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 چكيده  
رنگ شدن مرزهاي ملي و تأثيرپذيري  امروزه، يكي از ويژگيهاي بارز نظام جهاني، كم 

وه فراوان امنيت داخلي كشور از تحوالت و رخدادهاي فراسوي مرزها است. جل
توان در بروز ناآراميهاي مناطق كردنشين كشورمان در اواخر  مشخص اين امر را مي

مرزي يعني دستگيري و ربودن  تأثير عاملي برون مشاهده كرد كه تحت1377سال  
عبداهللا اوجاالن، رهبر كردهاي تركيه، رخ داد. نوشتار حاضر درصدد پاسخگويي به اين 

در مناطق  مورد خاص، امنيت داخلي كشورمانسؤال است كه چرا و چگونه در اين 
 -كه ارتباطي هم با ايران نداشت  -اي در خارج از مرزها  كردنشين بر اثر بروز حادثه

المللي به  اي و بين دستخوش ناآرامي شد. در اين مقاله برخي عوامل داخلي، منطقه
 .اند اجمال بررسي گرديده



 
 مقدمه

دستگيري و ربودن عبداهللا اوجاالن، رهبر كردهاي  خبر1377در بيست و هفتم بهمن    
هاي گروهي جهان گشت و  طلب تركيه، و انتقال او به تركيه، سرعنوان رسانه جدايي

بازتاب وسيعي در محافل سياسي و خبري دنيا پديد آورد. اما، در كشور ما بازتاب اين 
منجر 1377فند  رويداد، شكل ديگري داشت و ظرف روزهاي پاياني بهمن و اوايل اس

به بروز ناآراميهايي در برخي شهرهاي كردنشين استانهاي كردستان و آذربايجان غربي 
اي و  شد. نوشتار حاضر ضمن بررسي روند ناآراميها، برخي عوامل داخلي، منطقه

 آورد. المللي تأثيرگذار در بروز آن را به تجزيه و تحليل درمي بين
 
 .ركيه و معرفي پ.ك.كمروري بر وضعيت كردهاي ت -الف  

يكي از مهمترين گروههايي كه مبارزه با دولت تركيه را حول محور ماركسيست و   
 (P.K. K) "حزب كارگران كردستان"گرايي كردي سازمان داده و رهبري كرده  قوم

خوانند كه مخفف (پارتيا كريكارين  بوده است. اين حزب را به اختصار (پ.ك.ك) مي
اين حزب پسوند تركيه ندارد و اگر گاهي آن را به نام كارگران  كوردستان) است. نام

خوانند از روي مسامحه است؛ زيرا اين حزب اصوال مرزهاي كنوني  كردستان تركيه مي
شناسد و كردستان را كشوري مستقل و تركيه را اشغالگر  تركيه را به رسميت نمي

نويسند، اين از  ميP.K.K" "داند. گاهي نام اين حزب را به حروف التين  مي
شود و كردهاي اين كشور نيز به  خط التين استفاده مي روست كه در تركيه از رسم آن

 گيرند. خط بهره مي تبعيت از تركها در نوشتن زبان كردي، از اين رسم



پ.ك.ك در ميان احزاب كرد منطقه، شايد تنها حزبي است كه شعار استقالل   
ل كرد را رسما در چارچوب تشكيالت خود وارد كردستان و تشكيل يك كشور مستق

ديگر گروههاي كرد نيز گرچه تمايل به ايجاد كشوري  )1(كرده و به آن معتقد است. 
كنند.  مستقل دارند اما به داليل مختلف، مانند پ.ك.ك رسما چنين ادعايي نمي

چندسال پيش زماني كه ارتش تركيه چريكهاي (پ.ك.ك) را تا آن سوي مرز عراق 
تعقيب كرده بود، به علت ورود به خاك عراق، اعتراض مسعود بارزاني رهبر دموكرات 
كردستان عراق (پارتي) را برانگيخت؛ در اين حال، سران پ.ك.ك در پاسخ گفته 

بينيم اين جا (شمال عراق) جنوب كردستان است و آن جا (تركيه)  بودند: ما مرزي نمي
 شمال كردستان.

