسیس کرد. یک حزب رادیکال 

مارکسیس��ت – لنینیس��ت اس��تقالل طلب که هدف خود را تشکیل دولت مستقل 

کوردی متشکل از هر 4 بخش تحت سلطه ی کوردستان و بنیان نهادن یک جامعه ی 

سوسیالیس��تی و براب��ری طبقاتی اعالم منود. فعالیت های حزب تا س��ال 1980 در 

داخل ترکیه بیش��رت ش��امل تبلیغ، آموزش ایده ئولوژیک و عضو گیری بود. طی این 

دو س��ال پنج نفر از کادر رهربی با اس��امی "مظلوم دوغان"، "عاکیف یلامز"،"علی 

چیچک"،"خیری دورموش" و "کامل پیر" توس��ط میت دستگیر شده و در زندان به 

طرز وحشیانه ای به شهادت رسیدند.)البته این فرزندان دلیر مام میهن خودسوزی 

منودند( هنوز هم در مورد چگونگی لو رفنت این افراد و قرس در رفنت اوجالن حرف 

و حدیث زیاد اس��ت، ش��ایعات زیادی وجود دارد که این افراد به وسیله ی "کثیره 

یل��درم" ی��ا هامن "فاطمه اوجالن" لو رفته و تحویل میت داده ش��دند، و با ز طبق 
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معمول اوجالن در لیس��ت لو رفته ها نبود! بن��ا بر گفته های یکی از رسان احزاب 

کوردی شامل کوردستان اواخر 1979 "میت" به اوجالن اطالع می دهد که کودتایی 

در رشف وقوع اس��ت –تلویحا- و وی باید رسیعا از کش��ور خارج ش��ده و فعالیت 

های خود را به کش��وری نزدیک انتقال دهد و وی س��وریه را انتخاب می کند باید 

اذعان کرد از این تاریخ به بعد پ.ک.ک وارد دوران جدیدی می ش��ود که خواسته 

ی��ا ناخواس��ته علی رغم خیانت ها و جنایت های بس��یارش، در بی��داری ملی ، باز 

تعریف هویت ملی به کوردها در ترکیه و اروپایی منودن مس��اله ی کورد نقش کم 

نظی��ری را ایف��ا می مناید اما آنچه در این بین جالب توجه اس��ت مذاکرات اوجالن 

ب��ا اعضاء کادر رهربی پ.ک.ک پیش از عزیمت و در نهایت تصمیم این کمیته می 

باش��د. بر اس��اس س��خنان منبع الف وی به هم رزمانش می گوید قصد تر کشور و 

رفنت به س��وریه را دارد و آنها هم پس از رفنت وی باید هرچه س��یع تر ترکیه را ترک 

منایند، در ادامه وی متذکر می ش��ود با توجه به این واقعیت که ملت مظلوم کورد 

نیازمند رهربیس��ت لذا چنانچه وی بین مرز و در طول راه گرفتار نیروهای امنیتی 

ش��د مجبور به اعرتاف و همکاری با عنارص اطالعاتیس��ت تا بتواند جان سامل به در 

برده و همچنان ملت را رهربی مناید و در عین ش��گفتی کمیته ی مرکزی حزب این 

تصمیم را تصویب و اعالم می منایند با توجه به نیاز مربم ملت کورد به داشنت رهرب 

اوجالن این اختیار را دارد که در صورت دس��تگیری برای حفظ جان خود از ش��انس 

همکاری و افشاء و لو دادن امور مخفی استفاده مناید!!! این بیانیه ی رسمی حزب 

در سال 1980 است. اما با ورود اوجالن به سوریه برگ دیگری از تاریخ این سازمان 

آغاز می شود. شاید بزرگ ترین اشتباه میت و یا هر کسی که وی را ترغیب به ترک 

ترکیه منوده همین پیش��نهاد و ایجاد تسهیالت فرار او به همسایه ی جنوبی است. 

در س��وریه به تذریج بین رهرب پ.ک.ک و حکومت بعث ارتباط داغ و گرمی شکل 

گرفت. اعضا و کادرهای حزب جهت آموزش به س��وی دره ی بقاع رسازیر ش��دند، 

آموزش های نظامی و ایده ئولوژیک ش��دت بیش��رت یافت و بدینگونه پ.ک.ک در 
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عین ناباوری مقامات و مسوولین میت رسیعا به بازوی مقتدر مسلح نیز مجهز شد 

اما این بار زیر سلطه ی سوریه رقیب کهنه و نیز شوروی دشمن شامره یک ایاالت 

متحده و رژیم ضد کمونیستی ترک ها. اوجالن در فوریه ی 1999 در کنیا دستگیر 

شد و به ترکیه برگردانده شده و به اعدام محکوم شد، "بلنت اجویت" برای نزدیکی 

ب��ه اروپا حکم محکومیت وی را به حبس ابد تغییر داد و از آن زمان وی در زندان 

مجلل "ایمرالی" در حبس انفرادی روزگار سپری می کند.

اینکه اوجالن از نبوغ ویژه ای برخوردار است انکارناپذیر بوده و از خصوصیات 

فردی وی محس��وب می شود. اما این فرد در عین شجاعت در رهربی و داشنت دید 

وسیع "تحریف گر" دارای ترس ذاتی شدیدی در برابر نیروهای امنیتی است. احتامال 

این خصیصه محصول تأثیر ش��خصیت پدر وی که بر اساس گفته ها و خاطرات وی 

اصوال مردی س��اکت، مظلوم و ترس��و بوده، می باش��د. س��ال ها بعد تصمیامت و 

سیاس��ت های وی به روشنی نشان می دهد که وی دچار نوعی توهم فانتزی خود 

بزرگ بینی بوده که بخش��ی از آن معلول تعالیم و فضای خانوادگی وی و بخش��ی 

نیز احتامال نتیجه ی القائات همقطارانش در میت ترکیه و نیز مظلومیت کوردهای 

شامل کوردستان-به دلیل سال ها رسکوب و فقدان رهربی- است. هنگام دستگیری 

وی ارادت خ��ود را به ملت بزرگ و کبیر ترکی��ه را بالفاصله در هامن هواپیام ابراز 

کرده و پیش از اینکه پایش به زمین برس��د شعار تجزیه طلبی را انکار منود!!! فیلم 

مکاملات ماموران دس��تگاه امنیت��ی ترک با وی در هواپیامی حامل موجود اس��ت. 

هامنگونه که در س��طور بعدی و در توضیح سیاس��ت های وی در قبال ملت کورد 

و احزاب کوردی در همه ی بخش های کوردستان خواهیم دید رویکرد وی در این 

موارد را منی توان رصفا به پای اش��تباهات محاس��باتی یا رادیکال بودن ش��خصی یا 

حزبی وی و همقطارانش گذاشت، باید پذیرفت ساختار روانشناختی بیامر گونه ی 

وی، نفوذ اولیه ی میت و بعدها فشار رسمی سوریه وایران بر او و سازمان مخوفش 

از پ.ک.ک س��ازمانی ضد ناسونالیس��تی اما ضد کوردی ساخت که حارض بود برای 
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بق��ای خود و بوی��ژه رهرب خداوندگونه ی خود متامی آنچه طی س��ال ها مبارزه و 

شهید شدن هزاران نفر به دست آمده بود را فدا کند. بسیاری در تطابق آثار وی با 

سایر نویسندگان مطرح دنیا او را متهم به دزدی نوشتاری و علمی می کنند که البته 

با توجه به متون نوش��ته ش��ده ی وی و تطبیق این کتاب ها با آثار س��ایر متفکران 

غربی و با در نظر گرفنت این واقعیت که وی همواره در حال فعالیت های سیاسی 

و ره��ربی س��ازمانی بوده امکان این هم��ه مطالعه آنهم در زمین��ه های تخصصی 

مختلف را نداش��ته می توان نتیجه گرفت بیشرت این آثار –بویژه مکتوبات فلسفی 

و تاریخی- کپی آثار بزرگان جهان بوده که البته و قطعا هدفمند به رشته ی تحریر 

درآمده و انتشار یافته اند. اگرچه بازیافت و بازتعریف هویت ملی کوردها در این 

برهه ی خاص دارای اهمیت اساس��ی می باشد اما سخن گفنت از 15000 سال پیش 

که از قضا توس��ط هواداران این تش��کل تبلیغ نیز می شود دردی از کورد نه اینکه 

دوا من��ی کند بلکه راه را بر هرگونه بالندگی سیاس��ی و فرهنگی نیز س��د می کند.

به هر حال با تحلیل ش��خصیت این فرد بیش��رت می توان به ماهیت سازمان تاسیس 

ش��ده ی وی پی برده و دالیل تشکیل پژاک را در ادامه دریافت. یادآوری این نکته 

خالی از لطف منی باش��د که اوجالن هنوز هم تسلط کافی بر زبان کوردی نداشته 

و اغلب به زبان ترکی تکلم کرده یا می نویسد و از نکات عجیب تاریخ همین بس 

که فردی که فرصت این همه مطالع و تحلیل تاریخ و نگاشنت 40 کتاب را داشته و 

داعیه ی رهربی ملت بزرگوار کورد را دارد چگونه نتوانس��ته و وقت نکرده به زبان 

مادری خود تس��لط یابد، ناگفته پیداس��ت وی برای کوردها هیچ ارزشی بجز برای 

بزرگ منودن جایگاه خود واحتامال اجرای اوامر و نقش��ه های رؤس��ای خود به زعم 

متامی افرادی که مورد پرس��ش قرار گرفتند قایل نیس��ت – فیلم مصاحبه ی وی با 

جالل طالبانی و س��امی عبدالرحمن در سال 1991 موجود بوده و این ادعا را ثابت 

م��ی کند. با توجه به توضیحات فوق می ت��وان به نقش انکارناپذیر مثبت یا منفی 

وی در منطقه در طول س��ه دهه ی گذش��ته پی برد. از نکات جالب توجه و البته 
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ع��م انگیز دیگر در مورد زندگی و ویژگی های اخالقی جناب رییس کش��ش و میل 

شدید جنسی به جنس مخالف است! اگرچه احوال زندگی خصوصی افراد رصفا به 

خود آنان مرتبط است اما در این مورد عجیب به دو دلیل مساله عمومی و به یک 

ملت مربوط اس��ت، اول اینکه متامی دخرتانی که از س��وی وی مورد تجاوز و هتک 

حرمت قرار گرفته اند فرزندان همین ملت بوده و قرار بود در راه مام میهن مبارزه 

کنند ولی توسط "رهرب ملی" مورد سوء استفاده ی جنسی قرار گرفتند که در بسیاری 

از موارد ش��یرازه ی روانی این افراد از هم پاش��یده شد، دوم اینکه بر اساس قوانین 

درون س��ازمانی پ.ک.ک ازدواج و وجود هرگونه رابطه ی دو جنس مخالف شدیدا 

ممنوع و غیر قانونی می باشد در حالیکه می بینیم شخص شخیص اوجالن به غیر 

انس��انی ترین روش های ممک��ن حرمت دخرتان معصوم زیر دس��ت خود را نابود 

می کند. در این مورد دس��ت کم دو دخرت کورد ڕۆژهەاڵتی هم اکنون در سلیامنیه 

زندگی می کنند که قربانی هوس های شهوانی رهرب بزرگ شده اند.

نقش میت ترکیه در تأسیس پ.ک.ک و اهداف آن

بسیاری از افراد بویژە سیاست مداران شامل کوردستان )به عنوان مثال منبع الف( 

و حتی غرب کوردس��تان )منبع ب( براین باورند دس��تگاه اطالعات و امنیت ترکیه 

"میت" نقش بسزایی در تشکیل و تولد پ.ک.ک ایفا منوده است. این افراد به موارد 

متعدد مستندی اشاره می کنند که چند مورد آن ذکر می گردد:

*اوجالن در یکی از مصاحبه های خود به رصاحت به این مورد اش��اره می کند 

که دولت ترکیه از من خواس��ت تا یک سازمان و حزب ویژه تأسیس کنم اما من با 

زرنگی کامل با امکانات و پول آنها س��ازمان را تش��کیل داده و در نهایت از چنگ 

ترک ها در آوردم. بر اس��اس گفته های یکی از ش��اهدان منت این گفته ها موجود 

می باشد.

*اوجالن در پایان یکی از دوره های آموزش��ی آکادمی "محس��ون کورکامز" به 
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وض��وح اعالم می کند ترکیه 3 س��ال اول به ما کم��ک منود و ما هم به حد کافی به 

آنها خدمت منودیم اما سیاست جهانی و منافع ملی فعلی ما علیه منافع آنان بوده 

و ما در برابر آنها مجبور به مقاومت هستیم. )امیدواریم بتوانیم منت این سخرنانی 

را بدست بیاوریم(.

*دوستی اوجالن با پیلوت و خانواده ی کثیره یلدرم)فاطمه اوجالن( چیزی بیش 

از دوس��تی ساده است، اوجالن از هامن 1970 و عضویت در کمیته ی ضد ترور با 

میت در ارتباط تنگاتنگ بود . ارتباط وی با پیلوت که چند س��ال ادامه داش��ت در 

س��ال 1976 به هم خانگی یکس��اله منجر شد، و یک سال بعد پ.ک.ک رسام اعالم 

موجودیت کرد!!! هر چند در منابع مختلف در مورد تاریخ پ.ک.ک آمده است که 

اوجالن و دوس��تانش از سال 1974 مقدمات تأس��یس این سازمان را فراهم منودند، 

این بدین معناس��ت جناب رییس که در آن زمان ارتباط نزدیکی با میت و "کمیته 

ی ضد کمونیسم" داشت چگونه و با چه انگیزه ای مبادرت به این اقدام کرد!!!

انگیزه ی ترکیه و دس��تگاه اطالعاتی آن در کمک به تأسیس و بهرت بگویم خود 

ایجاد پ.ک.ک حول دو محور و نیاز آن زمان می چرخد:

a. مبارزه علیه مارکسیس��م انقالبی و چپ افراطی بویژه طیف جوانان ترک و 

کورد و شناسایی ، جذب ، کنرتل و خنثی منودن آنان ، که البته پ.ک.ک این وظیفه 

ی خود را تا سال 1980 و کودتای نظامی آن تاریخ به نحو احسن انجام داد. بسیاری 

از ترک های چپ انقالبی به این حزب پیوستند در حالیکه هیچ ایامنی به رسنوشت 

ملی کوردها نداش��تند. رفیق"دوران کالکان" یادگار هامن دوران بوده و امروزه نیز 

عضو کادر رهربی این حزب است که البته در این سال های اخیر حال و روز خوشی 

در ساختار قدرت حزب ندارد.

b. مبارزه علیه ناسیونالیس��م منعطف، منطقی و سیاس��ی روبه رش��د کوردها 

و احزاب چپ کوردی که متایلی به خش��ونت نداش��ته و رصفا به مبارزات سیاس��ی 

معتقد بودند، در آن س��ال ها این احزاب به ش��دت رش��د صعودی داش��ته و می 
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توانس��تند با اس��تفاده از فضای موجود و بهره مندی از سیاست پرهیز از خشونت 

پروس��ه ی بیداری ملی را در کوردها هدایت، رهربی و شتاب بیشرتی ببخشند. لذا 

وج��ود آلرتناتی��و دیگری که ظاهرا رادیکال ولی تحت کن��رتل بوده و کمر همت به 

حذف متامی این نیروها بس��ته به طور قطع یقین می توانست رضبه ی مهلکی بر 

پیکره ی جنبش آرادیخواهی کوردها وارد کند که از قضا برای مدتی نیز پیش بینی 

ها درس��ت از آب درآمد. پ.ک.ک در س��ال 1978 طی یک بیانیه ی رسمی خود را 

تنه��ا مناینده ی برح��ق و مرتقی ملت کورد معرفی کرده و با مرتجع نامیدن س��ایر 

احزاب کورد آنان را مناینده ی طیف آغا، شیخ و خورده بروژواها اعالم کرده و آنها 

را موانع بسیار جدی رس راه احقاق حقوق ملت قلمداد می مناید. در ادامه ی این 

بیانیه ی رشم آور بر لزوم تصفیه و پاکسازی متامی این احزاب تأکید می گردد!!!

تأسیس پ.ک.ک واعضاء هیات مؤسس آن

هامنگونه که در سطور فوق اشاره گردید این حزب در سال 1978 رسام موجودیت 

خود را اعالم منود، هدف اصلی این تش��کل را تأس��یس یک کش��ور مستقل کوردی 

متشکل از هر 4 بخش تحت سلطه ی کوردستان و خط مشی خویش را مارکسیسم-

لنینیسم انقالبی معرفی منودند. البته بر اساس گفته های افراد مختلف و در منابع 

متفاوت مقدمات کار از 4 س��ال پیش��رت یعنی 1974 آماده شده بود. گروهی جوان 

چپ گرای انقالبی –هم کورد و هم ترک - با انگیزه های متفاوتی از ناسیونالیس��م 

کوردی گرفته تا افکار انرتناسیونالیس��م چپ ترک- با فراخوان و طرح ایده از س��وی 

"عبدالله اوجالن" )ش��اید میت، منابع متعددی به حضور...تئورس��ین "ارگنکون" در 

جلسه ی پایه گداری پ.ک.ک اشاره منوده اند( مبادرت به تشکیل این حزب منودند. 

اسامی این افراد به قرار زیر است:

از 1978 ت��ا 1980 فعالیت حزب مح��دود به تبلیغات ، آموزش تئوریک و عضو 

گیری و در هامن حال زیر س��وال بردن س��ایر احزاب ک��وردی بود. حمالت آنان به 
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س��ایر تشکل های سیاسی کوردستان هیچ مرزی – اعم از اخالقی و سیاسی- را منی 

ش��ناخت. )*لطفا مقایس��ه شود با سیاس��ت ها و بیانیه های پژاک در علیه احزاب 

کوردس��تان ایران( در این ایام پ.ک.ک –مثال- دو یا س��ه بار مورد هجوم میت قرار 

گرف��ت که البته در این بین 5 تن از مخل��ص ترین و مظلوم ترین فرزندان این آب 

و خاک و از اعضای کادر رهربی که به اس��امی آنان در س��طور فوق اش��اره شد زیر 

شکنجه جان باختند ولی در هیچکدام از این موارد اوجالن حتی به یک روز زندان 

هم محکوم نش��د. در پایان این دو س��ال پ.ک.ک ظاهرا ریش��ه گرفته بود و کمی 

پیش از کودتا اوجالن به سوریه گریخت!!

پ.ک.ک و مواضع آن در برابر احزاب کورد باکوور)1979(

پیش��رت ب��ه مواض��ع پ.ک.ک در قبال احزاب و تش��کل های سیاس��ی ک��وردی در 

کوردس��تان اش��اره کردیم، از دید این حزب که خود را در خدمت منافع ملی ملت 

ک��ورد می دانس��ت متامی گروه های دیگر مش��تی مرتجع بوده ک��ه به هیچ وجه 

مناینده ی جامعه ی کوردها نبودند، برخورد زننده ی رسمی و غیر رسمی پ.ک.ک 

با این احزاب هیچ مرز و محدوده ای نداشته و حتی کار به ترور اعضای کادرهای 

رهربی این سازمان ها هم کشید. تقریبا همه ی احزاب کوردستان شاملی در این راه 

قربانی دادند.همین اواخر)س��ال ( دو تن از اعضای حزب "سوسیالیست کوردستان 

ترکیه" در اروپا ترور شدند – این حزب از سازمان های نسبتا قدیمی و مورد احرتام 

س��ایر گروه ها می باش��د-. پ.ک.ک تقریبا هر حزبی را که در برابر او قد علم کند 

به شدت تنبیه و تصفیه می مناید، شدت و خشونت این سیاست تا حدی است که 

در مصاحبه با افراد مس��وول این گروه ها متوجه نوعی ترس و وحش��ت درونی در 

آنها می ش��ویم به گونه ای که بس��یاری از آنان یا حارض به افشاگری رصیح نیستند 

ی��ا در ص��ورت گفتگو از درج نام خ��ود در مصاحبه ها اجتناب م��ی ورزند. به هر 

حال در طول سه دهه پ.ک.ک متامی راه های عرض اندام و فعالیت سازنده را بر 
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روی این احزاب بست و جو تاریک و دیکتاتوری فاشیستی سازماندهی شده ای بر 

فضای سیاس��ی کوردس��تان تحمیل منود. پ.ک.ک در ابتدا با کمک های مالی میت 

ترکیه و بعدها به یمن کمک های بی پایان دوس��تان س��وری، ایرانی، عراقی و البته 

روس��ی خود توان تبلیغاتی و عملیاتی اش به آن اندازه وسعت یافت که بتواند این 

س��ازمان ها را از میدان به در کرده و هر جا الزم اس��ت آنان را با تهدید، ارعاب و 

حتی ترور س��اکت و یا حتی نابود مناید، برای اثبات این مس��اله نیاز به سند نیست 

چراکه تاریخ هرکدام از این احزاب س��ندی بر تعامل غیر مس��ووالنه ی پ.ک.ک با 

آنهاس��ت و اغلب کادرهای رهربی آنها هم اکنون در قید حیات بوده و می توانند 

شهادت بدهند.

اما نکته ی بس��یار مهم اش��اره به این حقیقت است که در حال حارض و هنوز 

هم پس از 33 سال تهدید، فشار، تبلیغ و ترور، این احزاب موجودیت خود را حفظ 

کرده و از قضا برخالف رقیب متامیت خواه خود روند صعودی به خود گرفته و هر 

روز بیش از پیش مورد احرتام و پذیرش جامعه ی کورد و محافل بین املللی قرار می 

گیرند. برای اطالع باید عرض کرد 6 حزب کوردس��تان ترکیه در اقدامی ملی تصمیم 

ب��ه تش��کیل کمیته ای و صدور بیانیه ای مش��رتک گرفته و ب��ه اتفاق به رشکت در 

انتخابات آتی ترکیه به صورت کاندیداهای مس��تقل رای دادند. )مورد توجه احزاب 

رشق کوردستان(

کودتای 1980 و عزیمت به سوریه

در 12 س��پتامرب 1980 در ترکیه و به رهربی ژنرال "کنان اورن" کودتایی راس��ت گرا 

اتفاق افتاد، این س��ومین کودتا در تاریخ جمهوری بود که رخ می داد –دو کودتای 

دیگر در س��ال های 1960 و  1971 رخ داده بود- طی این کودتا "س��لیامن دمیرل" 

از کار برکنار شده و شورای عالی نظامی تا سال1983 و بازگشت دمکراسی پارملانی 

کشور را اداره می کرد. اوجالن مدتی پیش از کودتا از آن مطلع می گردد )بر اساس 
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ش��هادت منبع الف( و پس از تش��کیل جلس��ه ی فوری بدون آنکه از اصل ماجرا 

آنها را مطلع س��ازد به س��وریه گریخت. این انتقال رسآغاز متامی حوادث عجیب و 

ش��گفت انگیزیست که طی 30 س��ال آینده رخ داد. شاید میت هرگز منی توانست 

تصور کند اینگونه پ.ک.ک از کنرتلش خارج و تبدیل به یک س��ازمان کامال مس��لح 

چریکی شده و شبکه های مافیایی و جوخه های ترور آن که آموزش اولیه ی خود 

را مدیون ارتباط اوجالن با اداره ی اطالعات و امنیت ترکیه بود بالی جان آنان طی 

س��ال های بعد می ش��ود! هرچند مرور تاریخ این حزب مملو از خدمات شایس��ته 

ای به جمهوری "کامل آتاتورک" اس��ت، در طول س��ال های آتی پ.ک.ک از "کورد" 

چهره ای خش��ن ، تروریس��ت و قاچاقچی مواد مخدر در س��طح جهان ارائه داد و 

در رسکوبی احزاب اصیل کوردهای ترکیه و البته س��وریه نقش دستگاه های امنیتی 

دشمن را به خوبی اجرا کرد.

1982 ایج��اد اتحاد ایران-س��وریه ، موض��وع پ.ک.ک و حزب الله )اتحاد 

شیعه ی علوی - جعفری(

در فاصله ی 80 تا 82 پ.ک.ک در قرارداد و توافقی که با دولت سوریه )و احتامال 

ش��وروی( بست توانس��ت امتیازات خاصی بدس��ت بیاورد ، حزب به کمک سوریه 

افراد خ��ود را به دره ی "بقاع" انتقال داده و آموزش نظامی-ایده ئولوژیک آنان را 

زیر مستشاران سوری و شوروی آغاز منود. اما نقطه عطف این تاریخ با 1982 پیوند 

عمیقی خورده است. در این سال اتحادی ناگسستنی بین سوریه و ایران ایجاد می 

ش��ود که در نهایت پ.ک.ک و حزب الله هم از آن به نحو شایس��ته ای منتفع می 

گردند.

اگرچه دولت بعث س��وریه ش��دیدا س��کوالر و ضد اسالم سیاس��ی می منایاند 

)رسکوب هزاران اس��الم گرای س��وری در اوائل 1970 و 1980 از سوی حافظ اسد را 

نباید فراموش کرد( اما منافع مش��رتک چند س��ویه، از ایران متحدی قابل اعتامد و 
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محکم برای این کش��ور می س��ازد، ارساییل و ایاالت متحده –دو دشمن مشرتک- و 

البته کوردها بهانه ی خوبی برای توافق این دو دولت است. لذا در این سال سوریه 

و ایران به توافقی تاریخی دست پیدا می کنند. در این میان پ.ک.ک و حزب الله 

نیز مش��مول این قرارداد ش��ده و از آن پس هر دو از حامیت های مالی بی نهایت 

ایران و حامیت های لجس��تیکی س��وریه بهره مند می گردند. س��وریه می خواهد 

با داش��نت پ.ک.ک در دس��تان خود در مذاکره با ترکیه بر رس منابع آبی و منطقه 

ی مورد اختالف با ترک ها )حتای-اس��کندرون( همیش��ه برگ برنده ای در جیبش 

موجود داش��ته باشد که از قضا به مدت 16 س��ال از این کارت نهایت بهره را علیه 

ترکی��ه برد. دلیل دیگر حامی��ت از پ.ک.ک نیز رسکوب جنبش ملی کوردهای غرب 

کوردس��تان )سوریه( توسط این حزب بود که در این مورد هم در طی این سال ها 

به متامی اهداف خود دس��ت یافت و پ.ک.ک به بهرتین ش��یوه ماموریت خود را 

انج��ام داد که جزیی��ات آن در رسفصل های بعدی ارایه خواهد ش��د. ایران هم از 

راه پ.ک.ک می توانست بر رقیب دیرینه اش –ترکیه- فشار وارد کرده و از سویی 

ترکیه را در اتحاد با آمریکا تحت فش��ار منفی قرار دهد و هم از حامیت ترکیه از 

ناسیونالیس��م "آذری" در ایران جلوگیری مناید و از قض��ا ایران هم در این مورد به 

یمن خدمات بی ش��ائبه ی پ.ک.ک موفق عمل منود، از سوی دیگر هامنند سوریه 

ایران هم می توانس��ت از این حزب مثال کوردی برای تضعیف س��ازمان های کورد 

ایرانی استفاده ی بهینه مناید ولی تا 1999 در این زمینه توفیق چندانی نداشت اما 

ازین تاریخ به بعد وجود و حضور پ.ک.ک رضبه ای اساسی بر پیکر جنبش کوردی 

در رشق کوردس��تان)ایران( وارد من��ود که با تولد "پژاک" این پروژه س��یر تصاعدی 

به خود گرفت. در این میان هم "حزب الله" به عنوان لبه ی شمش��یر مبارزه علیه 

ارساییل جبهه ی جنگ را از مرزهای س��وریه و ایران به جنوب لبنان انتقال داد. به 

تاکید می توان گفت این شوم ترین اتحاد تاریخ منطقه است، اتفاقی کامال سیاسی 

و حتی مذهبی که تاثیرات مخرب آن تا س��ال ها ب��ر پیکر خاورمیانه باقی خواهد 
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ماند. شاید کسی تا به حال به این نکته توجه نکرده است که این پروسه اتحادی 4 

جانبه – ایران، سوریه، حزب الله و پ.ک.ک- بین 4 نیروی اصلی "تشیع" در منطقه 

بوده اس��ت، دو ضلع آن ش��امل خانواده ی اسد و اوجالن علوی مذهب بوده و دو 

ضلع دیگر حکومت اس��المی ایران و حزب الله جعفری را در بر می گیرد. حکومت 

اس��دها ترجیح دادند با حکومت هم مذهب خود متحد شوند تا با همتایان و هم 

نژادی های عراقی س��نی مذهب خویش که ممکن بود هرآن از بعثی های س��نی 

س��وریه حامیت کند. به هرحال پس از این اتحاد پ.ک.ک به کمک ایران توانست 

کمپ های خود را به شامل کوردستان عراق انتقال داده و از متامی امکانات مالی، 

لجس��تیکی و معنوی ایران بهره مند گردد، تا جاییکه متامی مراکز درمانی ایران در 

اس��تان های غربی و ش��امل غرب و نیز فرودگاه های ای��ن منطقه به طور کامل و 

ش��بانه روزی در اختیار پ.ک.ک قرار گرفت. از آنطرف برادران س��وری هم متامی 

تس��هیالت الزم را در اختیار حزب الله قرار دادند در این س��ال 1500 تن از اعضای 

سپاه پاسداران از طریق سوریه وارد "بقاع" شدند تا به شورشیان حزب الله آموزش 

های نظامی دهند. اینگونه بود که حرکتی جدید با زیرس��اخت های فکری رادیکال 

و روش های خشن و تروریستی متولد شد که خاورمیانه را درنوردید. در این میان 

عراق هم مستقیم یا غیر مستقیم از این اتفاق منتفع گردیده و سد حائلی بین خود 

و ترکیه در مرزهای ش��املی اش ایجاد کرد ت��ا از هجوم احتاملی ترکیه در بحبوحه 

ی جن��گ با ایران علی��ه خود و ترصف مناطق مورد اخت��الف – موصل و کرکوک – 

جلوگی��ری من��وده و در ضمن هامنند دو دولت دیگر ش��اید بتواند از پ.ک.ک ضد 

احزاب کورد خود اس��تفاده مناید که البته به دالیل مختلف در آن سال ها موفقیت 

چندانی به دست نیاورد.

1984 و آغاز مبارزه مسلحانه

پ.ک.ک باالخره در 15 اوت 1984 و با حامیت های س��وریه، ایران و شوروی وارد 
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فاز مسلحانه علیه ترکیه شده و در "شمدین" با حمله به مواضع ترک ها یک رسباز 

ژاندارمری کش��ته و 7 رسباز ، 2 نیروی پلیس و 3 نفر از مردم عادی و غیر نظامی 

زخمی شدند. اینگونه جنگی رشوع شد که بر اساس آمار مختلف تا این تاریخ جان 

بیش��رت از 30000 نفر را از دو طرف گرفته است )این آمار گاهی تا 45000 نفر نیز 

اعالم ش��ده اس��ت(، این جنگ به ارتش ترکیه و ژنرال ه��ای انحصارطلب ترک این 

بهانه و فرصت را داد تا خاک کوردس��تان را به توبره بکشند، صدها روستا و شهرک 

کوردس��تان با خاک یکس��ان ش��د، هزاران نفر از مردم مظلوم ک��ورد وادار به کوچ 

اجباری از خانه و کاش��انه ی خود ش��ده و به مناطق شهری و دور از مرزها انتقال 

داده ش��دند. اغلب روس��تاییان مجبور شدند س��الح خیانت به دوش گرفته و علیه 

پ.ک.ک بجنگن��د، ک��ه البته پ.ک.ک هم در این میان نقش قاضی و مجری احکام 

را به بهرتین نحو ممکن اجرا کرده و صدها کورد بیس��واد روس��تایی را با بستگان و 

نزدیکانش��ان و به قول خود اعدام انقالبی منود. خش��ونت جنگ به حدی بوده که 

اکنون نیز بس��یاری از اهالی این مناطق از بازگو کردن آن هراس��انند. در آن ایام بر 

اساس متامی معیارهای موجود پ.ک.ک خشن ترین سازمان چریکی جهان به شامر 

می رفت. تصفیه ی خونین اهالی روستاها – انسان هایی که یا به زور یا به خاطر 

سیاست های تند پ.ک.ک نیروی دولت ترک شده بودند- تأثیرات روحی ، روانی و 

فکری مخرب شدیدی بر آنها گذاشت که دست کم رویگردانی بسیاری از تفکر ملی 

کوردی و فکر کوردستانی کم ترین نتیجه ی آن بود )داستان رفیق شمزین و تسلیم 

ش��دن وی به ارتش ترک س��ندی محکم از سیاست ها و رفتارهای غیر مسووالنه ی 

این حزب در این س��ال هاست(. مبب گذاری، حمله به هدف های توریستی بویژه 

در اس��تانبول و آنکارا و گاهی در خود کوردس��تان، گروگان گرفنت انس��ان ها حتی 

ش��امل توریس��ت های خارجی و س��یل عظیم اعدام های مثال انقالبی سیامی متام 

خش��ونت این دوره از تاریخ پ.ک.ک می باشد، اگرچه بنا بر گفته های تعدادی از 

فرماندهان س��ابق پ.ک.ک )یکی از منابع( ش��یوه ی جنگی این حزب بویژه پیش 
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از 1993 و با توجه به سیاس��ت "زمین س��وخته ی " ارتش ترک چندان دس��تاوردی 

در بعد نظامی نداش��ته و تلفات سنگینی بر چریک ها وارد می شد. برای مثال در 

عملیات"رسحد" زمستان 1993 حدود 250 نفر شهید شدند و عملیات"روباروک" در 

منطقه ی ش��مزینان حدود 100 نفر دیگر به شهادت رسیدند. قابل توجه مسووالن 

ای��ن پرونده که برای برنامه ریزی احتاملی در آینده این س��بک از عملیات نظامی 

پ.ک.ک مورد توجه قرار گیرد. 

