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 اسرائیل و صدام حسین، تا تجزیه طلبی اتحاد بااز : احزاب کرد ایرانی

 محمد سهیمی

 مقدمه

و بعد   ، که در یک سخنرانیاز نظریات آقای محمد رضا نیکفر  ای در نقد برخی مقالهچندی پیش نگارنده 

 :موضوع بود  مقاله نشان دادن سه هدف از انتشار آن. ، منتشر کردیک مقاله مطرح شده بودندت بصور

است که هزاران نفر از مخالفین خودرا در   ، اگر چه جمهوری اسالمی یک نظام دیکتاتوری مذهبیاول

های  که گروه -و اعتقاد خودرا با اسناد معتبر مطرح کرد  -اعدام کرد، نگارنده معتقد است  ۱۰۶۳دهه 

 .مخالف نیز از همان روز اول بعد از انقالب دست به اسلحه برده و با رژیم جدید مشغول جنگیدن شدند

که آنان تعداد  هد کهها و سخنرانیهای رهبران این گروه ها، از جمله مسعود رجوی، نشان مید نوشته ،آمار

 .بیشتری از نیروهای رژیم و طرفدارانشان را کشته اند، تا جمهوری اسالمی از آنان

یکپارچه کشتارگر درست  حاکمیت که از حاکمان جدید از همان روز آغاز نیکفر، علیرغم ادعای آقای دوم 

در . نداشتند ۱۰۶۳های دهه  عدامدر ا  نقشیو بسیاری از حکومتگران جدید   مذهبی - های ملی ، گروهمی کند

آیت هللا  .هیچ رژیمی چنین نبوده و اساساً نمی توان یک رژیم دیکتاتوری را به کشتار صرف تقلیل داد

آیت هللا مرتضی مطهری در  .منتظری از همان روز اول در برابر شکنجه زندانیان ایستاد حسینعلی

ت فقیه به معنای در رأس حکومت قرار گرفتن در سیمای جمهوری اسالمی نظریه والی ۱۰۳۱فروردین 

برخالف روح ضد لیبرالیستی [در سخنرانی های همان دوران  ایشان .فقیه یا حکومت روحانیت را رد کرد

های بریده و وامانده وطنی رو به قبله  که چپ  همان مکتبی  یعنی - اعالم کرد که اسالم با لیبرالیسم  ]زمانه

 ۱۱ در که عضو برجسته شورای انقالب بودرا  ایشان گروه فرقان. سازگار است - آن حاال نماز میخوانند

 ؟بودند" نظام کشتار"هم از اجزای  هللاه منتظری یاد آیت ایشان و زندهآیا . ترور کرد  ۱۰۳۱ اردیبهشت

 تنها  کرد نه احزاب سیاسینشان دادن این موضوع بود که  -باشد  که موضوع مقاله حاضر نیز می -سوم 

و هنوز  -  کردستان از ایران بود جدائیشان  استراتژیتنها   دست به اسلحه بردند، نه ۱۰۳۱ بهمن ۱۰از 

همانطور که مقاله کنونی نشان خواهد داد، با . بودند بلکه متحد رژیم صدام حسین در عراق - هستهم 

ی غرب و اسرائیل ها به همراه مجاهدین یک چرخش راهبردی بسو سقوط رژیم صدام حسین همان گروه

تمامی آنچه که نگارنده در مقاله مزبور مطرح کرد بر   .داشتند، و حاال پای بوس درگاه این قدرتها هستند

جمهوری   بر مبنای قرائت رسمی  های کرد و دیگران بود، و نه های رهبران گروه اساس مدارک و نوشته

 .]خود می زند منتقدیناتهامی که آقای نیکفر به  [ آن وقایعاسالمی از 

 وشدکتر داری، اکبر گنجی مقاالت آقایان -مقاله نگارنده، به همراه مقاالت دیگر منتقدین آقای نیکفر 

واکنش زیادی را  - و اکبر کرمی[ اینجاو  اینجا]کتر محمد برقعی ، دو مقاله از دطهمورث کیانیوثوقی، 

و "  های همیشگی مظنون"اساس   ها و اتهامات بی رف نظر از فحاشیص. بر انگیخت  در جامعه ایرانی

از هموطنان از مقاله نگارنده انتقاد کردند که نگارنده   ، بعضی[از آنها  نگارنده به یکیو پاسخ ] دیگران

تنها قرار دادن اطالعات   کند، چراکه هدف از انتشار اینگونه مقاالت نه تقبال میبطور اصولی از آنها اس

در اختیار آن دسته از هموطنان است که ممکن است با وقایع چند دهه گذشته کامال آشنایی نداشته باشند و 

 .  های مهم است یا بیاد نیاورند، بلکه آغاز و یا ادامٔه بحث در مورد مسائل و موضوع

http://news.gooya.com/politics/archives/2013/11/170636.php
http://news.gooya.com/politics/archives/2013/10/168648.php
http://news.gooya.com/politics/archives/2013/11/170162.php
http://news.gooya.com/politics/archives/2013/12/171450.php
http://www.sarkhat.com/fa/group/%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%DB%8C%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D9%90-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%A7-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AA%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88%DB%8C-wlxwjw/
http://www.sarkhat.com/fa/group/%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D9%86%DB%8C%DA%A9%D9%81%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%B9%DB%8C-ubsyux/
http://www.rahesabz.net/story/78819/
http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=56957
http://news.gooya.com/politics/archives/2013/11/170949.php
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عبدهللا حسن زاده که در مقاله  آقایاز انتقادات به مقاله نگارنده این بود که بجز مرحوم غنی بلوریان و  یکی

توان به آنها  از آنها بطور وسیعی نقل قول شده بود، رهبران دیگر کرد هم وجود داشتند و دارند که می

مرحوم دکتر عبدالرحمان قاسملو  "به اهمیت  نه  ولی "دیگر مرحوم بلوریان را مهم   برخی. مراجعه کرد

یکی دو نفر [. نگارنده  طبیعتاً قضاوت در مورد این موضوع با هموطنان کرد ما است، نه]اعالم کردند 

ادعا کردند که مرحوم بلوریان در مقطعی از زمان عضو حزب توده بوده است، و بنا بر این آنچه که ایشان 

، بگذریم که دکتر قاسملو نیز خود در جوانی عضو همان ستدر خاطرات خود نوشته اند قابل اعتماد نی

از رهبران کرد تجزیه طلب بوده، با دشمنان ایران از   نیز این گفته نگارنده که برخی  برخی .حزب بود

قبیل رژیم صدام حسین همکاری کرده، و قصد استفاده از دوران پر آشوب اوائل انقالب را داشتند تا به 

از این   البته پاسخ برخی. ا سازی کردستان از ایران برسند، را زیر سوال برده بودندجد  هدف خود، یعنی

کتاب به بعد  ۱۰۱بعنوان مثال، مرحوم بلوریان از صفحه . باشد انتقادات در اسناد کنونی موجود می

، برگ سبز، خاطرات غنی بلوریان، ترجمه رضا خیری مطلق، مٔوسسه غنی بلوریان] خاطرات خود

در مورد ارتباط حزب توده با حزب دمکرات توضیحات وسیعی  [۱۰۱۱رسا، چاپ دوم،   خدمات فرهنگی

 .اند داده

های کرد که تجزیه طلب بوده و هستند، و با  از گروه  هدف مقاله کنونی ادامٔه بحث در مورد برخی

خود را بدون هیچ سند و مدرک و دلیلی این گروه ها . باشد همکاری کرده و میکنند، می  جیهای خار کشور

این مقاله نشان خواهد داد که سابقه همکاری این . نمایندگان اصلی مردم کردستان ایران وانمود می کنند

، این مقاله نشان در عین حال. ها سال پیش باز میگردد، و چیز جدیدی نیست به ده  ها با دول خارجی گروه

مقاله . ها حتی از بر پا شدن جنگ در ایران با هدف جدائی کردستان ابائی ندارند خواهد داد که این گروه

در مقاله کنونی روابط این  .ها و رژیم صدام حسین را بطور مفصل توضیح داد ارتباط این گروه  قبلی

 .مورد بحث قرار میگیرند های جاسوسی آنها ها با آمریکا، اسرائیل، و سازمان گروه

های کرد هستند که ادعای  اول، این مقاله راجع به گروه. نکته باید اشاره شود  سهقبل از آغاز بحث به 

چشم پوشی بر   ها به معنی دوم، انتقاد از این گروه. خود مردم کرد  نمایندگی هموطنان کرد ما را دارند، نه

دارند، و در یک ایران   این تبعیضات سابقه طوالنی. نیستتبعیضات موجود در مورد هموطنان کرد ما 

سوم، بازخوانی  .، از میان خواهند رفتهددپایان   ، و جنسی دموکراتیک که به همه تبعیضات قومی، مذهبی

چشم پوشی بر حمالتی که، بعنوان مثال، سپاه پاسداران و بسیج به هموطنان   تاریخ در این مقاله به معنی

در مورد این حمالت مقاالت متعددی وجود دارند، و از نظر نگارنده . اند نیست ی ما کردهکرد غیر نظام

همانطور که ذکر شد، این مقاله در مورد مواضع . طبیعی است که چنین حمالتی محکوم محض هستند

به   یهای خارج میکنند، و ارتباط آنها با دولت  های سیاسی کرد که خودرا نماینده مردم کرد معرفی گروه

 .منظور تجزیه ایران است

، از منابع خود این گروهها و یا منابع معتبر  مورد استفاده در این مقاله، همانند مقاله قبلیمراجع تمامی 

جمهوری اسالمی از این وقایع مورد استفاده   ، و حتی یک مرجع در ارتباط با قرائت رسمیهستند  خارجی

  .است از آن نگارنده در همه جااه تاکید با کلمات سی .قرار نگرفته است

http://www.iranfarhang.com/Books.aspx?BID=2419
http://www.iranfarhang.com/Books.aspx?BID=2419
http://www.iranfarhang.com/Books.aspx?BID=2419
http://www.iranfarhang.com/Books.aspx?BID=2419


3 
 

  عبدالرحمان قاسملو از زبان خود و آمریکا دکتر

 عبدهللاغنی بلوریان و  آقایانقاسملو با صدام حسین به روایت های تاریخی  دکتر در مقاله قبلی به روابط

ت به در این قسم .برخی آن ها کافی ندانسته و خواستار مدارک بیشتر شدند. شدحسن زاده اشاره 

 دسامبر در مصاحبه با روز نامه لوموند فرانسهدر یک . دکتر قاسملو اشاره میشودهای خود  صحبت

 : اسملو در مورد مذاکره با دولت چنین گفتندمرحوم ق ۰۸۹۱

 . "هرگز اسلحه خودرا زمین نخواهیم گذشت  که آنها بخواهند، ولی  ، بله، تا زمانی[با دولت]مذاکره "

که با دشمن خود رابطه نزدیک  مسلّح تجزیه طلبکدام دولت دمکراتیک و یا دیکتاتوری با یک گروه 

دکتر کند؟ در جای دیگر همان مصاحبه  زمین بگذارد، مذاکره میحاضر نیست اسلحه خودرا بر  و دارد

 :گفتندقاسملو 

ما شکایتی نکردیم،حاال ما بیشتر آنچه که   هرگز نمیخواستند که بطور جدی مذاکره کنند، ولی[ دولت]آنها "

 مثل مردی، و روزی خواهد رسید که [های دولت با هجوم به پاد گانها و جنگ با نیرو]میخواستیم را داریم 

از خود ما خواهد پرسید [های مهم حاکمیت بود که در آن زمان از شخصیت]بنی صدر   [دکتر ابوالحسن] 

". [که چه میخواهیم]  

 : مرحوم قاسملو در همان مصاحبه چنین گفتند  های خارجی در مورد کمک از دولت

اصل اول آن است که ما . ، از جمله عراق، بر مبنای دو اصل است های خارجی رابطه ما با دولت"

خود را تنوع ببخشیم، بطوری که اگر یک منبع کم یا تمام شد، ما آسیب پذیر [ اسلحه]میخواهیم منابع 

که به منافع کردها آسیب وارد کند را نمیپذیریم، بدون توجه به   اصل دوم این استکه ما هیچ کمکی. نباشیم

بر خالف آنچه که دشمنان ما . ترکیه، و یا شوروی میکنند، مثل عراق،  ها کجا زندگی اینکه این کرد

،  بطور کلی. کنیم، و بغداد اینرا میداند های کرد در خارج از ایران کمک می گویند، ما به همه جنبش می