گيري از تبليغات  با علم كردن پرچم استقالل كردستان، بهره پ.ك.ك. توانسته است  
 Mad("ماد"اي تلويزيوني به نام  اندازي شبكه ماهواره هاي راديويي و راه و شبكه

T.V ()2(  و شعارهاي داغ و انقالبي ماركسيستي، نظر بسياري از جوانان و نوجوانان
اي كه  ود جلب كند، به گونهكرد را در كشورهاي تركيه، عراق، ايران و سوريه به خ

پ.ك.ك حدود   )3(رشك و ناخشنودي برخي گروههاي كرد را برانگيخته است. 
آزادسازي مناطق اشغالي كردستان و "سال است كه دست به سالح برده و با هدف 15

جنگد. دولت تركيه نيز ساالنه با  با دولت تركيه مي "تشكيل يك كشور مستقل كرد
ا دالر بابت اين درگيري نظامي، فشار زيادي را بر اقتصاد خود هزينه كردن ميليارده

سازد. تركها تمايل بسيار دارند كه پ.ك.ك با به زمين گذاردن سالح،  وارد مي
اند و  گيري كرده اي سياسي را در پيش گيرد، آنان از سالها پيش، اين هدف را پي مبارزه

اك عراق به جنگ و گريز براي رسيدن به آن از يك سو با پ.ك.ك و تا درون خ
پرداختند و از ديگر سو سعي داشتند با واسطه قرار دادن كردهاي عراق (طالباني و  مي

بارزاني) اوجاالن را وادار به زمين گذاشتن اسلحه نمايند. در نهايت پس از سالها تالش 
المللي برآنند تا، اوال پ.ك.ك را گروهي  اي و بين گيري همه جانبه منطقه و پي

وريستي نزد افكار عمومي جهانيان معرفي كنند، در ثاني به تدريج كردهاي تركيه را تر
نقطه عطف تكوين روند فوق دستگيري رهبر  )4(از فاز نظامي به فاز سياسي بكشانند. 

 بود.1377و بنيانگذار پ.ك.ك يعني عبداهللا اوجاالن دراواخربهمن



 
 بروز ناآراميها در داخل ايران -ب  

اي در مناطق كردنشين ايران  و انتقال اوجاالن به تركيه، بازتاب نسبتا گستردهبازداشت   
 برجاي نهاد.



پخش اخبار مربوط به اين واقعه و واكنش شديد طرفداران و هواداران پ.ك.ك در 
آميز پليس كشورهاي اروپايي دربرابر آنان  و متقابال واكنش خشونت 1 "آپو"حمايت از 

يافته پ.ك.ك در برخي شهرهاي كردستان و آذربايجان  ماناز يك سو و فعاليت ساز
غربي از سوي ديگر، موجب تحريك احساسات و افكار عمومي مردم اين مناطق در 
حمايت از اوجاالن شد. در برخي شهرهاي كردنشين به داليلي كه شرح آن خواهد 

وش و اي شد كه اين ابراز همدردي و همدلي خام آمد، رفته رفته اوضاع به گونه
انفرادي ساكن، به حركتي جمعي و احساسي و در مراحل بعدي به اغتشاشي اجتماعي 

 سياسي و در نهايت به يك بحران امنيتي بدل گرديد. -
با انتشار اخبار مربوط به اين واقعه، در اغلب شهرهاي 1377بهمن تا اول اسفند  28از  

سي بيشتري به اين اخبار وجود كردنشين آذربايجان غربي و كردستان كه كانالها و دستر
داشت، ابراز احساسات به حمايت از اوجاالن در قالب تجمعات پراكنده و بدون 
سازماندهي شكل گرفت. با توجه به اين كه دولت جمهوري اسالمي ايران نيز اين 

ربايي را محكوم ساخته بود، در اين شهرها درخواستهاي متعدد عناصر سياسي و  آدم
برانجام دادن راهپيمايي و اعالم محكوميت بازداشت رهبر پ.ك.ك  روشنفكري مبني