ظاهرا متد جنگ روس��ی در کوردس��تان جوابگو نبوده و "زمین سوخته" متامی 

نقش��ه ها را برآب منود، واقعیت این اس��ت که پ.ک.ک هرگز نتوانست بخشی از 

خاک کوردس��تان را تحت تس��لط خود بگیرد و احتامال از لحاظ اسرتاتژی جنگ این 

مه��م تری��ن نقطه ضعف حزب بود. ام��ا با متام این گفته ها منی ت��وان از تأثیرات 

مثبت این جنگ خونین به آسانی گذشت چراکه بیداری ملی در میان جوانان شهر 

نش��ین که اغلب از خود جنگ دور بودن��د و رصفا تبلیغات ارتش و دولت ترکیه را 

علیه پ.ک.ک مشاهده کرده و به آن نیز چندان اعتامد نداشتند مرهون این حضور 

گسرتده و کم نظیر نظامی در خاک کوردستان بود )مورد توجه احزاب ما(. 

آتش بس 1993 و شکسنت آن از سوی اوجالن!

در اواخر 1991 رییس جمهور فقید ترکیه "تورگوت اوزال" رسام اعالم منود که امکان 

مذاکره با پ.ک.ک وجود داش��ته و با صحه گذاشنت بر وجود کوردها در جغرافیای 

ترکیه راه حل مس��اله را در رشایط کنونی ایجاد نوعی فدراسیون ، آزادی و تدریس 

زبان کردی و ایجاد ش��بکه ه��ای تلویزیونی کوردی زبان اع��الم منود، پ.ک.ک در 

واکنش به این اظهارات در 20 مارس 1993 آتش بس اعالم منود، در ضمن پ.ک.ک 

در موقعیت ضعف ش��دیدی ناشی از تلفات س��نگین در سال های اخیر بویژه در 

نتیجه ی عملیات "س��اندویچ" در س��ال 1992 ، فروپاشی شوروی و رشایط ناپایدار 

سیاس��ی در روس��یه و نیز سیاست اروپا و آمریکا در قبال این حزب قرار داشت لذا 
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تن به این آتش بس یکجانبه داد. اما با درگذشت " تورگوت اوزال " )که البته کامال 

مشکوک بود( در هفدهم آوریل 1993 و با اعالم مواضع قبلی دولت و البته ارتش 

ترکی��ه در قبال کوردها و شس��کت متامی تالش ها رسان پ.ک.ک طی یک عملیات 

غافل گیری در تاریخ 24 می هامن سال آتش بس را لغو منودند. اما ذکر چند نکته 

در این مورد بس��یار حائز اهمیت بوده و در ش��ناخت سیاست ها و ساختار فکری 

رهربان آن راهگشاست، اوال طی این عملیات که در بزرگراه آالزیغ-بینگول رخ داد 

33 رسباز غیر مسلح که برای دیدن اقوام خود در سفر و مرخصی به رس می بردند 

و 5 نفر ش��هروند غیر نظامی کش��ته شدند )البته اعدام شدند!( ثانیا در یک منایش 

عجیب صبح روز بعد "اوجالن" مس��وولیت این حمله ی غیر انس��انی را نپذیرفت 

ولی هامن روز حوالی 9 شب )شاید کمی زمان دقیق نباشد( وی بار دیگر رسام آن 

را بعهده گرفت و گفت:"این پیامی از جانب ما برای حکام ترکیه بود". وی در سال 

1999 و پس از دس��تگیری در دادگاه و با توجه به حساسیت این واقعه مسوولیت 

آن را به گردن رفیق"ش��مزین" ی انداخت که خود را به ارتش ترکیه تس��لیم منوده 

بود. در تحلیل و بررس��ی دالیل منایش عجیب اوجالن در این تاریخ حرف و حدث 

بسیار است اما طبق اظهارات منبع "ب" و بسیاری از آنانی که به گونه با پ.ک.ک 

در ارتباط بوده اند شکس��نت آتش بس تحت فش��ار "ارباب��ان" و حامیان این حزب 

صورت گرفته که پس از اظهارات اولیه ی رهرب سازمان بار دیگر بر وی فشار آورده 

تا با قبول مس��وولیت این رخداد غیر اخالقی موجبات رشوع دوباره ی جنگ همه 

جانب��ه را فراهم منایند!! که البته ب��ا وجود واقعیت های منطقه ای و حضور طرف 

های متععد منتفع از بحران کوردس��تان شاملی تأیید این مساله زیاده روی نیست. 

ب��ه هر حال ارتش ترکیه به تالفی این واقعه به مواضع پ.ک.ک حمله کرده و طی 

نربدی سنگین در ماه های می و جون مجموعا 92 نظامی ترک، 203 پارتیزان و 29 

شهروند غیر نظامی جان باختند.

ب��ه هر حال ای��ن واقعه را می توان نقطه عطف��ی در تاریخ پ.ک.ک نامید که 
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این حزب هرگز نتوانست از طبعات آن فاصله بگیرد و از آن به بعد سیل انتقادات 

اروپایی ها و مجامع بین املللی از این گروه سیر صعودی گرفته و روز به روز آنان 

را در منگنه ی بیش��رتی گذاش��ت. )پ.ک.ک تا این تاریخ 8 بار آتش بس یکجانبه 

اعالم منوده است(

1998 ، فشار ترکیه بر سوریه و اخراج اوجالن

مابین 1993 تا 1998 جنگ همچنان به قوت خود باقیست و اتفاق خاصی روی منی 

دهد، بجز اینکه در دوتاریخ 14 دس��امرب 1995 و دوم سپتامرب 1998 پ.ک.ک آتش 

بس یکجانبه اعالم منوده و هر بار بعد از مدتی آن را به دالیلی باطل اعالم می مناید.

در اواس��ط 1998 ترک ها زمانی که "مسعود یلامز" نخست وزیر بود به سوریه 

فشار آوردند که اوجالن را تحویل دهد، در بدو امر سوری ها گامن منی کردند خطر 

جدیست اما پس از اینکه ارتش ترک در مرزها صف آرایی منود و ارتش سوریه را به 

حمله ی نظامی تهدید منود "حافظ اسد" یار غار اوجالن تسلیم شد و از وی خواست 

خ��اک این کش��ور را ترک مناید ام��ا او را به ترکیه تحوی ن��داد و بدین گونه اوجالن 

در تاریخ....مجبور به ترک س��وریه و رفنت به "روس��یه" ش��د، وی از آنج��ا به ایتالیا 

س��پس به یونان و در نهایت به نایروبی "کنیا" و س��فارت یونان در این ش��هر رفت 

که طی ماجرای غم انگیزی با خیانت دولت یونان این دوس��ت دیرین پ.ک.ک در 

فرودگاه دس��تگیر )رسقت سیاسی( و روانه ی ترکیه شد. پ.ک.ک و شاید خاورمیانه 

وارد مرحله ی جدیدی از تاریخ سیاس��ی خود ش��ده و سیاست و عملکرد این حزب 

و دوس��تانش تغییری اس��ای یافت. در ای��ن میان کوردهای رشق کوردس��تان)ایران( 

صدمات جربان ناپذیری از این ماجرا گریبان گیرشان شد که به آن خواهیم پرداخت.

فوریه ی 1999 و دستگیری اوجالن و نقش یونان

در 15 فوریه باالخره اوجالن در فرودگاه نایروبی توس��ط ماموران "میت" دس��تگیر 
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و ربوده ش��د. وی رسیعا تاکتیک و نظرات 20 ساله ی خود را تغییر داده و از عدم 

"تجزیه طلب بودن" خود سخن گفت. عالوه بر ترس ذاتی خاصی که از خصوصیات 

روانشناختی وی است ظاهرا حامیان او به زنده ی او بیش از مرده اش نیاز داشتند. 

بی ش��ک مرگ وی می توانس��ت خاورمیانه را به واس��طه ی فضای احساسی ایجاد 

ش��ده از حالت ت��وازن قوا خارج منوده و فداییان و ح��زب وی را که هزاران نیروی 

چریکی خش��ن آماده در اختیار داش��ت وادار به واکنش های غیر هدفمند کوری 

مناید که از "تل آویو" تا آنکارا و همه ی پایتخت های اروپایی را هدف قرار می داد. 

اگرچه دولت "بلنت اجویت" چپ گرا ظاهرا به واسطه ی نزدیکی به اروپا و تطبیق 

قوانین جزایی این کش��ور با اس��تانداردهای اروپایی حکم اعدام وی را به حبس ابد 

تغیی��ر داد اما تحلیل های مختلف و نگاهی به تاریخ این حزب و بازیگران موجود 

در صحنه نش��ان دهنده ی این واقعیت اس��ت که زنده ماندن وی خواست مشرتک 

چندین طرف درگیر مختلف بود که هر کدام از یک دیدگاه خاص به این ماجرا می 

نگریس��ت. وجود وی در زندان و در رشایط تح��ت کنرتل به ترکیه و حامیانش این 

ام��کان را می داد که از طریق او بتوانند تا حدی پ.ک.ک را کنرتل منایند حتی اگر 

این به معنای توقف قطعی جنگ نباش��د –که البته با توجه به اقتدار ارتش ترک و 

حامیان جنگ توقف درگیری ها خواس��ت اصلی این جناح نبود- برای ایرانی ها و 

س��وری ها هم اوجالن دربند اما زنده فرصتی بود ت��ا بتوانند به اهداف خود برای 

فش��ار بر ترکیه و البته بر کوردهای خود نهایت اس��تفاده را بربند که حوادث آتی 

کامال بر وفق مراد آنها بود. روس��یه نیز از پیچیده تر شدن اوضاع سیاسی و امنیتی 

منطقه به شدت هراسان بود و هامنند گذشته خواهان یک خاورمیانه ی نه آرام و 

ن��ه طوفانی بود تا بتواند هر وقت اراده مناید با ابزار پ.ک.ک سیاس��ت های خود 

را بوی��ژه در قفقاز عملی منای��د. از این تاریخ به بعد بتدریج ماهیت ایده ئولوژی 

مارکسیستی حزب کم رنگ تر شده و بر اساس تئوری های فزاینده ی اوجالن شعار 

اس��تقالل دچار تغییر ش��ده و تا حد "اتونومی فرهنگی" و این اواخر "کنفدرالیسم 
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دمکراتی��ک" ن��زول یافت. حزب دچار دو دس��تگی های جالبی ش��د که قبال هرگز 

دیده نش��ده بود ) جناح اصالح طلب "عثامن اوج��الن" و جناح محافظه کار "مراد 

کارای��الن"(، اما در نهایت با حامیت اوجالن از "جمیل بایک" و "مراد کارایالن" پس 

از 2004 این س��ازمان باز به حالت یک دس��ت اما خش��ن تر ، دیکتاتورتر و البته 

مافیایی تر بازگشت. هر چند به وضوح از نقش رهربی و مدیریتی اوجالن به شدت 

کاسته شد اما به دلیل شخصیت کاریزماتیک وی در میان هوادارانش و نقش او در 

جذب نیرو همچنان از او به عنوان "رهرب ملی" نام برده می ش��ود هرچند واقعیت 

چیز دیگریست.

در اینکه یونان نقش��ی اساس��ی در دس��تگیری وی ایفا منود شکی نیست، این 

کش��ور از پذیرفنت یار دیرینه ی خود پ��س از خروج از ایتالیا طفره رفت و اوجالن 

مجبور ش��د در یک حرکت عجیب – و مرموز- به کنیا رفته و به س��فارت یونان در 

نایروبی پناهنده ش��ود. اما بر اساس اسناد موجود پس از چند روز مقامات یونانی 

کارگزاران خود در سفارت را وادار می کنند که وی را از سفارت اخراج منایند – غم 

انگی��ز اینکه به زور متوصل می ش��وند- و بدینگونه اوج��الن بی دفاع مانده و در 

فرودگاه دس��تگیر می ش��ود. سال ها یونان از پ.ک.ک اس��تفاده ی ابزاری منود تا 

رضبات مهلکی بر ترکیه این دشمن قوی خود وارد مناید و در طول 20 سال صدها 

چریک پ.ک.ک در یونان و بخش یونانی قربس آموزش دیده و بخش عمده ای از 

ایاب و ذهاب اعضا از طریق این کشور انجام می شد، اما در 1998 با گفتگوهای 

3 جانبه بین ترکیه، یونان و آمریکا از ش��دت تن��ش موجود در روابط آنها به طرز 

چش��مگیری کاسته ش��د و بدین گونه پس از سال ها یونانی ها تا حدی به اهداف 

خود دست یافته و از خطر جنگی گسرتده با ترک ها نجات یافتند – به یمن وجود 

پ.ک.ک و مبارزان کرد- و باز طبق رس��م مرس��وم تاریخ بار دیگر کوردها قربانی 

ش��ده و نقش ایجاد توازن قوا را به بهرتین ش��کل ممکن آنهم در خاک اروپا ایفا 

منودند.
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 بازگشت فرزند میت به آغوش میهن و تغییر مواضع

فیلم دس��تگیری و اس��رتداد اوجالن به ترکیه موجود است نگاهی به این فیلم چند 

دقیقه ای حاوی مطالب جالبیس��ت که با توجه به گذش��ته ی وی نکات مهمی به 

دست می آید. در هواپیام هنگامی که چشم بند وی برداشته می شود مامور ارشد 

میت به او و به ترکی می گوید: "عبدلله اوجالن" به مملکت خوش آمدی" در واقع 

به او خیر مقدم می گوید ، باید گفت در زبان ترکی این جمله از لحاظ روانشناسی 

رفتاری و کالمی با زبان فارس��ی و کوردی تفاوت ماهوی دارد و بیش��رت برای کسی 

ادا می ش��ود که پیش��رت ارتباط تنگاتنگی با مبدا داش��ته اس��ت، وی در جواب و با 

حالت��ی زار – بعدها هزاران ش��اید هم میلیون ها نفر با دی��دن این فیلم برای وی 

گریس��تند!- می گوید من هر کاری کردم برای استقرار صلح و دوستی و برای ملت 

ت��رک بود! گویا قرار بود با 30000 کش��ته ما به مل��ت ترک صلح را هدیه کنیم. اما 

درست بود اوجالن وظیفه ی اصلی خود را با حامیت سوریه و ایران فراموش کرده 

ب��ود وگرنه قرار بود مش��کل کمونیس��م و کورد را یکجا حل منای��د. عضویت او در 

کمیته ی ضد کمونیس��م و دوس��تی عمیقش با "پیلوت"، روابطش با "کثیره یلدرم" 

و پدرش "رسهنگ یلدرم" عضو ارش��د میت و بعدها س��خنان خود وی همه و همه 

مدارکی غیر قابل انکارند که پ.ک.ک هرگز نتوانست از زیر سنگینی بار آنها شانه 

خال��ی کرده و فقط ب��ه توجیه آنها پرداخت. اوجالن در ج��واب این اتهامات و در 

طول متامی این س��ال ها طبق روالی همیش��گی با نابغه خواندن و زرنگ دانس��نت 

خود تالش کرد این واقعیت ها را تحریف کند. به هر حال اوجالن در هامن هواپیام 

ارادت خ��ود را ب��ه ملت ترک و "ک��ام آتاتورک" کرد کش نش��ان داد، وی در متامی 

جلس��ات دادگاه خود را از اتهام تجزیه به معنای کالس��یک آن مربا دانس��ت و به 

وضوح اعالم کرد وی برای اعتالی ملت عظیم ترک قدم برداش��ته اس��ت و اینکه در 

این میان کمرت نامی از کورد در دادگاه برده می شود یکی از نکات غم انگیز تاریخ 

است. وی مسوولیت کشتار 1993 را متوجه یکی از فرماندهان نظامی خود )رفیق 
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شمزین( ساخته و نقش خود را در این فاجعه انکار منود.

 ازین به بعد ما شاهد تحوالت عجیب فکری و روانشناختی در شخصیت اوجالن 

بوده و نوعی پریشانی رفتاری و روحی را در وی مشاهده می مناییم. وی در طول 

س��ال های زندان بارها تاکتیک ها و ش��عارها و اسرتاتژی پ.ک.ک را تغییر داد، اما 

س��وال اساسی این اس��ت واقعا رهربی که 12 س��ال در زندان انفرادی بوده و هیچ 

ارشاف��ی بر ابعاد پراگامتیکی اوض��اع کنونی جهان و منطقه ندارد چگونه می تواند 

س��ازمان بزرگی مثل پ.ک.ک را مدیریت من��وده و یا چرا و چگونه این حزب تزها، 

دکرتین ها و رهنمون های فلسفی و ملی جناب رییس را بدون هیچ چون و چرایی 

پذیرفت��ه و اعالم و اجرا می منایند؟!! آیا رهربان فعلی هرگز از خود منی پرس��ند که 

چگونه و چرا از شعار پرطمطراق "استقالل کوردستان بزرگ" به اتونومی فرهنگی و 

حاال مفهوم کنفدرالیسم اجتامعی نزول منودند؟ البته اعضا هرگز حق سوال و شک 

و تردید ندارند، پس همیش��ه بسیاری از حقایق در پرده ای از ابهام باقی می ماند. 

اینکه برای تحلیل واقعیت ها و رسیدن به این نتایج مدارک کمی در اختیار بوده و 

تنها راه ممکن تحلیل زندگی شخصی و گفته ها ی خود اوجالن و عملکرد پ.ک.ک 

در این سال ها است منی تواند از صحت یا درستی این اتهامات بکاهد. اینکه دقیقا 

پس از دس��تگیری رییس شعار استقالل به دس��ت فراموشی سپرده می شود، اینکه 

رییس از بزرگی ملت ترک و پدر بزرگوار آنها داد سخن رس می دهد ) وی در مورد 

آتاتورک و در دوران زندان می گوید وی بزرگ ترین سمبول اتحاد ترک و کورد بوده 

و بارها از ش��یخ س��عید و شیخ رضا انتقادات ش��دید الحنی گرفت و آنان را مرتجع 

دانست(، اینکه هر دو سه سال یک بار شعار اسرتاتژیک سازمان تغییر فاحشی می 

مناید که هیچ انطباقی با واقعیت های امروز منطقه ندارد، اینکه ش��عبات جدیدی 

از پ.ک.ک در بخش های دیگر تحت سلطه ی کوردستان تاسیس می گردد ، اینکه 

با وجود قبول اتونومی محدود و مضحک فرهنگی از س��وی اوجالنی که در زندان 

در ستایش ملت ترک از همه سبقت گرفته باز جنگ ادامه پیدا می کند و پ.ک.ک 
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از ادام��ه ی جن��گ و ترور اجتناب منی کند، اینکه ترور مخالفان و کادرهای س��ایر 

احزاب ش��دت می یابد و اینکه رسان جنبش بر اس��اس اس��ناد دستگاه های امنیتی 

و اطالعات��ی اروپایی و آمریکایی کارتل ها ی ب��زرگ قاچاق مواد مخدر راه اندازی 

می کنند هم واقعیت های انکارناپذیر و واضح هس��تند هم انسان را دچار تردیدی 

اساس��ی در مورد ماهیت واقعی این حزب می کنند. وجود پ.ک.ک بیشرتین سود 

را در ترکی��ه ب��رای ژنرال هایی دارد که س��ال ها دارای بیش��رتین قدرت و نفوذ در 

س��اختار اجرایی این کش��ور بوده اند. نباید انکار کرد بر اساس منطق مدیریت که 

هامنا سیاس��ت هرن ممکن است هر نوع تغییر مثبتی در قانون اساسی ترکیه برای 

آینده ی مساله ی "کورد" راهگشا و مفید است و تغییرات اخیر در رفراندوم اخیر 

حداقل می تواند دس��ت ارتش را از اعامل نفوذ در س��اختار قدرت کوتاه مناید اما 

در جه��ت گیری عجیبی پ.ک.ک رفراندوم را تحری��م می مناید، فراموش نباید کرد 

رشایط سیاس��ی و نظام سیاس��ی ترکیه با ایران اسالمی بسیار متفاوت بوده و زمینه 

برای فعالیت سیاسی بسیار بسیار بیشرت از ایران فراهم است. 

2003 و رویکرد جدید پ.ک.ک در مورد آمریکا

حمله ی ناباورانه ی ایاالت متحده به عراق در 21 مارس 2003 و رسنگونی "صدام 

حس��ین" خاورمیانه را وارد ف��از جدیدی منود، طرح خاورمیانه ی بزرگ )نقش��ه ی 

راه خاورمیان��ه ی جدید( بیم ها وامیدهای زیادی ب��رای گروه ها و حکومت های 

منطق��ه به ارمغ��ان آورد، "کورد"ها هم بالطبع و به عن��وان ملتی بزرگ و خواهان 

تغییرات س��اختاری و عمیق در ش��کل س��اخت قدرت و جغرافیای سیاسی منطقه 

ب��ا نگران��ی و البته امیدی وافر ک��ه گاه تا حد توهم و رویا پی��ش می رفت به این 

تغییرات چش��م دوخته بود و دوخته است. در این میان پ.ک.ک به مثابه ی یکی 

از بزرگ ترین گروه های سیاس��ی چریکی و مس��لح خوانش های خاص خود را از 

این تحوالت داش��ته و دارد. اوجالن در نرمش��ی مثال زدنی در آن سال ها چهره ی 
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لیربال تری به خود و حزبش بخش��ید ش��اید بتواند با ایاالت متحده رابطه ای ایجاد 

مناید.امتناع ترکیه از صدور مجوز برای اس��تفاده از آس��امن این کش��ور برای حمله 

به عراق و به قدرت رس��یدن دولت اس��الم گرای اردوغان ظاهرا تنش ها و رشایطی 

ایجاد منود که در این میان پ.ک.ک می توانست با طرف غربی به توافقاتی دست 

یافته و از تحوالت منطقه منتفع گردد. آنچه از گفته های ش��اهدان و منابع مطلع 

و نیز ش��ایعات موجود )که البته منطقی هم هستند( برمی آید مذاکراتی نیز میان 

آمریکا و پ.ک.ک صورت پذیرفت. واقعیت این اس��ت با توجه به پیچیدگی مساله 

ی پ.ک.ک و حضور عوامل ذینفع مختلف در منطقه ، تحلیل این موضوع و نتیجه 

گیری مورد اطمینان نیازمند توجه به همه یا بخش بزرگی از این فاکتورها است.

م��ی توان تصور کرد ایاالت متح��ده به چند دلیل در آن زمان خواس��تار ایجاد 

رابطه با پ.ک.ک بوده است. یک اینکه با ایجاد تنش در روابط این کشور با ترکیه 

این حزب می توانس��ت به عنوان اهرم فش��اری بر ترک ها در دس��ت آمریکا عمل 

مناید، ایاالت متحده می توانس��ت با علم منودن لولو ای به نام "پ.ک.ک" دولت و 

جامعه ی ترک را دچار وحش��ت و هراسی س��خت مناید، واقعیت این است که در 

صورت حامیت غرب از پ.ک.ک دولت ترکیه دچار بحرانی ش��دید و جربان ناپذیر 

می ش��د. دوم اینکه با توجه به اوضاع پیچیده ی امنیتی ایجاد ش��ده در منطقه به 

هیچ وجه آمریکا متایلی به دردرسهای بیش��رت آنهم از نوع امنیتی نداش��ت لذا در 

صورت توافق با پ.ک.ک می توانست از طرفی این سازمان را کنرتل مناید و از سوی 

دیگ��ر در صورت لزوم از توان نظامی آن برای رضبه زدن بر القاعده و س��ایر گروه 

های تروریس��تی اس��تفاده مناید. در این میان پ.ک.ک هم به منافع زیادی دست 

می یازید، اول اینکه به حضور و وجود خود در شامل عراق مرشوعیت خاصی می 

بخش��ید، دوم اینکه می توانست از کمک های مادی و معنوی ایاالت متحده بهره 

مند شود، سوم قدرت چانه زنی اش در برابر ترک ها افزایش می یافت و احتامال و 

بدون دردرس می توانست به عنوان تنها نیروی موثر و طرف مذاکره با آنکارا عمل 
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مناید، چهارم از همکاری های اطالعاتی میان آنکارا، تل آویو و واش��نگنت علیه خود 

جلوگیری مناید، پنجم دیگر نیازمند حامیت های ایران و روس��یه نباشد بویژه ایران 

که پس از حوادث 11 س��پتامرب با احتیاط بیش��رتی با مسله ی پ.ک.ک برخورد می 

کرد )احتامال منافع دیگری را هم ش��امل می ش��د( لذا تصور اینکه میان این حزب 

و ایاالت متحده مذاکرات یا حتی همکاری هایی هم صورت گرفته باش��د ش��گفت 

نیست. 

اما س��یر حوادث اینگونه پیش نرفت و می توان گفت نباید پیش می رفت چرا 

ک��ه در مورد آمریکا اوال نباید فراموش منود که ترکیه بزرگرتین متحد غرب در طول 

70 س��ال جنگ رسد ب��ود، وفاداری ترک ها به بلوک غرب مثال زدنی اس��ت. ترکیه 

بزرگرتین ارتش پیاده نظام ناتو در اروپا را داراس��ت و عالوه بر اینکه 70 س��ال متام 

در خ��ط مقدم مبارزه علیه کمونیس��م فداکاری منوده ب��ود ناتو در ماموریت های 

مختل��ف می تواند روی ارتش ترکیه حس��اب مناید، دوم اینکه اگرچه در این س��ال 

ها جریان اس��الم گرای حزب "عدالت و توس��عه" بر رس کار آمده و تغییراتی –البته 

جزیی- در سیاس��ت های خارجه ی ترکیه ایجاد شده بود اما بی شک بین این نوع 

اسالم و سایر خوانش های رادیکال منطقه از مذهب از جمله قرائت شیعی ایرانی 

تف��اوت های زیادی وجود دارد و از قضا آمریکا می توانس��ت از این نس��خه برای 

کنرتل رادیکالیس��م اسالمی استفاده مناید که البته اتفاقات آینده ای نه چندان دور 

این نظریه را اثبات کرد که اس��الم گرایی ترکی مدرن اختالفات فاحشی با جریاناتی 

مثل "اخوان" و "القاعده" و "والیت فقیه" دارد، و جالب اینکه این جریان بیشرتین 

نقش را از 1923 تا کنون در کاهش نقش ارتش در حکومت ایفا منوده اس��ت، لذا 

در نتیجه گیری نهایی آمریکایی ها به این فرجام رسیدند منافع بیشرت همچنان در 

گرو حامیت از رشیک قدیمی اس��ت هرچند یانکی ها هرگز و به طور کامل کارت 

پ.ک.ک را از دس��ت نداده و همیش��ه نوعی از امید برای مذاکره و اتفاق با این 

حزب موجود بوده اس��ت! از س��وی دیگر وجهه ی بد پ.ک.ک و عدم پذیرش آن 
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از س��وی دول اروپایی و گدشته ی تروریس��تی آن و بعد ها گزارشات سازمان های 

اطالعاتی اروپا مبنی بر دخالت س��ازمان در ترافیک وس��یع مواد مخدر در س��طح 

منطقه و اروپا دست آمریکایی ها را بست و عمال احتامل برقراری هر نوع ارتباط 

آشکاری از بین رفت. 

در این میان ایران و روسیه نیز بیکار نبودند، واقعیت این است هرگونه اتحادی 

میان آمریکا و پ.ک.ک ابدا به نفع ایران و روسیه نیست لذا این دو کشور که نفوذ 

ش��دیدی در این سازمان دارند دست بکار ش��دند و در نهایت جناح ضد آمریکایی 

)اف��رادی مثل کارایالن و کالکان( را به عدم ایجاد اتحادی راهربدی با ایاالت متحده 

راضی منودند هر چند احتامال پ.ک.ک در ازای س��کوت ضمنی این کشور در برابر 

حض��ورش در کوه های "قندیل" آنها را در مبارزه علیه القاعده کمک منود )یکی از 

فرماندهان س��ابق پژاک ش��هادت می دهد که برای انتقال نیروهای خود به داخل 

ایران از خودروهای های ارتش آمریکا اس��تفاده می منودند و اسناد ویکی لیکس(. 

البت��ه م��ی توان گف��ت این همکاری ه��ا از اواخر 2005 و ب��ا رشوع فعالیت های 

گس��رتده ی پژاک در ایران رشوع شده باش��د. واقعیت این است با تصفیه ی جناح 

اصالح طلب به ریاست "عثامن اوجالن" و "نظام الدین تاش" امکان مسامحه با ترک 

ها و ایجاد تحول و اصالح در س��اختار پ.ک.ک و برقراری ارتباط با آمریکا منتفی 

ش��د. از سوی دیگر نباید فراموش کرد با توجه به ماهیت وجودی ، تاریخی و ایده 

ئولوژیک و ساختاری و نیز وابستگی شدید پ.ک.ک به وجود دولت ها ی ویژه ای 

)قطعا ایران( و حفظ وضع موجود برقراری ارتباط با هر نوع گروه حامی تغییرات 

بنیادی مثال آمریکا یا بعضی از احزاب کوردی ابدا امکان ندارد. واقعیت این اس��ت 

که وجود بحران در منطقه به مثابه ی ادامه ی حیات و قدرت پ.ک.ک با ساختار 

کنونی و مافیایی آن است و تا زمانی که این ساختار و این ایده بر این حزب حاکم 

باش��د امکان برقراری هیچگونه رابطه ی تعریف ش��ده ای با هیچ نیروی متجددی 

در منطقه وجود ندارد.
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)PJAK-PÇDK-PYD(تشکیل احزاب جدید در سایر بخش ها، اهداف

پ.ک.ک از اواس��ط 2003 به تدریج رشوع به تاس��یس احزابی در س��ه بخش دیگر 

تحت س��لطه ی کوردستان منود، حزب برای کوردستان سوریه گروه "PYD" یعنی " 

حزب اتحادیه ی دمکراتیک" ، برای جنوب ، کوردستان عراق "PÇDK" یعنی " حزب 

راه حل دمکراتیک کوردستان" و برای رشق ، کوردستان ایران " PJAK" یعنی " حزب 

حیات آزاد کوردس��تان" را راه اندازی منود. دالیل مختلفی برای این کار وجود دارد 

اما اولین عامل به تغییر شعار این سازمان از استقالل 4 بخش تحت سلطه و تشکیل 

دولت مس��تقل "کوردس��تان بزرگ" ارتباط داش��ت، بدین گونه اساسا توجیه زیادی 

برای در اختیار داش��نت و نگه داش��نت صدها پارتیزان از سایر بخش های کوردستان 

وجود نداشت ، هرچند آموزش های ایده ئولوژیک به نحوی بود که هرنوع قوه ی 

تفکر و انتقادی را از اعضا س��لب می کرد اما به هرحال س��ازمان با انتقادات جدی 

در این زمینه روبرو بود. از س��وی دیگر از راه تاس��یس این ش��عبات مثال مس��تقل 

نفوذ خود را در مناطق س��ه گانه ی دیگر کوردس��تان گسرتش داده و ضامنتی برای 

بقای خود به دس��ت آورد. برای مثال در جنوب کوردس��تان با ایجاد "PÇDK" به 

عنوان حزبی قانونی براحتی قادر بود هم در امور سیاسی کوردستان عراق مداخله 

منای��د هم از طریق این س��ازمان راه را ب��ر اقدامات نظامی و ی��ا دیپلامتیک علیه 

خ��ود مامنعت به عم��ل آورد ، اگرچه به نظر می رس��د پ.ک.ک در تحلیل اوضاع 

این منطقه دچار اش��تباه و توهم بس��یاری ش��ده بود، حزب نتوانسته بود تسلط و 

نف��وذ اح��زاب س��نتی PDK”" و "PUK"   را بر جامعه ی کورده��ای این ناحیه را 

درک مناید لذا به شدت رسخورده شده و تالش هایش برای نفوذ و ایجاد بحران در 

کوردستان)عراق( کامال با شکس��ت مواجه شد. رشایط در کوردستان سوریه اندکی 

متفاوت بود و "PYD" توانس��ت موفقیت هایی به دس��ت آورد، اما باید توجه کرد 

که رشایط سیاس��ی و جغرافیایی و در نتیجه مبارزاتی کوردستان سوریه هیچ گونه 

ش��باهتی به س��ایر بخش ها ندارد. اوال به دلیل مسطح بودن این منطقه اساسا در 
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طول سال های گذشته امکان مبارزه ی مسلحانه به شکلی که در سه قسمت دیگر 

ممکن بوده وجود نداش��ته و به دالیل مختلف دیگر نیز –شاید وسعت و جمعیت 

ک��م و دور بودن از قلب رسزمین مادر و وجود منازعه ی اعراب و ارساییل- احزاب 

کوردی همواره متوس��ل به مبارزه ی سیاسی شده و اغلب خواسته ی آنان رصفا به 

حد خودگردانی )حکم ذاتی( محدود بوده است. با توجه به این واقعیت ها و این 

که سیاس��ت های پ.ک.ک در کوردستان سوریه چیزی به غیر از رسوایی و خیانت 

نبوده –در رسفصل مربوطه توضیح داده خواهد ش��د- "PYD" نتوانس��ت تحوالت 

زی��ادی ب��ه وجود آورد. اما رشایط در رشق کوردس��تان متفاوت ب��ود، پ.ک.ک در 

کوردس��تان ایران و با تاسیس " PJAK" رسمنش��ا خوش خدمتی های کم نظیری به 

حکومت ایران شد و از این راه رضبات مهلکی بر پیکره ی جنبش ملی ما وارد منود 

که از قضا انگیزه ی اصلی انجام این تحقیق نیز همین تاثیرات و روش های مقابله 

با این بالی جانکاه می باشد که در ادامه به این موارد خواهیم پرداخت.