 ".عراق همانقدر به ما احتیاج دارد که ما به آنها

به ایران تجاوز کرده  اقعرو حزب دموکرات ، آن هم در شرایطی که  عراقاعتراف به احتیاج دو طرفه 

، چه نام دارد؟ دگراندیشی؟ گسترش روشنگری؟ در فرهنگ سیاسی همه کشورهای دموکراتیک و غیر 

از ایشان در مورد  خبرنگار  وقتی. دموکراتیک این عمل مزدوری و خیانت به کشور نامیده می شود

 : ایشان پاسخ دادند ، می کندماهیت رابطه حزب دمکرات کردستان با رژیم صدام حسین سوال 

اسلحه   در عین حال، ما به اندازه کافی. ما هر رابطه ایکه بر مبنای آن دو اصل باشد را مشروع میدانیم"

با حمله به پادگان ها، همانطور که در مقاله قبل توضیح داده ]های ارتش ایران را داریم  ما اسلحه. داریم

د هو[. شد های  عراق نیز آماده است که به همه گروه. ائی استچیزی که کم داریم مهمات و موشک ضه

 ".مخالف اسلحه بدهد

در اوج اشغال   ماه پس از آغاز جنگ با عراق انجام شد، یعنی  بخاطر داشته باشیم که مصاحبه فقط سه

ما از یک ماه پیش "گوید،  با این وجود، مرحوم قاسملو به لوموند می. ایران توسط نیروهای آن کشور

واضح است که در آن شرایط حمله به نیروهای دولتی ." آغاز کرده ایم[ به نیروهای دولتی]ودرا حمالت خ

http://www.lemonde.fr/archives/article/1980/12/12/i-la-strategie-de-m-ghassemlou_2806491_1819218.html?xtmc=ghassemlou_entretien&xtcr=5
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را به کردستان بفرستد، و در نتیجه   به نفع عراق بود، چرا که دولت را مجبور کرد تا نیروی بزرگی

م بلوریان در این حرف خود مرحوم قاسملو با آنچه که مرحو .جنگ با عراق باشد  نیروی کمتری در جبهه

نگارنده   خاطرات خود نوشته و آقای قاسملو را متحد صدام حسین نامیده چقدر تفاوت دارد؟ در مقاله قبلی

ها به پادگانها درست روز بعد از پیروزی انقالب با هدف گرفتن اسلحه و ایجاد  گفته شد که حمله کرد

آیا صحبت مرحوم قاسملو در مورد : استبنا بر این سوال دیگر این . حکومت خود مختار کرد انجام شد

د هوائی الزم دارد، تأید   اینکه گروه ایشان با حمله به پاد گانها اسلحه به اندازه کافی دارد، و فقط دفاع ضه

نگارنده در مورد هدف حمله حزب دمکرات به پادگانها درست روز بعد از پیروزی انقالب   مقاله قبلی

  نیست؟

به وزارت خارجه  ۱۸۱۱فوریه  ۱۶را که در  های سفارت آمریکا در بغداد از گزارش  یکیویکی لیکس 

در این گزارش، سفارت آمریکا راجع به مرحوم قاسملو چنین . آمریکا فرستاده شده بود، منتشر کرد

 : گوید می

مقصود رئیس  -رئیس گروه  .دیدار کرد که شش ساعت طول کشید[ در بغداد]ریه با سفیر سوئد فو ۱۱در "

سفیر سوئد درخواست کرد که با قاسملو مالقات کند، و به همین  از -گروه اطالعاتی آمریکا در بغداد است 

ی سیاسی و ها قاسملو از آمریکا تقاضای کمک .دلیل به صرف نهار با قاسملو و سفیر سوئد دعوت شد

  .معنوی کرد

 "پی حمایت سیاسی و معنوی" قاسملو تاکید می کرد که وی خواستار پول یا اسلحه نیست بلکه در

ا آنها به اندازه کافی  میداشت که گرچه همیشه آدمی بیشتر از آنچه را که دارد میخواهد اظهار وی .است امه

ا به اندازه کافی از هن ایران در طی سالوی مدعی بود که حزب دمکرات کردستا. پول و اسلحه دارند

وی از افشا منابع مالی خود ابا داشت و مدعی بود که هر . اسلحه به غنیمت گرفته است اسدارانارتش و پ

ا در طی گفتگو معلوم شد که حزب دمکرات کردستان . خانواده کرد به آنها کمکهای داوطلبانه ای مینماید امه

ار داشت که هقاسملو اظ. رج عمده خود را از راه قاچاق به دست می آورندکردستان مخا میهنی و اتحادیه

مبادله می شود را دریافت می  [از راه قاچاق]کاالهایی که بین ایران و عراق  بهای در صد از  تنها سهوی 

  .دارد

خالف  بر  فوریه مالقات کرد، ولی ۱۳های خود به بغداد قاسملو با صدام حسین در  از مسافرت  در یکی

و مایل نبود که در باره مالقاتش با صدام  رجوی، قاسملو از عکس داشتن با صدام اجتناب میکرد[ مسعود]

  . [هر چند که در مالقات با سفیر سوئد صریح تر بود]و حتی اینکه مالقاتی وجود داشته صحبت کند 

های ایتالیائی  کرد که به آزادی گروگان و سفیر از او تقاضا کردنیز دیدار [ در بغداد] قاسملو با سفیر ایتالیا

 ...بارزانی کمک کند در نزد

بدلیل بمباران شدید ارتش ایران، قاسملو مجبور شد که قرار گاه خود را تغییر مکان دهد، چرا که ارتش 

قاسملو مصر بود که ... نیروهای قاسملو پشت ارتش عراقایران در شرق بود، ارتش عراق در غرب، و 

از قاسملو در مورد واکنش او به کمپین عراق برای  ...بماند  و بارزانی بیطرف باقی ها راقیباید بین ع

در   ولیاند،  ها ویران شده دهکدهٔ " اکثر"قاسملو معترف شد که . های کرد سوال شد ویران کردن دهکدهٔ 

قاسملو ...یعی داردپایگاه حمایتی وس[ ایران]او قبول کرد که رژیم ...رسید احساس بنظر می  اینمورد بی

های اپوزیسیون فقط حزب من است که توانائی قابل توجه در  در واقع از میان تمامی گروه"مدهعی شد که 

http://rojpress.wordpress.com/2011/11/07/wikileaks-and-qassemlu/
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او بعنوان اقتصاد دان در وزارت برنامه ریزی  ۱۸۱۳های  روشن و خاموش در طول سال..." ایران دارد

  .در بغداد خدمت میکرد

منده مسلح تحت فرماندهی دارد و وی به دالیل مسایل لجیستیکی رز ۱۳-۱۱۳۳۳قاسملو ادعا میکرد بین 

وی مدعی است در هیچ مسابقه ای برای نفوذ بیشتر بین . یز کردن افراد بیشتر از این را نداردهتوان تج

  " .از کردهای ایران را جانبدار خود میداند ۱۳۸چون  ،کردهای ایران شرکت ندارد

. است، نه روایت جمهوری اسالمی  روابط مرحوم قاسملو با عراقاز این دیگر روایت دولت آمریکا 

صدام حسین در یک جبهه در جنگ تجاوزکارانه  رژیمبا  طور علنیمسعود رجوی سازمان مجاهدین را به 

خود قضاوت کنند که آیا مرحوم قاسملو هم همان کار را کرده   خوانندگان گرامی .قرار داد بر ضده کشور ما

  به چه معنی نمی خواست عکس های مالقات هایش با صدام حسین انتشار یابد اینکه ایشان  لیو .بود یا خیر

 است؟

دانیم که ارتش  می. است  رسیراق از زوایای دیگری نیز قابل براتحاد تاکتیکی مرحوم قاسملو با رژیم ع

شیمیایی مورد حمله های  عراق در اواخر جنگ با ایران نواحی کرد نشین مثل سردشت و حلبچه را با بمب

اینطور که . نفر انسان بیگناه را کشت، از جمله تعداد زیادی کودکان و نوجوانان ۳۳۳۳قرار داد که دستکم 

نی یک روزنامه فلسطی، هفت ماه پس از حمله در یک مصاحبه با روزنامه کله العرب که ادعا میشود

در آن مصاحبه . هنوز قبول نکرده بود که عراق از سالح شیمیایی استفاده کرده بود  ، مرحوم قاسملواست

ادعا   ولیاز قول ایشان استفاده از سالح را تائید کرده بود، .  سی. بی. به ایشان گفته میشود که رادیوی بی

هنگامی که از من در مورد . ام بنده این خبر را تکذیب نموده"، وم قاسملو پاسخ میدهندمرحکه  میشود

های شیمیایی را بطور کامل مطالعه مینمایم و بعد  کاربرد سالح شیمیایی سوال شد، پاسخ دادم کاربرد سالح

دال بر استفاده  ای های هیئت اعزامی سازمان ملل متحد به شمال عراق، هیچگونه نشانه از مطالعه گزارش

با منطقه درگیریها داریم،   های شیمیایی مشاهده نکردم و نظر به اینکه ما فاصله بسیار نزدیکی از سالح

 من"که مرحوم قاسملو این چنین ادامٔه دادند،  ادعا شده است." ها مشاهده ننمودیم آثاری از این سالح

[ چه کسانی؟]آنها . ای داریم روابط دوستانه ما با عراق. ام اظهار نظر کنم وانم در باره چیزی که ندیدهنمیت

 .  "میخواهند روابط ما را خدشه دار کنند

در این قسمت تاکید دارد، چراکه خود قادر نبود که اصل مصاحبه را " ادعا"نگارنده بر استفاده از کلمه 

آنچه که در اینجا ذکر شد یک نقل قول از طرف مخالفین ایشان است، و بنا بر این . یافته و آنرا مطالعه کند

اگر آنچه که ادعا شده درست باشد، آن اظهار نظر مرحوم   ولی نگارنده در مورد صحت آن محتاط است،

ائید کند، که در واقع ت قاسملو روابط نزدیک ایشان و حزب دمکرات کردستان با عراق را بار دیگر تائید می

  .نیز میباشد نقل کرده بود از کتاب خاطرات مرحوم بلوریان  دوباره آنچه که نگارنده در مقاله قبلی

نگارنده  ؟بود "گسترش روشنگری و مدرنیته"و "  دگر اندیشی"های مرحوم قاسملو  اینگونه فعالیت آیا

یتوانند برای مرحوم دکتر واضح است که هموطنان کرد ما م .کند قضاوت آنرا به خوانندگان واگذار می

بحث بر سر دوباره . قاسملو نهایت احترام را داشته باشند؛ بحث نگارنده در مورد این موضوع نیست

که اینک کامالً به سمت نئوکان های آمریکایی  بریده وطنی است سابق های نویسی تاریخ توسط چپ

با بودجه وزارت خارجه آمریکا  م میکننداعالچرخیده و عضو هیئت علمی بنیادهایی می شوند که با افتخار 

 ۱۰۶۳میخواهند وقایع دهه  آنها. تأسیس شده و با بودجه آنها و دیگر دولت ها به بقای خود ادامه می دهند

جنایت بر ضده بشریت بود، و  ۱۰۶۱های  اعدام. را فقط با دو رنگ سیاه و سفید مطلق باز نگاری کنند

http://en.wikipedia.org/wiki/Kul_al-Arab
http://en.wikipedia.org/wiki/Kul_al-Arab
http://en.wikipedia.org/wiki/Kul_al-Arab
http://www.kordha.ir/?p=1381
http://www.kordha.ir/?p=1381
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همکاری با دشمن متجاوز، جاسوسی برای آن،   ولی. مخالف است  دلیلیاصوالً نگارنده با اعدام به هر 

  .و ترویج مدرنیته  دگر اندیشی  ها، و بسیاری دیگر خیانت محض بودند، نه  حمله در جبهه

، در وین، پایتخت اتریش، بدست ماموران ۱۸۱۸جوالی  ۱۰، ۱۰۶۱تیر  ۱۱بدبختانه دکتر قاسملو در 

اپوزیسیون  .گوش کنیده بخشی از حقایق در مورد کشته شدن ایشان در اینجا ب. وزارت اطالعات ترور شد

که حتی تجزیه ایران را در شرایطی تجویز  ینظیر آقای مجید محمد  های اقتصادی و کسانی طرفدار تحریم

به تروریسم توسط هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا در پاکستان، افغانستان، یمن و  مظنونینکشتن  کند، می

دیگر کشورها را توجیه کرده و حتی از کشته شدن زنان و مردان و کودکان بی گناه در این حمالت دفاع 