رسيد كه ظرف روزهاي آخر بهمن و اول اسفند، اغلب  به فرمانداريها و استانداريها مي
اي خاص و حداكثر با سردادن برخي شعارهاي  تجمعات بدون ايجاد بحران و حادثه

 انحرافي و افراطي، برگذار گرديد.
عات از شكل محدود خارج شد و از بين خواص به ميان عوام راه تدريجا اين تجم  

يافت. راهپيماييهايي به صورت غيرقانوني و بدون مجوز برگذار گرديد كه در مواردي 
رفت. در شهرهاي  شعارهاي داده شده از صرف محكوميت بازداشت اوجاالن فراتر مي

اندره و كامياران چنين اتفاقاتي رخ اروميه، مهاباد، بوكان، سقز، بانه، مريوان، سنندج، ديو
انگيخت، نه اصل  افزود و عواطف را بيشتر برمي داد. آن چه بر شدت احساسات مي

پخش  اخبار مربوط به بازداشت اوجاالن، بلكه انعكاس واكنش شديد هواداران او و
هاي تركيه در  هايي مانند خودسوزي اعضاي پ.ك.ك مقابل سفارتخانه صحنه

 ايي و زد و خورد و مصدوميت آنان به دست نيروهاي پليس بود.كشورهاي اروپ



كنندگان نيز  با گسترش تعداد تجمعات قانوني و غيرقانوني، تركيب جمعيتي شركت  
تغيير يافت و عمدتا جوانان پرشور كه بعضا شناخت درستي هم از اصل ماجرا 

 جستند. نداشتند، در راهپيماييها شركت مي

 
 
 
 
  
 در گويش كردي باديني به معناي عمو است. نلقب اوجاال -1



اين تجمعات ابتدا در شهرهاي اروميه و مهاباد انجام شد و سپس در بعضي از شهرهاي 
ديگر دو استان كردستان و آذربايجان غربي نيز مواردي رخ داد. تقارن اين واقعه با ايام 

برخي نامزدها و برداري غيرمسؤوالنه  بهره تبليغات انتخابات شوراها نيز موجب
جناحهاي سياسي از اين مسأله براي جلب نظر عامه مردم و كسب آراي آنها داشت، كه 

 )5(در نهايت به تشديد احساس موافقان انجاميد. 
ابتدا تجمع كردهاي مقيم اروميه در مقابل كنسولگري تركيه به تدريج از حالت عادي 

توجهي آنان به  لگري و بياي به داخل كنسو خارج شد و با حمله ناگهاني عده
آميزي رخ داد. برخي جوانان  اخطارهاي پياپي نيروي انتظامي، درگيريهاي خشونت

قصد گسترش ناآرامي و حمله به ساير مراكز را داشتند كه با اقدام بازدارنده نيروهاي 
به دنبال درگيري اروميه و پخش اخبار متناقضي در مورد آن،  )6(انتظامي مواجه شدند. 

ير شهرهاي كردنشين نيز حالتي مشابه به خود گرفت. شعارهاي معدودي از سا
كنندگان در حمايت از اوجاالن و حمله به تركيه و اسراييل، به شعارهاي افراطي  شركت
گرايانه تبديل شد. اما در كل حمالت متوجه اركان نظام نبود. در شهر سنندج نيز  و قوم

در دانشگاه كردستان و بدون اخذ مجوز برپا  77/  11/  29ابتدا راهپيمايي كوچكي در 
 گرديد كه البته در آن، مسأله خاصي روي نداد.

اما شايعاتي در همان روز و روز بعد مبني بر انجام گرفتن راهپيمايي بزرگي در روز   
در سطح شهر منتشر شد. با توجه به مراجعه نكردن هيچ فرد يا  78/  12/  3دوشنبه 

است مجوز راهپيمايي از مراكز قانوني، استانداري به نمايندگي از گروهي جهت درخو
شوراي تأمين استان برگذاري هرگونه مراسمي در اين روز غيرقانوني و ممنوع اعالم 

اي از صبح سوم اسفندماه در نقاط مختلف شهر  با اين همه، تجمعات پراكنده )7(كرد. 
سرانجام به بروز درگيري با  خورد. كه با گذشت زمان بيشتر شده و به چشم مي