AKP و سیاست جدید ترکیه

ح��زب "عدالت و توس��عه" به رهربی "رجب طیب اردوغ��ان" که پا جای پای حزب 

"رفاه" "نجم الدین اربکان" گذاش��ته بود تجربه ی س��لف خ��ود را بخوبی پیش رو 

داش��ت، اردوغان به خوبی واقف بود در نظام ش��دیدا سکوالر ترکیه آنهم با اقتدار 

مث��ال زدنی ارتش منی تواند هامنند اربکان رادی��کال عمل مناید در عین حال برای 

کس��ب آرا بویژه در کوردستان باید تا حد نرمالی پایبندی شخصی خود و کادرهای 

حزبش را به شعائر اسالمی نشان دهد و حقیقتا در این کار بسیار موفق عمل منود. 

اردوغان برخالف بس��یاری از همتایان خود در خاورمیانه در ایجاد تعادل در فضای 

ملتهب سیاس��ی کشورش رسبلند از کار درآمد. در حوزه ی اقتصاد حزب خیلی زود 

توانس��ت تحوالت عمیقی ایجاد و ارزش لیره ی ترکیه را به باالترین س��طح ممکن 

رسانده و صدها هزار شغل ایجاد کرده و جهش عظیمی در تراز مالی کشور بوجود 
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آورد بگون��ه ای که در بحران مالی 2008-2007 به بعد کمرتین آس��یب به اقتصاد 

ترکیه وارد ش��د ، در عرصه ی قانون گذاری رفراندوم تاریخ ... پیروزی تاریخی هم 

برای این حزب و هم سیاس��یون مخالف ارتش بود و برای اولین بار یک حزب می 

توانست در برابر ارتش قد علم کرده و آن را وادار به عقب نشینی مناید. در عرصه 

ی خارجی ترکیه وارد فاز جدیدی شد که در تاریخ نوین آن کم سابقه است، توسعه 

ی روابط با کشورهای عربی و اسالمی و کشورهای جهان سوم، ایفای نقش پررنگ 

تر در مس��ایل دنیای اس��الم و چالش با ارساییل رومنای سیاست خارجه ی این سال 

های اخیر ترکیه بوده اس��ت. جریان "ناوگان آزادی" و تنش ش��دید با تل آویو اوج 

این دیپلامس��ی جدید اس��ت هرچند به طرقی این تنش تا حد زیادی برطرف ش��د 

و احتامال با س��فر رییس س��ازمان "سیا" به "آنکارا" بس��یاری از امور به روال سابق 

برگشت. با متام این اوصاف اردوغان تلویحا بارها به غرب تضمین داده است که به 

هیچ وجه در پی پیاده کردن قوانین رشع اس��الم در ترکیه و فاصله گرفنت از رس��وم 

و قوانین س��کوالر و الییک ترکیه نیست، قوانینی که  رهربان "AKP" به خوبی می 

دانند یادگار "کامل مصطفی آتاتورک"ی است که از جایگاه باال و اهورایی نزد ملت 

ترک برخوردار است.

ام��ا آنچه در م��ورد ما و ملت "ک��ورد" به این حزب ربط موثق دارد سیاس��ت 

ها و دیدگاه های این گروه به نس��بت کوردس��تان می باشد. اردوغان در سخرنانی 

ش��گرف خو در "دیاربکر" در س��ال 2010 به وضوح به وجود مس��اله ی "کورد" در 

ترکیه اش��اره کرده بر حل مساملت آمیز آن تاکید منود اگرچه وی رصیحا راهکار آن 

را در چارچوب متامیت ارضی ترکیه تعیین و با اشاره یه پرچم کشورش اعالم کرد ما 

مشکل "کورد" را زیر لوای این پرچم حل خواهیم کرد. آزادی زبان کوردی، تدریس 

آن در دانش��گاه ها و مهم تر از همه افتتاح کان��ال "کورمانجی" زبان و اعرتاف به 

وجود ملت "کورد" تغییرات ش��گرفی اس��ت که حزب "اردوغان" مس��بب آن بوده 

اس��ت. عامل این تغییرات هرچه باشد منی توان ارزش ماهوی و سیاسی آن را انکار 
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ک��رد و نباید در حامقتی تاریخی بر صاحت رهربان "AKP" تاخت، اگرچه اردوغان 

در این اواخر از مواضع خود عقب نش��ینی ملم��وس و معنا داری منوده اما اگر به 

واقعیت های جامعه ی ترکیه و البته سیاس��ت های خش��ن و توهم آمیز و رادیکال 

"پ.ک.ک" نگاه��ی بیندازیم می توان توجیه دوس��تانه ای برای عقب گرد نس��بی 

"اردوغان" یافت. هرگز کسی مرگ مرموز رییس جمهور فقید ترکیه "تورگوت اوزال" 

را من��ی تواند فرام��وش کند. اگر در رشایط فعلی و با توجه ب��ه نفوذ معنوی افکار 

"آتاتورکی" و رویکرد "شووینیس��تی" روسای ارتش در جامعه ی ترک ها "اردوغان" 

زیاده روی مناید امکان شکست متامی برنامه ها و سیاست هایی که در این 8 سال 

با زحامت و تالش های فراوان و زیر ش��دید ترین فشارهای رسان ارتش و نیروهای 

افراطی به دست آمده با یک حکم دادگاه قانون اساسی نابود گشته و احتامال خود 

اردوغان نیز با یک سکته ی قلبی مشکوک مرگش فرا برسد.

در ای��ن میان واکنش ها و جهت گیری های پ.ک.ک هامنند روال س��ال های 

گذش��ته غیر مسووالنه، افراطی و توهم آمیز بوده اس��ت. این حزب با شدیدترین 

شکل ممکن رفراندوم قانون اساسی را که می تواند در آینده دست سیاست مداران 

ترک را برای حل مساله ی "کورد" باز نگه دارد را تحریم و تا توانست بر "اردوغان" 

تاخت و بدین گونه زمینه را برای رد صالحیت نامزدهای "BDP" یعنی بال سیاسی 

پ.ک.ک در داخل ترکیه فراهم منود و ارتش و نیروهای امنیتی نیز از فرصت ایجاد 

شده بیشرتین استفاده را منوده و معرتضین را به شدت رسکوب منودند. هرچند این 

سازمان در انتخابات پارملانی سال ... با 22 مناینده ، شکست مفتضحانه ای خورد و 

در بسیاری از شهرهای خود کوردستان در برابر "AKP" عرصه را واگذار منود. باید 

به رصاحت گفت هامنند "جمهوری اس��المی" حیات و تداوم حضور "پ.ک.ک" نیز 

به وجود بحران در منطقه و بویژ در کوردستان ترکیه بستگی دارد، مثال عینی این 

نظریه تحوالت اخیر و ناآرامی ها و خشونت های پیش آمده در کوردستان در پی 

رد صالحیت ها می باشد. بنا به گفته ی شاهدان و از جمله منبع "الف" پس از این 
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ناآرامی ها موج بزرگی از حامیت از پ.ک.ک در ش��هرهای کوردستان به راه افتاد، 

پ.ک.ک خود را مرهون سیاست بحران سازی می داند.

تا زمانی این س��ازمان برای حفظ و بقای خود از این رویکرد بهره می گیرد منی 

توان با آن بر رس میز مداکره نشست و این واقعیت شامل احزاب کوردستانی طرف 

وی نیز می شود.

رفراندوم و تغییر قانون اساسی ترکیه و پ.ک.ک

در تاریخ....ب��ا ارصار "AKP" در ترکی��ه رفراندومی برای تغیراتی در بعضی از مواد 

قانون اساسی کشور به اجرا درآمد، سیل مخالفت ها با این رفراندوم به خیابان های 

آنکارا و اس��تانبول هم کشیده شد و بسیاری از افراط گرایان و رسان ارتش به بهانه 

ی حامیت از نظام س��کوالر حامیان خود را تهییج و بسیج منودند تا شاید یا بتوانند 

مانع از انجام آن ش��وند یا دست کم افکار عمومی را به آن بدبین کرده و از کسب 

نتیجه ی مطلوب برای حامیان تغییر مامنعت منایند. اما به هر حال رفراندوم انجام 

و از قضا به آرای بسیار خوبی هم تایید شد.

در ای��ن میان آنچه برای کوردها اهمیت داش��ت این بود که تغییری که ظاهرا 

به این ملت و رسنوش��ت آن ارتباطی داش��ته باشد در قانون اعامل و در نظر گرفته 

نشده بود. لذا پ.ک.ک به عنوان جریانی رادیکال هامنند گذشته بر رد آن و تحریم 

انتخابات ارصار ورزید و از طرفداران خود خواست در این رفراندوم رشکت ننامیند. 

اما واقعیت چیز دیگریست، فضای سیاسی ترکیه پس از 90 سال دپار تحول عظیمی 

شده ولی منی توان به یکباره و یک شبه متامی خواست ها و تغییرات مورد نظر نه 

تنها کوردها بلکه هیچ گروه و دسته ای را تامین کرد. دست کم بر اساس تغییراتی 

که صورت می گرفت از قدرت و نفوذ ارتش تا حد بس��یاری کاس��ته می شد و این 

رسآغاز تحوالت و منش��ا اختیارات بیش��رتی برای سیاست مداران می حران ها شود 

تا با ترس کمرتی از کودتا و تهدید و ارعاب بتوانند رس میز مذاکره با مخالفان خود 
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حتی پ.ک.ک – که س��مبل تروریس��م مافیایی نه تنها در ترکیه که در جهان است 

– نشس��ته و جهت حل بحران ها تصمیم گی��ری منایند. اما این بار نیز پ.ک.ک به 

ش��دت و به ش��دت رفراندوم را تحریم منود و بار دیگر دست کم بخشی از جامعه 

ی کوردها را از مشارکت در پروسه ی سیاسی محروم ساخت. در این میان بسیاری 

از احزاب دیگر با احتیاط در آن رشکت کرده یا حداقل در مورد آن س��کوت اختیار 

منودن��د ولی به هیچ وج��ه آن را نفی یا تحریم ننمودند. ) الزم به یادآوری اس��ت 

فضای سیاس��ی حاکم بر ترکیه با آنچه ما در ایران با آن روبرو هس��تیم تفاوت های 

فاحشی دارد(

پ.ک.ک و وضعیت فعلی و صلح

برای بررس��ی این مس��اله و اینکه این حزب با چه رویک��ردی قصد ورود به عرصه 

ی تحوالت منطقه و ترکیه را داش��ته و اساس��ا چه جایگاهی در این حوادث دارد یا 

اینکه طرف های درگیر از چه زاویه ای به پ.ک.ک می نگرند باید عوامل مختلفی 

را مدنظر قرار داد. 

ترکیه به س��ه دلی��ل خواهان ایجاد تغییرات رسیع و بنیادین در سیاس��ت های 

خرد و کالن خود است، اول با توجه به خیزش های اخیر و موج سهمگین دمکراسی 

خواهی و دمکراتیزاس��یون که خاورمیانه را بی رحامنه درمی نوردد و از س��ویی در 

آینده ترکیه را با چالش های عمیق مس��اله ی حقوق ملیت ها و اقلیت ها هم در 

داخل و هم در س��طح بین املللی روبرو خواهد ساخت – این فشارها اکنون نیز بر 

دولت ترک سنگینی می مناید- و از سوی دیگر ترک ها برای حضور موثر .............

در معادالت منطقه و کس��ب حداکرثی منافع منطقه ای اش��ان به ایجاد امنیت و 

ثبات در درون کش��ور خود و به منایش گذاش��نت چهره ای لیربال، سکوالر ، معتدل 

، مس��تقل و البته امن و پایبند به حقوق برش نی��از دارند. دوم ترکیه که برای بیش 

از دو دهه س��ودای پیوس��نت به "اتحادیه ی اروپ��ا" را در رس می پروراند به خوبی 
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واقف است برای دس��تیابی به این هدف باید با متامی استانداردهای اروپایی خود 

را وف��ق ده��د، اروپایی ها به هیچ وجه منی توانند از یک کش��ور ناامن و غیر آزاد 

ک��ه ب��ه حقوق برش و حقوق ملیت ه��ا آن گونه که آنها تعریف من��وده اند پایبند 

نیس��ت استقبال کرده یا حامیت منایند. سوم اینکه برای حضور مداوم و تاثیر گذار 

در قفقاز و مشارکت در منافع اقتصادی این منطقه و ایفای نقش "برادر بزرگ تر" 

برای ملل ترک زبان باید بتواند ثبات و امنیت و اقتدار خود را به رخ بکشد و فارغ 

از مشکالت امنیتی و جنگ داخلی به عرص جدید پای نهد. 

دولت ترکیه در داخل با س��ه مش��کل عمده روبروس��ت، اول زیاده خواهی ها 

و اقتدار طلبی ژنرال های ارتش، دوم مش��کالت اقتصادی مزمن و س��وم مس��اله ی 

تاریخی و حاد "کورد". از زمان بر رسکار آمدن "AKP" قدم های خوبی برای تحدید 

و کاسنت از نفوذ روسای ارتش برداشته شده است، رفراندوم اخیر و موج دستگیری 

بس��یاری از کادرهای پایه بلند دس��تگاه های امنیتی و نظامی در این سال ها و به 

ج��رم های مختلف جنایی و مافیایی ت��ا حد زیادی از اقتدار و زیاده خواهی ارتش 

کاسته و کودتای س��اختگی اردوغان، عمال ارتش را به یک نهاد منفعل تبدیل کرده 

اس��ت هرچند هنوز هم از نفوذ باالیی برخوردار بوده و همیش��ه خطر در کمین 

ش��خص خود "رییس جمهور" و دوستانش است – به نظر می رسد خود ژنرال های 

ترک نیز به تدریج متوجه ش��ده اند که عرص طالیی آنها به پایان رسیده است-. در 

عرصه ی اقتصادی هم اس��الم گراهای احتامال سکوالر "عدالت و توسعه" اصالحات 

کم نظیر و ش��جاعانه ای را در س��اختار مالی و پولی ترکی��ه اعامل منودند.اوج این 

سیاست ها حذف چندین صفر از روی اسکناس های "لیر" بود که از قضا کارگر هم 

افتاد، اردوغان تا حد ممکن در این سال ها به وضعیت اقتصادی کشور رسوسامان 

ویژه ای داده و می توان تاکید کرد که بحران جهانی مالی سال های اخیر کمرتین 

تاثیر را بر اقتصاد ترکیه گذاشته است. 

اما مش��کل اساس��ی و الینح��ل باقی مانده مس��اله ی "کورد" هاس��ت! ظاهرا 
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"اردوغان" با جدیت تصمیم به حل این مس��اله دارد، این رویکرد نش��ان دهنده ی 

واقعیتی آش��کار اس��ت و اینکه سیاس��ت مداران ترک به این نتیجه رسیده اند باید 

هرچه رسیع تر به قضیه ی "کورد" خامته داده و راهکار مناسبی برای آن پیدا منایند. 

ب��رای تقریبا دو ده��ه ترکیه بخش عمده ای از بودجه ی خود را رصف مبارزه علیه 

پ.ک.ک کرده و در رشایط فعلی برای رسیدن به منافع و مقاصد منطقه ای و ورود 

موفق به عرصه ی جهانی در عرص حارض به امنیت و صلحی پایدار در داخل کشور 

نیازمند است. علی رغم متامی کاستی ها آنچه از گفتار و عملکرد "AKP" به دست 

م��ی آید عزم این حزب و ش��اید گروه های میانه رو دیگر ترکی��ه برای پایان دادن 

به این مش��کل مزمن اس��ت. اما در طرف دیگر قضیه سازمانی مسلح، با ساختاری 

مافیایی و بحران گرا که حافظ منافع دس��ت کم دو کش��ور دیگر است وجود دارد 

که از س��ویی عامل متامی بحران های نظامی 3 دهه ی اخیر ترکیه است و از سوی 

دیگر با توجه به تاریخ خش��ن، تروریس��تی )دست کم بر اساس معیارهای جهانی( 

و عملک��رد مافیای��ی خود برای بقا نیازمند ادامه ی بحران و عدم اس��تقرار صلح از 

مج��رای گفتگوه��ای دیپلامتیک و بدون "گفتامن جنگ" اس��ت. پ.ک.ک به دالیل 

متع��ددی من��ی تواند در رشایط فعلی به مذاکرات صلح با جدیت و به دور از اهرم 

نظامی بیندیشد:

 اول اینک��ه ه��ر نوع مذاک��ره ای با دولت ترکیه با پیش رشط خلع س��الح و به 

ه��ر حال توقف کامل فعالیت های نظامی س��ازمان توامان اس��ت که این رشط به 

هی��چ وجه برای پ.ک.ک قابل پذیرش نیس��ت چراکه این گروه عقالنیت، روحیه و 

ماهیتی بیشرت چریکی دارد تا سیاسی و از سوی دیگر عدم وجود اطمینان از آینده 

ی مذاکرات رهربان حزب را متقاعد ساخته ادامه ی جنگ بهرت از ریسک خلع سالح 

می باشد.

 دوم اگر قرار باش��د از طری��ق مذاکره تحوالتی در کوردس��تان ترکیه رخ دهد 

ب��ی ش��ک نه تنها دولت ترکیه و بخش عم��ده ای از جامعه ی کورد بلکه محافل و 
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میانجی گران بین املللی نیز منی توانند س��ایر احزاب کوردستانی را که دارای سابقه 

طوالنی، هواداران بس��یار و عملکردی کامال پاک و انس��انی هستند نادیده گرفته و 

تنها پ.ک.ک را طرف مذاکره قرار دهند، پذیرش این واقعیت برای این حزب ابدان 

امکانپذیر نیست چراکه از سویی سال ها به رسکوبی و قلع و قمع این رقبا پرداخته 

ان��د و از ط��رف دیگر بنیاد فکری آنها از هامن ابتدا ب��ر مبنای نابودی و انکار رقبا 

و انحصار طلبی محض نهاده ش��ده اس��ت لذا امکان ندارد رهربان پ.ک.ک به این 

مساله تن دردهند

 سوم وجود عنارص رادیکال و مخالف مصالحه ی بدون محاکمه با پ.ک.ک در 

درون جامعه و دولت ترک ها اس��ت، این گ��روه که طیف های مختلف اجتامعی، 

سیاس��ی ، اقتص��ادی، فرهنگی و بوی��ژه نظامی را در برمی گی��رد حتی اگر به حل 

مس��املت آمیز مس��اله ی "کورد" نیز معتقد باشند اساس��ا پ.ک.ک را از این دایره 

بیرون انداخته و به این س��ازمان تنها به چشم گروهی تروریست، قاچاقچی و آدم 

ربا می نگرند که باید محاکمه شوند نه اینکه مورد مذاکره قرار گیرند و به هیچ وجه 

در عرصه ی دیپلامس��ی بین این ساختار و مشکل "کوردستان" ارتباط سیستامتیکی 

قایل نیستند و پ.ک.ک را رصفا مسوول کشتار هزاران نفر از مردم می دانند ناگفته 

پیداس��ت در این طیف بس��یاری نیز کورد هستند و با وجود مقاومت این بخش از 

اجتامع که در موارد بی ش��امری نفوذ عمده ای در س��اختار قدرت دولت و بخش 

های تاثیرگذار جامعه دارند اندیش��یدن به مذاکرات سازنده بین دولت و پ.ک.ک 

کمی دشوار به نظر می رسد. 

چهارم ژنرال ها و روسای تنگ نظر ترک را باید مد نظر قرار داد که متام نفوذ و 

اقتدار و ثروت آنها در طول این چند دهه مرهون وجود دشمنانی از قبیل کوردهای 

اس��تقالل طلب، یونان و قربس یونانی نش��ین و ارامنه است. جنگ کوردستان بهانه 

ای برای اعامل قدرت در متامی مراکز تصمیم گیری و اجرایی کالن کش��ور از س��وی 

نظامیان ارش��د ترک بوده اس��ت، ناگفته پیداس��ت امتام جنگ و اس��تقرار صلح در 
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آناتولی رشقی )اصطالحی که برای کوردستان به کار می برند( به معنای پایان دوران 

طالیی اقتدار و قدرت این آقایان است که برای بیش از 6 دهه دارای تسلطی مطلق 

ب��ر ترکی��ه بوده اند و با وجود این واقعیت امکان مذاکره دس��ت کم با پ.ک.ک و 

حصول نتیجه بسیار ضعیف به نظر می رسد.

 پنجم به س��وابق جزایی روسای حزب و بیانیه های وزارت خانه های گوناگون 

ای��االت متح��ده )خزان��ه داری و امور خارج��ه( ، دولت ها و نهاده��ای اروپایی و 

اطالعات س��ازمان ه��ای امنیتی-اطالعاتی مث��ل "C.I.A" و"اینتلجنس رسویس" در 

مورد فعالیت های غیر قانونی و تروریس��تی و کیفری این آقایان مربوط می شود. 

تا کنون ده ها بیانیه مبنی بر تروریس��ت بودن این س��ازمان و مش��ارکت فعال در 

ترانزیت مواد مخدر و ...از س��وی این نهادها و ارگان ها صادر ش��ده که در آخرین 

مورد آن وزارت "خزانه داری" آمریکا در تاریخ 2022/04/20 اس��امی 5 تن از اعضا 

کادر رهربی را به لیس��ت قاچاقچیان بین املللی م��واد مخدر افزوده و متامی افراد 

حقیق��ی و حقوقی ک��ه به گونه ای با این افراد در ارتباط باش��ند را تحریم کرده و 

تهدی��د به مجازات منود. با وجود این س��وابق و مدارک و احکام صادره بی ش��ک 

گفتگو با رسان این س��ازمان هیچ توجیهی نخواهد داشت و هم محافل جهانی ضد 

ترور و مدافعین حقوق برش و نیز فرصت طلبان ترک با اساس قرار دادن این موارد 

راه را بر هرگونه مذاکره با این آقایان س��د خواهند کرد، اگرچه دس��ت کم آمریکا 

بی میل نیس��ت در نهایت و چنانچه ترکی��ه ضامنت های الزم را بدهد پ.ک.ک را 

به گونه ای از پا در بیاورد. احتامال در پی این اتفاقات این حزب از ایجاد ارتباط و 

توافق با آمریکا کامال ناامید شد.

شش��م به ماهیت فعلی پ.ک.ک ربط وثیق دارد. س��ال ها قاچاق مواد مخدر 

جهت تامین هزینه ها به این حزب ساختاری کامال مافیایی بخشیده که موجودیت 

و اقتدار خود را منی تواند رصفا در یک چارچوب حل دیپلامتیک مسایل و اختالفات 

باز تعریف مناید. واقعیت ها و گزارش ها حاکی از انباشت شدید رسمایه و دارایی 
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های نقدی در این سازمان است و با توجه به محدودیت هایی که از جانب بسیاری 

از کش��ورها بر آن اعامل می ش��ود و عدم وجود فرصت های زیاد رسمایه گذاری، 

نتیجه ی این انباش��ت جز بازتولید و گس��رتش فس��اد س��اختاری و فاصله گرفنت از 

بس��یاری از آرمان های واالی اولیه نیست و در این صورت سخن گفنت از مذاکراتی 

مرشوط خیلی منطقی به نظر منی رسد.

هفت��م مربوط به بعضی بازیگ��ران منطقه ای و بین املللی مربوط می ش��ود، 

واقعیت مس��اله این است که پ.ک.ک هرگز نتوانست استقالل خود را حفظ مناید 

و در ط��ول این 3 دهه به دولت های مختلفی وابس��تگی داش��ت که در این میان 

"ایران"، "س��وریه" و "روس��یه" از جایگاه خاصی برخوردارند. اگرچه در بخش های 

دیگر به این موضوعات خواهیم پرداخت ولی در این بخش الزم به یادآوری اس��ت 

ک��ه پ.ک.ک در حال ح��ارض اهمیت حیاتی برای ایران داش��ته و به عنوان ابزاری 

جه��ت ایجاد بحران در منطقه بویژه در س��ال های آتی، یکی از کارت های اصلی 

ب��ازی حکومت اس��المی در خاورمیانه ب��ه منظور گرفنت امتی��از از طرفین مقابل و 

کسب موقعیت برتر در مجادالت آینده خواهد بود، این نقش به خصوص با توجه 

به تضعیف ش��دید "القاعده" پر رنگ تر خواهد بود. لذا این کش��ورها که منافع و 

موجودیت آنها در گرو ایجاد بحران و افزایش تنش ها در منطقه و جهان است به 

هیچ وجه متایلی به برقراری صلحی پایدار در کوردس��تان و تغییر رویکرد پ.ک.ک 

و یا مش��ارکت سازنده ی این سازمان در فرایند صلح ندارند و با اهرم های فشاری 

ک��ه دارند این حزب را متقاعد به ادام��ه ی جنگ و بحران خواهند منود مگر اینکه 

معادالت منطقه ای تحت فش��ار جو و موج دکراتیزاس��یون اخیر و نیز دیپلامس��ی 

منعطف تر ترک ها و همکاری گروه های صلح جو و غیر نظامی کورد و غیر کورد 

دچ��ار تغییر ش��ده و پ.ک.ک جایگاه و توانایی خود را در ایجاد بحران از دس��ت 

داده و تس��لیم ش��ود، که در این صورت نیز س��کانس پایانی منایش احتامال خونین 

خواهد بود.
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اگرچه در ماه های اخیر میان هیات هایی از آنکارا و مهامن "ایمرالی" مذاکراتی 

انجام گرفته و هنوز هم در حال انجام می باشد اما تا حال که هیچ گونه نتیجه ی 

ملموس��ی از آن مشاهده نشده اس��ت که می توان دالیل مختلفی برای آن متصور 

ش��د، یا این هیات ها دارای اختیارات زیادی برای چانه زنی نیس��تند، یا ترک ها از 

مواض��ع خود کوتاه نیامده و امتیاز خاصی واگذار من��ی کنند، یا اوجالن بر مواضع 

خود پافش��اری می کند که احتامل آن بس��یار اندک است و یا رسان فعلی پ.ک.ک 

ب��رای توصیه ه��ای رهرب ملی خود ارزش اجرایی قایل نب��وده و با دیدگاه های وی 

اختالفات فاحش��ی دارند. اما به هرح��ال پ.ک.ک در حال حارض و علی رغم افول 

شدید سال های اخیر هنوز هم یکی از نیروهای موثر و بزرگ منطقه بوده و بدون 

لحاظ کردن این واقعیت منی توان به صلحی پایدار رسید.

بررسی منابع مالی پ.ک.ک

اگر بر اس��اس مدارک موجود بپذیریم "حزب کارگران کوردس��تان" در آغاز محصول 

"میت" و فرمان برداری "اوجالن" از آنها بوده پس باید بدون تردید قبول کرد منبع 

اولیه ی مالی سازمان هم هامن دستگاه امنیت و اطالعات ترکیه بوده است. اما پس 

از 1980 و تغییر تاکتیک، اس��رتاتژی و رویکرد "پ.ک.ک" این حزب به منابع مالی 

جدیدی دس��ت یافت. از 1982 قطعا اوجالن از "ایران"، "سوریه" و البته "شوروی" 

کم��ک های مالی و لجس��تیکی فراوانی دریافت کرد. ای��ران یکی از تولید کنندگان 

نفت و گاز بود و با توجه به سیاس��ت راهربدی این کش��ور و اتحاد 4 گانه ی 1982 

)با پ.ک.ک، سوریه و حزب الله( حارض بود میلیون ها دالر در سال رصف رسیدن 

به اهداف خود مناید که در این میان پ.ک.ک به عنوان یکی از ابزار اصلی رسیدن 

به این اهداف از جایگاه ویژه ای برخوردار بود. از سوی دیگر "شوروی" نیز به این 

ح��زب از دیدگاهی ایده ئولوژیک می نگریس��ت لذا جانب داری و کمک به آن را 

در برابر ترکیه که جبهه ی مقدم لیربالیس��م در مقابل کمونیسم بود در رأس برنامه 
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های این دولت قرار گرفت، در این میان روابط نزدیک شوروی و سوریه به گسرتش 

این حامیت ها کمک ش��ایانی منود. حامیت یونان را نیز نباید فراموش منود چراکه 

اختالف��ات ترکیه و یونان و احتامل تقابل نظامی فرهنگ "آلتایی" و "هلنی" بهرتین 

دلیل برای حامیت های بی ش��ائبه ی آتنی ها از پ.ک.ک بود. یکی دیگر از منابع 

مال��ی این حزب پرداخت های مالی هواداران ، اعضا و حتی غیر هواداران در اروپا 

بوده و هس��ت که در موارد بسیاری این کمک ها اجباری و با توصل به زور انجام 

می گرفته است. اما این حزب منابع مالی دیگری نیز در اختیار داشته که از قاچاق 

انس��ان و قاچاق اسلحه و قاچاق مواد مخدر و گمرکات سنگین و متعدد در مرزها 

را شامل می شود.

 قاچاق مواد مخدر که یکی از اساس��ی ترین منابع کس��ب درآمد این س��ازمان 

است پس از 2000 و از دست دادن کمک های مالی دولتی توسعه ی قابل توجهی 

یافت، در نتیجه میلیون ها دالر به ذخایر پولی آنها رسازیر ش��ده و آنها به یکی از 

ثرومتند ترین احزاب چریکی جهان تبدیل کرد. بر اساس گزارش "اینتلجنس رسویس" 

در سال 2007، 40% کل هرویین ورودی به خاک اروپا از رشق تحت کنرتل پ.ک.ک 

ب��وده که این میزان در خاک بریتانیا ب��ه 70% افزایش می یابد. وزارت خزانه داری 

ایاالت متحده بر اس��اس مدارک موجود در تاریخ بیس��تم آوری��ل 2011 پنج تن از 

روسای این حزب را در لیست قاچاقچیان عمده ی مواد مخدر در سطح جهانی قرار 

داد. در گفتگو با منابع "ج"، "د" و "ه" که از قضا همگی از اعضای سابق پ.ک.ک 

و پزاک نیز هس��تند ب��ه اتفاق به دخالت این س��ازمان در ترانزیت مواد مخدر در 

مرزهای ایران – ترکیه و به کمک نیروهای امنیتی ایران صحه گذاشته و آن را قویا 

تایی��د منودند که منت مصاحبه در ضامیم این نوش��تار موجود اس��ت. منبع "ج" که 

خ��ود از فرماندهان نظامی این حزب بوده اس��ت به وض��وح به ارتباط پ.ک.ک با 

روس��ای عمده و بزرگ ترانزیت هرویین و مورفین اع��رتاف منوده وتایید می مناید 

بارها خود در کنرتل بارهای ارسالی حضور داشته است، باید گفت هیچ محموله ی 
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م��واد مخدری بدون نظارت و دخال��ت و رضایت پ.ک.ک )منظور هامن نیروهای 

پژاک اس��ت( از مرزهای ایران خارج منی ش��ود، بر اساس گفته های شهود حزب در 

صورت بدقولی طرف های معامله گر خود در این تجارت آنها را به ش��دت تنبیه و 

مجازات منوده و کل محموله ی آنها را توقیف می مناید.

احتامل تالش دول اروپایی و آمریکا برای مس��دود کردن دارایی های این حزب 

در رسارس جهان وجود دارد ولی بر اساس برخی شایعات و حدسیات اعضای سابق 

پ.ک.ک، این سازمان بیشرت دارایی های خود را در مناطق کوهستانی پنهان و دپو 

منوده و کمرت در بانک ها و مراکز مالی اروپا و یا آس��یا اقدام به ذخیره س��ازی آن 

منوده اس��ت. بعضی تحلیل ها بر این مطلب تاکیید می ورزند که دپو و انباش��ت 

رسمای��ه و پول زیاد دردرسهای زی��ادی برای این حزب به وجود آورده و در صورت 

ادام��ه ی این روند ب��ه بحرانی برای آن تبدیل می ش��ود، احتامالت حکایت از این 

دارند که س��ازمان مرتصد هزینه منودن دارایی های نقدی خود در آینده ای نزدیک 

است! و این می تواند منشا حوادثی غیر منتظره باشد.

مسایل متفرقه در مورد پ.ک.ک

اگرچه می توان در مورد اشتباهات و فجایع پ.ک.ک صدها صفحه مطلب گردآوری 

و چاپ منود اما در این رسفصل بخش��ی از منت نامه ی س��ازمان "دیده بان حقوق 

برش" که در تاریخ 21 نوامرب 1998 به نخس��ت وزیر ایتالیا ارس��ال شده است ارایه 

می مناییم.

"این نامه در تاریخ 21 نوامرب 1998 از س��وی س��ازمان "دیده یان حقوق برش" 

برای نخس��ت وزیر ایتالیا )Massimo D'Alema( ارس��ال شده که در آن رشحی از 

پاره ای از اقدامات ویژه پ.ک.ک که جنایت علیه برشیت محسوب می شود ارایه 

ش��ده اس��ت. این تنها بخشی از عملیات های انجام شده  توسط پ.ک.ک در طول 

اوج ترورهای این س��ازمان در س��ال های 1992 – 1995 را شامل می شود. لیست، 
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اسامی کارمندان دولتی مدنی و غیر نظامی و موارد مشابه دیگر را در بر منی گیرد 

)در ضمن تصاویر بعضی از این حوادث موجود می باشد(.

