
در جریــان اعتراضــات اخیر که از شــهرهای 
کوردستان آغاز شد، مردم شعارهایی خطاب به 
برخی احزاب کورد سردادند که تاحدودی تازگی 
داشــت. نوع شــعارها و برهه زمانی که سرداده 
شــدند، از اهمیــت ویژه ای برخــوردار بوده و 
احزاب کورد و به ویژه حزب دمکرات کوردستان 

ایران را با یک چالش جدی مواجه کردند. 
زمانــی کــه مردم بــرای ســاعاتی کنترل 
شــهر اشــنویه و برخی دیگر از شــهرها را در 
اختیار گرفتند، در خیابــان ها فریاد می زدند: 
“پێشــمەرگە پێشمەرگە پێویستیمان پێتانە” به 
معنی “پیشمرگه پیشمرگه به شما نیاز داریم”. 
به نظر می رســد درست زمانی که مردم مدنی 
و بی دفاع موفق شــده بودند تا نیروهای نظامی 
رژیــم را به عقــب برانند، از ســرکوبی که در 
انتظارشــان بود بیم داشتند و به همین دلیل از 
نیروهای پیشمرگه درخواست کمک می کردند.

به عقیده نگارنده احزاب کورد الزم است که 
پاسخ درخوری برای این شعار مردم ارائه کنند. 
نوع پاسخ می تواند در مشروعیت دهی به حزب 
یا مشــروعیت زدایی از آن موثر باشــد. این یک 

چالش جدی برای احزاب کوردی است.

رابطهسازمانهایمسلحباقدرتحاکم
رابطه ســازمان های بــدون دولت کــه مبارزه 
مســلحانه را در دستور کار خود قرار داده اند با 
دولت یا قدرت مرکزی را می توان در ســه نوع 
رابطه تبانی، مصالحه آمیز و تعارض تحلیل نمود.

در صــورت وجــود رابطه تبانــی، دولت یا 
قدرت حاکم ســعی می کند وفاداری رقبا را در 
بازار سیاســی »خریداری« کند یا حتی از طریق 
یک »تســلط« کامل، اپوزیســیون سیاسی را در 
خود حل نماید. ارائه پول، فرصت های اقتصادی 
و امتیازات سیاســی از طریق ایجاد دســتورات 
دسترســی محدود، موثرتریــن راه برای خرید 
مخالفان اســت. در چنین شرایطی این سازمان 
ها مبارزه مســلحانه را رهــا کرده و در واقع در 
سیســتم حاکم قرار مــی گیرند. بعضی از گروه 

های مســلح موجود در کوردستان مانند شاخه 
ای از مکتب قرآن در اوایل انقالب و در ســطح 
ایران نیز گروه هایی از نیروهای چپ مسلح که 
بعدا به اصالح طلبان معروف شدند، نمونه های 

از این رابطه هستند.
در روابــط مصالحه آمیــز، دولــت به دلیل 
بازیگــران مســلح  کاســتی ها، خودمختــاری 
غیردولتی را می پذیرد. این کشور یا فاقد ظرفیت 
نظامی برای بازپس گیری مناطق تحت کنترل 
گروه های مسلح اســت و یا چنین قلمرویی را 
ماهیت غیر اســتراتژیک می داند. روابط دولت 
و گروه مســلح حول یک بن بســت سیاســی و 
نظامی آشتی می کند، جایی که گروه های مسلح 
استقالل نســبی را در قلمرو تحت کنترل خود 
تضمین می کنند و امنیت اولیه را ارائه می دهند، 
و دولت همچنان بر خدمات اصلی کنترل دارد. 
کوردستان سوریه یا غرب کوردستان نمونه ای از 
این موارد است. پس از اینکه رژیم اسد تا حدی 
ارتــش خود را از غرب کوردســتان )روژآوا( در 
ژوئیه 2011 خارج کرد، یگان های مدافع خلق 
)YPG(، شاخه نظامی حزب اتحاد دموکراتیک 
)PYD( کنترل ســه منطقه بــزرگ و اکثریت 
کورد را در امتداد سوریه تضمین کرد. در حالی 
کــه دولت مرکزی نیز کنترل بخش های اصلی 
مانند فرودگاه ها را برعهده داشــت. این رابطه 
شــکننده بوده و تداوم آن به فاکتورهای داخلی 
و خارجــی بســتگی دارد. در عین حال یکی از 
مزیت های بزرگ چنین رابطه ای، تمرین ایجاد 
نهادهای دولت و دولتداری از ســوی ســازمان 