نيروهاي انتظامي منجر گرديد. اين راهپيمايي غيرقانوني البته صدماتي رابراي اموال 
 )8(نمود.  عمومي به دنبال داشت كه نسبت به موارد قبلي چشمگيرتر مي

 
 علل بروز ناآراميها -ج  



رهاي ديگر غير از اين دو ناآرامي، در شهرهاي اروميه و سنندج و در برخي شه  
كردستان و آذربايجان غربي نيز درگيريهاي مختصري حين تجمعات بدون مجوز رخ 

ها و علل پيدايش  داد كه بدون داشتن تلفات جاني به پايان رسيد. زمينه
 ناآراميهاعبارتنداز: اين



 المللي عامل بين -1
ت؛ زماني دهه پاياني قرن بيستم، دهه طرح مجدد مسأله قوميتها در سطح جهاني اس  

المللي يافت. شگفت اين كه به لحاظ طرح  كه گفتمان خودمختاري اقليتها، بعدي بين
مسأله قوميتها، آغاز و پايان قرن بيستم يكساني و مشابهتي كامل دارند و در هر دو 
برهه، مسأله قوميتها كانون مهم بحران و ستيز در نقاط مختلفي از ممالك پيشرفته تا 

است. البته سراسر قرن بيستم، امكان بروز بحران را داشت؛ اما در  نيافته بوده توسعه
ميانه اين قرن، تنها پديده جنگ سرد ميان دو بلوك شرق و غرب بود كه توانست امري 

هاي قومي سازد و مالحظه شد كه بالفاصله پس از پايان  تر را جايگزين ستيزه فوري
هرجا از اروپا گرفته تا آسيا و  آفرين خود را در جنگ سرد، ستيزقومي نقش بحران

 )9(آفريقا بار ديگر آشكار ساخت. 
با فروپاشي ممالك كثيرالقوم يا كثيرالملةاي چون شوروي (سابق)، يوگسالوي و   

چكسلواكي، واحدهاي ملي جديد بر مبناي تقسيمات و مرزبنديهاي قومي پديد آمدند. 
معي به سرعت جهان را تحوالت در سايه گسترش وسايل ارتباط ج بازتاب اين

درنورديد و امري نبود كه نزد اقليتهاي قومي خاورميانه و به ويژه كردهاي تركيه و 
 زباني بودند، معقول بماند. -عراق كه دچار تبعيضهاي مضاعف قومي 

المللي، فضاي ذهني و رواني كردهاي عراق و تركيه را براي  اين شرايط مساعد بين
جنبش خودمختاري كردي همچنين  )10(ساخت.  استيفاي حقوق خود مهيا مي

پشتيباني افكار عمومي و به تبع آن حمايت برخي دولتها، مراكز حقوق بشر دولتي و 
هاي گروهي و سازمانهاي غيردولتي را در سطحي وسيع به  المللي، رسانه غيردولتي بين

اي  مسأله كوتاه، مسأله كردها در خاورميانه به رو ظرف مدتي همراه داشت؛ از اين
اي بدل گرديد. وقوع حمله عراق به كويت و تهاجم بعدي قواي متحدين به  فرامنطقه

تر تلقي شدن موضوع، تأثير به سزايي داشت. در  رهبري آمريكا به عراق نيز در مهم
كشي كردها و بمباران وسيع شهرها و روستاهاي كردنشين عراق به دست  گذشته نسل

اوج آن در واقعه بمباران شيميايي حلبچه در اسفند  –دولت مركزي اين كشور كه 
از ديد غربيان به دليل همراهي عراق با سياستهاي ضدايراني بلوك  -رخ داد  1366

آميز دولت غربگراي تركيه در نفي  ماند. سياستهاي تبعيض غرب عمدا يا سهوا پنهان مي



استراتژيك تركيه هويت و موجوديت كردها نيز به خاطر مالحظات امنيتي و جايگاه 
براي غرب و در تقويت جناح جنوبي ناتو جهت مهار شوروي با غمض عين آنان 