پیویست الف: لیست قتل عام های منسوب به پ.ک.ک و یا آنهایی که سازمان 

رسام مسوولیت آن را پذیرفته است.

1992

24 ژوئن: در روس��تای "سکی" اس��تان "بامتان"، نیروهای پ.ک.ک 10 نفر را به 

قتل رساندند که در میان کشته شدگان 7 کودک و یک زن 70 ساله دیده می شوند.

29 ژوئن: در نزدیکی روستای "یول باتسی" در استان"بتلیس" نیروهای پ.ک.ک 

مینی بوسی را متوقف و 10 نفر را اعدام می کنند.

11 اکترب: در منطقه ی "اولودره" در اس��تان "شیرناخ" بر اثر شلیک راکت های 

پ.ک.ک به منزال نگهبان های روس��تا )احتامال جاش های منطقه( 11 نفر کش��ته 

شدند که در میان مقتولین جسد 6 کودک و یک پیرزن 90 ساله دیده می شود.

20 اکترب: در نزدیکی روس��تای "هزارشاه" در استان "بینگول" نیروهای پ.ک.ک 

مینی بوسی را متوقف و آن را مورد هدف شلیک های پیاپی قرار دادند، در نتیجه 

ی این اقدام 19 نفر کشته و 6 نفر زخمی شدند.

1993

24 می: نیروهای پ.ک.ک مینی بوس��ی حامل رسبازان نوآموزغیر مسلح ارتش 

را متوقف و آنان را قتل و عام منودند، تلفات این حادثه 33 نفر بود.

16 ژوئن: در روس��تای "یایالجیک" استان "ماردین" نیروهای پ.ک.ک 6 نفر از 

جمله 4 کودک را به قتل رساندند.

5 ژوئی��ه: در حمله به روس��تای "باش باغالر" در اس��تان "ارزنج��ان" نیروهای 

پ.ک.ک 30 نفر را اعدام و 57 خانه را به آتش کشیدند.

4 اوت: در منطق��ه ی "موتکی" در اس��تان "بتلیس" نیروهای پ.ک.ک 6 مینی 

بوس را متوقف و 19 نفر را اعدام و 13 نفر را زخمی منودند.
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4 اوت: در حمله به شهرک "کوناک باشی" در استان "بینگول" نیروهای پ.ک.ک 

11 نفر را به قتل رساندند که در بین کشته شدگان 8 کودک 2 تا 12 ساله و یک پیر 

مرد 70 ساله مشاهده شد.

17 س��پتامرب: طی حمله به باشگاه معلامن در "اگین" در استان "دیاربکر" شبه 

نظامیان پ.ک.ک 6 کارمند غیر نظامی دولت را به قتل رساندند.

12 اکت��رب: در حمله به روس��تای "درینجه" در "رست" اف��راد پ.ک.ک 22 نفر 

شامل 14 کودک و 8 زن را قتل و عام منودند.

25 اکترب: چریک های پ.ک.ک در شهر"یاوی" منطقه ی "جات" وقع در استان 

"ارزروم" 38 نفر از جمله 3 کودک را کشتند.

12 دس��امرب: در حمله به روس��تای "آگاج کوناک" در استان "آدیامان" نیروهای 

پ.ک.ک 13 نفر شامل 4 کودک و 4 زن را به قتل رساندند.

1994

1 ژانوی��ه: نیروهای پ.ک.ک در جاده ی "دیاربکر" و "آالزیغ" مینی بوس��ی را 

متوقف و 8 نفر را به قتل رساندند.

22 ژانویه: در حمله ی افراد پ.ک.ک به روستاهای "آکیوریک" و "اورمانجیک" 

در استان "ماردین" 20 نفر شامل 6 کودک و 9 زن به قتل رسیدند.

15 می: در حمله به روس��تای "ادیبوک" در استان "ارزنجان" نیروهای پ.ک.ک 

9 نفر از جمله یک کودک 3 ساله را کشتند.

19 ژوئ��ن: نیروهای پ.ک.ک به خانواده ی یکی از اعضای س��ابق خود حملح 

کرده و عالوه بر مادر وی 5 خواهر و برادر 4 تا 13 س��اله ی وی را نیز به قتل می 

رسانند.

20 ژوئی��ه: نیروه��ای پ.ک.ک پس از متوقف منودن ی��ک خودرو در جاده ی 

"ارزروم"-"بینگول" 11 نفر را به قتل می رسانند.

10 اوت: در جاده ی "وان"-"باغچه رسای" نیروهای پ.ک.ک به روی اتوبوسی 
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در حال حرکت آتش گشوده و 11 نفر را شامل 3 بچه کشته و 8 نفر دیگر را زخمی 

می منایند.

1995

1 ژانویه: در حمله علیه روس��تای "حمزه علی" در اس��تان "دیاربکر" نیروهای 

پ.ک.ک 19 نفر از جمله 7 کودک و 8 زن را به قتل رساندند.

12 ژانوی��ه: چریک ه��ای پ.ک.ک در حمله به روس��تای "نارلیجا" ی اس��تان 

"دیاربکر" 8 نفر از جمله 2 کودک و یک زن را می کشند.

5 آوریل: در حمله به یک مزرعه در اس��تان "حتای" شبهه نظامیان پ.ک.ک 7 

نفر را به قتل رساندند.

23 ژوئیه: در یورش به روستای "آکدوغو"ی استان "وان" پارتیزان های پ.ک.ک 

12 نفر از جمله 2 کودک و 6 زن را کشتند.

4 اوت: در حمله به روستای "گازی لوساگی"ی استان "حتای" نیروهای پ.ک.ک 

8 نفر را شامل 4 کودک کشتند.

5 س��پتامرب: در حمه به یک معدن در اس��تان "حتای" افراد پ.ک.ک 8 کارگر را 

به قتل رساندند."



فصل دوم
پ.ک.ک و بخش های دیگر کوردستان

کوردستان سوریه

پ.ک.ک از 1980 به س��وریه تغییر مکان داد و از این تاریخ به بعد حزب وارد فاز 

جدیدی ش��د که تبعات منفی متعددی برای کوردهای این کش��ور به جا گذاش��ت، 

اگر چه نویسنده ی این سطور خود می توانست در مورد سیاست ها و روابط این 

حزب با کوردها سوریه مطالبی را به رشته ی تحریر در بیاورد اما بهرت دیده شد به 

گفته های رهربان کورد سوریه استناد مناییم تا مطالب از سندیت بیشرتی بر خوردار 

باشد، لذا به عنوان مثال در این بخش گفته های یکی از رهربان کورد این کشور )با 

وی توافق شد برای حفظ امنیت وی از دست جوخه های ترور پ.ک.ک از افشای 

نام وی حزب متبوعش خودداری مناییم و از وی به عنوان منبع"ب" یاد مناییم.(

مصاحبه با یکی از رهربان کوردستان سوریه )منبع ب(

وی در ابتدای سخنانش با تاکید می گوید: "پ.ک.ک به هیچ وجه در خدمت منافع 
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کوردس��تان و ملت کورد نبوده و نیس��ت، در ابتدا همه به آن امید داش��تیم ولی 

متاسفانه آنها همه چیز را فدای شخص "اوجالن" منودند."

"ما معتقدیم باید با همه رابطه داشته باشیم اما نه به صورت دخالت، بلکه با 

حفظ حرمت و احرتام متقابل، چراکه هر سازمانی در هر بخشی از کوردستان بیشرت 

و کامل تر بر مس��ایل و اوضاع آن بخش تس��لط و دانایی دارد.زمانی که در 1980 

رهربی پ.ک.ک یعنی اوجالن و دوس��تانش به س��وریه آمدند متامی احزاب کوردی 

از صمیم قلب او را پذیرفتند، اما وی در عوض با دس��تگاه اطالعاتی س��وریه و به 

دلیل علوی بودن خود و خاندان "اس��د" روابطی ارگانیک برقرار کرد.) گفتنی است 

خانواده ی اس��د خود در اصل از کوردهای علوی بوده و عنوان اسد به معنای شیر 

را برای بار اول "جامل عبدالنارص" به رسهنگ حافظ اعطا منود(."

"از این تاریخ به بعد رهربی پ.ک.ک رسام مزدور خانواده ی اسد شده و وجود 

هرگونه ملتی غیر عرب را در جغرافیای سیاس��ی س��وریه ان��کار کردند. اوجالن در 

کتاب "7 روز با آپو" رصاحتا اشاره می کند که در سوریه مشکلی به نام کورد وجود 

ندارد و این مردم مهاجران فراری از ش��امل و جنوب کوردس��تان بوده و من اینجا 

آمده ام تا آنها را به رسزمین آبا و اجدادیش��ان برگردانم ، ذولت س��وریه نیز با این 

پروژه موافق اس��ت تا کنون نیز بخش��ی از آنها را به آغوش مام میهن برگردانده ام 

)بهرت بود بگوید بخشی از آنان را به کشنت داده ام(."

"پ.ک.ک در س��وریه نقش اس��تخبارات حکومت را البته با خش��ونت بیشرتی 

بازی منودند، صدها تن از اعضای احزاب کوردی را تهدید منودند، بس��یاری را مثله 

منوده و گوش و بینی یا اعضای بدن آنها را بریدند، برای مثال در سال 1992 یکی از 

کادرهای حزب ما به نام "عبدالحمید زیباری" را در شهر "عفرین" به قتل رساندند. 

طی قراردادی که با دولت س��وریه امضا منودند متعهد شدند با کمک سازمان های 

امنیتی – اطالعاتی سوری جوانان ما را روانه ی شامل کوردستان برای جنگ با ترکیه 

منایند، به طوری که خود س��ازمان امنیت و اطالعات س��وریه جوانان پرشور ما را با 
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تبلیغات ناسیونالیس��تی افراطی و با امکانات دولتی روانه ی صفوف پ.ک.ک می 

منود."

"در سال 1993 طی جنگ پ.ک.ک و حزب دمکرات کوردستان عراق، به اعضای 

خ��ود آم��وزش داده بودند ت��ا در زندان های س��وریه و در کل جامعه علیه احزاب 

جن��وب تبلی��غ منایند که انگار ای��ن حزب بخش جنوبی کوردس��تان را آزاد منوده و 

اکنون "طالبانی" و "بارزانی" به عنوان منایندگان . مزدوران ترکیه قصد دارند مناطق 

آزاد شده را پس گرفته و به خاک ترکیه ضمیمه منایند."

در این بخش وی به ش��عارهای خیالبافانه ی پ.ک.ک و اینکه این ش��عار ها تا 

چه حد به جنبش کوردهای سوریه رضبه زد با ناراحتی متام اشاره می مناید!!!؟؟؟

وی با حالتی درام ادامه می دهد: 

"ترس��ی که ما از پ.ک.ک داشتیم هرگز از استخبارات سوریه نداشتیم. سیاست 

های این حزب "انقالبی" و "ضد انقالبی" بوده اس��ت. )ش��اید منظورش سیاس��ت 

فریب پ.ک.ک اس��ت( افکار اوجالن به هیج وجه بوی آزادی کوردستان منی دهد. 

"عثامن اوجالن" می گوید آپو هرگز منی تواند کوردستان را آزاد مناید."

"در سال 1982، شش حزب کورد سوریه کتاب کوچکی به نام " ماهیت پ.ک.ک 

را بشناس��ید" تالیف کردند و بر اساس اسناد معترب موجود به این تیجه رسیدند که 

این حزب یک س��ازمان تروریستی-جاسوسی بیش نیست."  در بخشی از این کتاب 

به گفته ها و اس��ناد "محمد اوزون" از موسس��ین و از اعض��ای کادر رهربی حزب 

اس��تناد می شود، "محمد اوزون" تاکید می مناید زمانی که سازمان در ترکیه مستقر 

بوده - قبل از کودتای 1980 - عمال اوجالن با میت روابط عمیقی داش��ته و نکات 

مهمی از این روابط را افشا می مناید. بعدها زمانی که وی از صفوف پ.ک.ک جدا 

ش��د بار اول به او اتهام جاسوس��ی زدند، زمانی که "کامل پیر" دستگیر شد برای بار 

دوم وی را مته��م به لو دادن او منودند، بار س��وم زمانی که محل نشس��ت اعضای 

پ.ک.ک کش��ف ش��د و بسیاری از اعضای رهربی بازداشت ش��دند باز وی را متهم 
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ب��ه جاسوس��ی منودند، جالب اینکه در این جلس��ه فقط "اوجالن" حضور نداش��ته 

و جان س��امل به در ب��رد! در نهایت حزب وی را پس از کنگ��ره ی پ.ک.ک به قتل 

رساندند، بعدها پ.ک.ک "سمیر" از اعضای دیگر کادر رهربی را به دلیل انتقادات 

و افش��اگری هایش در اروپا ترور کردند، این حزب بارها و بارها به چنین اقدامات 

غیر اخالقی متوسل شده است." "سمیر" در ترشیح سیاست های پ.ک.ک به موارد 

متعددی از عدم مسوولیت پذیری این شبکه اشاره می کند که یادآوری یکی از آنها 

خالی از لطف نیس��ت، جریان مربوط به یکی از مناطق وسیع کوردستان که تحت 

کنرتل یکی از "آغا"های از قضا میهن پرست بوده می شود. ظاهرا پ.ک.ک در این 

منطقه هرگز موفق به عضوگیری نشد لذا در وهله ی اول تصمیم به قتل وی گرفته 

و در مرحله ی بعد قرار شد جسد وی را کنار آرامگاه یکی از آغاهای قبیله ی دیگر 

که س��ال ها مزدور دولت ترک بودند دفن منایند. در نهایت وی کش��ته ش��د اما در 

نتیجه ی ایناقدام جنگ و نزاعی خونین بین این دو طایفه آغاز شد که یک سال به 

درازا انجامیده و ماحصل آن صدها کش��ته از دو طرف و کینه ای فراموش نش��دنی 

بود، وی می گوید "اوجالن" بیاید و جواب خون های ریخته را بدهد."

"منبع "ب" با تاسف می گوید با سیاست های اوجالن حتی یک وجب از خاک 

ما ازاد نخواهد ش��د چون اصال در فکر وی آزادی کوردستان جایگاهی ندارد." )در 

تایید سخنان وی همین بس که یکی از اعضای تئورسین و از تشکیالت مخفی پژاک 

در رشق کوردس��تان نیز بارها بر این نظر پافش��اری می مناید که پ.ک.ک هرگز در 

راه کوردستان شهیدی نداده و متامی قربانیان ما بر اساس فرمایشات رهرب آپو برای 

صلح و خوشبختی متامی خلق های خاورمیانه و رصفا برای انسانیت بوده است!!!!(

وی با حالتی سوالی ادامه می دهد" در طول سال های گذشته و در متامی بخش 

های دیگر کوردس��تان در زمان وجود مبارزه ی مس��لحانه همیشه بخشی از خاک 

کوردس��تان زیر س��لطه ی احزاب بوده است )اشاره به کوردستان ایران و عراق( اما 

چرا در ش��امل کوردس��تان و با آن نیروی عظیمی که در اختیار پ.ک.ک بوده است 
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هرگز حتی یک وجب از خاک کوردستان ترکیه در ترصف آنان نبود؟!!! وی می گوید 

در س��ال 1983 ترکیه تا عمق 20 کیلومرتی داخل خاک جنوب کوردس��تان پیرشوی 

من��ود، دولت عراق)یک بازی دیپلامتیک با ترک ه��ا( و خیلی از مجامع منطقه ای 

و جهان��ی اع��رتاض منودند اما در این بین پ.ک.ک طی یک بیانیه ی رس��می اعالم 

منود ارتش ترک رصفا برای رسکوب ما وارد مرزهای جنوبی شده است – در حالیکه 

متامی شواهد حاکی از این بود که ترک ها برای حامیت از صدام و رسکوب جنبش 

جنوب کوردس��تان وارد عمل شده اند- پ.ک.ک با این اعالمیه عمال به ترکیه چراغ 

س��بز نش��ان داده و زمینه را برای حضور نیروهای ترک در جنوب کوردستان فراهم 

و بهانه ی الزم را برای توجیه حضور آنها داد!!!" )شاید خوش خدمتی به صدام(

" اوج��الن می گوید احزاب کوردی موجود همگی کارتن بوده و مناینده و اجیر 

ش��ده ی دولت و اصالح طلب بوده و انقالبی نیس��تند و منی توانند کاری از پیش 

بربند، ما انقالبی هستیم و برای 4 بخش تحت سلطه ی کوردستان می جنگیم، بدین 

گونه جوانان را جلب کردند. آنها به هر ش��یوه ی ممکن برای تضعیف و نابودی ما 

تالش منودند."

"در س��ال 1993 که پ.ک.ک دچار ضعف شدید بودند لذا اعالم آتش بس یک 

جانبه کردند، نظر رهربی ما را در این مورد جویا شدند و ما آن را قویا تایید منوده 

آتش بس را بسیار ارزشمندتر از جنگ ارزیابی کرده و اعالم منودیم با این کار فشار 

اروپا بر ترکیه برای حل و فصل مساله ی کورد افزایش می یابد، در عین ناباوری این 

حزب خیلی زود دوباره جنگ را رشوع کرد و 33 تازه رسباز غیر مس��لح را کش��تند.

اوج��الن صبح روز بع��د وقعه اعالم برائت منود اما ه��امن روز و به فاصله ی چند 

ساعت )9 شب( اعالم کرد این عملیات پیامی از جانب ما برای آنکارا بوده است!!! 

آنچه مس��لم اس��ت اکرث قریب به اتفاق احزاب شامل و غرب کوردستان با توجه به 

اس��ناد موجود حتی گفته های خود "آپو" اطمینان دارند کنرتل ش��خص اوجالن در 

دست نیروهای دیگر است! بعدها وقتی یکی از فرستادگان پ.ک.ک از ما در مورد 



54          در خدمت و خیانت پ ک ک و پژاک

رشوع جن��گ و عملی��ات مذکور اظهار نظر خواس��ت ما رصاحتا اع��الم منودیم این 

عملیات قطعا کار میت ترکیه بوده و منی تواند کار حزب ش��ام باش��د. در مرحله ی 

بعد پ.ک.ک مسوولیت این فاجعه را به گردن رفیق "شمدین" انداخت، اوجالن در 

دادگاه آنکارا در س��ال 1999 نیز همین کار را کرده و وی را مس��وول حمله قلمداد 

کرد."

" رهرب و بنیانگذار ما به رصاحت و با اطمینان معتقد اس��ت بر اساس شناختی 

که نتیجه ی چندین گفتگو با رهرب پ.ک.ک پیدا منوده هیچ کدام از کتاب هایی که 

به اسم او نوشته شده است منی تواند قلم او باشد چراکه سواد تئوریک وی بسیار 

کم تر از آنست که بتواند تاریخ و وضعیت فعلی را تحلیل مناید"

"از دید ما اوجالن به طور قطع تربیت شده ی میت ترکیه است، دالیل متعددی 

نیز در دس��ت اس��ت، وی عضو کمیته ی ضد ترور بوده اس��ت، وی در سال 1976 

یک س��ال متام در ی��ک منزل با "پیلوت" –از اعضای ارش��د س��تاد اطالعات نیروی 

هوایی ترکیه- و "کثی��ره یلدرم" فرزند رسهنگ "یلدرم" معروف زندگی می کرد. در 

آن س��ال ها "پیلوت" و "کثیره" )بعدا با اوجالن ازدواج منود( هر دو از اس��تخبارات 

ترکیه بودند و به دست آنان بسیاری از رهربان پ.ک.ک لو رفته و تصفیه شدند اما 

اوجالن هرگز دستگیر نشد."

وی با تردیدی در حد اطمینان می پرسد " چگونه است که دولت ترکیه با همه 

ی ضدیت��ی که ب��ا کوردها در اقصی نقاط جهان دارد به اوجالن اجازه می دهد هر 

هفته تفاس��یر و دس��تورات و راهنامیی های خود را برای پ.ک.ک ارسال مناید؟!!! 

این خیلی عجیب نیست؟!!!"

وی معتقد اس��ت "بین پ.ک.ک با ارساییل و آمریکا از 2003 به بعد به نوعی 

آتش بس نانوش��ته وجود داشته اس��ت. وی می گوید مشکل اساسی ایاالت متحده 

در منطقه گس��رتش اس��الم سیاسی و تروریسم اس��ت و راه مقابله با آن توسعه ی 

دمکراس��ی اس��ت، لذا باید به کوردها اعتامد کنند چراکه کوردها دارای جامعه ای 
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چند فرهنگی، سکوالر، دمکرات و فاقد دولت بوده و بهرتین گزینه برای اتحاد با ابر 

قدرت جهانی به منظور پیشربد پروسه ی دمکراتیزاسیون هستند. از دید وی آمریکا 

از پ.ک.ک به عنوان ذخیره ای برای روز مبادا استفاده می مناید تا در صورت لزوم 

از آن علیه ترکیه اس��تفاده مناید" ) هر چند با توافقا اخیر ترکیه، آمریکا و حکومت 

اقلیم کوردستان این تز عمال دیگر به پایان عمر خود رسید(.

"آنچه مس��لم اس��ت اوجالن مثل شخص و نه حزب در خدمت منافع ترکیه هم 

بوده، حال خواسته یا ناخواسته".





فصل سوم
پ.ک.ک و روابط با دولت ها

بدیهی اس��ت که نه تنها پ.ک.ک بلکه متامی احزاب انقالبی و اساس��ا اپوزیسیون 

هر حکومتی برای نیل به اهداف خود تالش می کند با دول یا گروه های سیاس��ی 

مختل��ف رابطه برقرار منوده و از آن منتفع گردد، در این میان س��ازمان های مبارز 

ملی که برای رهایی ملی از زیر سلطه ی بیگانگان مبارزه می منایند برای ایجاد این 

روابط دس��ت بازتری داشته و اصوال جهت داشنت پشت جبهه ی مطمنئ و متحدین 

تاثیر گذار از قوانین خاصی پیروی می منایند که گاه به سیاس��ت " دش��من دشمن 

ما، دوس��ت ماست" ختم می ش��ود. در این میان احزاب مختلف کورد نیز در طول 

س��الیان دور و دراز مبارزه ، با توجه به بافت ژئوپلتیک منطقه و موقعیت منحرص 

به فرد کوردس��تان و معادالت پیچیده ی خاورمیانه مجبور به یافنت متحدین متعدد 

و انعق��اد پیامن های هم��کاری و امنیتی با حکومت های اطراف خود ش��ده اند. 

برای مثال در س��ال های گذشته بین احزاب "دمکرات" و "کومله" با حکومت عراق 

نوعی اتحاد نوش��ته یا نانوش��ته موجود بود که هر دو طرف با توجه به اختالفات 



58          در خدمت و خیانت پ ک ک و پژاک

تهران-بغداد از این روابط منتفع می ش��دند، یا حزب "دمکرات کوردستان عراق" و 

"اتحادیه ی میهنی" با دولت ایران و احتامال سوریه همکاری های گاه راهربدی علیه 

یک دش��من مشرتک یعنی بغداد داش��تند. اما آنچه در این میان از اهمیت خاصی 

برخوردار اس��ت حفظ اس��تقالل رای و عدم خیانت به ملت یا س��ایر احزاب وطنی 

اس��ت که حتی در عامل سیاست با وجود متام قواعد و پیچیدگی های خاص خود از 

جایگاه ویژه ای برخوردار است. در طول 33 سال گذشته تا حال حارض هیچ گروه 

یا ش��خصی نتوانس��ته مدرکی علیه احزاب رشق کوردس��تان مبنی بر خیانت یا هم 

س��ویی با دول اش��غال گر کوردستان جهت دستیابی به منافع حزبی و حتی ملی را 

افشا مناید و این از افتخارات "کومله" و "دمکرات" است. 

در این میان پ.ک.ک هم بس��ان سایر احزاب بخش های دیگر تحت سلطه ی 

کوردس��تان از حق طبیعی ایجاد رابطه یا اتحاد با دول دیگر منطقه برخوردار بوده 

و هس��ت، اما نکته ی اساس��ی در این فرآیند ش��کل و چارچوب این روابط و نوع 

خدماتی اس��ت که این حزب به متحدان خود بویژه "ایران" و "سوریه" ارایه منوده 

اس��ت. در این فصل به گوش��ه ای از ای��ن روابط و نکات برجس��ته ی آن خواهیم 

پرداخت تا ش��اید ازاین رهگذر برخی نقاط تاریک تاریخ این حزب را روش��ن کرده 

باش��یم. عالوه بر کش��ورهایی که در این بین به آن اش��اره می ش��ود پ.ک.ک از 

"بلغارس��تان" ، "لیبی" ، "کوبا"، یونان ، قربس و البته "ارمنستان" نیز کمک هایی در 

یافت می کرده به گونه ای که بعضی گزارش ها حاکی از دایر بودن کمپ های این 

سازمان در خاک لیبی، قربس و ارمنستان دارند. "برای مثال در سال 1995 مطبوعات 

فرانس��ه گزارشی از همکاری های در جریان پ.ک.ک و لیبی چاپ منودند. اوجالن 

رس��ام از "معمر قذافی" به خاطر حامیتش از مس��اله ی کورد تش��کر کرد، پس از 

"عملی��ات پوالد" در ماه مارس و مداخالت نظامی ارت��ش ترکیه در آوریل "قذافی" 

تعهد خود را برای حامیت از پ.ک.ک اعالم منود" بعد از آن گسرتش همکاری ها و 

حامیت های لیبی از این س��ازمان سواالت زیادی در مورد تقویت این روابط ایجاد 
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منود. عالوه بر دولت ها پ.ک.ک با گروه های تروریس��تی زیادی از جمله "ساف"، 

"ارتش رسی ارمنی برای آزادی ارمنس��تان ASALA"، "حامس"، حزب الله"، "فرقه ی 

ارتش رسخ RAF " در ارتباط بوده و بر اس��اس گزارش��ات تایید نشده ای با "اتا" و 

"ارتش آزادیبخش ایرلند" نیز روابط س��یتامتیکی داشته و دارد. در ادامه به بررسی 

روابط این حزب با بعضی از این کش��ورها می پردازیم. )برای سهولت در کار رصفا 

به بخش هایی از روابط موجود اشاره شده است(

سوریه

رابطه ی پ.ک.ک با دولت دمشق بر کسی پوشیده نبوده و متامی انکارهای سوری 

ها در مورد حامیت از این حزب رصفا مانورهای سیاس��ی مرسوم در عامل دیپلامسی 

بوده است. سوری ها در حامیت از پ.ک.ک به اهداف متعددی می رسیدند، اوال 

س��ال ها با ترکیه بر رس بندر "اس��کندرون" اختالفات ش��دیدی داشتند که با وجود 

پ.ک.ک و ایجاد ناامنی و مش��غولیت بس��یار داخلی برای ت��رک ها هم آنکارا رو 

ب��ه تضعی��ف می نهاد و هم م��دت ها احتامال بحث بر رس ای��ن منازعه عقب می 

افتاد، دوم مش��کل اساس��ی منابع آبی مطرح بود چراکه قسمت عمده ی آب مورد 

نیاز این کش��ور از "فرات" و س��ایر منابع آبی تامین می ش��ود که همگی از خاک 

کوردس��تان ترکیه –که عمال تحت سلطه ی ترکیه هستند- رسچشمه می گیرند و با 

وجود پ.ک.ک اجرای طرح های آبی که سال ها در دستور کار آنکارا بود یا عملی 

منی ش��د یا زمان و هزینه ی بس��یار زیادی را مرصوف خود می کرد و یا در نهایت 

با فش��ارهای دمش��ق ترک ها در نهایت مجبور به سپردن ضامنت های امنیتی آبی 

به س��وری ها می ش��دند، از س��وی دیگر با اهرم فش��ار پ.ک.ک می توانستند بر 

روابط دیپلامتیک آنکارا-تل آویو تاثیر مخرب و منفی گذاشته و موازنه ی قوا را به 

نف��ع خود تغییر دهند. در بعد داخلی نیز س��وری ها ب��ا وجود قریب به 2 میلیون 

ش��هروند "کورد" با مش��کالت عدیده ای روبرو بوده و هس��تند، در توافقی که این 
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دولت با حزب مذکور منود توانس��ت بخ��ش عمده ای از جوانان و نیروهای کارآمد 

کورد س��وریه را به صفوف جنگ علیه ترکیه ، تحت لوای ش��عار استقالل کوردستان 

بزرگ، گس��یل دارد که به گفته ی بس��یاری از رهربان و فع��االن جنبش کوردها در 

س��وریه این سیاست مشرتک دمش��ق و پ.ک.ک رضبات و صدمات جربان ناپذیری 

بر پیکره ی مبارزات ملی این بخش از کوردس��تان وارد منود، اوجالن بارها بر عدم 

وجود حقیقتی به نام کوردستان غربی )کوردستان سوریه( تاکید و هم وطنان خود 

در این بخش را مهاجران فراری از س��ایر بخش ها نامید در مصاحبه ای هم ظاهرا 

با بخشش متام، بندر "اسکندرون" را جزو جدایی ناپذیر خاک سوریه خواند. سوری 

ها از قبل پ.ک.ک 18 سال متام فشار سهمگینی بر ترکیه وارد منودند و در پی این 

حامیت ها بود که اوجالن توانس��ت از میت ترکیه مس��تقل ش��ده و راه خود را از 

دستگاه امنیت و اطالعات ترک ها جدا مناید، سوری ها در برابر کمک ها و الطاف 

بی پایان خود به اوجالن)به ویژه از طریق دوس��تان خود در بلوک رشق و تهران( 

توانس��تند از وی یک فرمان بردار مطیع بس��ازند به طوری که وی توانست هزاران 

نفر از جوانان کورد سوریه را در کوهستان های کوردستان ترکیه و در جنگ با ترک 

ها به کش��نت دهد، خوش خدمتی اوجالن از این هم فراتر رفته و عمال این حزب با 

ایفای نقش اس��تخبارات سوری ده ها نفر از کادر ها و رهربان احزاب کورد سوریه 

را تهدید، ش��کنجه، مثله و به قتل رس��اندند. پروژه ای که برای کوردس��تان ایران 

بویژه با تاسیس پژاک نیز طراحی شده بود اما با توجه به واقعیتی به نام "کومله" 

و "دمکرات" و رشایط سیاسی و اجتامعی خاص این بخش از خاک مام میهن هرگز 

موفق به اجرای آن نش��دند. به هر حال اتحاد س��وریه و پ.ک.ک از واقعیت های 

منطق��ه ی خاورمیانه بوده که بازیگران دیگری نیز در آن نقش بازی کردند اتحادی 

که منش��ا رشارت ها و بحران های بی ش��امری در منطقه بود. این اتحاد را باید به 

سه مرحله تقسیم منود:

الف( 1982-1980، 
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زمانی که در پی کودتای 1980 اوجالن و دوستانش مجبور به ترک وطن شدند 

س��وریه را ب��رای اقامت و ادام��ه ی فعالیت انتخاب منودند، دالی��ل متعددی برای 

ای��ن گزینش وجود داش��ت. اختالفات ارضی ترک ها با س��وری ه��ا، رقابت و حتی 

دش��منی تاریخی این دو دولت، حامیت "ش��وروی" از س��وریه، وجود 800 کیلومرت 

مرز مش��رتک بین دو کش��ور، نزدیکی به مناطق کوهستانی لبنان و احتامال مذهب 

مشرتک خانواده ی اسد و شخص اوجالن – که اتفاقا کارگر هم افتاد- از دالیل اصلی 

این انتخاب بود. به هر حال با ورود اوجالن به دمشق بسیار زود بین وی و حکام 

دمش��ق روابط عمیقی ایجاد ش��د که هر دو طرف به خوبی از آن منتفع گردیدند. 

در این دو س��ال بعثی ها با کمک ش��وروی در دره ی "بقاع" لبنان مکان امنی برای 

آموزش نظامی و سیاسی نیروهای پ.ک.ک دایر منودند که هسته ی اولیه ی نیروی 

چریکی حزب نیز از این محل ش��کل گرفت. در این س��ال ه��ا روس ها به آموزش 

نیروه��ای این حزب و احتامال "س��اف" پرداختند و بدین گون��ه پ.ک.ک  آماده ی 

جنگ شد. در این سال ها تبلیغات این حزب برای جذب جوانان کورد سوری شدت 

یافت و در این امر استخبارات سوریه قدم های بزرگی برداشت.