مسلح می باشد. 
در روابــط خصمانه، دولت مرکزی درگیری 
نظامی با یک گروه مسلح را در پیش می گیرد 
و با اقدامات سیاسی، نظامی و دیپلماتیک برای 
شکست مخالفان مســلح تالش می کند. اینکه 
شورشــیان به پیروز دســت یابند یا شکســت 
بخورنــد، بــه عوامل مختلفی مانند دسترســی 
شورشیان به منابع کلیدی مانند حامیان داخلی 
و خارجــی، منابع مالــی، ظرفیت نظامی دولت 

خوانشی بر شعار 
»پێشمەرگە پێشمەرگە پێویستیمان پێتانە«

و چالش احزاب کورد   
آسوصالح

در زمان مشابهی به سر می بریم، نیروهایی خواستار اندیشیدن به تدابیر عملی برای ایستادن در 
کنار مردم هستند تا امنیتشان حفظ شود، و نیروهایی نیز با متهم کردن طرف مقابل به “خامی” 
و “بی تجربگی” خواستار واگذاری تمام مسئولیت برعهده مردم هستند، تا در خیابانها هزینه دهند 

و “انقالب” به پیروزی برسد! این دو گفتمان زمان الزم برای ارائه استدالل در اختیار ندارند، 
سرعت تحوالت بیش از آنکه که تصور می شود افزایش یافته است. حفظ مشروعیت و مقبولیت 
احزاب کوردی در نقطه عطف خود قرار دارد. انتخاب هریک از این دو گفتمان می تواند برای 
جنبش کوردی در شرق کوردستان و امنیت مردم، خطرناک باشد. جنبش کوردی و مشروعیت 
آن از مردم کورد می باشد، به همین دلیل هر نوع تصمیمی که اتخاذ می شود، مردم و حفظ 

امنیت آنها باید در اولویت باشد.
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این مفهوم که در صورت وجود آلترناتیو این نوع 
حمایت منفعالنه بالفاصله کاهش یافته یا از بین 
می رود. در واقــع زمانی که از حمایت مردمی 
صحبت می شــود، بیش از ایــن نوع رضایت از 
نوع بی میلی اســت، حمایت فعال می باشــد و 
نشان دهنده درجه تناسب بین یک گروه مسلح 

و جامعه است. 

راههایکسبیاحفظمشروعیتسازمان
هایمسلح؛نمونههایتاریخی

وجود ســازمان های مســلح و مبارزه از طریق 
مســلحانه برای نیل اهداف مشــخصی از سوی 
این سازمانها، بر اساس حمایت مردمی بنا نهاده 
شده است. اما زمانی که مبارزه طوالنی می شود 
یا قــدرت حاکم با اســتفاده از امکاناتی که در 
اختیار دارد تالش می کند تا از این سازمان ها 
به شــیوه های مختلف مشروعیت زدایی نماید، 
کســب یا حفظ مشــروعیت برای سازمان های 

مسلح از اهمیت ویژه ای برخوردار می شود.
در تاریــخ و در مناطق مختلف جهان نمونه 
های برجســته ای از ســازمان های مسلح، نوع 
رابطه آنها با مردم و چگونگی کسب مشروعیت 
وجود دارد. مطالعه این سازمان ها و نوع مبارزه 
شــان، بدون توجه به ایدئولوژی یا اهداف آنها، 
برای جنبش کوردســتان و احزاب کوردی می 
تواند حائز اهمیت باشــد. بــرای نمونه ببرهای 
تامیل در ســریالنکا، جنبش فارک در کلمبیا و 

طالبان در افغانستان.
جنگ داخلی سریالنکا یک تقسیم سیاسی-
ســرزمینی بین دولت سریالنکا و ببرهای تامیل 
)LTTE( ایجاد کرده بود، طوری که LTTE به 
پروسه دولت سازی در مناطق تحت کنترل خود 
روی آورد. دولت ســازی ببرهــای تامیل ارتباط 
نزدیکی با پروژه سیاســی آنهــا برای نمایندگی 
ملت تامیل و ارائه خودمختاری داشــت. از یک 
ســو، منوط به چارچوب گفتمانــی LTTE به 
عنوان تنها نماینده ناسیونالیسم ملت تامیل بود 
و از ســوی دیگر، هژمونی LTTE در سیاست 