 )11(شد.  مواجه مي



،تركيه جايگاه سابق خود را به دليل فروپاشي شوروي از دست داد 90اما در آغاز دهه 
همزمان و توأمان  1 "آيين مهاردوگانه"بايست در چهارچوب  و عراق و ايران مي

ترتيب  هر سه كشور نيز مسأله كردها بود. بدين 2شدند. چشم اسفندريار  ميتضعيف 
غرب با حمايت از طرح تجزيه عراق و تشكيل دولت خود خوانده كردي و حمايت 

توانست هم اهرم فشاري بر تركيه و  غيرمستقيم مادي و معنوي از گروههاي كرد مي
 عراق باشد هم زنگ خطر و تهديد براي ايران.

گرايي قومي ميان كردهاي تركيه و عراق باال  نين شرايطي تب احساسات مليدر چ  
پارلمان كردي در اروپا تشكيل شد. گروههاي كردي مانند 1995گرفت. در سال  

پ.ك.ك، اتحاديه ميهني كردستان عراق، پارتي دموكرات كردستان عراق و ساير 
ريكايي داشتند. چندين گروهها دفاتر فعالي در اغلب كشورهاي مهم اروپايي و آم

گرديد مناطق  اندازي شد. همچنين تالش مي مؤسسه تحقيقي كردي در اروپا راه
كردنشين ايران نيز به اين عرصه كشيده شوند. آمريكا و اسراييل جنجال تبليغي 

اي به ويژه پس از ترور تني چند از رهبران گروههاي كرد مخالف ايراني در  سابقه بي
بر ضد ايران صورت دادند. اين مسأله عالوه بر اين كه 1997 به سال  "ميكونوس"

سياست كلي تحت فشار قرار دادن و انزواي ايران و قطع يا كاهش روابط اين كشور 
تواند بهانه و تبليغي براي تحريك كردهاي ايراني بر ضد  كرد، مي با اروپا را دنبال مي

 دولت مركزي نيز تلقي گردد.
گاه در ايران قرين توفيق نبوده است؛ زيرا كردها در هرجا كه  البته اين سياست هيچ  

باشند ايراني تبارند و پيوستگي نژادي و قومي تنگاتنگي با ايران دارند. زبان كردي نيز 
همين رابطه را با زبان و ادب فارسي دارد، بعالوه وضعيت نامناسب رفاهي و حقوق 

ه، به هيچ وجه با وضعيت كردهاي اجتماعي و سياسي كردهاي تركيه و عراق و سوري
توان نارساييها و كاستيها را در اين زمينه كتمان  ايراني قابل مقايسه نيست، هرچند نمي

حتي در شرايط ضعف  -گاه  طلبي هيچ گرايي و تجزيه كرد. به همين خاطر جنبش قوم
از در ميان عامه كردهاي ايراني جايگاهي نداشته و عمدتا به طيفي  -دولت مركزي 

طلب افراطي فاقد پايگاه اجتماعي وسيع و  روشنفكران و گروههاي كوچك تجزيه
 نيرومند، محدود مانده است.



 
 
 
 
 
 
  

1T11T. Dual containment 

 پاشنه آشيل (ويراستار) -2



به هرحال در چنين شرايطي كه مسأله كردها عموما مورد توجه بود، رويدادي ويژه 
ي تركيه موجب توجه و حساسيت بيش از پيش يعني ربودن و دستگيري رهبر كردها

در صدر 1377اي كه ظرف روزهاي پاياني بهمن   نسبت به اين موضوع شد؛ به گونه
المللي و راديو و  اي بين هاي ماهواره مهمترين اخبار تلكس خبرگزاريها، شبكه

كاس اي و ملي قرار گرفت. ابراز انزجار و تأثر افكار عمومي و انع تلويزيونهاي منطقه
اي همراه بود، خواهي نخواهي در ايران، به ويژه  هاي ويژه وسيع آن، كه با جلوه

شهرهاي كردنشين كشور نيز تأثيرات احساسي و هيجاني خود را برجاي نهاد و 
 ساز بروز ناآراميها گرديد. زمينه