با همان منطق از ترور رهبران حزب دموکرات و سازمان مجاهدین خلق  داین جماعت نبایآیا  .می کنند

مذهبی، کشتن این افراد را توسط هر دو دولت ایران و آمریکا  -به عنوان یک ملی نگارندهنیز دفاع کنند؟ 

 .کند می ارزیابی و تروریسم دولتی، دانسته، آن را نقض حقوق بشر و عدالت قضایی کردهمحکوم 

 و ارتباط آنها با آمریکا قبل از انقالب های کرد گروه

دفتر "قبل از آن تاریخ سازمان جاسوسی آمریکا ] ۱۸۱۱سپتامبر  ۱۱از آغاز تشکیل سازمان سیا در 

های کرد در ایران،  مردم و گروه[ ه بودتشکیل شد ۱۸۱۱که در ماه جون  نامیده میشد" خدمات راهبردی

بیشتر از یک سال بعد از تاسیس، در   فقط کمی. عراق، ترکیه و سوریه مورد توجه آن سازمان قرار داشتند

مساله "را تحت عنوان  ها اولین گزارش طبقه بندی شده خود در مورد کرد، سازمان سیا ۱۸۱۱دسامبر  ۱

در اختیار مقامات آمریکا، از جمله دفتر پرزیدنت هری ترومن رئیس جمهور وقت آمریکا " اقلیت کرد

های کرد اشاره و در مورد آنها ابراز  در این گزارش به نفوذ اتحاد جماهیر شوروی در گروه. قرار داد

 .شده بود  نگرانی

که [ شناخته میشود جمهوری مهابادکه در تاریخ ایران با نام ]در مهاباد " جمهوری خلق کرد"گزارش به 

ر دیگر ها د ای که کرد تشکیل شده بود اشاره کرد و از آن به عنوان نمونه[ ۱۸۱۳] ۱۰۱۱در سال 

بخشیدن به تمایالت جدائی طلبانه خود استفاده کنند یاد   برای تحقق  کشورها ممکن است بعنوان مدلی

  های طوالنی های کرد در دو کشور متحد غرب که دارای مرز سازمان سیا بخصوص در مورد گروه .کرد

که کودتای نظامیان  ۱۸۳۱ بعد از ماه جوالی. ایران و ترکیه، حساس بود  مشترک با شوروی بودند، یعنی

نظام پادشاهی در عراق را سر نگون کرد  رهبری سر لشگر عبدالکریم قاسم و عبدلسالم عارفعراق به 

های کرد عراقی نیز حساس شد،  ، سازمان سیا به گروهو نظام جمهوری را در آن کشور پایه گزاری کرد

های تند پان عربیسم  چرا که رهبران کودتای عراق مانند جمال عبدالناصر رئیس جمهور وقت مصر شعار

های کرد بعنوان ابزاری برای  میدادند که برای امریکا و اسرائیل نگران کننده بود، و سازمان سیا به گروه

دقیقا از بعد از آن کودتا بود که آمریکا و اسرائیل، بهمراه متحد . نگریست می راقاعمال فشار به رژیم ع

د رژیم عراق بر رژیم محمد رضا شاه پهلوی در صدد استفاده از کرد  خود یعنی  .آمدند ها بر ضه

ماله مصطفی . جمهوری مهاباد توسط قاضی محمد رهبر حزب دمکرات کردستان، شاخه ایران، تٔاسیس شد

بازی کرد،  ۱۸۱۳در منازعه ایران و عراق در دهه   ها نقش مهمی نی، که متولهد عراق بود و بعدبارزا

ها شکست خورد، بارزانی و دو هزار  زمانیکه این تالش تجزیه طلبی کرد. بود" جمهوری"وزیر دفاع این 

، و بعد به باکو آنها اول به ارمنستان در ناحیه نخجوان. های جمهوری به شوروی گریختند نفر از نیرو

ربایجان مالقات کرد، و نیروهای ذبارزانی با میر جعفر باقروف، دبیر کله حزب کمونیست آ .فرستاده شدند

به علت . شوروی تقاضای استرداد بارزانی به ایران را نپذیرفت. او توسط شوروی تعلیم داده شدند

http://www.youtube.com/watch?v=3dK-0IRRpyg
http://news.gooya.com/politics/archives/2013/08/164738.php
http://en.wikipedia.org/wiki/Office_of_Strategic_Services
http://www.foia.cia.gov/sites/default/files/document_conversions/89801/DOC_0000258376.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Republic_of_Mahabad
http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/july/14/newsid_3736000/3736391.stm
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ها  ستاده شدند، و بعد به تبعید در اردوگاههایش به ازبکستان فر اختالفات بارزانی با باقروف، او و نیرو

حزب  ۱۸۳۱بارزانی چندین نامه به جوزف استالین نوشت که سر انجام در . های سخت برای کار

بارزانی اول به یک محل . کمونیست شوروی به این نتیجه رسید که با او و نیروهایش بد رفتاری شده بود

و  مصطفی بارزانی"کتاب  .ها پس از مرگ استالین به مسکو سکونت مناسب در تاشکند فرستاده شد، و بعد

 .را ببینید" ۱۸۰۱-۱۸۶۱جنبش آزادی بخش کرد، 

در   ولی .سر لشگر قاسم بود، بارزانی به عراق رفت، و در ابتدا متحد ۱۸۳۱پس از کودتای عراق در  

جنگ و گریز بین نیروهای بارزانی و دولت مرکزی تا . اتحاد سر لشگر قاسم و بارزانی بهم خورد ۱۸۶۱

 .یک کودتا سر لشگر قاسم را سرنگون کرد و او اعدام شد ۱۸۶۰ادامٔه یافت، تا اینکه در فوریه  ۱۸۶۰

  با نیروهای کرد تحت رهبری بارزانی جنگید، ولی  دولت جدید عراق به رهبری عبدلسالم عارف هم مدتی

عبدلسالم عارف در . بدلیل حمایت مستقیم ایران و اسرائیل از بارزانی، نتوانست کردها را شکست دهد

 .در گذشت، و جای خودرا به برادر خود عبدالرحیم عارف داد ۱۸۶۶کوپتر خود در در آوریل  سقوط هلی

من بزاز، نخست وزیر دولت عارف، با بارزانی برای صلح به توافق ، عبدالرح۱۸۶۶در پایان ماه جون 

، نوشته چارلز تریپ، کتاب تاریخ عراق]نامیده میشود شد  بیانیه بزازرسید که منجر به صدور آنچه که 

حزب  ۱۸۶۱کودتای جوالی ه در آن از حق خود مختاری کرد نیز صحبت شده بود، ولی ، ک[۱۱۱صفحه 

 کردها را جمله خودمختاری برای کردن مفاد اعالمیه، از  فرصت عملی عراق و سرنگونی عارف بعث

د بابل"، جان کولی در کتاب خودآنطور که . نداد   ۱۳در صفحه " آمریکا، اسرائیل و عراق،: اتحاد بر ضه

آن با سوریه، دشمن اسرائیل،   های سوسیالیستی حزب بعث در آن زمان و نزدیکی به علت گرایش نوشته،

 .میلیون دالر کمک مستقیم در اختیار بارزانی قرار داد ۱۱آمریکا  ۱۸۶۸در ماه اوت 

را به وطن  تنب بزرگ، تنب کوچک، و ابوموسی  جزیره  نیروهای ایران سه ۱۸۱۱نوامبر  ۰۳ر د

ای شد برای  اینکار انگیزه .بازگرداندند، که موجب اعتراض شدید در جهان عرب، بخصوص عراق شد

اوت   در نتیجه، از ماه بعد، یعنی. امضا کند ۱۸۱۱را در جوالی  با شوروی  موافقت نامه دوستیعراق که 

هر . دادند های خود به بارزانی را به شدت افزایش ، ایران، اسرائیل، و آمریکا بطور مشترک کمک۱۸۱۱

توضیح داد،   یک مقاله قبلیهمانطور که نگارنده در . کشور دلیل خودرا برای اینکار داشتند  یک از سه

. بود  عراق و شوروی ناراضی  آمریکا از نزدیکی. اسرائیل در مورد عراق بشدت احساس خطر میکرد

شرح میدهد، محمد رضا شاه  ۰۳۸-۰۶۱در صفحات  "شاه"کتاب خود، آنطور که دکتر عباس میالنی در 

را داشت، " و کمونیست ها  های عراق، تشکیل یک ائتالف از کرد ها، بعث"معتقد بود که شوروی قصد 

ای برای آنها خواهد  سرمایه"ها بجای آنکه خنجری در پهلوی متحدان شوروی باشد،  ی که مساله کردبطور

، نیروهای دولتی ایران با مخالفین چپ کرد که ]۱۸۶۳دهه ] ۱۰۱۳در عین حال در اواخر دهه ." بود

ستان عراق منبع تحت تأثیر مائو و چین بودند جنگیده بودند، و شاه بخوبی آگاه بود که خود مختاری کرد

 .های ایران نیز خواهد بود الهامی برای کرد

  های عراق آن بود که عراق دارای ثبات نشود، نه بنا بر این هدف شاه، اسرائیل و آمریکا از کمک به کرد

های ایران و  آنکه کردها آنقدر قوی شوند که بتوانند کشور مستقل خودرا تشکیل دهند، که در آنصورت کرد

مسعود . بپیوندند نامیده میشود" کردستان بزرگ"یا میخواستند که مستقل شوند، و یا به آنچه ترکیه هم 

عراق، و که شامل نواحی کرد نشین ایران، ترکیه، بزرگ بارزانی بارها راجع به کشور مستقل کردستان 

http://www.amazon.com/Mustafa-Barzani-Kurdish-Liberation-Movement/dp/031229316X
http://books.google.com/books/about/A_History_of_Iraq.html?id=WR-Cnw1UCJEC
http://www.amazon.com/Alliance-Against-Babylon-Israel-Iraq/dp/0745322824
http://www.amazon.com/Small-Islands-Big-Politics-Persian/dp/0312159102
http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/notes/2007/N1524.pdf
http://www.imenews.com/articles_show.php?gid=217
http://www.amazon.com/The-Shah-Abbas-Milani/dp/0230340385
http://nationalinterest.org/commentary/the-rise-greater-kurdistan-9454
http://nationalinterest.org/commentary/the-rise-greater-kurdistan-9454
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  موضوعی که شاه را در تصمیم خود برای کمک به بارزانی، یعنی. سوریه میباشد، صحبت کرده است

از شوروی تقاضای استرداد آنرا کرده بود تا احتماال اعدام شود، مصمم  ۱۸۱۱همان کسیکه دولت او در 

و یا شطه العرب، به  بود که بر طبق آن تمامی اروند رود، ۱۸۱۰کرده بود، تصمیم ناگهانی عراق در 

های کرد با رژیم عراق میجنگید، و دستگاه تبلیغاتی شاه  ارتش ایران در لباس پیشمرگ. عراق تعلق داشت

، در ۱۸۱۳مارس  ۶، در  ولی. ارتقا داد" ژنرال بارزانی"ماله مصطفی بارزانی را بطور ناگهانی به 

وساطت هواری بومدین، رئیس جمهور وقت جریان کنفرانس اوپک در الجزائر ناگهان اعالم شد که با 

های  توافقدو قرار داد، که به عنوان . الجزائر، ایران و عراق در مورد اختالفات خود به توافق رسیدند

در نتیجه، شاه . کشور به امضا رسیدندبین دو  ۱۸۱۳دسامبر  ۱۶جون و  ۱۰شناخته میشوند، در  الجزائر

بارزانی و خانواده او اول در یک باغ در کرج . های عراق پایان دادند و آمریکا به حمایت خود از کرد

 .در واشنگتن درگذشت ۱۸۱۸بارزانی در مارس . میکردند، و بعد به آمریکا رفتند  زندگی

از جمهوری . برای تجزیه طلبی را نشان میدهد های کرد از گروه  ین تاریخچه مختصر بخوبی نیت برخیا

دال بر   مهاباد گرفته، تا برخورد با نیروهای مسلهح رژیم شاه و در یافت کمک از آمریکا و اسرائیل، همگی

های منطقه که دارای جمعیت قابل  ، جدا شدن از ایران و سایر کشور آن هستند که علیرغم ادعای برخی

  ها بوده است، و در این راه حاضرند که با هر دولت خارجی نظر این گروهتوجه کرد هستند همیشه مده 

از رهبران کرد ایران با رژیم صدام حسین توضیحات   در مورد ارتباط برخی  در مقاله قبلی. همکاری کنند