تامیل نیز بر اســاس ظرفیــت نظامی آنها برای 
رویارویی با دولت سریالنکا و تأمین درجه ای از 
 LTTE امنیت برای مردم بود. زمانی که بعدها
به تشکیل دولت پرداخت، نهادهای نظم و قانون 
آنها به زمانی باز می گشت که کنترل بخش هایی 
از منطقــه خود را در اختیار داشــتند. در واقع 
سیســتم قضایی آنها، بر اساس شکست تجربه 
شــده قانون اساسی سریالنکا در ارائه چارچوبی 
کارآمد برای تحقق حقوق و خواسته های اقلیت 
های ملی بود. قوانین LTTE همچنین مســائل 
مدرنــی را در بر می گرفت و ایــن به افزایش 
مشــروعیت و مقبولیت آن کمک می کرد. برای 
مثال قوانینی را برای زنان در مورد حق مالکیت، 
تجاوز و ســقط جنین وضع کردند، در حالی که 

در قوانین کشور چنین نبود. 
نمونه دیگر سازمان مسلح فارک در کلمبیا 
می باشد که با ایجاد نظم و تدوین نوعی قانون 
به خواسته مردم برای ایجاد امنیت پاسخ دادند. 
به گفته گری لیچ )2011(، فارک در بســیاری 
از مناطقی که تحت کنترل نسبی داشت، مانند 
یک دولت عمل می کــرد. آنها از مردم مالیات 
مــی گرفتند و در مقابل از مردم در برابر دولت 
یا برخی گروه های مافیایی مسلح محافظت می 
کردند. فارک همچنین سود حاصل از طرح های 
مالیاتــی خود را به پروژه های اجتماعی و بهبود 
زیرســاخت های زیادی در این مناطق اختصاص 
داد. این گروه صدها مایل جاده ساخت تا جوامع 
روستایی را به هم متصل کند، پل های عظیمی 
را برپا کرد که بر روی دره های کوهســتانها قرار 
داشتند، و حتی شــبکه های برق ایجاد کردند. 
شورشــیان فارک همچنین یک سیستم قضایی 
ایجــاد کردند که برای شــهروندان راهی برای 
میانجیگری در اختالفات غیر از خشونت فراهم 
مــی کرد. عــالوه بر این، آموزش، بهداشــت و 
خدمات زیســت محیطــی را افزایش دادند. در 
واقع، فارک به عنوان دولت واقعی در بســیاری 
از مناطق روستایی کلمبیا نزد مردم مشروعیت 

یافت.

و ســرانه تولید ناخالص داخلی بســتگی دارد. 
ماهیت و کیفیت شورش نیز مهم است.

بــر این اســاس رابطه احزاب اپوزیســیون 
کــوردی در ایران با دولت مرکزی از نوع روابط 
خصمانه یا تعارض اســت. بر اســاس آنچه که 
گفته شــد، پیروزی نسبی این احزاب و رسیدن 
به آرمانهایشان در مرحله اول به حمایت داخلی 
یا حمایت مردم و مشــروعیت مبارزه حزب نزد 
مردم بستگی دارد. مشروعیت داخلی مهمترین 
عامل در پیشــبرد مبــارزه و پیروزی گروههای 
مســلح در چنین رابطه ای اســت. کسب این 
مشــروعیت تنها به عوامل تاریخی و حافظه ی 
مردم ربط ندارد، بلکــه همواره باید نوع مبارزه 
و شــیوه ای که تخاذ شده برای مردم شرح داده 
شــود. در ادامه بیشتر به این مهم پرداخته می 

شود.

مشروعیتمردمیسازمانهایمسلح
گروه های مســلح نیز مانند دولتها برای حفظ 
مشــروعیت خود می توانند فشارهای مخاطبان 
داخلــی و بین المللــی را بپذیرند یــا در برابر 
آن مقاومت کنند. پذیرفتن خواســته یا فشــار 
مخاطب داخلی یا مردم، اولین مرحله در کسب 
مشروعیت سازمان های مســلح می باشد. مهم 
نیست چه انگیزه یا ترکیبی از انگیزهها در ابتدا 
منجر به تشــکیل یک ســازمان مسلح یا روی 
آوردن یک گروه یا ســازمان به مبارزه مسلحانه 
شــده است، در هر مرحله ای رهبران و مبارزان 
چنین ســازمان های مســلحی با چالشی تحت 