ب( 1998-1982

1982 رشوع فصلی تازه از روابط منطقه ای در خاورمیانه اس��ت، در این س��ال 

بسیاری از معادالت و واقعیت ها دستخوش تحول و تغییر می گردند. در این سال 

اتحاد چهار جانبه ای ش��کل می گیرد که منازع��ات منطقه را وارد فاز جدیدی می 

مناید، اتحاد بین ایران، س��وریه، پ.ک.ک و حزب الله که یک توافق متام ش��یعی با 

رومناها و منافع متفاوت ولی در بطن مذهبی بود که بنیانگداران و عوامل آن برای 

رسیدن به هدف به هیچ اصولی پایبند نبودند. بررسی اعامل و کنش های هر چهار 

ضلع این اتحاد مبین این واقعیت است که از دید متامی این طرف ها "هدف وسیله 

را توجیه می کند". صدها تروری که به دستور تهران و توسط عوامل حزب الله و به 

امر دمش��ق و به وسیله ی پ.ک.ک در خاورمیانه و حتی اروپا اتفاق افتاد منایانگر 
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روحیات آنارشیستی و رادیکال این مجموعه بوده و هست. از این به بعد با کمک 

های مالی و لجیس��تیکی ایران پ.ک.ک کمپ های اجرایی خود را به ش��امل عراق 

)کوردس��تان جنوبی( انتقال داد تا موقیت اسرتاتژیک و بهرتی برای حمله به داخل 

خاک ترکیه داش��ته باشد )بعضی روایت ها که احتامال با توجه به موقعیت آن روز 

منطقه درس��ت هم به نظر می آید از قرارداد همکاری پ.ک.ک و حزب دمکرات 

کوردس��تان عراق حکایت دارند(. در این بین س��وریه نیز مکان امنی برای اوجالن 

در دمش��ق و مکان مناسبی برای آموزش نیروهای وی به کمک مستشاران شوروی 

مهیا منود. از طرفی س��وری ها طبق قولی که به ایرانی ها داده بودند پش��ت جبهه 

ی بی نقصی برای حزب الله تدارک دیدند و از این طریق ایران توانست به راحتی 

و از طریق خاک س��وریه این گروه تروریس��تی را تجهیز و تس��لیح مناید. با آماده 

شدن متامی زمینه ها باالخره در 15 اوت 1984 پ.ک.ک جنگ متام عیاری را به راه 

انداخت که عمده ی تسلیحات آن توسط شوروی )75%( و امکانات و حامیت های 

مالی و لجیستیکی آن از راه ایران و سوریه تامین می شد. در مقابل پ.ک.ک متامی 

تالش خود را برای رسکوب جنبش کوردی در س��وریه به کار بس��ت و ده ها تن از 

مردان بزرگ این عرصه را به قتل رسانده و هزاران نفر از جوانان کورد را با حامیت 

و حتی اجبار استخبارات سوریه به کوه های شامل عراق کشاند.

ج(1998

اواسط 1998 که ترکیه از 14 سال جنگ و هزاران کشته و صدها آبادی سوخته 

و ویران که از قضا توس��ط ارتش خودی نیز نابود شده بودند به ستوه آمده بود به 

س��وریه اولتیامتوم جدی داد. دمشق در ابتدا با انکار حامیت از پ.ک.ک وقعی به 

این تهدیدها ننمود اما هنگامی که ارتش ترک نیروهای خود را به س��مت مرزهای 

سوریه به حرکت درآورد سوری ها متوجه وخامت اوضاع و جدی بودن تهدیدها از 

س��وی همسایه ی ش��املی خود شدند. در نهایت و با مذاکرات فرشده ای که انجام 

ش��د پرزیدنت "اس��د" اوجالن را مجبور به ترک دمشق کرده و قول داد متام کمپ 
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های این حزب را از خاک سوریه برچیند. و خوب با خروج اوجالن از دمشق آوارگی 

وی رشوع ش��د، وی از این تاریخ تا زمان دس��تگیری چند مصاحبه انجام داد که در 

متامی آنها به توطئه ی جهانی برای شکار خود اشاره منود که البته درست هم بود. 

یونان این متحد قدیمی و حتی روسیه که 18 سال متام از پ.ک.ک به عنوان نیروی 

شبهه مزدور استفاده کرده و از آن در قضایای قفقاز سودها برده بود پشت اوجالن 

را خال��ی کرده و تحت فش��ار و حت��ام زد و بندهای دیپلامتیک ب��ه وی پناهندگی 

ندادن��د. ظاهر امر حاکی از قطع روایط دمش��ق-پ.ک.ک بود اما مطالعات س��ال 

های بعد بویژه 2005 نشان می دهد که سوری ها هرگز به طور کامل ارتباط خود 

را با این گروه به پایان نربدند به طوری که در 20 نوامرب 2005 "فاروق الش��عر" در 

مصاحب��ه با روزنامه ی لبنان��ی AI-Safer Dallyاز چریک های پ.ک.ک به عنوان 

رزمن��دگان راه آزادی و پ.ک.ک را "جنبش مقومت" نامید. س��وری ها که در نبود 

پ.ک.ک و خلع موجود در کوردس��تان س��وریه متحمل زیان ها شده و شاهد رشد 

و ش��کوفایی تیریجی جنبش های ملی اصیل و بومی در میان شهروندان کورد خود 

بودند )مثال قیام سال...قامیش��لی( احتامال احس��اس نیاز مربمی به وجود پ.ک.ک 

منودند. با تاس��یس )PYD( از سوی پ.ک.ک تا حد زیادی سوری ها بر این مشکل 

فایق آمدند، پ.ک.ک برای اجرای تعهدات خود در برابر ایران و س��وریه در 2004 

رسامن )PJAK( و )PYD( را بنیان نهاد تا اوال جای خالی خود را پر مناید از سویی 

داش��نت روابط سیستامتیک با این دو کش��ور را انکار منوده و از ایجاد بحرانی تازه 

از ای��ن نوع برای این دو متحد دوس��ت جلوگیری مناید. انتص��اب "باهوز اردال" از 

کوردهای س��وریه به فرماندهی کل نیروهای "HPG" در راستای ادامه ی همکاری 

بین سوری ها و پ.ک.ک بود، وی مناینده ی طیف رهربی قدیمی طرف دار سوریه 

بوده و با توجه به س��وری بودن خود در کنرتل صدها چریک کورد س��وریه که در 

صفوف این حزب علیه ترکیه می جنگند نقش اساسی دارد. به هر حال دور جدیدی 

از روابط پ.ک.ک و دمشق به موازات روابط این گروه با تهران در حال شکل گیری 
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است که در این میان در رابطه با ایران "پژاک" نقش کلیدی ایفا می مناید.

ایران

در ای��ن آیت��م بخش هایی از مقاله ی "پژاک، ایران و ایاالت متحده: آمریکا ش��بهه 

نظامیان کورد گروه پژاک را در لیست ترور قرار داد." انتشارات : تروریسم مانیتور 

ش��امره ی : 7 گفتار: 7  مارس 2009  نویسنده: سابان کارداش ، نیهات علی اوزجان 

را ارائه داده و در بخش پایانی توضیحاتی نیز اضافه می گردد.

"اگرچه روابط پ.ک.ک با ایران به زمان تش��کیل دولت اس��المی ایران در سال 

1979 برمی گردد. روند توسعه ی این روابط منایانگر پویایی منحرص بفرد در رابطه 

ی یک سازمان تروریستی و یک کشور حامی)ایران( است.

قرار دادن پژاک در لیس��ت گروه های تروریس��تی از س��وی آمریکا خط س��یر 

روابط ایران-پ.ک.ک را تحت تأثیر قرار داد، روابطی که بطور س��نتی بین دوستی 

و دش��منی در نوس��ان بوده اس��ت.در این نوشتار به بررس��ی فراز و فرود در روند 

دینامیک های دوستی-دشمنی بین ایران و پ.ک.ک خواهیم پرداخت و این روابط 

را با تحوالت منطقه ای منطبق می سازیم.

مت��اس های اولیه ی پ.ک.ک با کورده��ای ایرانی که علیه تهران در حال جنگ 

بودند به زمان پیروزی انقالب 1979 ایران برمی گردد. از آن به بعد روابط پ.ک.ک 

با جمهوری اسالمی چندین فاز و مرحله را سپری کرده است که بصورت تحلیلی می 

توان آن را به 5 دوره ی مجزا تقس��یم منود. دوره ی اول )1982 – 1980( بالفاصله 

پس از پیروزی انقالب را ش��امل می ش��ود. ایجاد اتحاد ایران-س��وریه و آغاز جنگ 

ایران-ع��راق مرحله ی دوم این روابط اس��ت)1988-1982( ک��ه در این دوره یک 

رابطه ی حامیتی ش��دید بتدریج شکل گرفت. در طول دوره ی سوم )1988-1997( 

ایران و پ.ک.ک رابطه ی دوس��تانه ی خود را جهت سازگاری با تغییرات ژئوپلتیک 
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ناشی از فروپاشی شوروی بازتعریف منودند. می توان دوره ی چهارم)1997-2003( 

را دوره ی همکاری کنرتل ش��ده نامید، عرصی که در طول آن احزاب تحت فش��ار 

ش��دید تغییرات رسیع موازنات قوا در منطقه بودند و متام تالش آنها برای حفظ و 

بقاء خود و مش��ارکت ش��کننده در معادالت بود. در ط��ول دوره ی پنجم )2009-

2003( همزم��ان با رشوع حمله ی آمریکا به عراق، روابط نس��بتا خصامنه ای بین 

احزاب بوجود آمد که گاهی به یک رویارویی آشکار تبدیل می شد. 

 

دوره ی اول

اولین رویارویی پ.ک.ک و جمهوری اس��المی به س��الهای اول انقالب بر می گردد. 

کوردهای رشق بدنبال کسب منافع خود از پس آشفتگی های پس از انقالب بودند 

و با رشوع جنگ ایران-عراق مبارزه ی شدیدی را علیه تهران رشوع کردند. عبدالله 

اوج��الن ،ره��رب پ.ک.ک، تع��دادی از رزمنده های خود را برای برق��راری ارتباط با 

حزب دمکرات کوردس��تان ایران که در آن زمان مبارزات ملی علیه تهران را هدایت 

و رهربی می منود مکلف منود. بر اس��اس گزارش های موجود اوجالن توس��ط جالل 

طالبان��ی رهربی اتحادی��ه ی میهنی کوردس��تان)PUK( به حامی��ت و همکاری با 

کوردهای ایران دعوت شد.

س��ال های آغازی��ن روابط ایران-پ.ک.ک با خصومت مش��خص م��ی گردد، این 

دشمنی با توجه به ماهیت اسالمی رژیم جدید ایران و رویکرد مارکسیستی پ.ک.ک  

رو به افزایش بود. افزون بر این امکان اینکه پ.ک.ک خواست استقالل طلبانه را در 

میان کوردهای ایران مش��تعل سازد باعث تش��دید سوءظن ایران نسبت به پ.ک.ک 

می شد، اگرچه تحوالت بعدی منطقه موجبات جایگزینی این دوره ی کوتاه خصومت 

ه��ای ایده ئولوژیک با ی��ک رویکرد مصلحت گرایی را فراهم منود، در واقع تغییرات 

گسرتده در دیپلامسی منطقه ای زمینه ی مناسبی برای ایجاد یک رابطه ی حامیتی – 

اتحادی بین جمهوری اسالمی و پ.ک.ک ی مارکسیست خلق کرد.
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دوره ی دوم

پیدایش اتحاد اس��رتاتژیک ایران – س��وریه در 1982 تأثیرات مس��تقیم مناسبی بر 

روابط پ.ک.ک – ایران داش��ت. در واکنش به تغییرات ژئوپلیتیکی ناشی از انقالب 

اسالمی و جنگ ایران-عراق ، بعنوان مثال قطع روابط ایران-آمریکا، تهران و دمشق 

بطور فزاینده ای به سمت یکدیگر متامیل می شدند. رویکرد و هدف مشرتک اتحاد 

جدید تضعیف دو کش��ور طرفدار غرب در منطقه یعنی ترکیه و ارساییل از طریق 

عملیات های خرابکارانه و تروریستی بود. برای رسیدن به این هدف محور تهران-

دمش��ق تصمیم به حامیت از حزب الله و پ.ک.ک گرفتند. در پی این توافق ایران 

نیروهای سپاه پاسداران خود را از طریق سوریه جهت آموزش نیروهای شبه نظامی 

ح��زب الله به لبنان اعزام کرد. پ.ک.ک روابطش را با طالبانی قطع و مبارزان خود 

را و توافقنام��ه ی همکاری با بارزانی امضاء منود. این توافقنامه به پ.ک.ک اجازه 

می داد نیروهای خود را از سوریه به شامل عراق و با کمک های ایران منتقل مناید.

از منظر ایران ، منافع زیادی برای ورود به این چنین رابطه ای وجود داشت:

*. تهران و آنکارا درگیر رقابتی تاریخی بودند.

*. انقالب اس��المی با افزودن بعد انعطاف ناپذیر ایده ئولوژیک به رقابت های 

گذشته به طور فزاینده ای تهران را در تقابل با رژیم سکوالر آنکارا قرار داده بود.

*. روابط نزدیک آنکارا-واشنگنت نگرانی های تهران از آنکارا را به شکل ملموسی 

افزایش می داد. به عنوان بخش��ی از نقش��ه ی آمریکا برای محدود کردن و کنرتل 

رژیم اسالمی بعضی از پایگاه های هوایی ترکیه در مناطق نزدیک به مرزهای ایران 

توس��عه یافت که اغلب نیز در اختیار نیروهای آمریکایی قرار داش��تند.)( عالوه بر 

آن، ایاالت متحده چندین استگاه اسرتاق سمع در خاک ترکیه ایجاد کرده بود،که از 

ایران تا رشق ترکیه را تحت پوشش قرار می داد، که این خود به نگرانی های ایران 

در مورد ترکیه می افزود.
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*. پس از انقالب بسیاری از حامیان رژیم شاه که در سدد رسیدن به کشورهای 

غربی بودند باید نخست به ترکیه پرواز می کردند. رهربان انقالب نگران بودند که 

این مهاجرت ها، که از قضاء ش��امر آنها به میلیون ها می رس��ید، بتوانند در ترکیه 

خود را برای رسنگونی سیستم جدید بازسازماندهی کنند.

*. خ��ط لوله ی کرکوک-یومورتالیک که نفت ع��راق را از طریق خاک ترکیه به 

بازاره��ای جهان��ی انتقال می داد و منبع مالی عظیمی ب��رای بغداد بود ، به تأمین 

مالی جنگ عراق علیه ایران کمک شایانی می منود.

این دالیل پراگامتیکی موجب شد تا ایران به حامیت از پ.ک.ک ی مارکسیستی 

ای برخیزد که در س��دد رسنگونی و یا دس��ت کم تضعیف و تجریه ی ترکیه بود. با 

این وجود ، ایران همیش��ه حامیت خ��ود را از پ.ک.ک نفی می کرد، که البته این 

واکنش��ی به این حقیقت بود که تهران به حفظ روابط با آنکارا نیاز داشت)(. برای 

مث��ال ایران مجب��ور بود جهت حفظ خطوط تأمین تجهیزات لجس��تیکی مورد نیاز 

برای ادامه و بقاء جنگ علیه عراق از خاک ترکیه استفاده مناید.

با وجود انکار رس��می هر گونه کمک و حامیت از پ.ک.ک از س��وی مقامات 

رس��می ته��ران، به تدریج ای��ن حامیت ها به م��وازات جنگ عراق-ای��ران افزایش 

یافت. به عنوان رشیک ارشد ایران برخی محدودیت ها را بر پ.ک.ک اعامل منود. 

پ.ک.ک منی توانس��ت و منی بایس��ت برای حمله به اهداف داخلی ترکیه از پنجاه 

کیلوم��رت از مرزه��ای ترکیه-ایران اس��تفاده مناید و می بایس��ت از فعالیت در بین 

کورده��ای ایران اجتناب مناید. همچنین توافق ب��ه عمل آمده بود که اطالعاتی که 

پ.ک.ک در مورد ترکیه و پایگاه های آمریکا جمع آوری می مناید در اختیار تهران 

نیز بگذارد. در عوض ایران کمک های تس��لیحاتی ، تس��هیالت دارویی و امکانات 

لجستیکی در اختیار پ.ک.ک قرار می داد. با ورود به این مرحله پ.ک.ک توانایی 

دسرتس��ی به یک منطقه ی وس��یع عملیاتی را بدست آورد و رسانجام نفوذ خود را 

به داخل ترکیه توسعه داد.
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دوره ی سوم

با وجود نگرانی در مورد رش��د نفوذ پ.ک.ک در میان کوردهای ایران پس از جنگ 

ایران-ع��راق دولت تهران نگرش خود را در م��ورد پ.ک.ک تغییر داده و بعضی از 

چری��ک های آنان را دس��تگیر منود. هر چند این وضعی��ت خیلی زود تغییر یافت. 

اگرچه جمعیت کوردهای ایران چالش��ی برای این دولت بوجود آورده بود، اما این 

مس��ئله یک مش��کل حیاتی برای متامیت ارضی محس��وب منی ش��د. از آنجایی که 

کوردهای سنی به لحاظ کمی اقلیت کوچکی بودند که در حاشیه ی سیستم سیاسی 

ایران جای می گرفتند ، اساس��ا ایران این مش��کل را قابل مدیریت و اداره کردن می 

دانس��ت. اما خطر بس��یار جدی تر از ناحیه ی ناسیونالیس��م آذری ها مطرح بود، 

بویژه پس از ظهور جمهوری آذربایجان بعنوان یک کش��ور مس��تقل. افزایش نفوذ 

و حضور ترکیه در قفقاز و آس��یای میانه )که از ناحیه ی ایاالت متحده نیز حامیت 

می ش��د( و رش��د ناس��یونالیزم آذری در داخل ایران، موضوع و دلیل اصلی نگرانی 

برای تهران شد، و همین عوامل ایران را مجبور کرد تا روابطش را با پ.ک.ک حفظ 

مناید. بعالوه  تعداد فزاینده ای از عملیات های پ.ک.ک در دهه ی نود بیشرت در 

نواحی مرزی ش��امل رشق ترکیه و قفقاز انجام می گرفت. از این راه ایران به دنبال 

مانع تراش��ی در روابط ترکیه ، قفقاز و آس��یای میانه و محدود منودن نفوذ آن در 

منطقه بود. یک نتیجه ی مس��تقیم و آشکار این سیاست به تعویق و تأخیر افتادن 

قرارداد لوله ی نفت باکو-تفلیس-جیهان به مدت 9 تا 10 س��ال آینده بود.در واقع 

ش��دت یافنت فعالیت های تروریستی پ.ک.ک باعث رصف انرژی زیادی از جانب 

ترکیه ش��ده و منجر ش��د دولت آنکارا توجهات خود را معطوف مسائل و مشکالت 

داخلی خود مناید.

دوره ی چهارم

در ای��ن مرحل��ه ، ایران بتدریج حامیت های��ش را از پ.ک.ک را به موازات کاهش 
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احس��اس تهدید کاهش داد. رقابت ترکیه – ایران با توجه به فروکش ناسیونالیس��م 

آذربایجانی و عدم وجود چالش��ی بزرگ در این زمینه ش��دت خود را از دست داد. 

همچنین تقلیل حامیت س��وریه از پ.ک.ک در پی دستگیری اوجالن باعث شد که 

ته��ران در روابط خود با پ.ک.ک تجدید نظر اساس��ی مناید. ایران رویکردانتظاری 

)wait and see( را اتخ��اذ ک��رد که دلیل اصلی آن عدم قطعیت کامل و اطمینان از 

مسیر توازن قوا در منطقه بود . رسانجام و البته با هامن درجه ی اهمیت، حمالت 

تروریس��تی 11 سپتامرب و مبارزه ی جهانی علیه تروریسم ، تهران را محتاط تر منود 

که در این میان به عنوان یک حامی تروریسم شناخته نشود.

دوره ی پنجم

رابط��ه ی ایران – پ.ک.ک که پس از دس��تگیری اوجالن رو به رسدی گراییده بود، 

در وضعیت پیش آمده ی ناش��ی از تهاجم ایاالت متحده به عراق در 2003 به یک 

رویارویی و مواجهه ی آش��کار تبدیل ش��د. افزایش حوزه ی عملیاتی پ.ک.ک در 

میان کوردهای ایران و با تأسیس پژاک در 2004 به اوج خود رسیده و کامال آشکار 

گشت.)تروریس��م مونیتور را مشاهده منایید، 15 ژوئن 2006(.پ.ک.ک با بازسازی 

و اس��تفاده از شبکه های پیش��ین خود، در یک دوره ی زمانی کوتاه نیرو و حضور 

خود را در میان کوردهای ایران تحکیم منوده و انس��جام بخش��ید. سازمان بر روی 

میراث ناسیونالیسم کوردی و مقاومت در برابر تهران که پیش تر و قبل از رسکوبی 

جنبش بومی کوردها توسط دولت اسالمی در منطقه ریشه زده بود، رسمایه گذاری 

منود، و به موازات آن به بازس��ازی و ش��کل دادن به ش��بکه های اقتصادی-سیاسی 

خ��ود پرداخت. ب��رای اینکه به پژاک کاراک��رتی محلی و بومی ببخش��د، بعضی از 

کورده��ای ایرانی را در جمع کادر رهربی پژاک گامش��ت. علی رغم ادعاهای پژاک 

مبنی بر مغایر بودن با حزب کارگران کوردس��تان، این س��ازمان نوپا کامال زیر چرت 

پ.ک.ک عمل و فعالیت می کرد و در منطقه ی کوهس��تانی "قندیل" پناه گرفت. 
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بعنوان مدرک و دلیل برای وجود این روابط ارگانیک و س��ازمانی، بس��یاری از شبه 

نظامیان جذب ش��ده از کوردستان ترکیه در ایران مستقر شده و عملیات انجام می 

دادن��د، در حالیکه در پاره ای مواقع برخ��ی از چریک های ایرانی تبار در عملیات 

ه��ای پ.ک.ک در داخل خاک ترکیه رشکت می کردند. ) در رسفصل های بعدی بر 

اساس اظهارات ش��اهدین معترب اثبات خواهیم کرد تاسیس پژاک کار مشرتک ایران 

و پ.ک.ک ب��وده و اختالفات تهران و این حزب از اواخر 2006 به رویارویی منجر 

شده و رویه ی دشمنی به خود گرفت که در نهایت و از اواسط 2010 این روند باز 

تغیی��ر یافته و بی��ن پ.ک.ک و متحد قدیمی اش یعنی ایران دوباره روابطی برقرار 

ش��د و لذا قرار شد پژاک به سیاست های اصلی خود رجوع کرده و ماموریت اولیه 

ی خود را اجرا مناید(.

با توس��عه ی حضور پ.ک.ک در ایران و رویکرد سکوت آمریکا در مورد حظور 

این حزب در ش��امل ع��راق )که باید به عنوان یک رویک��رد پذیرش متقابل بالفعل 

بین واش��نگنت و پ.ک.ک در نظر گرفته ش��ود( ایران و پ.ک.ک بیشرت روبروی هم 

قرار گرفتند. پژاک بطور فزاینده ای و به منظور جلب توجه رس��انه ها با نیروهای 

نظامی ایران درگیر می شد. در مقابل ایران مواضع پژاک را در منطقه ی کوهستانی 

"قندیل" بشدت محارصه و در قرنطینه قرار داد. در این میان گزارشات تأیید نشده 

ای از مناب��ع کورد مبن��ی برعملیات های ب��رون مرزی نیروهای امنیت��ی ایران در 

سپتامرب 2007 وجود دارد)زمان امروز ، 24 اوت 2007 و مک کالچی 23 اوت 2997( 

. هامنن��د ترکیه، ایران نیز به حضور و وجود پژاک به عنوان ش��اخه ای از پ.ک.ک 

می نگریس��ت و از جنگ ترکیه علیه پ.ک.ک به ش��دت حامیت می منود. ایران از 

این راه می توانس��ت محبوبیت و مقبولیت خود در میان جامعه ی ترک را افزایش 

داده و باعث رسدی و کاهش روابط اسرتاتژیک ترکیه-آمریکا گردد.

اگرچه دولت بوش پ.ک.ک را در لیس��ت سازمان های موجود تروریستی قرار 

داده بود، اما توازن بیش��رتی به سمت پژاک در جریان بود، بنحوی که این شایعات 
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وجود داش��ت احتامال آمریکا و ارسائیل از پژاک بعنوان وس��یله ای جهت بی ثبات 

ک��ردن ای��ران حامیت می کنند. م��دت کوتاهی پس از به قدرت رس��یدن دمکرات 

ها ، دولت اوباما پژاک را به عنوان س��ازمانی تروریس��تی که تحت کنرتل پ.ک.ک 

اس��ت اعالم منود)2008/01/30(. با این تصمیم، واش��نگنت نش��ان داد که در جنگ 

علی��ه تروریس��م رویکرد اصولی تر اتخاذ کرده اس��ت. این تح��ول همچنین تغییر 

معناداری را در نگرش آمریکا در مورد روابط پیچیده و بغرنج مابین ترکیه، ایران و 

پ.ک.ک نشان می دهد. ترکیه از این تصمیم استقبال کرده و به آن به عنوان نتیجه 

ی سیاس��ت جدید ائتالف جهانی در حال ش��کل گیری برای ریش��ه کنی تروریسم 

پ.ک.ک و بویژه ایجاد زمینه های همکاری نزدیک با آمریکا و حکومت کوردهای 

ش��امل عراق توجه من��ود. وزارت امور خارجه ی ترکیه طی بیانیه ای خوش��حالی و 

رضایت خود را از اقرار ایاالت متحده به وجود رابطه ی پژاک-پ.ک.ک نش��ان داد 

)آژانس آناطولی،6فوریه(. در مقابل پ.ک.ک ، به شکل فزاینده ای احساس می کند 

در نتیجه ی تحوالت اخیر در محارصه قرار گرفته است.

نتیجه گیری

ایران به دقت تحوالت اخیر در عراق و مس��یر روابط آمریکا-ترکیه را زیر نظر دارد 

و بررس��ی دارد. س��یکل کنونی دوستی-دش��منی بین ایران و پ.ک.ک تحت تاثیر 

ارزیاب��ی ای��ران از تغییرات در موازنه ی منطقه ای ق��وا و میزان تهدیدات آن علیه 

امنیت ملی اش اس��ت. برای گریز از فشارهای اعامل شده ی ناشی از هامهنگی و 

همکاری نزدیک بین ترکیه ، آمریکا و حکومت اقلیم کوردس��تان در ش��امل عراق ، 

پ.ک.ک نیازمن��د بازتعریف روابطش با ایران اس��ت. علی رغم درگیری های مرزی 

ایران-پ��ژاک، ره��ربان پ.ک.ک در حال حارض پیام های گرمی به تهران ارس��ال می 

کنن��د )گوندم انالین، 24 فوریه(. در حقیقت بازی با "کارت ایران" می تواند قدرت 

چان��ه زن��ی پ.ک.ک را افزایش دهد، ای��ران نیز دالیل متعددی ب��رای حفظ و در 
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اختیار داش��نت مداوم "کارت پ.ک.ک" دارد. با توج��ه به عدم ثبات عدم  اطمینان 

مداوم و روزافزون در مورد آینده ی خاورمیانه )بویژه ش��امل عراق( در پی خروج 

تدریجی ایاالت متحده از عراق و شکل و مسیر مذاکرات در مورد برنامه ی هسته 

ای ایران، تهران بهیچوجه در رشایط فعلی خواهان کنار گذاش��نت کامل یا از دس��ت 

دادن کارت پ.ک.ک در این بازی نیس��ت." باید افزود متامی شواهد و گزارشات از 

رشوع دور جدی��دی از رواب��ط پ.ک.ک – تهران خرب می دهند. با توجه به حمالت 

موازی پژاک و جمهوری اس��المی به مخالفان دولت تهران می توان پذیرفت سیکل 

جدید همکاری های این دو متحد قدیمی آغاز شده است. دالیل روشنی نیز وجود 

دارد، اول اینک��ه ه��ر دو در محارصه ی نیروهای ضد ترور قرار داش��ته و هر دو با 

موج س��همگین دمکراتیزاسیون روبرو هس��تند. دوم برای بقای پ.ک.ک تهران در 

ح��ال حارض مطمنئ ترین و قوی ترین حامی موجود در منطقه به ش��امر می آید. 

س��وم دولت ایران برای ادامه ی حیات خود هامنند گذش��ته نیازمند ایجاد بحران و 

مامنعت از استقرار صلحی پایدار است که در این بین با توجه به ساختار پ.ک.ک 

و نیز نیروی نظامی بزرگی که این حزب در اختیار دارد می تواند بیشرتین و بهرتین 

نقش را در این زمینه ایفا مناید.چهارم اینکه تهران برای جلوگیری از رسنگونی خود 

باید از تولد هر نوع آلرتناتیوی و تشکیل هر اپوزیسیون متحد و فراگیری جلوگیری 

منای��د و ب��ا توجه به این واقعیت ک��ه نقطه ی آغازین این حرک��ت از بطن احزاب 

کوردس��تان رشوع خواهد ش��د و ش��ده اس��ت لذا باید متام تالش خود را معطوف 

نابودی و بی اعتبار منودن این احزاب اصیل مناید و در این میان استفاده ی ابزاری 

از پ.ک.ک و بالطب��ع از پ��ژاک بهرتین گزینه و نیروی ممک��ن خواهد بود. لذا بر 

اس��اس آخرین تحلیل ها سیکل جدیدی از همکاری های پ.ک.ک-تهران آغاز شده 

و که می توان آن را یک بازی یک سویه ی "برد-باخت" نامید.



فصل چهارم
پژاک

مقدمه

هامنگونه در پیش گفتار این مجموعه اش��اره ش��د مطالعه ی پژاک بدون بررس��ی 

تاری��خ همه جانب��ه و ابع��اد مختلف پ.ک.ک ام��کان پذیر نیس��ت. در ادامه ی 

این نوش��تار می بینیم که عم��ال پژاک به عنوان حزبی مس��تقل و مربوط به رشق 

کوردس��تان وجود خارجی ندارد. در 3 فصل اول به اوضاع شخصی اوجالن به مثابه 

ی بنیانگ��ذار پ.ک.ک و روابط این حزب با س��وریه و ای��ران پرداختیم، با توجه به 

پیوندهای اس��رتاتژیک این حزب با این دو کش��ور و موضع گی��ری هایش در برابر 

احزاب کوردی موجود در این بخش های کوردس��تان تحت سلطه، می توان اهداف 

پس پرده ی پ.ک.ک را از تاسیس این دو زیر شاخه ی غیر معمول را باز شناخت. 

رهربان پژاک در طول س��الهای گذشته همیشه از استقالل رای خود از پ.ک.ک دم 

زده ان��د ول��ی با نگاهی به اعضای کادر رهربی آنها و سیاس��ت ها یش��ان در برابر 

احزاب رشق کوردستان و نیز شهادت شاهدان معترب و تحقیقات موجود در نهایت 
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این تئوری مس��لم به اثبات می رسد که پژاک نه اینکه از سوی پ.ک.ک با اهدافی 

خاص و خائنانه تاسیس شد که چه در تشکیل این گروه حتی دشمن دژخیمی چون 

جمهوری اس��المی نقش��ی اساس��ی ایفا منود! در ادامه خواهیم دید پ.ک.ک برای 

تثبیت موقعیت پژاک در رشق کوردستان و تضعیف احزاب اصیل این بخش از مام 

میهن به چه سیاس��ت هایی روی آورد و در این بین حکومت تهران چه نقشی ایفا 

منود! در طول مطالعه ی این نوش��تار از بی اعتباری اعضای رشقی پژاک نزد رهربان 

ای��ن حزب حیرت زده خواهیم ش��د! با واقعیت تلفات س��نگینی ک��ه پژاک معتقد 

اس��ت به ایران وارد آورده آشنا خواهیم ش��د! از زبان کنسول ایران در مورد میزان 

اهمیت این زیر ش��اخه برای ایران خواهیم ش��نید! و در نهایت با بررسی موقعیت 

فعل��ی پ.ک.ک و بیانیه های ایاالت متح��ده در مورد این حزب و فرزندان خلفش 

در رشق کوردس��تان به نتایج جالبی خواهیم رس��ید! در نهایت متوجه خواهیم شد 

پژاک احتامال آخرین ماه ها و ش��اید س��ال های حضور خ��ود را به عنوان مثال یک 

حزب انقالبی کوردی سپری می مناید و در نهایت برای خدمت به آرمان های واالی 

بزرگ خاندان علوی های دمش��ق و ایمرالی و منافع جمهوری اس��المی باید از هم 

پاش��یده شود ولی تا آن هنگام به ماموریت اصلی اش که نابودی احزاب اصیل این 

آب و خاک است ادامه خواهد داد. 

تاریخ و روند تأسیس

در مورد تاریخ تاس��یس پژاک باید دو مورد را بررس��ی کرد، اول سیر تکاملی فراهم 

کردن مواد اولیه ی الزمه برای تشکیل این حزب و دوم روند و فرآیند بوجود آمدن 

آن. برای ایجاد س��ازمانی با این وس��عت و با اهدافی تا این حد اس��رتاتژیک –البته 

ش��وم- باید سه ماده ی خام اولیه در دسرتس باشد، یکی تجهیزات و امکانات مالی 

و لجستیکی ، دوم نیروی انسانی و سوم جغرافیای مناسب. 

پ.ک.ک ب��ه یمن کمک ه��ای مالی و دولتی ایران ، قاچ��اق مواد مخدر و نیز 
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گمرکات فراوان و س��ود رسشار ناشی از آنها از لحاظ نیازهای لجستیکی هیچ گونه 

مش��کلی نداش��ت لذا به آسانی می توانس��ت مبادرت به تاسیس هر گونه حزب یا 

موسسه ای از این قبیل یا دایر منودن شعبات مختلف در اقصی نقاط دنیا بورزد.