در مقاله . های کرد و دولت آغاز شد با سقوط دولت شاه و پیروزی انقالب، نبرد بین نیرو. ارائه داد  مفصلی

در بقیه این مقاله به ارتباط این گروه ها با سازمان سیا و . ها مفصل بحث شد خونریزیراجع به این   قبلی

  .پردازیم سرائیل میا

 های کرد و سازمان سیا بعد از انقالب گروه

های قومی ایران  های سیاسی آمریکا و اسرائیل به گروه از اهداف مهم کمک نظام  از بعد از انقالب یکی

بوده و فرصت   ثباتی در کشور است، بطوریکه جمهوری اسالمی سخت در گیر مسائل داخلی  ایجاد بی

 ؛جنگ و تجزیه ایران ،(جنگ اقتصادی  یعنی )اقتصادیهای کمرشکن ون طرفدار تحریم آنچه که اپوزیسی

های آمریکا همیشه  های افراطی اسرائیل و نئوکان البته جناح. گوید را نداشته باشد به آن ماجرا جویی می

از   از دانشگاه پرینستون، و یکی پروفسور برنارد لوئیسبه عنوان مثال، . بدنبال تجزیه ایران بوده و هستند

است که  ۰۳، متجاوز از جائزه هم در یافت کرده استطرفداران سرسخت اسرائیل که بخاطر حمایت خود 

ایشان در کنفرانس  .های کوچک و ضعیف است سیم ایران و بقیه خاور میانه مسلمان نشین به کشورمبلهغ تق

، و به بشود" الکانیب"پیشنهاد کرد که ایران  ۱۸۱۸آوریل  ۱۱-۱۸بیلدلبرگ در بادن، اتریش، در تاریخ 

، و [پروژه کردستان بزرگ]ها  ، کرد[پروژه پاختونستان]ها  ، بلوچ[اهواز پروژه ال]اعراب خوزستان 

اینها تهدیدی بزرگ برای ایران، "کمک شود، چرا که به عقیده لوئیس [ پروژه آذربایجان بزرگ]ها  آذری

و در نتیجه خطری برای اسرائیل " ون خواهند بود،های آن منطقه با اقوام گوناگ ترکیه، عراق، و بقیه کشور

های غرب و اسرائیل برای  برای افراطی" منزلوحی "این نظر لوئیس از آن زمان بصورت . نخواهند بود

خوانندگان عالقه مند میتوانند  .است آمدهتجزیه خاور میانه بطور اعم، و تجزیه ایران بطور اخص در 

 .، را مطالعه کنندگروگان خمینییری لمارک، کتاب آقایان رابرت درایفوس و ت

http://en.wikipedia.org/wiki/1975_Algiers_Agreement
http://en.wikipedia.org/wiki/1975_Algiers_Agreement
http://en.wikipedia.org/wiki/1975_Algiers_Agreement
http://news.gooya.com/politics/archives/2013/11/170636.php
http://news.gooya.com/politics/archives/2013/11/170636.php
http://en.wikipedia.org/wiki/Bernard_Lewis
http://www.jta.org/2000/03/14/archive/national-jewish-book-awards
http://therearenosunglasses.wordpress.com/2010/02/04/the-bernard-lewis-project/
http://www.goodreads.com/book/show/17316319---hostage-to-khomeini
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پیش  ۱۳۳۶ اوت ۱ در ستریت ژورنالیک مقاله در روزنامه وال ایادآوری میشود که پروفسور لوئیس در 

ای بر روی اسرائیل خواهد  نژاد یک بمب هسته اوت آنسال دولت آقای محمود احمدی ۱۱کرد که در   بینی

روزیکه پیامبر اسالم از مسجد   رجب، یعنی ۱۱اوت آنسال مصادف با  ۱۱چرا؟ بخاطر اینکه . انداخت

برای نابودی "  خوبی"توانست روز  به عقیده لوئیس می االقصی در بیت المقدس به معراج رفتند، بود که

، هر سخنی  و چه غیر ایرانی  اسالم و مسلمان ستیزان، چه ایرانی. نژاد باشد اسرائیل از نظر آقای احمدی

که شخصیت دانشمندی مثل   وقتی. برسند را حاضرند بیان کنند، و هر دروغی را پخش کنند تا به هدف

لوئیس هم چنین از هجوم غیر  .گوید، تکلیف بقیه این جماعت روشن است خن میپروفسور لوئیس چنین س

ظاهراً این حمایت   ، ولیعراق حمایت کرد، آمریکا و انگلیس به عقیده بسیاری جنایتکارانه، و به  قانونی

 .که حمایت خودرا انکار کند وادار کرده استآنقدر ننگ آور شده است که او را 

به ایران هجوم برده بود، به  تشویق مستقیم آمریکا، عراق که با ۱۸۱۳یا  ۱۰۶۳حال، در دهه در هر 

جناح افراطی ایران هم جنگ را بعد از . برای جمهوری اسالمی مشغولیات درست کرده بود  اندازه کافی

ارتباط   نگارنده در مقاله قبلی. فتح خرمشهر ادامٔه داد، که البته بهای سنگین آنرا مردم ایران پرداختند

در عین حال، سازمان مجاهدین . های کرد با رژیم صدام حسین در آن دوران را مورد بحث قرار داد گروه

، اگر چه که امثال آقای های بسیاری به مردم ایران شد مرتکب خیانتخلق با اتحاد با رژیم صدام حسین 

در . جلوه میدهند "یدگر اندیش" راجاسوسی ها و جنگیدن با صدام حسین در یک جبهه علیه ایران نیکفر 

برای ایجاد مشکالت در ایران در [ و دیگر اقوام]های کرد  استفاده از گروه ۱۸۸۳و از دهه  پایان جنگ

 .آمریکا، اسرائیل، و متحدان آنها قرار گرفت  های اطالعاتی دستور کار سازمان

های کرد، تمایالت تجزیه طلبی در میان این  از رهبران گروه  به نظر نگارنده، علیرغم ادعای برخی

غرب و   های اطالعاتی سازمان  این نکته ایست که، صرف نظر از آگاهی. سیار قوی استها ب گروه

بعنوان مثال، شورای . اسرائیل در مورد آن، حتی مراکز سیاسی و پژوهشی غرب نیز به آن اذعان دارند

 : چنین گفت ۱۳۳۶ر گزارشی در سال آمریکا د  روابط خارجی

  ها وجود دارد، که در برخی های قومی دیگر ایران، تمایالت جدائی طلبانه در میان کرد بر خالف اقلیت"

 .." نیز شده است[ با نیروهای دولتی]مواقع منجر به برخورد خشونت آمیز 

پایگاه اجتماعی  میزانکه  -  انیهای کرد ایر های معتبر بسیاری از همکاری گروه در عین حال، گزارش

چگونه میتوان باور  .با سازمان سیا وجود دارد -هرگز روشن نبوده است  و دیگرانآنان برای نگارنده 

خواهان جدایی از این کشورها   های ترکیه، عراق، و سوریه همگی های کرد کرد که در حالیکه گروه

ها روابط  های کرد در این کشور که با گروه --دم عادی آن مر  نه -  های سیاسی کرد ایرانی اند، گروه بوده

ندارند؟ به نظر نگارنده این ادعا که آنها خواهان یک سیستم فدرال هستند   ارگانیک دارند چنین تمایالتی

 .فقط پوششی برای تجزیه طلبی آنهاست؛ به این موضوع باز خواهیم گشت

  ر برجسته آمریکایی در مورد حمایت پنتاگون از بعضیآقای سیمور هرش، روزنامه نگا ۱۳۳۶در نوامبر 

های  آقای هرش گزارش داد که پنتاگون با گروه. را منتشر کرد  گزارش مفصلی  های اقوام ایرانی از گروه

د دولت ایران کرده است" تشویق"رتباط دارد، و آنها را کردی، آذری، و بلوچی ا ایشان  .به عملیات بر ضه

http://online.wsj.com/news/articles/SB115500154638829470
http://www.cnn.com/2013/03/19/opinion/iraq-war-bush-blair/
http://www.pierretristam.com/Bobst/library/wf-214.htm
http://mondoweiss.net/2012/04/bernard-lewis-revises-bernard-lewis-says-he-opposed-invasion-of-iraq.html
http://www.juancole.com/2013/08/protected-charges-chemical.html
http://www.truth-out.org/news/item/1651:us-neocons-new-overtures-to-terrorist-opposition-group-in-iran-part-2
http://www.cfr.org/iran/irans-ethnic-groups/p12118
http://www.newyorker.com/archive/2006/11/27/061127fa_fact?currentPage=all
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همچنین گزارش داد که گروه کردی پژاک توسط پنتاگون و اسرائیل حمایت میشود، و اسرائیل به این گروه 

 .اسلحه و تعلیمات نظامی میدهد

های تروریستی قومی در ایران  که سازمان سیا گروه روزنامه تلگراف لندن گزارش داد ۱۳۳۱در فوریه 

ها شامل جدایی طلبان آذری، کردی، عرب خوزستانی، و  بر طبق این گزارش این گروه. کند را حمایت می

زمان چندین عملیات تروریستی در خوزستان، مناطق کرد نشین، و بلوچستان انجام در آن . بلوچی میشود

د تروریستی در وزارت خارجه آمریکا به روزنامه  شده بود، و فرد برتون، یک کارشناس سابق امور ضه

ی های قوم ها در داخل ایران با سیاست آمریکا در مورد استفاده از گروه آخرین حمله"تلگراف گفته بود که 

نگارنده قبال مقاله . که در واقع تائید گزارش آقای هرش بود" ثبات کردن ایران تطابق دارد،  برای بی

رده های بلوچی منتشر ک از تروریست در مورد حمایت دولت آقای جورج بوش و همچنین عربستانمفصلی 

 .است

، که به [و دوست نگارنده]آقای ریس ارلیک، روزنامه نگار مترقهی آمریکایی  ۱۳۳۱در ماه مارس 

حمایت   گروه کرد ایرانی  از سه گزارش داد که اسرائیل و آمریکاکردستان عراق مسافرت کرده بود، 

ایشان که از اردوگاه پژاک در عراق دیدن کرده . میکنند تا عملیات نظامی در داخل خاک ایران انجام دهند

  بود، گزارش داد که تمام کسانیکه ایشان با آنها صحبت کرده بود به او گفته بودند که پژاک بخش ایرانی

اجازه . ک.ک. بایست از پی رفتن به اردوگاه پژاک ایشان میترکیه است، و در واقع برای . ک.ک.  گروه پی

 .ایشان همچنین از وجود ماموران اسرائیلی در شمال عراق خبر داد. گرفت می

که نیروهای آمریکا در عراق به  اسناد ویکی لیکس نشان داد. در اینجا یک نکته مهم باید یادآوری شود

جنگندگان "را . ک.ک. بر طبق این اسناد فرماندهان آمریکایی اعضای پی. ترکیه کمک کردند. ک.ک. پی

نامیده، آنهایی را که در عراق به اسارت گرفته بودند آزاد کردند، و به آنها حتی  "آزادی و مردم ترکیه

است، نتیجه این حمایت آمریکا چیست؟ این . ک.ک. پی  با توجه به اینکه پژاک شاخه ایرانی. ادنداسلحه هم د

کمک میکرد که وزارت خارجه آن این . ک.ک. به پی  آمریکا در حالی. نکته از بعد دیگری هم مهم است

تن یک سازمان قرار گرف: نتیجه گیری. قرار داده بود  های تروریستی خارجی گروه را در لیست سازمان

های  با ماهیت گروه  در لیست تروریستی وزارت خارجه آمریکا فقط یک امر سیاسی است و هیچ ارتباطی

 .در لیست ندارد

آقای ریچارد آپل، خبر نگار روز نامه نیو یورک تایمز، از مرز ایران و عراق در نواحی  ۱۳۳۱در اکتبر 

. عملیات نظامی در داخل ایران انجام میدادند گفتگو کرد کرد نشین دیدار کرد و با چندین فرمانده کرد که

از فرماندهان پژاک رابطه با آمریکا را تائید کرده بود، و دیگری گفته بود که با   که یکی ایشان گزارش داد

بر طبق گزارش ایشان حتی رحمان حاج احمدی، فرمانده . ماموران آمریکایی در کرکوک دیدار کرده بود

چرا که در  گزارش آقای آپل بسیار خواندنی است،. از واشنگتن دیدن کرده بود ۱۳۳۱پژاک، در تابستان 