عنوان “مشروعیت” مواجه هستند.
در هر دو روایت کالسیک مائو و چه گوارا از 
جنگ های چریکی و مسلحانه بر اهمیت بسیج 
و حمایت عمومی از مبارزان تأکید شــده است. 
در طرف مقابل، نیروهای دولتی و متحدان آنها 
نیز اهمیت کسب مشروعیت را از دید مردم و در 
عرصه بین المللی هنگام رویارویی با شورشــیان، 
یا به گفته آنها “تروریســت ها”، درک کرده اند. 
حاکمیت مقابله با ســازمان های مسلح را تحت 

عنوان مبارزه با ترور توجیه می کند.
ســازمان هــا و گــروه های مســلح مانند 
بازیگران معمولی سیاســی، نیــاز به توضیح و 
توجیه برنامه ها و اقدامات خود دارند. اینکه چرا 
اسلحه در اختیار دارند؟ چرا به مبارزه مسلحانه 
روی آورده انــد؟ چه زمانــی از اقدامات نظامی 
اســتفاده می کنند؟ و ســواالتی از این قبیل. 
پاسخ مورد قبول )برای مردم( به این سواالت از 
یک ســو و عمل به چنین پاسخ هایی از سوی 
دیگر، به کســب مشروعیت و مقبولیت سازمان 
های مسلح می انجامد. در صورتی که پاسخ قانع 
کننده )برای مردم( به این سواالت ارائه نشود یا 
در عمل آنچه که انجام می شــود با آنچه گفته 
می شود فاصله داشــته باشد، مشروعیت زدایی 
از چنین گروه و ســازمانهایی یک تهدید جدی 

محسوب می شود.
می توان استدالل کرد که مشروعیت متغیر 
کلیــدی برای توضیح موفقیت سیاســی چنین 
گروهها و سازمانهایی است، که به عنوان توانایی 
کسب قدرت سیاســی و حفظ چنین موقعیتی 
در یک دوره زمانی قابل توجه درک می شــود. 
مطمئناً مشــروعیت فی نفسه منجر به موفقیت 
نمی شــود، اما هیچ ســازمان و گروهی بدون 
کســب مشروعیت، از نظر سلطه و کسب قدرت 

موفق نخواهد بود.
بدین ترتیب حمایت جامعه اغلب به عنوان 
فاکتوری کلیدی برای بقا و موفقیت شورشــیان 
)مبارزان مســلح( مورد بحث قرار می-گیرد. در 
چنین شــرایطی “حمایت مردمــی” به عنوان 
“حمایتــی فراتــر از رضایت از نــوع بی میلی” 
re-(  تعریف می شود. این نوع رضایت بی میالنه
luctant acquiescence( اغلــب نوعی رضایت 
منفعل مردمی اســت که در نبود آلترناتیو برای 
ســازمان مسلح یا بر اســاس عالقه تاریخی به 
آن ســازمان می باشــد؛ که هم بسیار فریبنده 
است و هم شــکننده. فریبنده به این معنی که 
ســازمان مســلح گمان می کند که از حمایت 
قاطع مردمی برخوردار می باشــد، و شکننده به 
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شده و قابل درک می باشد این است که حضور 
فیزیکی این احزاب در کوردستان و میان مردم، 
به سرکوب هرچه بیشــتر و گسترده تر خواهد 
انجامید. در این راســتا باید به دو ســوال پاسخ 
داد؛ اول اینکــه ظرفیت ســرکوب حاکمیت در 
کوردســتان تا چه حد است؟! و اینکه آیا حضور 
نیروی پیشمرگه باید مانند آنچه که در گذشته 
)اوایل دهه 60( در کوردســتان شــاهد بودیم، 

باشد؟!
در مورد ســوال اول تنهــا می توان تحلیل 
کرد، حدس زد و هیچ نتیجه قابل اعتمادی نمی 
توان بدســت آورد. اما همزمان می توان شرایط 
کشور را انقالبی در نظر گرفت که در تمام نقاط 
کشور نیروهای نظامی رژیم الزم است که حضور 
داشته باشند، به همین دلیل باید دید که مساله 
کوردستان چقدر برای رژیم در اولویت قرار دارد 
که تمرکز نیروهای خود را در آنجا جمع کند. 