دومین ماده ی خام این پروژه نیروی انسانی الزم و قابل پرورش البته به سبک 

اوجالنی و تهی شده از هر نوع اراده ی تفکر و قوه ی اندیشیدن که جرات اعرتاض 

یا مخالفت با فرامین "مراد کارایالن" و "جمیل بایک" را نداشته باشد. این مورد نیز 

به دالیلی از جمله همکاری متام و کامل ایران آماده بود. در رشق کوردس��تان و از 

حدود سال 1995 عمال احزاب بومی حضور چشم گیری در داخل مرزها و در میان 

مردم نداشتند، فعالیت های نظامی به طور کامل و به دالیلی –درست بودن یا غلط 

بودن این دالیل از موارد مورد بحث این مجموعه منی باش��د- متوقف ش��ده بود، 

جوانان نس��ل سوم که اغلب تحصیالت آکادمیک هم داشته یا به تحصیل در مراکز 

علمی معترب ایران مش��غول بودند تحت تاثیر تبلیغات رسانه های جدید کوردی به 

هر حال با افکار ملی آش��نایی خوبی پیدا کرده بودند و در این بین دس��تاوردهای 

مل��ت کورد در جنوب کوردس��تان مزید بر علت بود تا ش��ور انقالبی و عقاید حق 

طلبانه ی ملی در جان و روح این جوانان پرش��ور ریش��ه بدواند. در این میان کم 

کاری و س��کوت احزاب اصیل کوردس��تان ایران نوعی از خ��ال را ایجاد کرده بود و 

بهانه ای الزم بود تا این قرش عظیم را به س��وی گرایشی مثال جدید و البته رادیکال 

جذب مناید. فوریه ی 1999 زمینه ی الزم با دس��تگیری اوجالن و امواج س��همگین 

اعرتاضات هواداران وی در اروپا و کوردستان مهیا شد. پ.ک.ک در پی توافق 1982 

به آرامی در ایران نیز فعالیت داش��ت اما با توجه به حضور "کومله" و "دمکرات" 

در جنوب و میانه ی کوردس��تان ایران عمال راه بر نفوذ این س��ازمان سد شده بود، 

اندک تاثیر حزب بر مناطق ش��املی بود که هم حضور احزاب بومی در آن مناطق 

اندک بود هم مردم از لحاظ لهجه و فرهنگ تا حدی با کوردهای ترکیه شباهت ها 

و قرابت هایی داش��تند. اما به هر حال بعضی از اعضا و فعالین پ.ک.ک در جای 
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جای کوردستان و با همکاری و نظارت اطالعات ایران دست به تبلیغاتی می زدند. 

با دس��تگیری اوجالن و جو احساسی ایجاد شده جوانان کوردستان ایران به رسعت 

به سمت این سازمان گرایش پیدا کرده و در این بین جمهوری اسالمی نیز با ایجاد 

تسهیالت مناسب زمینه را برای ترسیع در این امر مهیا کرد. از این تاریخ به بعد تا 

زمان تاس��یس پژاک صدها نیروی مخلص و تحصیل کرده به این حزب پیوس��تند که 

در نهایت هسته ی اولیه ی پژاک نه بر روی دوش آنها بلکه به نام آنها تشکیل شد.

نیازمندی سوم نیز که جغرافیا و موقعیت مناسب توپوگرافی بود در کوردستان 

ایران و از مرزهای مشرتک ایران-ترکیه-عراق گرفته تا دل رسزمین لرستان کوهستان 

های رسبه فلک کش��یده ای وجود دارد که برای اس��تقرار یک س��ازمان چریکی با 

اهداف ویژه، از موقعیت خاص و بی نظیری برخوردار اس��ت. هر چند برای کنرتل 

بیشرت و سهولت در رفت و آمد و نزدیکی به مواضع حزب مادر ستاد مرکزی در دل 

کوهس��تان های قندیل بنا ش��د. بدین ترتیب متامی نیازمندی های تشکیل شعبه ی 

ایرانی پ.ک.ک یعنی پژاک مهیا شد.

در س��ال 2003 باالخ��ره پ.ک.ک بنا به دالیلی که به آنها اش��اره خواهیم کرد 

و ب��ا همکاری و دخالت ایران تصمیم به تاس��یس پژاک گرفت. پاییز 2003 در کوه 

های قندیل به ریاس��ت "عثامن اوجالن" کنفرانس��ی به نام "کنفرانس رشق" برگزار 

ش��د. عثامن در آن زم��ان اکرثیت اصالح طل��ب پ.ک.ک را در برابر گروه محافظه 

کار اقلی��ت به رهربی کارایالن و بایک رهربی می کرد. به هر حال در این س��مینار 

حزب به تاس��یس گروهی ویژه ی رشق کوردستان رای داده و قرار شد کمیته های 

س��ه گانه ای برای انجام تحقیقات میدانی و انجام فعالیت های تبلیغاتی و ارایه ی 

گزارش نهایی ظرف 6 ماه تشکیل شود که در واقع کیفیت و زمان اعالم موجودیت 

این شاخه ی جدید به این گزارش ها منوط بود. به هر حال در تاریخ 2004-04-4 

0 کنگره ی اول این حزب برگزار ش��د و رس��ام با نام پژاک اعالم موجودیت کرد. در 

این جا اش��اره به چند نکته خالی از لطف نیس��ت، "کنفرانس رشق" با پیش��نهاد و 
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مدیریت عثامن اوجالن در پاییز 2003 برگزار ش��د و در واقع وی طالیه دار تشکیل 

این گروه بود ولی در نهایت تعجب در کنگره ی اعالم موجودیت آن حضور نداشت 

چراکه توس��ط طیف محافظه کار کارایالن در این فاصله تصفیه ش��ده و به شکلی 

از پ.ک.ک گریخت��ه بود –وی اکنون در کویه زندگ��ی می کند-. در این کنگره نام 

"حزب حیات آزاد کوردس��تان" )پژاک( برای حزب جدید انتخاب ش��د و کمیته های 

س��ه گانه ی جنوب، مرکز و ش��امل برای آن تدوین گشته، کادرهای رهربی مشخص 

ش��ده و رهربی نیز برای آن در نظر گرفته ش��د. ترکیب اعضای حارض کنگره تقریبا 

49% )از رشق( به 51% )از ش��امل( بودند! برای تعیین رهربی سه گزینه را به کنگره 

دعوت منوده بودند به اسامی "عبددالله حجاب" و "خالد خیاطی" و "عبد الرحمن 

حاج��ی احمدی"در این می��ان دو نفر اول از هامن ابتدا ب��ه ترشیفاتی بودند این 

پس��ت پی برده و در کنگره علی رغم فش��ارها و درخواست های مکرر از پذیرفنت 

این مقام خودداری منودند!!! و در نهایت نفر س��وم یعنی "حاجی احمدی" با قبول 

این مس��وولیت رس��ام به عنوان اولین رهرب پژاک و در اصل به مثابه ی اولین رهرب 

فاقد قدرت یک حزب کوردی رشوع به کار منود. )چون سوابق وی برای همه آشکار 

است بهرت دیدیم از بیوگرافی وی چشم پوشی مناییم(. در این کنگره پرچم و نشان 

حزب ، اعضای کادر رهربی و کمیته های سه گانه نیز انتخاب شدند که به آنها اشاره 

خواهیم منود. در این میان تالش ها و اعرتاضات اعضای رشقی سازمان که سعی می 

کردند اس��تقالل نس��بی پژاک را حفظ منایند راه به جایی نربد و علی رغم ش��هامت 

و از خودگذش��تگی بسیار آنان در نهایت رهربان پ.ک.ک تصمیامت خود را عملی 

منودن��د. البته نباید از حضور س��نگین "کارایالن" ، "بایک"، "زبی��ر آیدار" و "رمزی 

کارتال" به عنوان رسان پ.ک.ک که در نهایت نظرات آنان به کرسی نشسته و طبق 

روال مرسوم در این حزب گروه رهربی پیشکسوت حرف اول و آخر را می زند، غافل 

ماند، حضور این چهار نفر در کنگره به دودلیل بود ، اول اینکه باقی مانده ی افراد 

عثامن اوجالن را تصفیه کنند – که البته موفق هم ش��دند- دوم کنرتل حزب جدید 



78          در خدمت و خیانت پ ک ک و پژاک

و جلوگی��ری از تاثیرگذاری کادرهای رشقی در تصمیم گیری ها که بس��یاری از این 

جوان��ان هم رای آوردند ولی بعدها تحت فش��ار رهربان پ.ک.ک اغلب از صفوف 

پژاک جدا ش��دند. )ده ها نفر از اعضای س��ابق پ.ک.ک و پژاک شهادت می دهند 

که بدون اجازه ی این افراد حتی منی شود آب خورد(

نقش پ.ک.ک و اهداف آن

س��ال 2003 رسآغاز تغییرات ش��گرفی در خاورمیانه بود که اکن��ون نیز ادامه دارد، 

س��قوط صدام نه به دست نیروهای اپوزیسیون بلکه به قوه ی قهریه ی ابر قدرت 

جهانی تحلیل ها و تفاس��یر زیادی به همراه آورد، اگرچه پاره ای از این دیدگاه ها 

بس��یار افراطی و خوش��بینانه بود اما در هر صورت تغییرات عمیق سیاس��ی رشوع 

شده و احتامال آمریکایی ها با درک عمیق و برنامه ریزی چندین ساله بر لزوم این 

دگردیسی واقف بودند. ایاالت متحده پس از فروپاشی "اتحاد جامهیر سوسیالیستی 

ش��وروی" با دو مشکل عمده روبرو ش��د که منافع ملی و فراملی اشان را با تهدید 

مواجه منود. یکی توس��عه و نیرومند شدن "اتحادیه ی اروپا" و دوم گسرتش "اسالم 

سیاس��ی" در س��طح خاورمیانه که نتیجه ی آن بازتولید تروریسم خشن جهانی در 

خوانشی جدید بوده است. با حادثه ی 11 سپتامرب بهانه ی الزم برای واشنگنت خلق 

ش��د که با ایجاد همبس��تگی جهانی حضور خود در خاورمیانه را ضامنت مناید. از 

2001 به بعد بس��یاری از گروه های تروریس��تی به ویژه اسالم گراها مورد هجوم 

ایاالت متح��ده و متحدانش قرار گرفتند و جنگی متام عیار که بازی برد-باخت بود 

آغاز شد. در کوردستان نیز گروه های اسالمی از قبل از 2003 با این فشار و تهدید 

 "PUK" روبرو بوده و چندین بار مورد هجوم آمریکا و احزاب کورد سکوالری چون

قرار گرفتند.

در این میان پ.ک.ک که از س��ال 1979، یک س��ال پس از تاس��یس، در لیست 

سازمان های تروریستی وزارت امور ارجه ی آمریکا قرار داشت، با تهدیدهای جدی 
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روبرو ش��د. اگرچه بر اس��اس تحقیقات و گزارشات موجود روابط پ.ک.ک-دمشق 

هرگز قطع نشد اما به هر حال پشتیبانی های سوریه از این حزب به شدت کاهش 

یافته و در خفا انجام می شد. ایران هم  گرفتار بحران های وسیعی در سطح جهان 

بویژه پرونده ی امتی خود با غرب بود، از طرفی دولت خامتی متایلی نداش��ت که 

در اوضاع به هم ریخته ی آن زمان اتهام حامیت از سازمان تروریستی دیگری چون 

پ.ک.ک به پرونده ی س��یاه دولت اسالمی افزوده شود لذا حامیت های خود را تا 

حد زیادی کاهش داده و از آن به بعد تا همین ماه های اخیر این روابط پنهانی و 

بیشرت لجستیکی و گمرکی بوده است.

پ.ک.ک با مانور تاس��یس پژاک توامان چندین هدف اسرتاژیک را دنبال منوده 

و در نهایت می توانس��ت دست کم به یک یا چند مورد از این اهداف پیش نگری 

ش��ده دس��ت یابد، اگرچه ش��واهد و گفته های افراد رده ب��االی پ.ک.ک و حتی 

اتحادیه ی میهنی کوردس��تان بر این فرض مس��لم داللت دارند که در تشکیل پژاک 

تهران نقشی اساسی ایفا منود اما قطعا اهداف ایران و پ.ک.ک در این مورد کامال 

ب��ر هم منطب��ق نبوده و هر کدام از طرفین به دنب��ال مقاصد خاصی بودند. آنچه 

ب��ه پ.ک.ک مربوط اس��ت را باید در چه��ار بخش ایاالت متحده، ای��ران، ترکیه و 

کوردستان مورد بررسی قرار داد.

پ.ک.ک در برابر تهدید مسلم و حمله ی آمریکا در عراق و منطقه که احزاب 

تروریس��تی اسالمی و غیر اس��المی را نیز در بر می گرفت با تاسیس پژاک سیگنال 

ه��ای پرقدرتی مبنی بر قطع ارتباط با تهران و اعالم جنگ علیه ایرانی ها به یانکی 

ه��ا م��ی داد. با توجه به تنش های بوجود آمده بین آنکارا و واش��نگنت این فرصت 

مناسبی بود تا این حزب برگ بازی جدید رو منوده و از طرفی از حامیت های غیر 

مس��تقیم آمریکا بهره مند گش��ته و هم بتواند این دولت را مجاب به خارج منودن 

این گروه از لیست سازمان های تروریستی مناید. "مامند روژه" یکی از فرماندهان 

س��ابق پ.ک.ک در 2008 به یک روزنامه ی آمریکای��ی گفت :" پ.ک.ک خواهان 
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داش��نت رابطه با ایاالت متحده اس��ت و در واقع پژاک را بعنوان ابزاری جهت جلب 

حامیت آمریکا تش��کیل داد)ل��س آنجلس تایمز ، 15 آوری��ل 2008(. در این مورد 

"والدیمیر فان ویلگنربگ" در تاریخ 19 اوت 2010 طی گفتاری در تروریسم مانیتور 

شامره ی :8 در این باره می نویسد "پژاک سعی می کند یا حامیت امریکا را بدست 

آورد یا آمریکا را متقاعد سازد که همکاری های خود با ترکیه را علیه پ.ک.ک-پژاک 

متوقف مناید. ریزان جاوید)کئوردیناتور پژاک( می گوید:"حزب من امیدوار اس��ت 

که در آینده ایاالت متحده سیاس��ت هایش را در مورد پژاک و ایران تغییر دهد. با 

توج��ه به اهداف دمکراتیک مش��رتکامن در خاورمیانه ما اصال هیچ گونه خصومتی 

ب��ا آمریکا نداری��م". پ.ک.ک از 2006 تا 2009 تا حدی در جلب نظر آمریکایی ها 

موفق بودند، تحلیل گران بسیاری سکوت معنادار واشنگنت در باب حضور پ.ک.ک 

در ش��امل عراق را به نوعی توافق نانوش��ته و به عنوان یک رویکرد پذیرش متقابل 

بالفعل بین واش��نگنت و پ.ک.ک تفس��یر می منایند. به هر حال از طریق پژاک می 

توانس��تند ایران را محکی زده و به نتایجی دس��ت یابند –به نظ��ر بنده آمریکایی 

ها بیش��رت به دنبال سنجش اوضاع و احوال و ش��یوه های عملی ایران برای مقابله 

ب��ا بحران ها بوده اند تا ناامن من��ودن وضعیت داخلی چراکه ایاالت متحده نیز به 

خوبی واقف اس��ت تنها با عملیات های پراکنده ی پژاک منی ش��ود ایران را دچار 

بحران یابی ثباتی منود.

با کاهش حامیت های ایران از پ.ک.ک که ناش��ی از تغییر نامطمنئ معادالت 

منطق��ه ای و جهانی بود این حزب با تاس��یس پژاک می توانس��ت در آینده ای نه 

چن��دان دور ب��ا کارت آن علیه تهران مانورهای بس��یار داده و ته��ران را مجاب به 

اتخاذ سیاس��ت های دوستانه تری مناید. مطالعه ی تاریخ پژاک در فاصله ی 2004 

ت��ا 2006 بیانگر نوعی همگرایی تهران و پ.ک.ک در این زمینه و اهداف مش��رتک 

آنها است. پس از آن حزب مادر برای جلب توجه آمریکا یا در غیر این صورت وادار 

من��ودن ایران به تغییر گفتامنش در قبال پ.ک.ک وارد فاز جدیدی از فعالیت های 
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پژاک شد که در نهایت هم و با از دست دادن حامیت منسجم ایاالت متحده و نیز 

کارکردهای مثبت پژاک برای ایران، به نظر می رسد از اواخر 2010 به تدریج روابط 

تهران-پ.ک.ک به سمت نوعی بازتولید و احیای اتحاد قدیمی روی نهاد. در بخش 

بعدی در این مورد بیشرت خواهیم خواند.

در مورد ترکیه، پ.ک.ک با تاس��یس پژاک می توانست این کشور را تحت فشار 

قرار دهد. سازمان با ایجاد شاخه ی رشقی خود یا موجب نزدیکی تهران-آنکارا شود 

و از ای��ن راه خ��ود را به غرب نزدیک مناید یا در صورت کم رنگ ش��دن تنش های 

به وجود آمده در روابط ترکیه و غرب ایران را وارد بازی خود منوده و با اس��تفاده 

از اهرم فش��ار پژاک، رژیم اسالمی را به حامیت جدی از خود مجبور سازد. "آژانس 

خربی سابق پ.ک.ک یعنی "فرات نیوز دات کام" بعد از کنگره ی پنجم پژاک نتیجه 

گیری می کند که ترکیه مجبور اس��ت بین ایران یا ایاالت متحده دس��ت به انتخاب 

بزند و رضورتا این به س��ود پ.ک.ک اس��ت.)11 می ANF( . اگ��ر ترکیه آمریکا را 

انتخاب مناید ایران می تواند دوباره حامیت پوششی خود از پ.ک.ک را علیه ترکیه 

از رس بگیرد. چنانچه ترکیه ایران را انتخاب کند این مس��ئله موجب باز ش��دن درها 

به روی پ.ک.ک و پژاک برای دریافت غیر مس��تقیم پش��تیبانی غرب ش��ده و می 

تواند منجر به حذف اس��امی آنان از لسیت گروه های تروریستی شود. به نظر می 

رسد پ.ک.ک در حال حارض از پژاک علیه ترکیه استفاده می کند، در حالیکه ایران 

از تهدی��د پژاک هم برای وارد کردن فش��ار بر “KRG” و هم توجیه حضور نظامی 

سنگین خود در مناطق نوار مرزی ایران-عراق سود می برد".

در بعد کوردس��تانی نیز پ.ک.ک که در این سال ها با فشارهای همه جانبه ی 

خارج��ی و داخلی برای پایان دادن به مقاومت مس��لحانه ی خونین مواجه بوده و 

از سوی دیگر پس از تغییر شعار "استقالل چهار بخش کوردستان" از طرف اوجالن 

و س��ازمان توجیه منطقی برای حضور صدها چری��ک رشقی در صفوف خود و در 

مرزه��ای ترکیه نداش��ت، با این تاکتی��ک در عین برطرف منودن ای��ن اتهام کامفی 



82          در خدمت و خیانت پ ک ک و پژاک

السابق می توانست از این نیروی بزرگ در جنگ علیه ترک ها استفاده ی شیطانی 

خود را مناید. بعدها هم و پس از تاس��یس پژاک در آمار کشته شدگان پ.ک.ک در 

ترکیه به ده ها اس��امی رشقی برمی خوریم که نش��ان دهنده ی ادامه ی سیاس��ت 

فریب پ.ک.ک در پوششی جدید است. در ضمن این حزب با تشکیل پژاک شانسی 

ب��رای تضعیف احزاب رشقی منتقد خود آنهم با حامیت های تهران پیدا می کرد و 

از این طریق هم س��وظن های جامعه ی کوردهای رشق کوردس��تان را رفع و پایه 

های حضور خود را برای آینده مس��تحکم مناید. )هر چند در دو سال اخیر عملکرد 

پ.ک.ک و پژاک نتیجه ی عکس داد(.

ارتباط ایران و اهداف آن

س��خن گفنت از ازتباط ایران با تش��کیل پژاک امر ساده ای نیست و شاید بسیاری از 

افراد جامعه را به واکنش وادارد اما همچنانکه دالیل محکمی از ارتباط شخص خود 

اوجالن با میت و رسان جریان "ارگنکون" وجود داش��ته و عملکرد و گفتامن وی در 

س��ال های اس��ارت به تایید این اتهامات کمک شایانی منود در مورد فرزند خوانده 

ی این سازمان نیز گفته ها و شواهد زیادی از نقش ایران در تولد این جنین ناقص 

حکایت دارند.

شاید کسی هامنند "عثامن اوجالن" نتواند در این مورد اظهار نظر مناید، وی به 

رصاحت و پس از جدایی از سازمان )2004( می گوید "ما پژاک را با همکاری ایران 

و رهنم��ون های اطالعات ایران بنا نهادیم"، هرچند وی در ادامه می افزاید که در 

تش��کیل این حزب ما اسرتاتژی خود را دنبال می منودیم. وی اکنون در کویه ساکن 

بوده و می شود از او در این مورد تحقیق منود.

دومین فرد که به عنوان منبع اطالعاتی خاص از او نام می بریم به جلس��ه ای 

میان فرس��تادگان ویژه ی اطالع��ات ایران و "جالل طالبانی" اش��اره می مناید. این 

نشس��ت برای بررس��ی تحرکات پژاک و تقاضای رسکوبی این حزب توسط حکومت 
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اقلیم کوردس��تان و خصوصا "PUK" برگزار شده بود. در این جلسه یکی از اعضای 

تی��م ایران��ی با پرخ��اش از آقای طالبانی درخواس��ت می مناید ک��ه مانع حمالت و 

تحرکات پژاک شود، وی در جواب و با عصبانیت خاصی فریاد می زند شام خودتان 

ای��ن حزب را علم کرده و پرورش دادید م��ا باید تاوانش را پس بدهیم؟؟؟!!! که در 

ای��ن میان رییس هیات ایرانی با تایید این موضوع به جو حاکم بر نشس��ت خامته 

می دهد. شخص شاهد در حال حارض از شخصیت های برجسته ی کردی محسوب 

شده و بر این موضوع گواهی می دهد.

بر اس��اس شهادت دو تن از رهربان سابق پژاک در سال 2004 و پس از تاسیس 

ای��ن حزب هنگامی که آنان قصد انجام عملی��ات در نواحی جنوبی و مرکزی رشق 

کوردس��تان را داشتند با دس��تور اکید خود "جمیل بایک" مجبور به عقب نشینی و 

بازگشت به کمپ های پ.ک.ک در دل کوهستان های قندیل شدند!!! این فرمانده 

ی س��ابق هنوز هم با شگفتی از این موضوع یاد کرده و می افزاید با پیگیری های 

بعدی متوجه شد که رسان پ.ک.ک با دستور اکید ایران اقدام به این کار منوده اند. 

ک��ام اینکه پژاک از اواخر 2005 به بع��د عملیات های ایذایی خود را علیه اهدافی 

در دل خاک ایران آغاز منودند )این امر به سیاس��ت های پ.ک.ک در ایجاد ارتباط 

با آمریکا ربط دارد(.

به شهادت یکی از اعضای نظامی سابق پژاک که به مدت 23 ماه در این حزب 

عضویت داش��ته افراد پژاک آزادانه در استان های جنوبی به ویژه "ایالم" در تردد 

بوده و با مش��کلی هم مواجه نبوده اند، وی اضافه می مناید پژاک با یکی از ایالت 

معروف ایالم به نام "خزل" را که با دولت ایران خصومتی دیرینه داش��ته و جوانان 

برومن��دی نیز دارد ارتباط وثیق داش��ته و صدها ت��ن از آنان را روانه ی کمپ های 

"قندیل" منوده تا در ش��امل کوردستان و در جنگ با ترک ها به کشنت دهد، این در 

حالی اس��ت که دولت ایران هیچگونه مانعی در این راه ایجاد منی مناید.)وی ادعا 

دارد که پژاک در اطراف ایالم و مناطق کوهستانی "مانشت" و "گچان" دارای پایگاه 
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بوده و شب ها آزادانه به خانه به روستاییان رفت و آمد دارند!!! صحت این مساله 

مورد تایید نیس��ت( شخص راوی در جنگ "اورامار" در دل شامل کوردستان رشکت 

داشته و شهادت می دهد که بسیاری از گریالهای مثال پژاک هامنند وی در شامل 

کوردستان عملیات نظامی انجام داده و عمال در رشق کوردستان حضور ندارند. این 

ش��خص بعد ها به همراه یکی از دوس��تان خود ش��بانه و از ترس جان خود از این 

حزب فرار کرده و خود را تس��لیم "PDK" منود. متامی این شاهدان حضور فیزیکی 

داش��ته و رصفا جهت حفظ جان خود از درج اسامی خویش در این گفتار مامنعت 

به عمل آوردند. 

منبع "د" و "ه" که هر کدام بیش��رت از 10 س��ال ب��ا پ.ک.ک و پژاک همکاری 

منوده اند گواهی می دهند که با گوش خود و ش��خصا ش��نیده اند که مس��وولین 

اطالعات از کادرهای باالی س��ازمان خواس��تار هم��کاری اطالعاتی در مورد اعضای 

تش��کیالت احزاب دیگر و به طور کلی ارایه ی هرگونه اطالعات پیرامون افراد ملی 

گرا و میهن پرست شده اند. آنچه مسلم است پ.ک.ک و فرزند خوانده اش از هیچ 

تالشی برای تضعیف سایر گروه های رشق فرو گذار نبوده و نیستند.

ب��ا توجه به این واقعیت که از س��ویی ایاالت متح��ده در 31 /2009/1 پژاک را 

رسام سازمانی تروریستی معرفی منود و با عنایت به حل مشکالت پیش آمده میان 

ترکیه و آمریکا و از طرف دیگر روند دمکراتیزاسیون رسیع در جامعه ی ترک ها و 

حت��ی خاورمیانه و انزوای هر چه بیش��رت پ.ک.ک می توان نتیجه گرفت تهران باز 

ه��م تنها متحد این حزب در منطقه بوده و این س��ازمان نیز یکی از نیرومندترین 

کارت های دیپلامس��ی چامق ایرانی هاس��ت. لذا هم س��ویی غیر معمول پژاک با 

دستگاه تبلیغاتی رژیم اسالمی در ماه های اخیر علیه احزاب اصیل رشق کوردستان 

توجیهی منطقی یافته و در پس آن می توان به نتایج جالبی دست یافت، اول اینکه 

این حزب به هیج وجه مستقل نبوده و تابع سازمان مادر است، تا جاییکه تشکیالت 

مس��تقلی نی��ز ندارد. دوم به نقش فع��ال تهران در جهت گیری های این س��ازمان 
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پ��ی می بریم که ب��رای اثبات این ادعا می توان به پیش��ینه ی روابطی پ.ک.ک و 

ایران و نیز ماجرای تاس��یس خود پژاک اس��تناد منود. س��وم تراژدی شهادت صدها 

تن از فرزندان کوردس��تان در جبهه های جنگ علیه ترکیه قابل اغامض نیس��ت و 

چهارم اینکه احزاب اصیل رشق کوردس��تان هرگز در طول این سال ها نتوانستند یا 

نخواستند با این جریان انحرافی مقابله منایند!!!

ام��ا اهداف ایران از بازی تش��کیل پژاک چه بود؟ ی��ک اینکه به این طریق می 

توانس��ت همچنان به گسیل جوانان غیور کوردستان ایران به جبهه ی شاملی ادامه 

ده��د، دوم از تبلیغ��ات مغرضانه ی ی��ک حزب رشقی علیه س��ایر احزاب اصیل و 

بومی استفاده کند، سوم بهانه ای برای میلیتاریزه منودن کوردستان و توجیه حضور 

س��نگین خود در این منطقه ب��رای رسکوب فوری هر اعرتاض��ی بیابد، چهارم اهرم 

فشاری علیه حکومت نوپای اقلیم کوردستان در دست داشته و از این طریق به بی 

ثبات��ی این ناحیه دامن زند)در متام ت��وپ باران های مناطق مرزی هرگز یک گلوله 

هم به کمپ های پژاک اصابت ننمود، جالب نیست؟؟؟!!!( و پنجم حضور نیروهای 

بیش��امر خود در نواحی م��رزی را برای آمادگی مقابله در براب��ر هر نوع حمله ی 

احتاملی آمریکا به ایران توجیه مناید و احتامال در مهندس��ی معکوس دیپلامتیک از 

وجود پژاک به عنوان بهانه ای برای رسکوبی پ.ک.ک در روز مبادا استفاده مناید.

ترکیب کادر رهربی 

نگاه��ی به ترکیب اعضای "مجلس" ، "ش��ورای راهربی" و کمیته های س��ه گانه به 

س��هولت آش��کار می س��ازد که ادعای اس��تقالل رای رهربان پژاک تا چه میزان به 

واقعی��ت نزدیک بوده و آیا این حزب حتی در یک مورد جزیی هم می تواند خود 

تصمی��م گیری مناید یا دس��تورالعمل ها از کمپ مرک��زی و حریم "میدیا" برای آنها 

تدوین و ابالغ می گردد. 

نکته: اعضای این شورا هر شش ماه بر اساس وضعیت و رضایت یا عدم رضایت 
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رسان پ.ک.ک از عملکرد آنها تغییر می کنند. این شورا در هیچ یک از موارد کالن، 

مهم و اسرتاتژیک اجازه ی تصمیم گیری نداشته و سیاست گذاری های کالن توسط 

مرکز اعالم می گردد.

توضی��ح)1(: ای��ن کمیته ها در واقع ق��رارگاه های عملیات��ی و اجرایی بوده و 

هس��تند، نگاهی به ترکیب اعضای آن میزان اس��تقالل رای پژاک و عدم وابس��تگی 

اش را به پ.ک.ک به خوبی نش��ان می دهد! در این تیم های 3 نفره حتام دو نفر 

ش��املی وجود دارد که در نهایت آرای آنان مالک عمل کمیته می ش��ود. پ.ک.ک 

برای کنرتل جزیی ترین مسایل نیز راهکاری در اختیار داشت تا تحت هیچ رشایطی 

فرصت��ی برای اس��تقالل عمل اعضای رشق��ی بویژه در میدان پراتی��ک باقی منانده 

و بتوانن��د متام و کامل از فرزندان رشق کوردس��تان برای پی��ش برد مقاصد خود و 

جمهوری اسالمی نهایت استفاده را بربند.

توضیح)2(: در جریان تش��کیل پژاک و قبل از کنفرانس رشق پ.ک.ک اقدام به 

رسکوبی و تصفیه ی اعضای رشقی صاحب نفوذ و دارای عقاید مستقل منود که این 

روند تا 2005 نیز ادامه داش��ت، در این اثنا "مامند روژه" قبل از کنفرانس تصفیه 

و از حزب جدا ش��د و بعدها نیز رفیق "س��یپان" )با اسم اصلی شاهپور باده شیوا( 

توس��ط دو تن از اعضای ش��املی مجلس پژاک به نامهای "خلیل" و "جمیل" به قتل 

رس��ید. اکرثی��ت قریب به اتفاق اعضا ی رشقی اولیه ت��ا پایان 2006 از این حزب یا 

تصفی��ه یا فرار منودند و در حال حارض از کادرهای رشقی اولیه مجلس فقط یک یا 

دو نفر مانده اند.

ع��الوه بر اعض��ای فوق 3 نفر به عنوان اعضای مجلس پ��ژاک برای فعالیت در 

اروپا انتخاب شدند که اسامی آنها بدین رشح می باشد:

حسن قاضی، مزدک، رفیق آزاد

اعضای رشقی به هیچوجه به منابع مالی دسرتس��ی ندارند، متامی امکانات مالی 

و لجستیکی تحت کنرتل شدید کادرهای شاملی بوده و کمیت و کیفیت توزیع این 
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منابع در اختیار آنان اس��ت. وظیفه ی اصل��ی کادرهای رشقی جنگ در جبهه های 

تصنعی رشقی و شاملی است. در این میان به شهادت چندین نفر از اعضای سابق 

پ.ک.ک و پژاک )حتی از کادرهای رهربی و مجلس( س��ازمان به آس��انی کادرهای 

رشقی تش��کیالت مخفی خود را به عمد لو داده تا برای خود وجهه ای دس��ت و پا 

کرده و بر واقعیت ها رسپوش بگذارد، آنچه در این میان جالب توجه اس��ت عدم 

بازداش��ت طوالنی مدت اعضای شاملی توسط دولت ایران است که به دفعات نیز 

دستگیر می شوند، با شهادت دو نفر از اعضای سابق کادر رهربی پژاک در چندین 

مورد به محض بازداش��ت این افراد رسیعا توس��ط اطالعات آزاد می شوند، در این 

میان ش��خص "جمیل بایک" مس��وول ارتباط با س��ازمان امنیت و اطالعات ایران و 

رسیدگی به این امور است.

با بررس��ی های انجام ش��ده و شهادت شهود )همگی از اعضای سابق پ.ک.ک 

بوده اند( مس��وولیت گمرک و قاچاق مواد مخدر بر عهده ی کادرهای ش��املی و 

م��ورد اطمینان حزب قرار دارد، در جمع آوری نهایی پول های اخذ ش��ده از مردم 

اعضای رشقی هیچ گونه دخالتی ندارند این موضوع در مورد قاچاق مواد مخدر که 

به ارقام باال ختم می ش��ود بس��یار جدی تر دنبال می شود. متامی افراد مورد سوال 

ب��ه رشکت در عملیات بازرس��ی و اخاذی از قاچاق چیان م��واد مخدر در مرزهای 

ایران-ترکیه چه در پ.ک.ک و چه بعدها در صفوف مثال پژاک اعرتاف منوده اند. با 

توجه به اعامل نظارت ش��دید پ.ک.ک بر اقدامات پژاک این سازمان نیز به شکلی 

جدی بخشی از کادر های خود را مامور رسیدگی به قاچاق مواد مخدر منوده است، 

هر چند خود پژاک نقشی در جمع آوری ، دخل و خرج و یا توزیع این منابع مالی 

فراوان نقشی ندارد.