تنها رابطه خود با آمریکا و حمله به نیروهای دولتی را تائید میکنند، بلکه به   های گروه پژاک نه آن کرد

 .نظر میرسد از کشتار لذت هم میبرند

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/1543798/US-funds-terror-groups-to-sow-chaos-in-Iran.html
http://news.gooya.com/politics/archives/2013/11/169691.php
http://www.democracynow.org/2007/3/27/report_u_s_sponsoring_kurdish_guerilla
http://www.jpost.com/International/Wikileaks-documents-show-Turkey-helped-al-Qaida
http://www.nytimes.com/2007/10/22/world/africa/22iht-kurds.5.8006659.html?pagewanted=all
http://www.nytimes.com/2007/10/22/world/africa/22iht-kurds.5.8006659.html?pagewanted=all
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های مخالف  به گروه میلیون دالر برای کمک ۱۳۳کنگره آمریکا بدرخواست آقای بوش  ۱۳۳۱در سال 

. های قومی اختصاص یافت بیشتر این بودجه به گروه. جمهوری اسالمی با هدف تغییر رژیم اختصاص داد

ن های کرد و همچنین سازما آقای هرش بار دیگر در باره حمایت سازمان سیا از گروه ۱۳۳۱در جوالی 

یک " فرماندهی عملیات ویژه مشترک،"و  بر طبق گزارش ایشان سازمان سیا. مجاهدین خلق گزارش داد

ارش دادند که پنتاگون مخالف آقای هرش گز. ، در داخل ایران دست به عملیات زده بودند نیروی فوق مخفی

که در آن زمان فرمانده نیروهای آمریکا در  -لقب ایشان روباه بود  -ژنرال ویلیام فلن . حمله به ایران است

خاور میانه بودند به علت مقاومت در برابر آقای بوش و معاون او آقای دیک چینی برای حمله به ایران 

آقایان بوش و چینی بر این عقیده هستند که همه، از   ایشان به آقای هرش گفتند که. مجبور به استعفا شد

میلیون مردم در آنجا  ۱۳"  جمله ایرانیان، یا باید با آنها متهحد باشند، و یا متهحد دشمن آمریکا هستند، ولی

آقای هرش همچنین   ."میکنند، و این فکر که یا با ما هستید یا با دشمن ما مضحک است  ندگیز[ ایران]

قرار داده بود، و با پژاک کار   های ایرانی در اختیار گروه  گزارش داد که آمریکا اسلحه و تجهیزات

 .میکرد

، آقای سلیگ هریسون، مدیر برنامه آسیا در در روزنامه نیو یورک تایمز ۱۳۳۸یک مقاله در دسامبر در 

ایشان در مقاله خود گفتند که سازمان سیا با . های آقای هرش را تائید کرد المللی، گزارش مرکز سیاست بین

صوص گروه پژاک، کار میکردند تا با ، بخ های ایرانی همکاری سازمان جاسوسی موساد اسرائیل با کرد

، برنامه خود را دارد، و .ک.ک. البته، پژاک، مثل پی. ثبات کنند  حمالت در داخل خاک ایران کشور را بی

همانطور که آمریکا و اسرائیل از این گروه استفاده میکردند، این گروه هم همین کار را در رابطه با آنها 

ه آقای هریسون این بود که ظاهرا دولت پرزیدنت اوباما سیاست آقای بوش نکته مهم در مورد مقال . میکرد

  .انتشار مقاله، هنوز ادامٔه میداد را، دستکم در زمان

های  با آمریکا و سازمان  دستکم یک گروه کرد ایرانی: ها یک موضوع را بخوبی اثبات میکنند این گزارش

د ایران و ایرانیان بکار  فت کرده، و آنهاجاسوسی آن کار کرده، از آنها پول و اسلحه دریا را بر ضه

 .خواهیم دید که این موضوع عمیقتر است  ولی .میبرد

 و اسرائیل  های کرد ایرانی گروه

منتشر شد  نال آوف هیومن جنتیکسمعتبر امریکن ژور  که در مجله علمی  یک مقاله علمی ۱۳۳۱در سال 

ها و کلیمیان دارای اجداد مشترک بودند که در ناحیه مرزی بین عراق و  نشان داد که از دید ژنتیکی کرد

این مقاله که در آن زمان توجه بسیاری را به خود جلب کرد نشان میداد که . میکردند  ترکیه کنونی زندگی

این ارتباط به جنبه ژنتیکی   ولی .هستند  ی تاریخ مشترک انسانیها و مردمان اسرائیل کنونی دارا کرد

این . بوده است  محدود نیست، چرا که دستکم از قرن هفدهم بین دو گروه ارتباطات بسیار نزدیکی

مورد بحث قرار گرفته است و در اینجا  ناسیانیک مقاله بسیار خوب توسط آقای سرگی میارتباطات در 

های کرد عراق، اسرائیل، آمریکا، و دولت  مقاله راجع به ارتباط بین گروه  در قسمت قبلی. شود تکرار نمی

های کرد و اسرائیل از بعد از انقالب، بخصوص  در این قسمت ارتباط بین گروه. محمد رضا شاه بحث شد

قبل از آن یادآوری میشود که رهبران کرد عراق هنوز هم   گیرد، ولی میر ، مورد بحث قرا۱۸۸۳از دهه 

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/06/29/AR2008062901881_pf.html
http://www.newyorker.com/reporting/2008/07/07/080707fa_fact_hersh?currentPage=all
http://content.time.com/time/nation/article/0,8599,1721491,00.html
http://content.time.com/time/nation/article/0,8599,1721491,00.html
http://www.nytimes.com/2009/12/28/opinion/28iht-edharrison.html
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1274378/
http://www.noravank.am/upload/pdf/256_en.pdf
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مسعود بارزانی و جالل طالبانی به اسرائیل  ۱۳۳۱بعنوان مثال، در سال . روابط خوب با اسرائیل دارند

 .ر سابق اسرائیل، آریل شارن، مالقات کردندسفر کردند و با نخست وزی

عراق  های که نشان میداد کرد یک گزارش سازمان سیا منتشر شدبعد از تسخیر سفارت آمریکا در تهران  

ها  های عرب و اسرائیل، کرد بین کشور ۱۸۶۱بعنوان مثال، در جنگ جون . متهحد نزدیک اسرائیل بودند

برای اینکه از شرکت ارتش عراق در جنگ جلوگیری کنند، دست به یک عملیات گسترده در شمال عراق 

  زمانی - ۱۸۱۳و  ۱۸۶۳که بین  مناهم بگین، نخست وزیر وقت اسرائیل، تائید کرد ۱۸۱۳در اکتبر . زدند

داده بود، هم   های انسانی ها هم کمک اسرائیل به کرد -های الجزائر را با عراق امضا کرد  که شاه توافق

سرنگونی شاه اسرائیل را از حضور در شمال عراق محروم کرد، و در   ولی. سلحه، و هم ا کمک مالی

موساد، را مجبور کرد که توجه خودرا به   آن، یعنی  عین حال این کشور و سازمان جاسوسی و اطالعاتی

 های ایران و البته، همانطور که قبال ذکر شد، بدلیل ارتباط ارگانیک کرد. های ایران معطوف کنند کرد

 ۱۳۳۰اشغال عراق توسط آمریکا و انگلیس در سال . بیند ای بین دو گروه نمی عراق، نگارنده تفاوت عمده

بار هدف ضربه زدن به ایران و  پای اسرائیل را بار دیگر به شمال عراق باز کرد، با این تفاوت که این

 .ثباتی در آنجا بود  ایجاد بی

  ولی. رد ارتباط اسرائیل و آمریکا با پژاک اشاره شدهای آقای سیمور هرش در مو قبال به گزارش

ای ایران،  اصوالً برای مقابله با برنامه هسته .عمیقتر بوده است  های ایرانی ارتباطات اسرائیل با کرد

از اجزای رسیدن به این هدف استفاده از اقلیت   اسرائیل به دنبال تغییر رژیم در ایران بوده است، و یکی

پس از بازگشت . اینرا بخوبی نشان میدهند اسناد افشا شده توسط ویکی لیکس. بوده است  انیهای ایر قومی

های قومی  اد، استفاده از گروه، آقای میر داگان، رئیس سابق موس۱۳۳۰اسرائیل به شمال عراق در سال 

 .در ایران، از جمله کردها را، در دستور کار قرار داد

که اسرائیل مشغول کمک به  گاردین گزارش داد[ بعد از مسافرت رهبران کرد به اسرائیل] ۱۳۳۱در سال 

که ]ها  شیعه تنها آنها را در برابر   این نه. ل عراق است تا توان نظامی آنها را افزایش دهدکردها در شما

بر طبق . ایران میدهد  کند، بلکه به اسرائیل پایگاهی در نزدیکی قویتر می[ متحد جمهوری اسالمی هستند

 .کند گزارش گاردین، اسرائیل هم چنین تمایالت تجزیه طلبی کردها را حمایت می

تهران اتفاق افتاد که تعداد زیادی، از جمله   انفجاری در یک پادگان نظامی در نزدیکی ۱۰۸۳ر آبان د

مقدم که به عنوان آرشیتکت برنامه موشکی ایران شناخته میشد، را به هالکت   سرلشگر حسن تهرانی

و ]روز نامه نگار مترقهی آمریکایی . از واقعه را منتشر کرد  گزارش مفصلینگارنده در آن زمان . رساند

آقای ریچارد سیلورستین، که دارای یک بالگ با نفوذ در مورد اسرائیل و ارتباط خوب [ دوست نگارنده

سپاه . که انفجار به دست عوامل اسرائیل صورت گرفته است[ اینجاو  اینجا]در اسرائیل است، گزارش داد 

در تهران ابراز شد که نشان   به تدریج عقاید مختلفی  پاسداران در ابتدا نقش اسرائیل را تکذیب کرد، ولی

ای ایران، توسط اسرائیل و عواملش  ن هستهمیداد بسیاری معتقد هستند که انفجار، مانند ترور دانشمندا

که یک منبع با ارتباطات نزدیک با جمهوری اسالمی به  روزنامه گاردین گزارش داد .صورت گرفته است

یک . تقد است که انفجار توسط موساد و عواملش صورت گرفته استآن روزنامه گفته است که ایران مع

http://www.theguardian.com/world/2004/jun/21/iraq.syria
http://www.heptagonpost.com/fiore/was_the_mossad_really_behind_the_resurgence_of_kurdish_terrorism_in_turkey%3F
http://www.jta.org/1980/10/01/archive/begin-says-israel-supported-the-kurds-in-their-fight-against-iraq
http://www.jta.org/1980/10/01/archive/begin-says-israel-supported-the-kurds-in-their-fight-against-iraq
http://www.jpost.com/International/Dagan-urged-support-for-Iranian-minorities-to-oust-regime
http://www.theguardian.com/world/2004/jun/21/iraq.syria
http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/tehranbureau/2011/11/opinion-iran-explosion.html
http://www.richardsilverstein.com/2011/11/12/mossad-mek-terror-bombing-at-irg-base-causes-massive-explosion-at-least-15-dead-many-wounded-some-severely/
http://www.richardsilverstein.com/2011/11/15/tehran-mayor-eulogizes-revolutionary-guard-commander-martyred-by-israel/
http://www.theguardian.com/world/2011/nov/14/iran-missile-death-mossad-mission
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از برنامه مشترک غرب و اسرائیل برای   که انفجار قسمتی به مجله تایم گفتغرب هم   منبع اطالعاتی

 .ایران استای  مقابله با برنامه هسته

. در ابتدا بسیاری تصور میکردند که سازمان مجاهدین با موساد برای ایجاد انفجار همکاری کرده است

اسنادی که توسط ویکی لیکس منتشر شد نشان میداد که عوامل کرد که با اسرائیل همکاری میکنند   ولی

کا را از نزدیک دنبال میکنند، با آنهائی که تحوالت سیاسی در آمری. اند احتماال در انفجار دست داشته

تخصص این . آشنایی دارند] در انگلیسی" راهبردی  پیش بینی"مخفف کلمات [شرکتی به نام استرتفور

لیکس ویکی  .معروف است" سازمان سیا خصوصی"و جاسوسی است و به نام   های اطالعاتی شرکت کار

های کامپیتر به پنج میلیون ایمیل شرکت دست یافتند و بخشی از آنها را در فوریه  و یک گروه از هکر

که بر  گوید تحلیلگر و مٔوسس استرتفور میاز ایمیل ها، جورج فریدمن،   در یکی. منتشر کردند ۱۳۱۱