در رابطه با سوال دوم و نیز با درنظر گرفتن 
دغدغه عدم ســرکوب بیشــتر مردم همزمان با 
حفظ امنیــت آنها، می توان بــه مکانیزم هایی 
اندیشــید که حضوری متفاوتتــر و غیرعلنی تر 
باشــد. الزم به یادآوریســت زمانی که از ایجاد 
امنیت یا سیســتم قضایی صحبت می شود به 
معنی حضور کامل فیزیکی و علنی نیست. برای 
مثــال گریالهای فارک یا قضــات طالبان میان 
مردم نبودنــد، اما مکانیزم هایی با مردم طراحی 
کــرده بودند کــه موتور حرکت ایــن نهادهای 
شــبه حکومتی را فراهم می کرد. از سوی دیگر 
مزدوران محلــی رژیم یکــی از ابزارهای رژیم 
برای فشــار بر مردم و از بین بردن امنیت آنها 
می باشد، احزاب کورد چه مکانیزم فعالی برای 

مقابله با آنها در دست دارند؟!
احزاب کــورد و در راس همــه آنها حزب 
دمکرات کوردستان ایران یک مسئولیت تاریخی 
در قبال مردم کوردســتان برعهده دارد. نیروی 
پیشــمرگه یکی از مهمترین نهادهایی است که 
از ابتدا برای حفظ مردم و حفظ دســتاوردهای 
جنبش کوردی بنا نهاده شده است. درخواستی 

که هم اینک از ســوی مردم مطرح می شــود 
اســتفاده از این نیرو برای حفاظت از آنهاست، 
و ســوالی که در برابر احزاب قرار می گیرد این 
است که آیا اینک زمان مناسب برای استفاده از 

این نیرو نمی باشد؟!
به نظر می رســد که در ایــن رابطه تاریخ 
دوباره تکرار می شــود. پیــش از انقالب 57 و 
با آغاز مبارزه مســلحانه، تعدادی از روشنفکران 
محافظــه کار تئوری “بقا” را مطرح کردند. آنها 
معتقد بودند که مبارزه مسلحانه دارای خطراتی 
می باشد و الزم اســت که نیروی انقالبی برای 
شرایط مناسب موجودیتش را حفظ نماید. امیر 
پرویز پویان، از رهبران جنبش با انتشــار کتاب 
“مبارزه مسلحانه و رد تئوری بقا” این ایده را رد 
کــرد و آن را توجیهی برای بی عملی و انفعال 
دانست. او معتقد بود درک مبارزان از “بقا” باید 
تغییر کند. امیرپرویز پویان معتقد بود که “این 
تئــوری نهایتا برخالف تصور خود حتی به باقی 
ماندن نیروی انقالبی نیز منجر نخواهد شد. زیرا 
باقی ماندن نــه در بقاء فیزیکی، بلکه در ارتقاء 

خط مشی مبارزاتی است.”
در زمان مشابهی به سر می بریم، نیروهایی 
خواستار اندیشیدن به تدابیر عملی برای ایستادن 
در کنار مردم هســتند تا امنیتشان حفظ شود، 
و نیروهایی نیز بــا متهم کردن طرف مقابل به 
“خامی” و “بی تجربگی” خواستار واگذاری تمام 
مســئولیت برعهده مردم هستند، تا در خیابانها 
هزینه دهند و “انقالب” به پیروزی برسد! این دو 
گفتمان زمان الزم برای ارائه استدالل در اختیار 
ندارند، ســرعت تحوالت بیش از آنکه که تصور 
می شــود افزایش یافته است. حفظ مشروعیت 
و مقبولیــت احزاب کوردی در نقطه عطف خود 
قرار دارد. انتخاب هریک از این دو گفتمان می 
تواند برای جنبش کوردی در شرق کوردستان و 
امنیت مردم، خطرناک باشــد. جنبش کوردی و 
مشروعیت آن از مردم کورد می باشد، به همین 
دلیل هر نوع تصمیمی که اتخاذ می شود، مردم 

و حفظ امنیت آنها باید در اولویت باشد.

نمونه ســوم طالبان در افغانستان می باشد. 
زمانی که مردم از سیستم فاسد دولت افغانستان 
به ویژه در سیســتم قضایی این کشور رنج می 
بردند، طالبان با ایجاد یک سیســتم قضایی به 
نسبت عادلتر، مشــروعیت مردمی را در برخی 
مناطق افغانستان بدست آورد. مردم عمال برای 
حل اختالفات خود به طالبان مراجعه می کردند 
و در واقــع طالبان وظیفــه دولت مرکزی برای 

اجرای عدالت را برعهده داشت.