ارتباط با آمریکا

بی گامن هر نوع ارتباطی با ایاالت متحده تابع پ.ک.ک و سیاس��ت های آن بوده 
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و هست. اینکه بر اساس اسناد مختلف و اطالعات میت ترکیه و مهمرت از آن اسناد 

"ویک��ی لیک��س" بین "حزب کارگران کوردس��تان" و واش��نگنت در 2005 یا 2006 تا 

همین اواخر روابطی دوستانه حاکم بوده انکارناپذیر است.اما بی شک بخش قابل 

مالحظه ای از این ارتباط و کمک های انجام ش��ده مرهون وجود پژاک بوده است 

)قابل توجه رهربان جنبش در رشق کوردستان(. با آغاز عملیات های نظامی پژاک از 

اواخر 2005 و شاید اوایل 2006 بدون تردید آمریکا به فکر استفاده از این سازمان 

برای مش��غول نگاه داشنت تهران و کاهش توان تروریستی ایرانی ها در عراق افتاد 

در ضمن از این رهگذر می توانست دخالت های خشونت بار ایران در عراق را تا 

حدی تالفی مناید، لذا حامیت های غیر مس��تقیم از این حزب و البته حزب مادر و 

از طریق مثال دوستان خود در منطقه در دستور کار قرار گرفت. با توجه به سکوت 

نس��بی حاکم بر جامعه ی ایران پژاک گزینه ی مناس��بی برای ایجاد تنش و چالش 

در داخل ایران محسوب می شد بر این اساس کمک های اطالعاتی و لجستیکی به 

پ.ک.ک و پژاک در این زمان انجام گرفته که بعدها موارد متعددی از آن توس��ط 

ترکیه کش��ف و البته توسط "ویکی لیکس" افشا شد. اما ظاهرا این کمک ها )شاید 

در ظاهر( از اواخر 2008 کاهش و یا قطع ش��ده اس��ت چراکه اوال روابط آمریکا و 

ترکیه وارد فاز دوس��تی پیشین خود ش��ده و به تدریج تیره گی از مناسبات آنکارا-

واش��نگنت رخت بربس��ت )تا حد زیادی البته(، ثانیا بین حکومت اقلیم کوردس��تان 

و ترکیه توافقات مناس��بی صورت گرفت و س��وم اینکه به احت��امل زیاد آمریکا به 

ماهیت سیاست "یکی به میخ و یکی به نعل" پ.ک.ک در برخورد با ایران پی برده 

باش��د! چراکه هیچ کدام از عملیات های نظامی پژاک دس��تاورد آنچنانی نداشته و 

اغل��ب نیروهای پلیس که نقش��ی در رسکوبی جنبش ه��ای چریکی معارض ندارند 

مورد هدف قرار می گرفتند. با بهبود روابط با آنکارا و اصالحات سیاسی قابل توجه 

ترک ها در قبال کوردها و وجود ارتباط سیستامتیک بین پ.ک.ک و تهران احتامال 

واش��نگنت به این نتیجه رسیده باشد که منی تواند بیش��رت از این روی پژاک رسمایه 
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گذاری منوده و هزینه مناید لذا در 2009 رس��ام این گروه را تروریست و بخشی از 

حزب کارگران کوردستان اعالم منود. 

طیف ه��ای متف��اوت موج��ود در اعض��اء پ��ژاک و دوره ه��ای مختلف و 

خصوصیات آن

ب��رای درک طیف های ورودی و خروجی به و از پ��ژاک باید مقاطع جذب نیرو از 

رشق کوردستان و توسط پ.ک.ک را به دو یا سه بازه ی زمانی تقسیم منود:

آ( مرحله ی اول بعد از س��ال 1999 را شامل می شود که تحت تاثیر دستگیری 

اوجالن و افول مبارزات احزاب اصیل رشق کوردس��تان شکل گرفت، در این سال ها 

م��وج عظیمی از جوانان اغلب تحصیل کرده )حداق��ل دیپلم( به صفوف پ.ک.ک 

پیوستند که در نهایت همین گروه پژاک را بنیان نهادند )با اهدافی اصیل و آزادی 

خواهانه اما قربانی زد و بندهای رسان پ.ک.ک شدند(، این گروه شدیدا آرمان گرا 

بوده و تقریبا متامی این افرا یا ش��هید ش��ده یا از صفوف پژاک جدا شدند. از گروه 

اولیه ی موسسین حزب در حال حارض یک یا دو نفر باقی مانده اند.

ب( موج دوم از تاس��یس پژاک تا اوایل 2005 جذب این حزب شدند، این گروه 

بیش��رت تحت تاثیر گروه اول به این سازمان پیوسته و طیف های مختلف اجتامعی 

در بین آنها دیده می شود، باسواد، بیسواد، روشنفکر و مردم عامی و .... این طیف 

نیز اغلب تا پایان 2005 و اوایل 2006 از صفوف پژاک و البته باز تحت تاثیر گروه 

پیشگام اولیه جدا شدند.

ج( گروه س��وم ش��امل افرادی اس��ت که پس از 2005 وارد پژاک می شوند که 

اغلب بی س��واد و فاقد جایگاه اجتامعی بوده و اکرثا دارای مش��کالت ش��خصی با 

جامعه ی اطراف خود بوده و فاقد آرمان مش��خص و اندیشه مداری بودند. در این 

طیف کمرتین قرش با س��واد و تحصیل کرده دیده می ش��ود و اغلب برای یافنت راه 

س��ومی جذب حزب می ش��دند. در حال حارض بدنه ی اصلی پژاک از گروه س��وم 
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تش��کیل ش��ده که فاقد هر نوع تعهد ملی بوده و برای رس��یدن به هدف و خفظ 

موقعیت خود دست به هر کاری می زنند.

بر اس��اس تحلیل چند تن از افراد برجسته ی سابق پ.ک.ک و پژاک، این حزب 

در ح��ال حارض فاقد نیروهای متفک��ر و توامنند با قدرت تجزیه و تحلیل بوده و از 

قضا همین مس��اله دس��ت رهربان پ.ک.ک را برای مانورهای سیاسی الزم از طریق 

پ��ژاک باز می گذارد. اگرچ��ه منی توان این واقعیت که در طول همین س��ال های 

اخیر بسیاری از افراد تحصیل کرده ی جامعه به این گروه پیوسته را انکار منود ولی 

آنچه اهمیت فوق العاده ای دارد گس��رتش فس��اد سیاسی و اخالقی در بین همین 

قرش باس��واد و مثال روشنفکر سازمان اس��ت. "ملپنیسم سیاسی" که محصول روابط 

دیپلامتیک پ.ک.ک-تهران اس��ت در بین اعضای به ویژه با س��واد این زیر شاخه 

بیداد می کند، این مدل جدید سیاست ورزی و فعالیت سیاسی که در بین اعضای 

پ��ژاک به وضوح دیده می ش��ود نتایج جالبی به همراه خواهد داش��ت؛ تخریب و 

متسخر احزاب اصیل رشق کوردستان منجر به ایجاد فضای نامناسب و پر از ناامیدی 

در میان جامعه شده و خواهد شد و در این بین سازمان اطالعات بیشرتین استفاده 

را از کش��مکش های موجود خواهد برد. فضای امنیتی مجعولی که بر کوردس��تان 

س��ایه افکنده ماحصل فعالیت س��ازنده ی این حزب نیست بلکه تصویری ناقص و 

فاقد تحلیل واقعی از اوضاع موجود است که در به وجود آوردن این رشایط اوباش 

سیاسی پژاک نقش اساسی ایفا می منایند. آنچه مسلم است ماهیت شخصیتی گروه 

سوم کمکی اساسی به عملیاتی شدن سیاست ها و برنامه های مشرتک پ.ک.ک و 

ایران منوده است.

روش ها و رفتار های سازمانی آنان در داخل سازمان و در داخل کوردستان

آنچه به رفتار سازمانی پژاک مربوط می شود بی شک تحت تاثیر و دستور مستقیم 

پ.ک.ک و در واقع اجرا منودن دس��تورالعمل های س��ازمانی حزب مادر  است لذا 
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مطالبی که در مورد پژاک ارایه می ش��ود دقیق��ا تصویر متام منای وضعیت موجود 

در درون ساختار پ.ک.ک بوده و نیاز به تحقیقات بیشرت نیست. در مورد شناخت 

،درک ، تجس��م و تعریف رفتار درون س��ازمانی این حزب متام دانس��ته های ما از 

طریق افرادی به دس��ت آمده که س��ابقا عضو این گروه ب��وده و به طرق مختلفی 

موفق به فرار شده و خود را تسلیم احزاب مختلف دیگر کوردستان یا دولت ایران 

منوده اند. 

نتیج��ه ی نهای��ی متامی گزارش��ات بر یک اصل مس��لم تاکید دارن��د و آن نیز 

دیکتاتوری تخمیری-تحمیقی ش��دیدی اس��ت که از سوی رهربی پ.ک.ک بر متامی 

نیروهای تابعه تحمیل می گردد. در مرحله ی اول، متام تالش گروه آموزش��ی رصف 

شستشوی مغزی فرد تازه وارد و قبوالندن این اصل خدشه ناپذیر است که "اوجالن" 

رهرب متامی ملت "کورد" بوده و تنها کس��ی اس��ت که می توان��د با راهنامیی ها و 

ره��ربی مقدس مآب خود مل��ت را در هر چهار بخش تحت س��لطه آزاد مناید. در 

این آموزش ها فرد را کامال از گذش��ته و افکار پیش��ین خود تخلیه و او را آماده ی 

پذیرفنت تئوری جدید مبتنی بر فلس��فه ی مبهم "آپوییسم" می منایند، آنچه در این 

فلسفه از اهمیت خاصی برخوردار است مرتادف بودن مفاهیم "کورد و کوردستان" 

با اس��م "آپو" و "رهایی ملی" با "آزادی رهرب آپو" با همدیگر اس��ت.پس از القا این 

اصول اساسی به فرد "وفاداری" محض ، بدون چون و چرا و بدون هر گونه تفکر و 

اعرتاض آموزش داده می ش��ود. فرد در این سیس��تم می آموزد نیندیشد، فکر نکند، 

اعرتاض ممنوع اس��ت، کادر رهربی هرگز اش��تباه منی کند، "هدف وسیله را توجیه 

می کند" و برای رسیدن به آرمان "رهای ملی" تنها حزب مرشوع پ.ک.ک بوده که 

بای��د بی درنگ اوامر رهربی را پذیرفته و اجرا منود حتی اگر این دس��تور همکاری 

با دس��تگاه های اطالعاتی دش��من و قاچاق مواد مخدر و ترور مخالفان بویژه هم 

سنگران معرتض خودی باشد.

در این مورد دو تن از اعضای سابق پ.ک.ک و پژاک که بیش از 12 سال با این 
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جریان همکاری داشته و در نهایت موفق به فرار شدند می گویند: 

"رفتار منتقدانه اعضاء تا مرز بس��يار مش��خيص قابل پذيرش است، اما چنانچه 

كادر نارايض دامن��ه انتقادهايش از حد خايص فراتر رود حتي امكان حذف فيزييك 

فرد مذكور نيز به راحتي وجود دارد. اساس��ا افراد س��اكت و كام��ال فرمان بردار از 

جاي��گاه خاص و مناس��بي در اين س��اختار برخوردارند اما در ص��وريت كه با صداي 

اعرتاض و انتقادهاي خصوصا ايده ئولوژيك ييك از اعضاء مواجه شوند رسيعا بر او 

برچس��پ جاس��ويس و خيانت زده و در نهايت او را حذف مي كنند، این حذف در 

بسیاری از موارد فیزیکی بوده و طرف را به اتهام مجعول به قتل می رسانند". این 

شاهدان به رصاحت می گویند:" اگر منافع ايجاد كند براحتي دست به كشنت افراد 

حتي يب گناه ميزنند" ایش��ان در این مورد حادث��ه ی جالب و غم انگیزی را روایت 

می منایند:

"بعنوان شاهد: در روستاي "ستون رش" ييك از هواداران مدين خود را با ساخنت 

شايعه دروغني ارتباط با يك فاحشه در مالء عام اعدام منودند تا بتوانند بدينوسيله 

ب��ا مثبت جل��وه دادن خود و نش��ان دادن پايبندي خويش ب��ه اخالقيات رشقي و 

مختص به اين جامعه سنتي و مذهبي!!! نظر اهايل را به سمت خود جلب كنند.

اساس��ا افراد تا زماين براي آنان ارزش دارند كه كارايي داشته باشند و در صورت 

فرارس��يدن تاريخ انقضاء مرصف ش��خص مذكور را با اتهام��ات جعيل و واهي مي 

كش��ند و يا در بهرتي��ن حالت وي را به حال خود رها م��ي كنند. گاهي در صورت 

دستگريي و آزادي رسيع از سوي اداره اطالعات، به هر طرق ممكن شخص را با لو 

دادن جزئيات بيشرت لو داده تا بتوانندبا كسب احكام سنگني در عني انتقام كيش از 

فرد مستعفي بتوانند ريشه هاي حضور خود را قوی تر منایند".

یکی دیگر از اعضای سابق این حزب که موفق به فرار از کمپ های پژاک شده 

و هنوز هم تحت تاثیر فش��ارها و سیاس��ت های امنیتی آنان از خاطرات خود رنج 

می برد در این مورد می گوید: "بیش از دو دهه است که اعضای سازمان از ابتدایی 
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ترین حقوق انسانی خود محرومند! حزب به شکل بسیار پیچیده ای کلیه ی اعضای 

خود را ش��دیدا اس��تثامر فکری می کند،هیچک��دام از اعضا حق ارتب��اط آزادانه با 

خانواده هایشان را نداشته و به آنها اجازه ی مالقات با نزدیکان حتی درجه یک نیز 

داده منی ش��ود. در صورتی که در موارد محدود و انگشت شامری هم این مالقات 

ها صورت بپذیرد افراد مالقات شونده را قرنطینه منوده و از آنها گزارش کاملی می 

نویسند. اس��تفاده از موبایل و سایر تجهیزات ارتباطی مطلقا ممنوع بوده مگر در 

موارد س��ازمانی و آنهم کامال کنرتل ش��ده ای انجام می شود. ازدواج مطلقا ممنوع 

اس��ت در 2004 ظاهرا چند نفر به همین دالیل اعدام شدند!!! بسیاری از اعضا در 

نتیجه ی این سیاس��ت از حزب فرار منودند)مباند که به ش��هادت دست کم دو نفر 

از دخرتان رشق کوردستان شهادت داده اند که توسط جناب رهرب ملی مورد تجاوز 

ق��رار گرفته اند موارد بی ش��امری از روابط جناب رییس ب��ا دخرتان معصوم کورد 

گزارش ش��ده اند(.  تشکیل جلس��ات خود انتقادی که البته به دادگاه های تفتیش 

عقاید شبیه است روال مرسومی است که طی آن فرد خاطی مجبور به بازگو کردن 

متامی آنچه می ش��ود که از ذهنش عبور منوده اس��ت و در نهایت فرد با سوگند به 

جان اوجالن تطهیر شده و به سنگر مبارزه بر می گردد"

واقعیت رفتار و ساختار سازمانی پ.ک.ک و پژاک چیزی جز این نیست، تصفیه 

و اعدام افراد معرتض امری بس��یار س��اده و مرسوم است، بسیاری از اعضایی که تا 

2005 به این حزب و از رشق کوردستان پیوستند یا از این گروه فرار منودند یا شهید 

یا با حذف فیزیکی توس��ط خود حزب روبرو ش��دند. به شهادت دو تن از رهربان و 

بنیان گذاران پژاک در جریان تصفیه ی گروه اس��تقالل طلب پژاک "رفیق س��یپان" 

را به قتل رس��اندند که البته این بخش��ی از اعدام های انقالبی و درون س��ازمانی 

پ.ک.ک در س��طح حزب اس��ت، کام اینکه "مامند روژه" پیش��رت تصفیه شده بود 

که وی موفق به جدایی بی خطر از س��ازمان ش��د. برای تهیه ی لیستی از این افراد 

تحقیق��ات مفصلی الزم اس��ت که عل��ی رغم محدودیت های ف��راوان می توان به 
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مواردی این چنینی دست یافت.

موضع گیری پژاک در برابر احزاب بومی کوردستان

موضع گیری های پژاک در قبال احزاب کوردس��تانی بویژه در رشق کوردس��تان در 

مقاطع مختلف متفاوت بوده است، در آغازین روزهای تاسیس روند انتقادی حزب 

در براب��ر گروه های دیگر تا حدی منطقی یا دس��ت ک��م در چارچوب اخالق و به 

ظاهر حاکی از مسوولیت پذیری گروهی جوان مبارز در قبال افول جنبش ملی در 

این بخش از خاک مام میهن بود، این رویکرد بیشرت از اینکه مناینگر احساسات ملی 

گروه رشقی عضو کادر رهربی باش��د نش��ان دهنده ی سیاست متفکرانه ی رهربان 

پ.ک.ک برای ایجاد مرشوعیت در جامعه ی کوردهای رشق کوردس��تان اس��ت. در 

آغاز امر پ��ژاک برای تثبیت موقعیت خود نیازمند دالیل محکم برای توجیه حضور 

خود در این برهه از تاریخ کوردها بود و لذا متامی انتقادها محدود به مواردی بود 

که بسیاری از هواداران و یا حتی اعضای خود احزاب نیز مطرح می کردند، تفاوت 

در ش��کل بیان و منتسب منودن این افکار به منبعی قدسی به نام اوجالن بود. این 

رویکرد بعد از 2007 و با کس��ب وجهه ای نس��بتا مناس��ب و رش��دی تصاعدی در 

مناطق مختلف مانند ش��امل و مرکز متامیل به جنوب کوردستان ایران رو به تغییر 

نهاد و لحن تندی به خود گرفت، اعضای تشکیالت مخفی در داخل به بی اخالقی و 

بی ادبی مشمئز کننده ای روی آوردند که نتیجه ی اعتامد به نفس ناشی از تثبیت 

موقت جایگاه حزب در ش��هرهایی بزرگ هامنند سنندج بود، در این مقطع احزاب 

کورد را با عناوین عجیبی هامنند حزب ماده... و رهربان را با اس��امی زشتی معرفی 

و تبلیغ می منودند، فساد اخالقی این دوره در رفتار و کالم بیشرت اعضای تشکیالت 

داخلی در مقیاسی عجیب افزایش یافت که حیرت سایر احزاب و هواداران آنان را 

به همراه داشت. این روند تا اواخر 2010 با شدت و حدت روز افزون ادامه داشت، 

نکته ی جالب توجه اینکه این خشونت کالم از انتقادهای شدید از عملکرد ضعیف 
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احزاب اصیل در راه کسب رهایی ملی رشوع و در نهایت به اتهامات شگرفی چون 

"ناسیونالیس��م بدوی" و "ارتجاع ملی" رسید! یکی از بزرگرتین تئورسین های پژاک 

و از "آپوئیس��ت" های معروف در رشق کوردستان به رصاحت می گوید "پ.ک.ک 

هرگز در راه کوردس��تان شهیدی نداده است"! البته وی در دفاع از اوجالن و افکار 

و تئوری های جدید الخلق وی این س��خنان را ایراد می مناید که بیانگر سیاست ها 

و رویکرد جدید پ.ک.ک و پژاک است. لذا به وضوح می بینیم موضع گیری پژاک 

از ش��کل منطقی و سفسطه وار آن رشوع و به شدیدترین و غیر اخالقی ترین نوع 

تخریب –قبل از سناریوی آخر بازی- می انجامد.

مقطع س��وم این موضع گیری ها از اواخر 2010 و اوایل 2011 به تدریج رشوع 

و در م��اه های اخی��ر و بویژه در ماه "می" به اوج خود رس��ید. هواداران پژاک و 

پ.ک.ک در رویکردی جدید و غیر منتظره رشوع به تخریب چهره ی احزاب اصیل 

رشق کوردس��تان منوده و آنان را به طرق مختلف ب��ه خیانت و اقدام برای نابودی 

پژاک متهم کردند! در پاره ای از این نوش��ته ها به باز خوانی جعلی و نادرس��ت از 

پیش��ینه ی تاریخی بعضی از رهربان جنبش پرداخته و در مقاالت دیگر این رهربان 

را به جاسوس��ی و تالش جهت نابودی و ف��روش ارزان قیمت نهضت رهایی بخش 

ملی برای کسب منافع ش��خصی و خانوادگی متهم کردند. اگرچه سازمان در ادامه 

به سکوت معناداری روی می آورد که در درجه ی اول ناشی از جوابیه ی هواداران 

این احزاب و نیز انتظار برای س��نجش بازخورد این حمالت اس��ت، رهربان پ.ک.ک 

به دالیلی که در بخش های بعدی بررس��ی خواهد ش��د به شدت نیازمند آگاهی از 

عکس العمل احزاب مقابل و نیز افکار عمومی به این رویکرد جدید پژاک هس��تند 

تا بتوانند سیاست های آتی خود را برنامه ریزی منایند.

موضع گیری های اخیر پژاک و تئوری های موجود

در بخ��ش قبل به فاز آخر سیاس��ت ه��ای پژاک یا بهرت بگویی��م پ.ک.ک در برابر 



96          در خدمت و خیانت پ ک ک و پژاک

احزاب قدیمی کوردستان ایران اشاره کردیم. هامنگونه که در سال های اخیر شاهد 

ب��وده ایم این حزب در سیاس��تی جدید و حیرت آور کومل��ه و دمکرات را به انواع 

خیان��ت ه��ا متهم کرده و از همه ی این موارد چنین اس��تنباط می مناید که هدف 

نهایی این سازمان ها نابودی و ریشه کنی همیشگی پژاک است.

برخی از مفرسان این عمل را نتیجه ی تحوالت دمکراتیک منطقه از س��ویی و 

سیاس��ت آمریکا در قبال پ.ک.ک و پژاک از سوی دیگر دانسته و معتقدند رهربان 

پژاک دچار توهمی عمیق شده که انگار مراکز قدرت تصمیم گرفته اند در آینده ی 

خاورمیانه این حزب جایگاهی و اساس��ا وجود خارجی نداشته باشد! اگرچه ممکن 

اس��ت در امر واقع نیز پ��ژاک در نظم نوین آینده فاقد ه��ر گونه جایگاه خاص و 

تعریف شده ای باشد اما این مطلب که رهربان آن دچار توهم شده اند با واقعیت 

های س��اختاری این گروه سازگار نیست چراکه رهربی پژاک فاقد هر گونه استقالل 

عمل��ی در تصمی��م گیری های کالن بوده تا بر اس��اس آن بخواهن��د تصمیم گیری 

های مراکز قدرت را ناش��ی از سیاس��ت های خود دانس��ته و دچار این تردید های 

اسرتاتژیک شوند. اگر هم چنین رویکردی نزد رهربان رشقی این حزب وجود داشته 

باشد بیشرت زاییده ی سیاست های رهربان پ.ک.ک و ترس کادرهای کورد ایرانی از 

تصمیم گیری های ناگهانی این رسان است.

تفس��یر دوم به روند رو به رش��د تصاع��دی احزاب اصیل به م��وازات تحوالت 

ش��گفت انگیز منطقه از س��ویی و حامیت آمریکا از جنبش های دمکراسی خواه و 

صل��ح جوی ایرانی و اعالم پژاک به عنوان تروریس��م و ره��ربان پ.ک.ک به عنوان 

مافیای مخدرات، اش��اره دارد. بر اس��اس این تحلیل رسان پ.ک.ک برای زیر سوال 

بردن مرشوعیت اپوزیس��یون کوردهای رشق کوردستان و مامنعت از تشکیل جبهه 

ای متح��د بدون حضور خود متام تالش هایش را به کار می برد تا با تحت الش��عاع 

ق��راردادن افکار عمومی ملت کورد از اتحاد پایدار و تاثیر گذار احتاملی و کس��ب 

حامیت نهایی ایاالت متحده جلوگیری منایند و شاید از این راه موجی عمومی علیه 
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این احزاب به راه انداخته تا آنان را وادار به پذیرش عضویت پژاک با رشوط خاص 

در جبهه ی احتاملی آتی منوده و یا دس��ت کم آنان را از جنگ علیه خود منرصف 

مناید! این تفسیر نیز با توجه به این واقعیت که هیچ کدام از احزاب کوردی اصیل 

متایل��ی ب��رای جنگ با پژاک یا نابودی آن نداش��ته و همیش��ه از برخورد تبلیغی یا 

فیزیکی با آن پرهیز کرده اند درس��ت به نظر منی رس��د، از طرف دیگر بجز پژاک 

چندین حزب ریز و درش��ت دیگر در کوردستان ایران فعالیت دارند که هرگز مورد 

هجوم یا هجمه ی تبلیغاتی احزاب بزرگ قرار نگرفته و هر کدام به س��هم خود در 

مبارزه علیه نیروی اش��غال گر مش��ارکت منوده و هیچگونه ترسی از امحا و نابودی 

خود نداشته اند، به هرحال اگر جنگی هم صورت پذیرد ناشی از سیاست های غلط 

و ضد ملی پ.ک.ک خواهد بود در حالی که تاریخ این حزب رسش��ار از دشمنی با 

سایر نیروهای مبارز کورد در همه ی بخش های تحت سلطه ی کوردستان بوده و 

 )PUK & PDK این دش��منی تا حد تصفیه و نیز جنگ با احزاب برادر )برای مثال

نیز پیش رفته است.

تئوری سوم به روابط راهربدی و تاریخی پ.ک.ک و تهران می پردازد. در بخش 

های قبلی به اتحاد معروف "علوی-جعفری" در 1982 در دمشق بین ایران، سوریه، 

پ.ک.ک و حزب الله اشاره کردیم، در مطالعه ی تاریخ پ.ک.ک به بررسی مقاطع 

مختلف روابط آن با ایران پرداختیم و این که این ارتباط از سیکل دوستی-دشمنی 

پیروی کرده اس��ت، نقش ایران و اهداف آن را در تاس��یس پژاک مورد موش��کافی 

قرار داده موضع گیری های آمریکا را نیز تحلیل منودیم. با کنار هم قرار دادن متام 

ای��ن موارد و نیز موج جدید آزادی خواهی در خاورمیانه و افزودن واقعیت جهش 

تصاع��دی برخی از احزاب اصیل و رهربی آنان و افزایش احتامل تش��کیل جبهه ی 

واح��د کوردی-ایرانی و رقم خوردن روزهای پایانی حکومت اس��دها بر س��وریه و 

در نهای��ت برخورد با این واقعیت ک��ه پ.ک.ک تنها با یک گزینه برای اتحاد یعنی 

"ایران" روبرو است می توان به نتایج جالبی دست یافت.
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در مورد ایران باید به رصاحت گفت این کش��ور از س��ال 1982 به بعد سوریه 

را به عنوان "پاش��نه ی آشیل" خود دیده و از دمشق به مثابه ی پل اهنین ارتباطی 

خود با جنوب لبنان اس��تفاده منوده است، طی این پروسه ی 30 ساله تهران موفق 

شد جبهه های جنگ را از مرزهای خود منتقل و در مناطق دورتر دقیقا کنار گوش 

ارساییل متمرکز مناید. ایران با بهره برداری از روابط اسرتاتژیک خود با سوریه پشت 

جبه��ه ی مطمئنی برای حزب الله تدارک دید در این میان پ.ک.ک و س��وریه نیز 

هر کدام به منافع خود رس��یدند)قبال به این منافع اش��اره ش��د( گزارشات و اسناد 

موج��ود از عدم قطع کامل ارتباط دمش��ق-پ.ک.ک در این س��ال ها حکایت می 

کنند ولی در پی حوادث ماه های اخیر و بویژه در دو ماه گذش��ته حزب کارگران 

کوردستان با واقعیت نسبتا مسلم سقوط اسد روبروست لذا در منطقه به جز ایران 

متحد دیگری برایش باقی منی ماند، از س��ویی دیگر بیانیه ی آوریل وزارت "خزانه 

داری" آمریکا آب پاکی را روی دست رهربان این حزب ریخت تا از توافقات آنکارا-

واش��نگنت و رویکرد قاطع دولت "اوباما" در برخورد با تروریس��ت ها مطمنئ گردد. 

ای��ران نیز با توجه به اوضاع س��وریه و حوادث ماه های اخی��ر خاورمیانه اطمینان 

حاصل کرده که بس��یاری از برگ های برنده ی خود را از دس��ت داده و با عنایت 

به معضالت و اختالف��ات داخلی باید به متحدان "بحران آفرین" قدیمی خود روی 

آورد که در این میان پ.ک.ک از جایگاه مناسب تری برخوردار است، بویژه اینکه 

گروه های تروریس��تی دیگر نظیر "القاعده" و س��ازمان های مس��تقر در عراق از 

حال و روز خوش��ی برخوردار نیستند، لذا برقراری ارتباط پیشین بین این دو متحد 

قدیمی دور از انتظار نبوده و احتامال س��یکل جدیدی از دوس��تی بین آنها در حال 

شکل گیری است.

ه��م صدایی و ه��م زمانی عجی��ب تبلیغات حکومت اس��المی علی��ه احزاب 

کوردس��تانی و فعاالن سیاسی اس��تقالل طلب و کالبد شکافی معیوب آنان از سوی 

دیگر بیش از پیش تئوری احیای اتحاد تهران-پ.ک.ک را تقویت می مناید. هامنگونه 
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که در 2004 )زمان تش��کیل پژاک( و به گواهی یکی از فرماندهان ارش��د این حزب 

به دس��تور مستقیم شخص "جمیل بایک" و فش��ار و خواست ایران مراکز عملیاتی 

خود در خاک ایران را ترک و به قرارگاه مرکزی بازگشته اند به نظر می رسد این بار 

نیز جمهوری اسالمی و پ.ک.ک به این نتیجه رسیده اند برای جلوگیری از سقوط، 

در رشایط فعلی هم س��ویی در سیاست ها و پرداخنت به خطر و دشمن مشرتک به 

سود هر دو طرف می باشد. دربخش بعدی به منافع این توافق خواهیم پرداخت.

تعادل یا توافق سه جانبه ی ایران-پ.ک.ک-پژاک

در ابتدا ذکر این نکته رضوری است که چنانچه فرض را بر برقراری دور جدیدی از 

مناسبات دوستانه ی ایران و پ.ک.ک بگذاریم در این توافق عمال پژاک نقش طرف 

س��وم را نداش��ته و رصفا مجری سیاست های اتخاذ ش��ده از سوی رشکای سهیم در 

این اتحاد است. لذا درج نام پژاک در کنار دو رشیک اصلی بیشرت جنبه ی سمبلیک 

داشته و برای توضیح بیشرت و اشاره به وجود این حزب در این جریان ها است.

می توان گفت ایران به دالیل زیر خواهان احیای مجدد روابط مس��تحکم خود 

با پ.ک.ک می باشد:

*. فروپاش��ی احتاملی رژیم بعث در س��وریه پل ارتباطی تهران با لبنان و البته 

فلس��طین را از تخریب می منای��د، لذا پ.ک.ک که دارای ارتباطات و ش��بکه های 

مافیایی وس��یع انتقال گس��رتده در سطح منطقه اس��ت می تواند گزینه ی مناسبی 

برای ایفای نقش س��وریه جهت کمک رس��انی به حزب الله در مقیاسی کوچک تر 

اما کارآمد باشد.

*. با توجه به اوضاع کنونی خاورمیانه و آرامش آتی که در پس اس��تقرار نظام 

های جدید حاکم خواهد ش��د، پرونده ی هس��ته ای ایران با ش��دت بسیار بیشرتی 

مورد نقد و بررس��ی طرف های غربی قرار خواهد گرفت لذا ایجاد بحران از طریق 

پ.ک.ک و به آش��وب کشیدن منطقه باز هم فرصت بیشرتی به ایران جهت اجرای 
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پروژه ی هسته ای خود خواهد داد، رییس سابق "موساد" مدعی است "با حمالت 

محدود منی توان برنامه ی تسلیحات امتی ایران را نابود کرد بلکه رصفا زمان اجرای 

آن را ب��ه تعوی��ق می اندازی��م" وی می افزاید " احتامال ارسایی��ل تحمل پیامدهای 

بعدی ناش��ی از این حمله را نخواهد داش��ت" ناگفته پیداس��ت ایران با توس��ل به 

م��زدوران خود  در منطقه به تالفی حمالت احتاملی خواهد پرداخت، در این میان 

پ.ک.ک ب��ه عنوان یکی از مراکز باز تولید بحران به خوبی می تواند به سیاس��ت 

های تهران کمک های شایانی مناید.

*. چنانچ��ه با رف��ع متامی موانع موج��ود در نهایت پ��روژه ی رسنگونی رژیم 

اسالمی کلید بخورد، اولین نیازمندی وجود اپوزیسیونی قدرمتند و تا حدی منسجم 

است که بتواند نقش آلرتناتیو حکومت فعلی را بازی مناید. آمریکا در جریان اشغال 

ع��راق به دو نکته ی مهم و کلیدی پی ب��رد، اول نقش حیاتی کوردها در معادالت 

موجود و دوم هزینه های رسسام آور ناشی از عدم توافق بازیگران عمده ی صحنه 

ی سیاست عراق پس از صدام. این واقعیت ها پیش روی متامی ناظران قرار داشته 

و ات��اق های فکر والیت فقیه نیز از آن بی نصیب نیس��تند. ل��ذا با توجه به نقش 

اساسی کوردها در معادالت آینده ی ایران و ایفای نقش "پدر ساالری" آنها در میان 

احزاب، بویژه سازمان های ملیت های تحت ستم، تهران به خوبی واقف است باید 

ای��ن احزاب تضعیف و در صورت ممک��ن و در حالت بدبینانه ی آن از بین بروند، 

با توجه به نفوذ نس��بی –هرچند رو به کاه��ش- پ.ک.ک از طریق پژاک در میان 

کوردهای ایران این حزب بهرتین وس��یله برای تخریب و زیر سوال بردن مرشوعیت 

احزاب کوردی و ایجاد نفاق و مش��کالت وس��یع در کوردس��تان جهت خدش��ه دار 

منودن سیامی این سازمان ها نزد اپوزیسیون ایرانی و در نهایت جلوگیری از تشکیل 

یک جبهه ی واحد و تولد آلرتناتیوی مطمنئ و مردمی می باشد.