تهران توسط موساد انجام   که از منابع اسرائیلی بدست آورده، انفجار در پایگاه در نزدیکی  طبق اطالعاتی

برای   ها حاکی از آن بود که موساد و عوامل کرد ایرانی در عین حال، بخشی از همان ایمیل. شده است

ای ایران در حال آماده شدن هستند، و ایمیل دیگری ادعا میکرد که حمله  یسات هستهحمله به چند تأس

دو هفته قبل از انفجار در مرکز موشکی صورت گرفته است، اگر چه در این مورد  [ظاهرا در پارچین]

 اینجاو  اینجابرای یک مقاله خوب و اطالعات بیشتر در مورد استرتفر  .هیچ خبری در ایران منتشر نشد

 .را ببینید

رد اسرائیل جنگجویان ک  که ارتش و نیروهای اطالعاتی ایزرأل نشنال نیوز گزارش داد ۱۳۱۳در فوریه 

مهمترین بخش این آموزش، بر طبق این گزارش، مربوط به . ای میدهند را تعلیمات نظامی و کماندو

کرد ها، که "کند که،  برای توجیه اینکار، این گزارش سپس یادآوری می. های چریکی است جنگ

ئیل ، دوباره کمک اسراکشورشان در حال حاضر توسط ایران، عراق، ترکیه، و سوریه اشغال شده است

 تر؟ گزارش از این واضح." اند را برای بدست آوردن استقالل خود قبول کرده

را به جرم جاسوسی برای اسرائیل در جونیه، شمال  .ک.ک. عضو پی  دولت لبنان سه ۱۳۱۳در سپتامبر 

با وجود روابط دیپلماتیک  .است. ک.ک. پی  پژاک شاخه ایرانی بیاد داشته باشیم که. بیروت دستگیر کرد

در ترکیه، دولت آن کشور از ارتباط بین . ک.ک. بین اسرائیل و ترکیه، و علیرغم عملیات تروریستی پی

 .وع دوباره باز خواهیم گشتبه این موض. کامال آگاه بوده است. ک.ک. اسرائیل و پی

، و بخصوص  که ماموران موساد تبعیدیان ایرانی گزارش داد ۱۳۱۱فرانسوی فیگارو در ژانویه روز نامه 

آموزش اینها در . امی و جاسوسی داده تا در ایران عملیات خرابکاری انجام دهندکردها را تعلیمات نظ

از این آموزش در   بر طبق گزارش فیگارو، قسمتی. شمال عراق در ناحیه کرد نشین آن کشور انجام میشود

ه ای ایران میباشد، که برای آنها ب ای ایران و ترور متخصصین هسته رابطه با حمله به تاسیسات هسته

ها و حضور موساد در شمال عراق یک  فیگارو گزارش داد که این آموزش. ها آموزش داده میشود کرد

 .نیست و در آن ناحیه کامال شناخته شده است  عملیات مخفی

که موساد دارای پایگاه در کردستان عراق است که  روزنامه تایمز لندن گزارش داد ۱۳۱۱در ماه مارس 

این گزارش حتی . ای ایران میپردازد از آنجا بداخل ایران نفوذ کرده، و به جاسوسی در مورد برنامه هسته

http://content.time.com/time/world/article/0,8599,2099376,00.html
http://english.al-akhbar.com/node/4591
http://wikileaks.org/gifiles/docs/1037604_re-alpha-cryptic-note-from-an-israeli-diplomat-on-iran.html
http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/israel-kurdish-fighters-destroyed-iran-nuclear-facility-email-released-by-wikileaks-claims-1.415066
http://english.al-akhbar.com/node/4591
http://www.democracynow.org/2012/2/28/wikileaks_leaked_emails_expose_inner_workings
http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/135877#.UriLcuax6M-
http://intelnews.org/2010/09/27/01-569/
http://intelnews.org/2012/01/23/01-913/
http://www.lefigaro.fr/international/2012/01/09/01003-20120109ARTFIG00640-l-iran-defie-l-amerique.php
http://www.thesundaytimes.co.uk/sto/public/sitesearch.do?querystring=%22Israeli+spies+scour+Iran+in+nuclear+hunt%22&sectionId=743&p=sto&bl=on&pf=all
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های اسرائیل از کردستان عراق به نواحی مختلف ایران، در مکان هائیکه تأسیسات  دوادعا کرد که کمان

  .کند ای ایران قرار دارند نفوذ می هسته

کرد در شمال عراق  -ای به نام اسرائیل ها و اسرائیل آنقدر آشکار شده است که حتی مجله روابط بین کرد

در ماه جون . و متولهد ایران است  یک کرد ایرانی ،ندسر دبیر مجله آقای موالد اف. آغاز به انتشار کرد

 .از سرنوشت ایشان هنوز اطالعی در دست نیست. ایشان از منزل خارج شد و دیگر باز نگشت ۱۳۱۱

منتشر  ای هم راجع به این موضوع مقالهجله طرفدار اسرائیل در آمریکا، حتی مجله کامنتری، مهمترین م

 .دزدیده شده است  بسیاری معتقدند که آقای افند توسط ماموران ایرانی. کرد

ی عراق، ایران، سوریه، و ترکیه با یکدیگر مالقات ها گزارش شد که رهبران کرد ۱۳۱۰در ماه اوت 

این مالقات . محل مالقات مشخص نشد. های الزم را برای همکاری با یکدیگر انجام دهند  کرده تا هماهنگی

های جهادی در آنجا بود، که ظاهرا این امید را به رهبران کرد  های سوریه بر نیروهای بعد از پیروزی کرد

و  مجله اسرائیلی گلوبز از این مالقات به وجد آماده. مستقل کرد در حال تولد استداده است که کشور 

این مجله همچنین پیشنهاد ." ها خوب است، برای اسرائیل نیز خوب است آنچه که برای کرد"اعالم کرد، 

 این جماعت. ه چون کشور مستقل کرد به دریا راه ندارد، از بندر حیفا در اسرائیل باید استفاده کندکرد ک

 .های خود هستند اند، مشغول نقشٔه ریزی برای رویا نشده بیدارهنوز از خواب 

را   ایرانی ۱۳دولت ترکیه هویت  ۱۳۱۱گزارش داد که در سال  ۱۳۱۰واشنگتن پست در اکتبر روز نامه 

ت، وبسایت بعد از گزارش واشنگتن پس  اندکی .که برای اسرائیل جاسوسی میکردند به ایران اطالع داد

بودند، و بار دیگر بر رابطه   های ایرانی جاسوس کرد ۱۳که تمامی  واینت نیوز گزارش داداسرائیلی 

 .های ایران تٔاکید کرد نزدیک اسرائیل با کرد ها، از جمله کرد

 های کرد از زبان گروه" مداخله بشر دوستانه"ای تجزیه طلبی و تقاضا بر

از بحثها و منابع را قبول نمیکنند، و یا در مورد آنها   هیچ قسمتی تا اینجای مقاله  اگر خوانندگان گرامی

 .های کرد را مورد نظر قرار دهند های خود این گروه شک دارند، میتوانند دستکم بیانیه

دموکرات کردستان اهداف خود را علنی کرده و به طور شفاف بیان   که حزبمدتها است  واقعیت اینستکه

تجاوز  .کند این گروه را آشکار می  ، چرا که ماهیت واقعیاز این نوع شفافیت باید استقبال کرد. کندمی 

جنگ طلبان، تجزیه طلبان، و  ، آنها به لیبی امپریالیستی پیمان ناتو و آمریکا، بهمراه متحدان مرتجع عرب

های کمر شکن اقتصادی را در میان اپوزیسیون خارج از کشور به وجد آورد، و حزب  حامیان تحریم

ناتو و  پیمانحزب به مناسب بمباران لیبی توسط  این. ه مستثنی نبوددمکرات کردستان از این قاعد

و خواستار تکرار این اقدام در  بیانیه ای صادر کرد۱۰۸۳ شهریور۱۱ قذافی در معمر سرنگونی سرهنگ

 ایران و عراق و ترکیه و سوریه چهار کشور در انبیانیه گزارشی تاریخی از وضعیت کردست .ایران شد

توسط استعمارگران تجزیه و میان  -یعنی کردستان -کشوری واحد کند که این بیانیه ادعا می .ارائه می کند

کردها در چهار منطقه برای بازگشت به وضع اول و تشکیل مجدد کشور  شده، و حاالچهار کشور تقسیم 

 :کردستان مبارزه می کنند

http://www.timesofisrael.com/editor-of-pro-israel-kurdish-magazine-vanishes/
http://www.commentarymagazine.com/topic/israel-kurd-magazine/
http://www.globes.co.il/serveen/globes/docview.asp?did=1000867597
http://www.washingtonpost.com/opinions/david-ignatius-turkey-blows-israels-cover-for-iranian-spy-ring/2013/10/16/7d9c1eb2-3686-11e3-be86-6aeaa439845b_story.html
http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4442250,00.html
http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/tehranbureau/2011/11/opinion-humanitarian-intervention-or-naked-military-aggression.html
http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/tehranbureau/2011/11/opinion-humanitarian-intervention-or-naked-military-aggression.html
http://www.sarkhat.com/fa/news/136052775/
http://www.sarkhat.com/fa/news/136052775/
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 میان ابتدا خویش تمایل و خواست خالف بر و استعماری ی توافقنامه یک پی در سرزمینش  که کرد لتم"

 است،  شده تقسیم  سوریه و عراق و  ترکیه و ایران کشور چهار میان سپس و عثمانی و ایران امپراتوری دو

 ترین ددمنشانه با راستا دراین و کند می  مبارزه خویش سرنوشت تعیین حق کسب راه در باز دیر از

 عراق و کمالی ی ترکیه در کرد ملت فرزندان  که کشتاری. است شده  مواجه عام قتل و سرکوب های شیوه

 بر ای لکه همچون و دهد می آزار را مترقی بشریت وجدان ابد تا اند، کرده تحمل اسالمی ایران و بعثی

  ".هویداست بشری تاریخ پیشانی

، که به  حتی از وضع کردستان عراق همحزب دموکرات کردستان کند که  بیانیه به صراحت اعالم می

 [راضی نیست، چرا که آن بخش  در چهار چوب یک عراق یک پارچه است،  صورت خود مختار ولی

همچنان ]سوریه و ترکیه ،کردستان ایران ["چند بخش بسیار عزیز خاک خود"از ] کردستان عراق

 :جداست

 اش شده تقسیم میهن بخش چهار از بخش  سه در کرد ملت نیز ۱۱ قرن دوم ی دهه ابتدای در و اکنون"

  ترکیه کشور  سه فرمانروایان توسط مشروعش خواستهای سرکوب و ملی هویت انکار سیاست از همچنان

 صدها جان قیمت  به و طوالنی ی مبارزه یک درپی  که کردستان بخش تنها. برد می رنج  سوریه و ایران و

. است عراق کردستان یا کردستان جنوب  یافته استقرار آن در ملی حاکمیت یک کرد مبارزان از تن هزار

  مواجه خود خاک از عزیز بسیار بخش چند ی ناخواسته انفصال با سویی از نیز کردستان از بخش این اما

 ایران و  یهترک حکام لشکرکشی و تهدید با عراق مرکزی دولت آشکار سکوت تحت دیگر سوی از و  بوده

  ".روبروست

است و جامعه ی جهانی باید " خاورمیانهمسأله مهمترین "مسأله کردستان   کند که در ادامٔه بیانیه ادعا می

 :این مسأله را حل کند

 را کرد ی مسأله متحد ملل سازمان و جهانی ی جامعه باشد  داشته انتظار  که است کرد ملت طبیعی حق این"

 و دارد ارتباط انسان میلیون دهها حیات با  که مشکلی ی بمثابه آن ی چاره فکر  به و یابنددر هست  که  آنگونه

  ".باشند  میانه خاور مسائل مهمترین از یکی

  زندگی قوم مختلف ۳۶در کشور چین اوال، بعنوان مثال، . اساس هستند  هایی کامال بیاین چنین ادعا

کشور کوچک تقسیم شود، مگر  ۳۶کرد جدی گرفته شود، باید چین به " رهبران"اگر ادعای این . میکنند

بعنوان مثال، . کند رهبری آمریکا از تجزیه چین حمایت میالبته غرب به  .اینکه خود آن اقوام نخواهند

پاکستان، افغانستان، و آسیای   که هم مسلمان نشین است و در نزدیکی جینجنگمیبینیم که چون ایالت 