امنیتوسیستمقضاییمهمترینعوامل
کسبمشروعیت

با توجه به نمونه هایی که در باال ارائه شــدند، 
می توان دریافت که در برابر یک دولت فاسد یا 
سرکوبکر، ایجاد “امنیت” برای مردم و ایجاد یک 
“سیســتم قضایی” عادل و جایگزین، مهمترین 
عوامل برای کسب مشروعیت برای سازمان های 

مسلح میان مردم هستند.
به گفته هابز شــهروندان بخشــی از آزادی 
خود را در یک قرارداد اجتماعی به دولت تسلیم 
مــی کنند، زیرا اگر ایــن کار را نکنند، زندگی 
آنها پر از خشــونت و ناامنی خواهد شد. نقطه 
مقابل این مســاله نیز صادق است، یعنی زمانی 
کــه نظامیان دولتی با مصونیــت در خیابان ها 
به ســرکوب و قتل و کشــتار مردم مشغولند، 
مردم تمایل دارند کــه از نیروهای دیگر، مانند 
گروه های مســلح خــودی، درخواســت یاری 
نمایند؛ مانند آنچه که در خیابان های شهرهای 
کوردســتان فریاد می زدند. در مورد گروه های 
مسلح، آرمان های حکومت داری اغلب بخشی از 
پروژه آنها برای تحقق قرارداد اجتماعی با مردم 
خود در مناطقی اســت که دولت فاســد بوده، 

غایب است یا در حال عقب نشینی می باشد. 
به عقیــده صاحبنظران، اجــرای عدالت و 
 empirical legitimacy مشــروعیت تجربــی
رابطه مســتقیمی دارند. اگر گروه های مســلح 
دادگاه هایی را راه اندازی کنند و اگر این دادگاه 
ها نســبت بــه نهادهای رســمی دولتی از دید 

مردم به عدالت بیشــتر کمک کنند، مشروعیت 
و مقبولیت ســازمان های مسلح افزایش خواهد 
یافــت. در این صورت این نــوع دادگاه ها باید 
نتایج ملموســی برای مردم داشــته باشد، برای 
مثال ایجاد امنیت بیشــتر  مثال از طریق خنثی 
نمودن طرف هــای ایجاد ناامنــی، تولید مواد 

غذایی، تجارت و غیره. 
نهادهــای غیردولتی مشــروعیت خود را از 
توانایی شــان برای ایجاد یک ارتباط بر اساس 
“زبان دولتــی” می گیرند. تز مانکور اولســون 
نشــان می دهد که تنها با جایگزینی دولت در 
رابطه با وظایف کلیدی خدمات عمومی اســت 
که یک جنبش می تواند مشــروعیت سیاســی 
به دســت آورد. اینکه گروه های مســلح تا چه 
حد می توانند ابزارها دولت را به کار گیرند و از 
شکل های رویه ای و نمادین مشروعیت آن تقلید 
کنند، موفقیت آن ها را در جانشــینی دولت در 

تصور عمومی تعیین می کند. 

شــعارهایاعتراضاتکوردستانواحزاب
کوردی

با توجه به شــعارهای مردم کوردستان مبنی بر 
درخواست یاری از پیشــمرگه های کورد، و بر 
اساس آنچه که در باال گفته شد؛ و نیز با توجه 
به موارد تاریخی سازمان ها و گروه های مختلف 
در مناطــق مختلف جهان؛ می توان به آســانی 
دریافت که مردم کوردستان در شعارهایشان دو 
خواســته اصلی “ایجاد امنیت” مبتنی بر “یک 
سیســتم قضایی عادل و جایگزین” را فریاد می 

زنند.
اینکه در شــهرها سرکوب می شوند، ربوده 
شده یا بازداشت می شــوند، بر اساس اتهامات 
واهی به حبس های بلند مدت محکوم می شوند، 
در خیابانهــا و در مرزها به قتل می رســند، از 
سوی مزدوران محلی رژیم تحت فشار قرار می 
گیرند و غیره، همگی نشــان از احســاس عدم 

امنیت مردم کوردستان است.
فاکتوری که از سوی احزاب کوردی مطرح 

۱۱۷گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە  ژمارە 64  ساڵی بیست و چوارەم  هاوینی 2722 گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە  ژمارە 64  ساڵی بیست و چوارەم  هاوینی 2722 ۱۱6