*. وج��ود ره��ربان مقت��در با چهره ی مردم��ی در اوضاع فعل��ی و در آینده ی 

ایران دارای نقشی اساسی در استقرار نظامی سکوالر و دمکراتیک است، کام اینکه 
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جمهوری اسالمی با پی بردن به این اصل اساسی در 33 سال گذشته اقدام به ترور 

متامی چهره های برجس��ته ی مخالف خود در س��طح جهان منود و حتی بابت آن 

هزینه های گزافی نیز پرداخت کرد، به گونه ای که اپوزیسیون ایرانی در سال های 

پیش��ین از وجود این مردان میدان کارزار و مبارزه بی بهره بوده و نظام اس��المی 

بیش��رتین اس��تفاده را از رشایط موجود برده است. لذا تالش برای تخریب چهره در 

دس��تور متام��ی ارگان های ذیربط ق��رار گرفته و دولت ای��ران در طی این مدت از 

متامی امکانات الزم برای رسیدن به این هدف بهره برده است. در این میان پژاک به 

عنوان یکی از سازمان های تابعه ی پ.ک.ک می تواند به مراتب بیشرت از حکومت 

اسالمی در این عرصه عرض اندام منوده و ایفای نقش مناید. 

*دولت ایران مجبور است برای جلوگیری از حمله ی احتاملی ایاالت متحده در 

رشایط فعلی از "اس��رتاتژی بازدارندگی" متعارف اس��تفاده مناید، به این معنا که در 

حال حارض با توجه به نابرابری قوای نظامی دو طرف و عدم تجهیز رژیم اس��المی 

به تس��لیحات هس��ته ای حکومت تهران چاره ای جز افزایش هزینه ی این حمله 

ندارد. لذا در صورت توافق با پ.ک.ک و موفقیت در رسکوبی اپوزیسیون می تواند 

سیامی خطرناکی از آینده ی خاورمیانه در صورت دخالت نظامی واشنگنت در امور 

ایران برای آمریکا و متحدانش ترس��یم مناید. پ.ک.ک با در اختیار داش��نت هزاران 

چریک آموزش دیده با مبانی اوجالنی و با متد روسی )و احتامال در سال های اخیر 

با روش های آمریکایی-ارساییلی( می تواند  در ایجاد بحرانی تروریستی در منطقه 

نقشی بالفعل و توامنند ایفا مناید. لذا جمهوری اسالمی در اتحاد خود با این سازمان 

–حت��ی در صورت اعطای امتیازاتی به پژاک- صاحب برگ برنده ی قدرمتندی برای 

بازی های دیپلامتیک آینده خواهد شد.

*. در صورت اتحاد مستحکم ایران-پ.ک.ک، تهران می تواند به خوبی از نیروی 

نظامی این حزب برای محافظت از مرزهای خود در برابر هر نوع حمله ی ناگهانی 

بویژه از س��وی نیروهای اپوزیس��یون اس��تفاده منوده و برای هزارمین بار از جنگ 
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کورد علیه کورد نهایت بهره را بربد.

در ای��ن میان پ.ک.ک نی��ز از منافع این توافق منتفع ش��ده و می تواند برای 

تثبیت موقعیت خود در معادالت آینده ی منطقه از این برگ در بازی های سیاسی 

اس��تفاده های بیشامری کند. پ.ک.ک در صورت اطمینان از حامیت تهران توانایی 

فش��ار بر ترکیه را به دس��ت آورده ومی تواند دامنه ی این تاثیرات را به سیاس��ت 

های ایاالت متحده نیز گس��رتش دهد. در واقع در این رابطه ی دو طرفه هر کدام 

از طرف های تهران یا پ.ک.ک به صورت مستقل قدرت چانه زنی بیشرتی یافته که 

این مس��اله در مورد حزب چریکی مسلحی با خصوصیات پ.ک.ک مصداق بهرتی 

می یابد. از س��ویی تهران در صورت داش��نت حامیت پ.ک.ک در برابر اپوزیسیون 

کورد ایرانی، می تواند از توان های وسیع خود برای فشار بر ترکیه جهت مذاکره و 

یا ایجاد رشایط نه صلح و نه جنگ با پ.ک.ک اس��تفاده مناید و از طرف دیگر این 

حزب با پیش کشیدن اتحاد با ایران می تواند میدان مانور بیشرتی به دست آورده 

و ایاالت متحده را بر رس دو راهی قرار دهد لذا آمریکا یا مجبور اس��ت برای گریز 

از تبعات ش��دید پس از حمله به ایران و درگیری با یک گروه تروریس��تی خش��نی 

هامنند پ.ک.ک به این سازمان امتیازاتی داده و با فشار بر ترکیه آن را در معادالت 

آتی رشیک گرداند یا به هرحال وارد جنگی خونین و طوالنی شود که می تواند بر 

توازن قوا در منطقه اثرات مخرب شدیدی به جای گذارد! آنچه در حال حارض و با 

توجه به وقایع منطقه و موضع گیری های جهانی به دس��ت می آید احتامل توافق 

پ.ک.ک و آمریکا را به شدت پایین نشان داده و لذا باید بر احتامل اول و بازی با 

برگ ایران تاکید منود. به نظر می رس��د ایاالت متحده پیش از صحنه ی آخر منایش 

باید به گونه ای مش��کل پ.ک.ک را حل منوده و از تبعات سنگین بعدی جلوگیری 

و ایران را از این کارت بازی خونین محروم سازد.

باید یادآور ش��د متام تحلیل ها و نتیجه گیری ها تا حد زیادی به انتخابات 12 

  " BDP" ژوئن در ترکیه بس��تگی داش��ته و در صورت کس��ب نتایج خوب از س��وی
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احتامل می رود پ.ک.ک با ادامه ی آتش بس کنونی وارد دوره ای جدید از سیاست 

های خود در منطقه شده و به سمت صلح و حتی خلع سالحی مرشوط و زمان بر 

برود )اگرچه این احتامل بسیار ضعیف است( اما در صورت کسب نتایج ضعیف و 

با توجه به سیاست های گروه جنگ طلب موجود در ساختار قدرت ترک ها به نظر 

دور جدیدی از خشونت ها آغاز خواهد شد که در این میان اتحاد تهران-پ.ک.ک 

نقشی اساسی برای هر دو طرف ایفا خواهد منود. به هرحال پس از انتخابات ترکیه 

در هر صورت –چه کس��ب پیروزی و یا شکس��ت- پ.ک.ک باید به انتخاب نهایی 

دست زده و برای تدوین اسرتاتژی طوالنی مدت خود آماده شود، اگرچه رهربان این 

حزب از حاال این سیاست را طراحی و آماده ی اجرای آن هستند.

اقدامات احتاملی پژاک در برابر احزاب بومی در آینده

ه��ر آنچه پ��ژاک انجام داده یا خواهد داد به دس��تور مس��تقیم "ش��ورای رهربی" 

پ.ک.ک و شخص خود "کارایالن" و "بایک" بوده و خواهد بود. لذا برای پیش بینی 

حرکات و موضع گیری های پژاک باید به تحلیل موقعیت فعلی حزب مادر و روابط 

آن با تهران پرداخت. پژاک در ادامه ی سیاس��ت ماه های اخیر خود برای حمله به 

اح��زاب رشق کوردس��تان در آخرین اقدام خود در تاری��خ 2011/6/1 مطلبی تحت 

عنوان "كوردس��تان، رسزميني كه هرگز فروختني نيس��ت" برای چندمین به صاحت 

نیروهای اصیل کوردستان ایران تاخته و آنان را به گونه ای مزدور و فرصت طلب و 

ضدانقالبی معرفی منوده است!!! در بخش هایی از این نوشتار می خوانیم:

"چندي است كه پرده از طرح شومي برداشته ايم كه تحت نام پروژه ي ضدپژاك 

از س��وي مراكز جنگ ويژه ي رژيم جمهوري اس��المي هدايت مي ش��ود. نريوهاي 

بس��ياري در اي��ن طرح جاي مي گرين��د. اما با منافع و اهداف گوناگون؛ از س��پاه و 

اطالعات گرفته تا احزاب س��نتي رشق كوردس��تان)حزب دموكرات ايران و كومله ي 

مهتدي(، احزاب جنوب كوردس��تان، رس��انه هاي غرب، اپوزيس��يون ناسيوناليست 
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ايراين، جاش هاي رس��انه اي و جاسوس��اين)نظري عرفان قانعي ف��رد، آزاد منيك، مختار 

زارع��ي و اجالل قوامي( كه تح��ت نام فعاليت مدين و حقوق برشي عليه خلق كرد 

موضع مي گريند. اين مس��ئله با وضعيت در حال تح��ول كل منطقه ي خاورميانه و 

كوردستان پيوند تنگاتنگي دارد."

هامنگونه که می بینیم این حزب بار دیگر احزاب کوردستان ایران را در ردیف 

"اطالعات" و "سپاه پاسداران" قرار داده و می کوشد با القای توهم توطئه ی جنگ 

علی��ه پ��ژاک بر حقانیت و مرشوعیت خود اف��زوده و در مقابل گروه های دیگر را 

تخریب کرده و زیر سوال بربد. در بخش های دیگر این گفتار با دسته بندی جدیدی 

مواجه ش��ده و احزاب کوردس��تانی را هم ردیف س��وریه، ای��ران و نیز به اصطالح 

نیروهای س��کوالر طرف دار غرب می بینیم، در حالیکه انگار پژاک به مثابه ی روح 

مقاومت ملت کورد با سیاس��ت مس��تقل از متام جریانات محی��ط بر منطقه برای 

اس��تقرار "دمکراس��ی رادیکال" مبارزه می کند!!! و در این بین مورد هجوم متامی 

بازیگران عرصه ی سیاست منطقه قرار گرفته است. 

رویک��رد پ��ژاک به موازات تبلیغات جمهوری اس��المی علی��ه جنبش ملی رشق 

کوردستان منجر به تحلیل ها و گامنه زنی های متعددی شده که در نهایت به یک 

اصل مس��لم منتهی می ش��ود و آن اینکه امکان ندارد این سیاس��ت های موازی با 

یک رویکرد کامال مشابه و متمرکز بر روی جنبش اصیل ملی تصادفی و بدون پیش 

زمینه ی قبلی بوده باش��د. با توجه به ماهیت غیر مستقل این حزب باید ریشه ها 

را در پ.ک.ک جس��تجو کرده و به نتیجه رس��ید که هدف یا اهداف این جریان از 

اقدامات اخیر چه می تواند باشد.

ب��ا توجه به نقش تبلیغ��ات در دنیای امروز پ.ک.ک به خوب��ی از این امکان 

اس��تفاده ی بهینه برده و با تخریب چهره ی احزاب دیگر کوردس��تان در درجه ی 

اول تالش می کند مرشوعیت الزم جهت مراحل بعدی س��ناریوی خود را برای پژاک 

تامین مناید. دامنه ی رو به گسرتش تبلیغات علیه گروه های اصیل کوردستان ایران 
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از دو منظر قابل توجه اس��ت؛ اول اینکه دولت اس��المی در تالش برای تروریس��ت 

معرفی منودن این احزاب در سطح دنیا زمینه های انزوا و احتامال اقدام عملی علیه 

آن را ب��ه تدریج فراهم م��ی مناید با توجه به ضعف و کمبود توان تبلیغاتی احزاب 

کوردس��تانی در پاس��خگویی به این اتهامات به نظر می رسد رژیم تهران بر اساس 

تحلیل های خود امیدوار است به نتیجه ی مطلوبی از این تبلیغات دست یابد، که 

در صورت کس��ب نتایج مورد نظر می تواند فرص��ت الزم برای اقدام عملی چه به 

صورت مس��تقیم، چه از طریق فشار بر دولت عراق و حکومت اقلیم کوردستان و 

چه از راه توس��ل به پژاک یا پ.ک.ک و هر راه ممکن دیگر را به دس��ت آورد. دوم 

به خود پ.ک.ک مربوط می شود، متامی تحلیل ها و آنالیزها حاکی از وجود بخش 

های دیگری در س��ناریوی پیچیده ی این حزب اس��ت، هامنگونه که در ابتدا گفته 

شد این سازمان از طرفی با این تبلیغات و نرش اکاذیب و استناد به دالیل نادرست 

و گمراه کننده س��عی در کسب مرشوعیت برای پژاک از طریق مظلوم جلوه دادن 

آن دارد و از س��ویی متام همت خود را به کار گرفته اس��ت تا سایر گروه ها را ضد 

مل��ی، مزدور ، فرصت طلب و به ویژه ناب��ود کننده ی نهضت رهایی ملی معرفی 

منای��د و بگون��ه ای القا می کند که انگار احزاب ڕۆژهەاڵت برای رس��یدن به هدف 

حتی آماده ی یورش به قصد نابودی پژاک اس��ت! آنچه برآیند سیاست های کنونی 

رژیم اس��المی و پ.ک.ک )پژاک( می باشد به نظر آماده شدن برای نابودی یکباره 

ی ای��ن احزاب اس��ت. در این میان تهدید برخی از روزنام��ه نگاران کورد از طریق 

سایت ها به اقدام انقالبی به نظر امر ساده ای نبوده و در ادامه رویکرد جدید این 

س��ازمان در قبال کومله و دمکرات اس��ت. اگر در اثر تبلیغات وسیع کنونی پژاک و 

عدم وجود دستگاه خنثی سازی این سخن پراکنی ها، جامعه پذیرای اتهامات وارده 

به اش��خاص حقیقی مورد اشاره در داخل کوردستان بشود خطر حذف فیزیکی این 

عنارص بس��یار بسیار جدی است و می توان به این نتیجه رسید بخش عملی پروژه 

ی مشرتک ایران-پ.ک.ک با این سناریو آغاز می گردد.
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پژاک و آمریکا – ارساییل

اس��ناد "ویکی لیکس" از همکاری پ.ک.ک و ایاالت متحده در س��ال های 2006 تا 

2008 س��خن می راند، اوال با توجه به تن��ش های موجود در روابط ترکیه و ایاالت 

متح��ده و دوم با عنایت به وجود پژاک در داخل مرزهای ایران این مس��اعدت ها 

و مش��ارکت ها نه تنها بعید به نظر منی رس��د بلکه کامال توجیه پذیر است.در این 

 "youtube" میان در سایت روزنامه ی ارساییلی "هاآرتس" به ویدیو کلیپی از سایت

برم��ی خوریم که ادعا دارد ماموران ارساییلی در حال آموزش چریک های پ.ک.ک 

هس��تند که می توان با توجه به واقعیت های مسلم در مورد پژاک چنین استنباط 

منود بخشی از این نیروها از اعضای این سازمان هستند. ظاهرا ترک ها هم اسناد و 

ش��واهدی دال بر همکاری کوتاه مدت آمریکا و پ.ک.ک و بالطبع پژاک در اختیار 

دارند. 

اما قدر مس��لم با روی کار آمدن "دمکرات"ها در کاخ س��فید و اعالم پژاک به 

عنوان س��ازمانی تروریس��تی و از توابع پ.ک.ک و بهبود روابط آنکارا-واش��نگنت و 

حتی سفر رییس سازمان "سیا" به این کشور ارتباطات آمریکا با پ.ک.ک دستخوش 

تغییری نزولی و بازگش��ت به حالت س��ال های قبل ش��د. اوج این تغییر به تاریخ 

2011/4/21  و بیانی��ه ی وزارت "خزان��ه داری" بر می گ��ردد که طی آن پنج تن از 

رسان پ.ک.ک ب��ه نقش فعال در ترانزیت مواد مخدر متهم ش��دند، ظاهرا دولت 

"اوبام��ا" ب��ا تکیه بر دیدگاه های دمکرات ها و زیر فش��ار ج��و جهانی، در مبارزه 

علیه تروریس��م از هر نوع آن مرص بوده و در این زمینه اس��تثنایی قایل نیست. در 

ای��ن میان م��ورد قابل توجه دیگر در پایان تلخ این رواب��ط برای پ.ک.ک یادآوری 

این نکته اس��ت که ایاالت متحده تجربیات دردرس ساز زیادی در همکاری با گروه 

های رادیکال و افراطی در تاریخ خود دارد، سال ها کمک به گروه های بنیاد گرای 

افغانی در نهایت منجر به ظهور پدیده ی طالبان و حتی القاعده ش��د که بیشرتین 

رضبه را به منافع جهانی این کش��ور وارد منودند لذا آمریکایی ها س��عی دارند از 
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تکرار اشتباهات گذشته جلوگیری منایند.

آینده ی احتاملی پژاک و اتحاد احتاملی با ایران

آنچه ما در این رسفصل اتحاد پژاک با ایران می نامیم بیشرت از اینکه روایت گر یک 

رویداد دیپلامتیک-امنیتی میان این گروه و رژیم اس��المی باش��د به توافق پنهان و 

آشکار تهران با پ.ک.ک اشاره دارد. بدین معنا که امکان ایجاد روابط سیستامتیک 

آش��کار بین ایران و پژاک به دالیل مس��تدلی امکان پذیر نیس��ت چراکه در صورت 

وقوع این توافق متام مرشوعیت این حزب نزد مردم کوردس��تان و ایران یک شبه از 

بین رفته و دیگر توانایی تخریب س��ایر احزاب اصیل را نخواهد داش��ت و از طرفی 

علی رغم متامی وابس��تگی های پژاک به حزب مادر بخشی از بدنه ی آن از اهالی 

رشق کوردس��تان بوده که ب��ه هیچ وجه اتحاد با ایران را بر من��ی تابند لذا احتامل 

وقوع این توافق به این ش��کل نه کامال اما تا حد بس��یار زیادی غیر ممکن به نظر 

می رسد.

آنچ��ه در رشایط فعلی به نظر درس��ت تر م��ی منایاند احیای اتح��اد و روابط 

راهربدی پ.ک.ک-ایران اس��ت که بالطبع عملکرد پژاک را نیز تحت تاثیر قرار می 

دهد. در بخش های پیشین منافع ایران را از ایجاد پیوند مستحکم با حزب کارگران 

کوردس��تان به تفصیل بیان کردیم، نگاهی اجاملی به دالیل پ.ک.ک برای برقراری 

مجدد یا بهرت بگوییم بازسازی روابط پیشین با تهران می تواند ذهنیتی مناسب برای 

کسب نتیجه در اختیار ما قرار دهد.

رشای��ط پ.ک.ک را باید در دو بعد داخلی )ترکیه( و منطقه ای مورد بررس��ی 

قرار داد چراکه هر یک از این متغیرها کامال بر آینده ی پژاک تاثیر مستقیمی دارد. 

در داخل ترکیه اصالحات اتفاق افتاده و امتیازات داده ش��ده به کوردها از س��وی 

"AKP"، توافق س��ایر احزاب کرد که از قضا سال ها توسط پ.ک.ک مورد حمله و 

تصفیه قرار گرفتند، کاهش ش��دید حامیت مردمی از رویکرد مسلحانه ی این حزب 
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و نیز ایجاد امکان مش��ارکت یا دست کم مبارزه ی سیاسی در داخل ترکیه با توجه 

ب��ه تاکتی��ک "خود-مدیریتی دمکراتیک" و بعدها "ب��رادری خلق ها"ی اوجالن که 

نافی متام گذشته ی تجزیه طلبانه ی حزب است رشایط را برای ادامه ی فعالیت این 

حزب در ش��کل کنونی با دش��واری های زیادی مواجه ساخته است. در بعد منطقه 

ای نیز پ.ک.ک با مش��کالت عدیده ای روبرو اس��ت، بهبود روابط ترکیه با آمریکا 

و ارساییل و مهمرت با حکومت اقلیم کوردس��تان، موج گس��رتده دمکراتیزاسیون در 

خاورمیانه که نافی هرگونه دیکتاتوری )چه اس��تبداد منور و چه هر نوع سانرتالیزم 

قدرت( می باش��د، اعالم پژاک ب��ه عنوان گروهی تروریس��تی و متهم منودن رسان 

پ.ک.ک به مشارکت فعال در قاچاق مواد مخدر در سطح اروپا، افول شدید قدرت 

سازمان های تروریستی و عمال افزایش هزینه ها در برابر دستاوردهای همکاری با 

این گروه ها و تغییرات عمده ی متعدد دیگر پ.ک.ک را در برابر عمل انجام شده 

ق��رار داده و باید این حزب هرچه زودتر تصمیم نهایی را گرفته و برگ پایانی خود 

را در بازی های دیپلامتیک-امنیتی منطقه رو کند. حزب کارگران کوردستان دو راه 

بیش��رت ندارد، یا با خلع سالح )شاید با رشایطی خاص( و کنار گذاشنت مشی چریکی 

با مشارکت در پروسه ی سیاسی ترکیه موافقت منوده و وارد فضای مبارزات سیاسی 

و مدنی رصف شود یا بنا به دالیلی که از رسشت آن ناشی می شود به روند فعلی 

و البته با تغییراتی ادامه دهد.

در صورتی که پ.ک.ک وارد فاز اول ش��ده و گزینه ی خط مش��ی سیاس��ی را 

برگزیند با چالش��ی به نام کادرهای رشق کوردستان )کوردستان ایران( مواجه است 

که باید برای سازماندهی یا انحالل شاخه ی مربوط به آنها تدبیری بیندیشد، صدها 

چریک از س��ال های دور در این حزب مش��غول به فعالیت هس��تند که همگی از 

اهالی رشق کوردستان بوده که تحت تاثیر استقالل کوردستان به این حزب پیوسته 

و دس��ت کم در رشایط فعل��ی به قول ها و وعده وعیده��ای رسان پ.ک.ک برای 

حامیت از خود امیدوار بوده و دل بس��ته اند.حزب مادر مجبور اس��ت در صورتی 
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که وارد فضای مشارکتی سیاسی ترکیه شده و مشی چریکی را به فراموشی بسپارد 

باید برای این گروه بزرگ تدبیری بیندیشد، که دو راه حل هم بیشرت ندارد یا آنها را 

منحل مناید یا همچنان از آنها حامیت مناید. انحال آنها اعرتاض خشونت بار بسیاری 

از کادرها را در پی داشته و عمال به رضر این حزب در عرصه ی سیاسی کوردستان 

حتی کوردس��تان ترکیه می انجامد و در نهایت به باخت ش��دید و از دس��ت دادن 

بس��یاری از هواداران داخلی آن و عدم اعتامد مردم منجر می ش��ود، اگر پ.ک.ک 

بخواه��د در ای��ن رشایط از رش این زایده رهایی یابد بای��د زمینه را برای تصفیه ی 

پ��ژاک از طریق احزاب اصیل و بومی کوردس��تان فراه��م آورد. اگر فرض را بر این 

تئ��وری بگذاریم می توان سیاس��ت ها و رویکرد ماه ه��ای اخیر "حزب حیات آزاد 

کوردس��تان" را به گونه ای دیگر و در جهت ایجاد زمینه های تصفیه ی آن تفس��یر 

مناییم.

در صورتی که پ.ک.ک بخواهد هم زمان با مش��ارکت در پروس��ه ی سیاس��ی 

ترکیه بدون مش��ی نظامی از پژاک نیز حامیت مناید با مش��کالت اساس��ی دیگری 

روبرو می ش��ود به عنوان مثال تامین منابع مالی پژاک و نیز ریس��ک درگیر کردن 

ترکیه در معادالت کوردستان ایران است که مورد اخیر به هیچ وجه خوشایند ترک 

ها نیست. پ.ک.ک در صورت خلع سالح، بسیاری از منابع مالی رسشار کنونی خود 

را –از جمله عایدات ناش��ی از ترانزیت مواد مخدر- از دس��ت داده و عمال قدرت 

حامیت اقتصادی از پژاک را نخواهد داشت، مگر اینکه این وظیفه را ایاالت متحده 

به عهده بگیرد که با توجه به ماهیت سیاسی پژاک و رویکرد ضد تروریستی آمریکا 

عمال این فرضیه تا حد زیادی باطل و دور از ذهن اس��ت لذا تصور می ش��ود اگر 

چنانچه پ.ک.ک وارد فاز مشارکت سیاسی در فضای تحوالت ترکیه گردد به تصفیه 

ی پژاک از طریق نیروهای بومی و احزاب اصیل بیندیشد.

اگر در شق دوم، حزب کارگران کوردستان به مشی فعلی و مبارزات مسلحانه ی 

همیش��گی خود ادامه دهد به نظر می رسد در عین اینکه می تواند از فرزند خود 
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حامیت مناید برای جلب حامیت تهران تغییراتی در سیاس��ت های پژاک و به سود 

رژیم اس��المی نیز ایجاد می کند. به دالیلی فرضی��ه ی اخیر به واقعیت نزدیک تر 

است، اول اینکه ماهیت این حزب در پی سال ها قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان 

و ترور و ارتباط با گروه های تروریس��تی و مافیایی به نوعی و بر اس��اس گواهی 

بس��یاری از کادرهای آن کام��ال خصوصیات مافیایی به خ��ود گرفته که این ویژگی 

نزد رهربان آن به ش��دت ملموس است، دوم احتامال انباشت رسمایه در دست رسان 

حزب نوعی فس��اد بروکراتیک و اعتقادی در آنان ایجاد منوده که این آرمان گریزی 

نزد بس��یاری از اعضا نیز احس��اس می شود، س��وم پ.ک.ک به شدت از خلع سالح 

و پیامدهای ناش��ی از آن –مثل محاکمه به جرم جنایت علیه برشیت و تروریس��م- 

گریزان و ترس��ان است، رسان حزب از موفقیت خود در صورت مشارکت در پروسه 

ی سیاس��ی ترکیه دچار تردید زیادی هستند، بازیگرانی مثل ایران و احتامال روسیه 

– و ش��اید چین- از توافق این حزب با دولت ترکیه به هیچ وجه خرس��ند نبوده و 

مت��ام ت��الش و نفوذ خود را برای ادامه ی نربد ب��ه کار گرفته اند و اینکه در بدنه ی 

س��اختار قدرت دولت ترکیه افراد و ش��بکه هایی هس��تند که به هیچ وجه به امتام 

جنگ و حل دمکراتیک مساله ی کورد رضایت منی دهند)پرونده ی ارگنکون بخشی 

از این ش��بکه ی پیچیده ی تاریخی اس��ت( از سوی دیگر با توجه به امتسفر جهانی 

مبارزه علیه تروریس��م و لزوم محاکمه ی رسان این جریانات و س��ال ها تبلیغ ترک 

ها در افشای تروریسم پ.ک.ک احتامل رسیدن به توافق بدون قربانی امکان پذیر 

نیس��ت، در این میان آمریکا نقش��ی اساسی ایفا می مناید. نکته ی آخر اینکه ورود 

بدن��ه ی خش��ن و مافیایی پ.ک.ک به درون جامعه ی ترکی��ه از دید دولت آنکارا 

خیلی خوشایند نبوده و این حکومت تالش می مناید در صورت رسیدن به توافق با 

کمرتین پیامدهای منفی بر روی س��اختار اجتامعی خود روبرو ش��ود که این نیز به 

رسان پ.ک.ک و احتامال محاکمه ی آنان و فروپاش��ی کل سیس��تم مدیریتی و ایده 

ئولوژیک این حزب مربوط می شود که گامن منی رود به آن تن دردهند.
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بر اساس آنچه گفته شد برای پژاک سه مسیر بیشرت منی توان متصور شد:

a. در پ��ی حل دیپلامتیک مس��اله ی ک��ورد در ترکیه و با مش��ارکت پ.ک.ک، 

انحالل پژاک از طریق تصفیه ی نظامی به وسیله ی احزاب بومی و با فرصت ها و 

بهانه های ایجاد شده توسط پ.ک.ک برای عملی شدن این سناریو.

b. در صورت ادامه ی جنگ در ش��امل کوردستان، پ.ک.ک به اتحاد با ایران و 

حتی نیروهای رادیکال دس��ت راستی و جنگ طلب ترک در داخل )هامنند اعضای 

ارگنکون( روی آورده که در این صورت پژاک چه آش��کار و چه پنهان به ش��یوه ی 

فعالی در خدمت اجرای سیاس��ت های رژیم تهران قرار گرفته و قربانی سیاس��ت 

ه��ا و نیازهای پ.ک.ک خواهد ش��د.در این میان دورمنای حل مس��اله ی کورد از 

طریق پ.ک.ک بس��یار کم رنگ به نظر می رس��د، با توجه به این واقعیت و وجود 

روابط و منافع راهربدی با و نزد ایران و گزارشاتی که از بعضی از کادرهای قدیمی 

پژاک دریافت ش��ده تئوری اخیر به واقعیت نزدیک تر است. باید افزود در صورت 

اتحاد پ.ک.ک و تهران )که قریب به یقین آغاز شده است( ایران از حزب کارگران 

کوردس��تان خواهد خواس��ت در قبال کمک های حیاتی خود ب��ه آن از پژاک برای 

رسکوبی و اضمحالل و تضعیف نیروهای اصیل اپوزیس��یون کوردی به هر شیوه ی 

ممکن و با هر هزینه ای اس��تفاده مناید. رویکرد پژاک و تبلیغات غیر متعارف آن 

علیه احزاب کوردستان ایران و همزمانی آن با هجمه ی رسانه ای جمهوری اسالمی 

ب��ه این احزاب، ما را در دس��تیابی به نتیجه ی اخی��ر و تایید فرضیه ی دوم مرصتر 

می سازد.

c. در صورت مشارکت پ.ک.ک در پروسه ی سیاسی ترکیه و آشتی ملی و حل 

دمکراتیک مس��اله ی کورد در این کش��ور، پژاک همچنان به مبارزه ی خود ولی به 

ش��یوه ی کامال سیاسی و با اس��تقرار در کوردس��تان عراق ادامه دهد که البته این 

گزینه با توجه به سیاس��ت ها و رویکردهای اخیر آن و نیز ماهیت ایده ئولوژیک 

و حتی روانش��ناختی کادرهای آن و پیوند ناگسس��تنی وجودی ب��ه حزب کارگران 
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کوردستان عمال غیر ممکن می مناید.

خطرات موجود از ناحیه ی پژاک

اگ��ر پژاک در پروس��ه ی اتحاد ایران پ.ک.ک به عنوان اب��زاری برای تامین مقاصد 

حزبی کوردهای ترکیه و برآورده منودن خواست های ایران مورد استفاده قرار گیرد 

ب��دون تردید به اعامل دیگری عالوه بر ادامه ی روند تبلیغات مغرضانه ی فعلی و 

تروریسم رسانه ای نیز متوسل خواهد شد. در طول 30 سال گذشته پ.ک.ک صدها 

تن از اعضای ناراضی خود و یا کادرهای سایر احزاب سیاسی کوردستان را در سطح 

اروپا و کوردستان و ترکیه ترور منوده واکنون منی توان از این واقعیت چشم پوشید 

که متامی ساختار پراگامتیکی و اصول اخالقی و بنیان های فکری آن به پژاک نیز به 

ارث رسیده و آموزش داده شده است.

تهدید روزنامه نگاران و فعاالن مدنی کوردستان ایران به اقدام انقالبی از طریق 

تلویزیون و شبکه های اجتامعی و تبلیغات عجیب و تند بی سابقه علیه احزاب و 

فعاالن سیاسی  در طول سال های پیشین به هیچ وجه سابقه نداشته است، احتامال 

س��ادگی محض اس��ت اگر قبول مناییم که این رویکرد متام آن چیزی است که پژاک 

برای خوش خدمتی به ایران انجام خواهد داد، چراکه اوال می توان بخش عمده ای 

از این تبلیغات را خنثی منود و ثانیا ادامه ی این سیاست منی تواند گرهی نه از کار 

پ.ک.ک و نه رژیم اسالمی بگشاید. به نظر می رسد با در نظر گرفنت هر آینده ای 

ب��رای پژاک، در حال حارض اقدامات تبلیغ��ی رادیکال و تهدید آمیز این حزب برای 

فراهم آوردن زمینه های اقدام عملی علیه ش��خصیت ها و احزاب مختلف باش��د، 

ترور افراد و رهربان، حمله به تش��کیالت داخلی و حتی لو دادن آنان و در صورت 

لزوم در صحنه ی پایانی منایش انتحار تش��کیالتی و س��ازمانی با حمله گس��رتده ی 

تروریس��تی یا حتی نظامی )احتامل آن بس��یار بسیار ضعیف است( علیه احزاب از 

مواردی اس��ت که باید کامال جدی گرفته ش��وند. در این میان ترور شخصیت ها و 
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فعالین داخلی از اهمیت به سزایی برخوردار بوده و می تواند رضبه ی سنگینی بر 

پیکره ی جنبش آزادی خواهی در کوردستان و ایران وارد آورد، خطر قتل رهربان و 

فعاالن سیاسی و بویژه اشخاص رهرب-محور بسیار جدی است.

پ��ژاک همچنین می تواند با الگو برداری از وضعیت س��وریه، و در همکاری با 

جمهوری اس��المی، با آزادی تحرک در رشق کوردس��تان، ضمن محدود کردن احزاب 

رشق هم راس��تا با سیاس��ت های جمهوری اسالمی، به تکرار ترور و رسکوب فعاالن 

سیاسی هویت محور و طرفداران احزاب پرداخته و به ژاندارم مورد اعتامد جمهوری 

اسالمی ایران در ڕۆژهەاڵت تبدیل شود.