های خشونت آمیز  مرکزی قرار دارد، و هم دارای منابع بزرگ نفت و گاز است، به ناگهان شاهد آشوب

  که در واشنگتن زندگی است  یک زن ثروتمند چینیکه ، رابیه غدیرمی به نام خان ،تجزیه طلبانه میشود

برای  فعالیت هایشانمیشود، و  جینجنگاز تجزیه طلبان  رای جلب حمایت غربمشغول تبلیغ بکند  می

  ، یعنی ]را ببینید اینجاو  اینجا[حمایت میشود " برای دموکراسی  موقوفه ملی"یا همان . د.ای.تبلیغ توسط ان

طرفدار تحریم اقتصادی و همسو بودن با غرب در آن اقامت   همانجا ایکه چند نفر از اپوزیسیون ایرانی

 .اند داشته

http://www.globalresearch.ca/al-qaeda-terrorism-in-syria-is-a-weapon-of-mass-destruction-un-security-council-ignores-documentary-evidence/5361814
http://en.wikipedia.org/wiki/Rebiya_Kadeer
http://uyghuramerican.org/article/rebiya-kadeer-denounces-cultural-genocide-xinjiang.html
http://www.ned.org/for-reporters/ned-support-for-uyghur-human-rights-and-prodemocracy-groups-in-exile
http://www.ned.org/for-reporters/ned-support-for-uyghur-human-rights-and-prodemocracy-groups-in-exile
http://www.youtube.com/watch?v=RMdnXpFsEOU
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چگونه میتوان به این هدف : سوال اینست .درست باشد "رهبران"اساس این   ثانیا، گیریم که حتی ادعای بی

 الگوی خوبی برای حل مسأله  کردستان را  به لیبیناتو  پیمان حملهحزب دموکرات کردستان ایران ؟ رسید

 :گوید کند، و می عالم میا

 آمریکا نظامی هلیکوپترهای و هواپیماها تا ساخت هموار را راه  امنیت شورای ۱۱۸۰ ی قطعنامه صدور"

 نظامی نیروهای تجمع محل و دریایی و هوایی پایگاههای  به را خود حمالت  بالفاصله بریتانیا و  فرانسه و

 کشورهای مردم و ستم تحت ملتهای نزد را باور این امنیت شورای ۱۱۸۰ ی قطعنامه...نمایند آغاز لیبی

 ملی، حاکمیت لوای تحت ضدخلقی دیکتاتورهای  که  بسرآمده آن دوران  که نماید می ایجاد  زده دیکتاتور

 ".نمایند  خفه گلو در را ستم تحت ملتهای ی طلبانه حق صدای و سرکوب را آزادیخواهان

هواپیماها و هلی "یعنی  [ خواهان آن می شود که همین عملو شفافیت تمام به صراحت  بیانیه پایاندر 

به پایگاه های هوایی و دریایی و صله حمالت خود را کوپترهای نظامی آمریکا و فرانسه و بریتانیا بالفا

 :ملت کرد تکرار شود "نجات"برای  ]"محل تجمع نیروهای نظامی آغاز نمایند

 خطر" حمایت مسئولیت"  اصل همین  به اتکا با متحد ملل سازمان امنیت شورای  که آنیم خواستار"

 ی کلیه از حال همان در و سازند دور کرد ملت از را حاکمان سوی از سرکوب و دولتها شوم همکاریهای

 صورت  به  چه و انفرادی ی شیوه  به  چه  که خواهیم می کرد دوست و کرد محافل و سازمانها و احزاب

 آن بر و  گذارده میان در المللی بین ی گیرنده  تصمیم محافل و مجامع با را مشروع خواست این جمعی

 ".نمایند پافشاری

اما دبیرکل  سیر نگارنده از این بیانیه را عادالنه و دقیق ارزیابی نکنند،تف  از خوانندگان گرامی  شاید برخی

 آقای ۱۰۸۱فروردین  ۱۱در . درست آن را ساده کرده است درکحزب دموکرات کار خواننده بیانیه و 

خواستار ایجاد منطقه ی پرواز ممنوع در کردستان "  ،دبیرکل حزب دموکرات کردستان ،مصطفی هجری

 :روزنامه نگاری که با او مصاحبه کرده می نویسد. شد" ایران

 ممنوع پرواز یمنطقه و امن پناهگاهی ایجاد مردمی، خیزشی دادنروی احتمال با که است معتقد هجری"

 ایرانی نهادنبنیان و رژیم سرنگونی هدف با نیروها زماندهیسا برای تواندمی حداقل ایران کردستان در

 کردهای آمیزموفقیت صورت به مدلی چنین که کندمی خاطرنشان او. باشد دهندهیاری دمکراتیک و فدرال

 پلورال ایمنطقه سیستم یک که است بخشیده آنها به را توانایی این و داشته امان در ژینوساید از را عراق

 ".نهند بنیان منطقه در موفق و

در حال حاضر   الهام بخش است، باید پرسید، وضعیت لیبی  که برای این آقایان مدل لیبی از آن جأیی

در اینجا تکرار این وضعیت را به تفصیل شرح داد، خالصه آن   در یک مقاله قبلیچیست؟ اگر چه نگارنده 

های  ، که بیشتر میدان شرق لیبی. ندارد  دولت مرکزی هیچ قدرتی. در آشوب کامل بسر میبرد  لیبی: میشود

در آنجا قرار دارند، خواهان خود مختاری است و عمال از کنترل دولت مرکزی خارج شده است، و   نفتی

تا سوریه، تبدیل   ها، از مالی وریستقسمت شرق و جنوب کشور به مرکزی برای ارسال اسلحه برای تر

http://www.kurdistanmedia.com/farsi/index.php?besh=dreje&id=247
http://www.kurdistanmedia.com/farsi/index.php?besh=dreje&id=247
http://www.kurdistanmedia.com/farsi/index.php?besh=dreje&id=247
http://www.kurdistanmedia.com/farsi/index.php?besh=dreje&id=247
http://www.imenews.com/articles_show.php?gid=217
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اتفاق افتاده که در نتیجه آن   یبیبمب گذاری انتحاری نیز در ل برای اولین بار، در آخرین تحول. شده است

 . است" مداخله بشر دوستانه"دیگر از نتایج   اینهم یکی. اند نفر کشته شده ۱۱دستکم 

را برای   ، در واقع سرنوشت لیبیکند می البد آقای هجری که ظاهرا هنوز از یکپارچگی ایران حمایت

هدف دیگر ایشان . قط یک هدف آقای هجری استتازه این ف. خواهد تا بتواند به هدف خود برساند ایران می

 .است  با استفاده از هجوم خارجیسرنگونی رژیم 

 در کومله ی کردستان ایرانحزب توافق نامه میان حزب دموکرات کردستان ایران و گام مهم بعدی انتشار 

تحوالت جهانی و منطقه ای و توازن قوای ناشی از آن،  ادعا کرد کهتوافق نامه  .بود  ۱۰۸۱ مرداد ۰۱

در رأس " حق تعیین سرنوشت. "آماده کرده است" خواسته های ملی مردم کرد"زمینه را برای تحقق 

ی  آینده میتحاک"بیانیه از . قرار دارد" ایران کردستان در کرد ملت بخش رهایی جنبش" مطالبات

توافق  خروس از الی عبا نیز بیرون آمد، چرا که اگر چه دم .و ویژگی های آن سخن می گوید" کردستان

، و "کردستان سیاسی نیروهای ی کلیه"میان  فقط ، اماکردتأیید  را گفتمانو نفی  را خشونت طلبینامه 

این اصل مشمول پروژه ی یر دیگر، به تعب. شود" تثبیت کردستان سراسر در اصل این"تالش می گردد تا 

را سازماندهی خواهند " اقدامات دیپلماتیک مشترک"هر دو حزب . جمهوری اسالمی نمی شودسرنگونی 

 ی مبارزه از طرف دو" .کسب کنند" جنبش رهایی بخش ملت کرد"کرد تا حمایت بین المللی را برای 

 و اقلیم حکومت با مشترکی نشستهای"و " ودهنم پشتیبانی کردستان های بخش تمامی در َکرد مردم برحق

 جایگاهی" برای ملت کرد در کردستان ایران"تا " کرد خواهند برگزار کردستان اقلیم سیاسی نیروهای

 .کنندمناسب تر کسب 

مواجه هستیم، و از سوی دیگر، با ملت " ملت های مختلف"بدین ترتیب ما از یک سو با یک ایران دارای 

بخش هایی که اینک میان چهار کشور . زندگی می کنند" بخش های مختلف کردستان"واحد کرد که در 

 .ایران، ترکیه، عراق و سوریه تقسیم شده است

آزادیخواهان و فعالین  بیانیه جمعی از"متقابالً . یی را برانگیخت ها و نقد هابیانیه های یاد شده واکنش 

 به"و " شونیسم ایرانی"در پاسخ به نقدها منتشر شد که ناقدان را  ۱۰۸۱شهریور  ۱۸ در" مدنی کردستان

جنبش آزادیخواهی "را پایمال کرده و " حقوق حقه ی ملت کرد"خواند که قصد دارد " اپوزسیون ظاهر

این گروه توافق نامه ی دو حزب را . سرکوب کند" به بهانه ی حفظ تمامیت ارضی"را " ملت کرد

 :بیانیه جمالت زیر است قسمت مهمترین. نامید" خواسته های حداقلی ملت کرد"

 ممکن غیر کرد ملت برای ایران مرزهای چهارچوب در حیاتی  ادامه که ایم رسیده نتیجه این به ما"

 مورد رژیم این پوزسیونا طرف از هم و اسالمی جمهوری رژیم طرف از هم کرد ملت چراکه است، شده

 ".است تهدید

که هدف آن تجزیه ایران به کمک دولت های آمریکا و اروپایی است، از این صریح تر  خواستهآیا این 

منطقه پرواز ممنوع و اجرای طرح لیبی در  ایجاد [  سخنان قبلی زشتیاما برای اینکه از  قابل بیان است؟

 :میپیچند و اعالم میکنند در زرورق طلبی خودرا قدریتجزیه  کاسته شود، امضا کنندگان بیانیه]ایران

http://www.foreignpolicy.com/Muammar%20Gaddafi?utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_term=%2AMorning%20Brief&utm_campaign=MB%2012.23.13
http://www.kurdistanmedia.com/farsi/index.php?besh=dreje&id=2462
http://www.akhbar-rooz.com/news.jsp?essayId=47735
http://www.akhbar-rooz.com/news.jsp?essayId=47735
http://www.akhbar-rooz.com/news.jsp?essayId=47735
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 بشر ومجامع المللی بین سازمانهای نظارت با کردستان در رفراندوم برگزاری خواهان...ما امضا کنندگان"

 ".هستیم کردستان آینده سیاسی حاکمیت تعیین منظور به دوست

 "ایران کرد مدنی و سیاسی فعاالن نگاران، بیانیه ی جمعی دیگر از روزنامه" ۱۰۸۱بیستم شهریور در

 :بود منتشر شد که در آن آمده

 منجمله ای بهانه هر به ملیتها این از کدام هر حقوق و ملل وجود انکار.کثیراللمله ستا کشوری ایران"

 باوریم این بر ما. شود می تلقی خواهانه تمامیت و عوامفریبانه نگرش یک ما دید از ارضی، تمامیت حفظ

 چهارچوب در ماندن. ملتهاست اساسی حقوق جزو این و دارد را خود مستقل دولت تشکیل حق ملتی، هر

 که دارد بستگی ملیتها از کدام هری  آزادانه انتخاب به آن، از جداشدن یا و ملل دیگر کنار در کشور یک

 نمی دیگری ملیت و گروه یا فرد هیچ. شود می گرفته تصمیم آن مورد در دمکراتیک پرسی همه یک در

 خودکامه دولتهای که کنند تکرار را اشتباهی همان و کند اختیار سلب دیگری ملیت هر یا ُکردها از تواند

 ".اند کرده تاکنون مرکزی

اما این  ،ارزشی ندارد" تمامیت ارضی" هبار دیگر دم خروس از الی عبا بیرون میاید، چرا که اگر چ

که قرار است از " تمامیت ارضی کردستان بزرگ"فقط در مورد تمامیت ارضی ایران است، نه  "اصل"

 .کشور ساخته شود چهارطریق تجزیه 

به ناقدان  زب کومله و دموکرات طی بیانیه ی مشترک جدیدیدو ح ۱۰۸۱ شهریور ۱۱ پس از این در

 :بود واکنش دو حزب یادشده به ناقدان بسیار تند.  پاسخ گفتند

  می اعالم و کنند می ستایش کرد خلق سرکوب برای را او و کرده توبه طلب فقیه والیت از که کسانی به"

 خود خیال به تا بروند حاکم سرکوبگر رژیم یآستانبوس به سرکوب این با همگامی در حاضرند که دارند

 بسیار تهدیدها و ها توهین این از کردستان مردم داد؟ توان می جوابی چه بگیرند، را ایران تجزیه جلوی

  ". اند گرفته نادیده آنرا و شنیده

 یعنی" لبیط تجزیه با مبارزه" و" ارضی تمامیت از دفاع" شعار با اول قدم همان از بیانیه امضاکنندگان"

 و...شوند می میدان وارد بوده کردستان در حاکم رژیم سرکوبهای تمام گر توجیه تاکنون که ای حربه

 هیچ بدون و شوند می متوسل تهدید چماق چرخاندن و احساسات تحریک به نامسئوالنه چنین درعوض

 حال...دهند می قرار رشعا هم و همصدا امروز سرداران و دیروز تیمسارهای با را خود اخالقیی  دغدغه

  ". اند گرفته دم" گردد باید اعدام طلب تجزیه" بند ترجیع با برده یاد از را چیز همه

که میزان حمایت مردمی آنها هیچگاه و از هیچ طریقی ارزیابی  -مردم کرد " رهبران"از نظر این  پس

و همه ناقدان با  ،المی هستندتمامی مخالفان تجزیه ایران آستانبوس رژیم سرکوبگر جمهوری اس - نشده

 :بیانیه چنین ادامٔه داد .تیمسارهای شاه و پاسداران جمهوری اسالمی در یک جبهه قرار دارند

http://www.akhbar-rooz.com/news.jsp?essayId=47755
http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=47800
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 و کرد خلق از دفاع به ناروا های هجوم گونه این مقابل در که دوستانی همه از عمیق قدردانی ضمن ما"

 مردم علیه که را ای خصمانه آژیتاسیون اند، تهبرخاس کردستان احزاب از دفاع به و آن برحق خواستهای

 ".کنیم می محکوم است افتاده راه به آن احزاب و کرد

 :کند آنجا که ادعا می ،توضیحی دربر دارد که به محل نزاع باز می پردازد باالاز اینها که بگذریم، پاسخ 

 سکوالر و فدرال ، وکراتیکدم آزاد، ایران یک چهارچوب در کرد مردم برحق خواستهای تأمین ما هدف"

 چنین یک که برآنیم و کنیم می تأکید ایران در فدرال نظام یک برقراری لزوم بر صراحت به ما...است

 راه در بزرگی گام بلکه کند، می تأمین نحو بهترین به را ملیتها سایر و کرد خلق خواست فقط نه نظامی

 حفظ ضمانت نیرومندترین همچنین و کشور ینا در دولت سیاسی ساختار و ایران کردن دموکراتیزه

 ".است ایران کشور وحدت حفظ و آن مردمان آمیز مسالمت همزیستی ایران، جامعه درونی همبستگی

" مردم کردستان نماینده"همه جا خود را احزاب  این مهم که دوباره بر آن تاکید میشود این استکهنکته 

 :نندو به نام آنها حرف زه قلمداد کرد

 ". . .برخوردارند وسیع های توده اعتماد و مردمی پایگاه بزرگترین از که کرد باسابقه حزابا"

در چگونه به اثبات رسیده است؟  "وسیع های توده اعتماد و مردمی پایگاه بزرگترین" در مورد ادعا این

دموکراتیک غیر بشدتخود عملی  کردن اینگونه ادعا  ، و حتی یک آمار غیر رسمی غیاب یک همه پرسی

 .حزب خود حرف زد حد اکثر می توان به نام خود و فقط .است

تاریخ از آنجا  گردند که گویابه عقب رفته و به آغازی باز  کرد ادعا میکنند که حق دارند" رهبران"این 

. به نام کردستان در آن وجود داشته است کشوری مستقلیعنی از تاریخی که ادعا می شود . شده است آغاز

 ،در گذشته دروغ محض است بزرگ به نام کردستان کشوری مستقل وجود ادعای نظر از اینکه صرف

گ ایران زرتا دوران امپراطوری ب ندتا کجا می توان عقب رفت؟ آیا ایرانیان می توان: پرسش این است

  ملیآن  و دفاع از هستندآیا مرزهای ملی فاقد اعتبار  خواهان تشکیل مجدد آن کشور شوند؟عقب رفته و 

رفت و جهانی فاقد  کلیه ی مرزهای ملی؟ اگر این گونه است باید به جنگ منحط و خاک پرستی گرایی

 .مرز ساخت، نه این که مرزهای ملی قومی جدیدی تشکیل داد

  مقابله با اتهام زدن و دوباره نویسی تاریخ: کالم پایانی

، از  های خارجی با دولت  های کرد ایرانی ارتباط گروهنگارنده،   از منتقدین مقاله قبلی  علیرغم ادعای برخی

این  از رهبران این گروه ها  برای برخی. رژیم صدام حسین گرفته تا اسرائیل، غیر قابل انکار است

برای رسیدن به . و تجزیه کشور ایران جدایی کردستان از: ارتباطات برای یک و فقط یک هدف بوده است

و سوریه در ایران تکرار شده و   کرد حتی حاضرند که سرنوشت لیبی" رهبران"از   این هدف برخی

 . ظهور کند" کردستان آزاد"کشور نابود شود، تا از میان آتش و خون و ویرانی 
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ها  قادر بدرک آن نیستند اینستکه آن آتش همه را خواهد سوزاند و خون صد" رهبران"ای که این  نکته  

 .غیر کرد، ریخته خواهد شد، بدون آنکه این آقایان به هدف خود دست یابند بیگناه، از کرد و  هزار ایرانی

سال گذشته اثبات  ۱۳اجمالی به وقایع آن منطقه در طول   این ادعای نگارنده را میتوان بخوبی با نگاهی

آن از   های نفتی تا اینکه سودان جنوبی و میدان ردم بیگناه کشته شدنددو و نیم میلیون م بعنوان مثال،. کرد

حتی این موضوع نیز آرامش را به آن ناحیه باز   بقیه سودان جدا شده و کشور مستقل تشکیل دهد، ولی

د دولت دست به کودتا زد ۱۳۱۰در دسامبر . نگردانده است که  یک بخش از ارتش سودان جنوبی بر ضه

 .اند ها نفر کشته شده دستکم صد

ادعا  اینان .میدهند وهاین اقدامات را دگراندیشی و گسترش روشنگری جل نیکفر آقایاسالم ستیزانی چون 

رژیم اما . هایشان را پیش ببرند ها حق داشتند که خواسته ها و بلوچ ها و عرب کردها و ترکمن" که، میکنند

از   برخی ، تجزیه طلبیبرای عراق و غرب مجاهدین جاسوسی ".در سرکوب آنها کامال نابحق بود

حق است و  این جماعت از نظر...، وی بلوچ وابسته بخارج گروهاو  مجاهدین ، تروریسمکرد" رهبران"

 میکنند که منتقد را متهمعرضه کند، اینها اگر هم کسی واقعیت ها را با اسناد موثق به . مقابله با آن نابحق 

اتهام را هم با اتهام استفاده از رانت های مستقیم و غیر  اینو  کند تبلیغ می روایت جمهوری اسالمی را

 .میکنند مستقیم رژیم تکمیل

ترین سردمداران طرفداران به  از پرکار  ، یکیافشاری  نگارنده به نقد عقاید آقای علی مفّصل در یک مقاله

های آمریکا در خاور میانه که به روشنی کامال  همسو شدن با سیاست" خله بشر دوستانه،مدا"اصطالح 

 .ای ایران، و غیره پرداخت های اقتصادی، اغراق شگفت آور در مورد برنامه هسته ، تحریمشکست خرده

 :چنین نوشتند رادیو زمانه وبسایت اع از آقای نیکفر دردف در ایشان

های اقتدار گرا و غیر دموکراتیک از اساس متفاوت با خشونت دولتی و اقتدار گرایی  خشونت علیه نظام"

نفی شیوه مبارزاتی مسلحانه از باب قبح اخالقی و یا عدم مشروعیت آن نیست بلکه بر تبعات منفی . است

اکثر قریب به اتفاق فالسفه لیبرال دنیا حق . در تحصیل اهداف سازنده استوار است آن و نا کارامدی اش

حزب دموکرات و  خلق مجاهدینسازمان ] بنابراین...اند خشونت در برابر حاکمان زور گو را مجاز دانسته

با آن مخالف اگر دست به قیام مسلحانه زدند، اگر چه نگارنده به دالیل مختلف [ ...کردستان ایران، کومله و

تواند به عنوان عامل شکل دهنده و آغاز گر  اند و همچنین اقدام آنها نمی است، عمل نا مشروعی انجام نداده

خشونت شناخته شود بلکه حداکثر خشونت دفاعی در برابر تمامیت خواهی و خشونت تهاجمی حکومت به 

 ".ترین نوع خشونت ناموجه است عنوان مخرب

و کشتن   ،در کنار صدام حسین جنگیدن ،چند هزار ترور سازمان مجاهدین خلق  کنندادعا میافشاری آقای 

حزب  اتحادو - ادعای جمهوری اسالمی  آمار خود سازمان هستند، نه  اینها همگی -هزار نظامی ایرانی۶۸

حداکثر خشونت دفاعی در برابر تمامیت "نبوده و " عمل نامشروعی"صدام حسین   بادموکرات کردستان 

 ا این گونه ترفندها توجیه بهای سازمان مجاهدین در ایران را  تمامی ترور گونه می توانچ. است" خواهی

را تحت هیچ   خیانت جاسوسی برای عراق و حمله به نیروهای کشور در جبهه می کنید،توجیه ؟ اگر کرد

  حمله به منتقدان است نهکه هدف   زمانی  ولی. داد" خشونت مشروع دفاعی"توان لعاب  شرایطی نمی

http://en.wikipedia.org/wiki/South_Sudan
http://en.wikipedia.org/wiki/South_Sudan
http://abcnews.go.com/International/wireStory/120000-people-displaced-sudan-violence-21345233
http://www.rahesabz.net/story/78819/
http://news.gooya.com/politics/archives/2013/11/169691.php
../Downloads/news.gooya.com/politics/pdf/SahimiAF09212013.pdf
http://news.gooya.com/politics/archives/2013/12/172087.php
http://news.gooya.com/politics/archives/2013/12/172087.php
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  ایشان پا را از اینهم فراتر گذاشته و ادعا میکنند که. روشنگری برای مردم، هر چیزی توجیه شدنی است

 " .جنبانان خشونت دولتی بودند از سلسله"ناقدان در ابتدای انقالب 

یران حق دارد که از حقایق اکثریت جوان ا. اتهام زنی های استالینیستی عقب نشست اینچنین برابرنباید در  

به عنوان  نگارنده. اند مطلع باشند دیده برای ایران که این جماعتخواب هایی  در موردو تاریخی آگاه شود 

و نگران اتهام زنی های جنگ طلبان و تجزیه  ،از تمامیت ارضی ایران دفاع کرده  مذهبی -- یک ملی

ساوی با شرکت در مسابقه محبوبیت نیست، و شرکت در بحث و روشنگری سیاسی م. نمیباشدطلبان 

و امیال امپریالیستی  هابا نقشٔه همسویان خاطر تجدید نظر طلبان و   طبیعی است که حقایق مستند تاریخی

منافع و و مدافع  رژیم والیت فقیهکه مخالف  نگارنده امثال تجدید نظر طلبان بگذار .کند را آزرده می

 ،در برابر تحریف تاریخ. رفدار جمهوری اسالمی و والیت فقیه بخوانندط راهستند ایران   مصالح ملی

اگر هزینه این ایستادگی این چنین اتهاماتی است، نگارنده با کمال  .تجزیه ایران و جنگ طلبی باید ایستاد

 .میل آنرا میپردازد

 

های خاور  اخبار ایران و گزارشو سر دبیر وبسایت  استاد دانشگاه کالیفرنیا ی جنوبیدکتر محمد سهیمی، 

سال گذشته در بسیاری از نشریات و  ۱۳های او در  باشد که مقاله ، تحلیلگر مسائل ایران میمیانه

  .اند منتشر شده های انگلیسی ایتوبس

http://chems.usc.edu/faculty_staff/sahimi.htm
http://www.imenews.com/
http://www.imenews.com/
http://www.imenews.com/