 
 اي عامل منطقه -2
اي قلمداد كرد. بعد از  كردي در منطقه را بايد عامل مؤثر منطقه تقويت جنبش پان  

شكست عراق از قواي متحدين به رهبري آمريكا در جنگ نفت و اعالم مناطق شمال 
، رهبران گروههاي كرد 1991درجه )به منزله منطقه امن، در سال  38عراق (باالي مدار 

ودخوانده كردي را با حمايت غرب اعالم عراقي تشكيل حكومت حريم يا دولت خ
كردند. منطقه حكومت حريم، استانهاي كردنشين شمال عراق يعني دهوك، سليمانيه و 

رغم فرازونشيبها و اختالفات داخلي، با پشتوانه  گيرد. اين حكومت علي اربيل را دربرمي
ه لحاظ دهد. هر چند دولت خودخوانده كردي ب غرب همچنان به حيات خود ادامه مي

اما در بعد  )12(بخشي براي كردها نداشته است؛  سياسي عملكرد مثبت و رضايت
گرايانه، تأثيرات خود را بر جاي  فرهنگي و از لحاظ ترويج و انتشار گرايشهاي قوم

گرايانه و ارسال  توان از انتشار كتابهاي قوم كردي مي نهاده است. از جمله فعاليتهاي پان
 –دار  هاي جهت هاي راديو و تلويزيوني با برنامه فعال كردن شبكه آنها به داخل ايران،

 فرهنگي – سياسي ارتباطات افزايش و – است دريافت قابل ايران از بخشهايي در كه
 گروههاي همكاري و روابط گسترش به بايد همچنين. برد نام را مرز سوي دو كردهاي

 .كرد اشاره عراق و تركيه ايران، طلب تجزيه كرد
هر چند در مواردي ميان اين گروهها اختالفات جدي وجود دارد، اما پيدايش دولت   

كردي و ضعف حاكميت عراق در اين منطقه، باعث سهولت و آزادي عمل همه اين 



اي كه اغلب اين گروهها، مركزيت ستادي، مقرهاي عملياتي  گونه گروهها شده است. به
اند.  ي خود را در شمال عراق مستقر كردهو ايستگاههاي راديويي و مراكز انتشارات

گرايان افراطي كرد همه كشورها  تشكيل دولت حريم در ابتدا اين ايده را در ذهن قوم
به وجود آورد كه زمينه پيدايش يك دولت مستقل كرد، فراهم آمده و اين خود مقدمه 

 تشكيل كردستان بزرگ خواهد بود.



راقي و ايجاد اختالفات و درگيريهاي خونين اگر چه عملكرد ناموفق رهبران كرد ع  
ميان احزاب پارتي و اتحاديه ميهني و حركت اسالمي، بسياري از كردها را نوميد و 

گرايانه در مناطقي از جمله ايران  اما به هر حال موجي از گرايش قوم )13(دلزده كرد؛ 
يل كردستان بزرگ را دامن زده است. به ويژه گروه پ.ك.ك كه از همان ابتدا ايده تشك

را در مرامنامه خود گنجانده و از توان سازماندهي و فكري بااليي در جهت القاي اين 
تفكر برخوردار بود، از ضعف حاكميت عراق بر اين مناطق بهره زيادي برد. در طول 

بر استفاده عملياتي و  اين سالها، دولت حريم جوالنگاه نيروهاي پ.ك.ك بود كه عالوه
د ارتش تركيه، به تبليغ ديدگاههاي افراطي خود و نشر و بسط آن در ميان نظامي بر ض

زدند. انجام گرفتن اين مهم با توجه به تعداد  كردهاي عراقي و حتي ايراني دست مي
جايي جمعيتي ناشي از مهاجرتها و ورود  ها، افزايش ارتباطات و جابه فزاينده رسانه

 بيني بود. سهولت قابل درك و پيشآوارگان و پناهجويان كرد به ايران به 
 
 عوامل داخلي -3
 هاي داخلي هاي تبليغي نامناسب رسانه شيوه -1-3
چنان كه گفته شد، دستگيري و انتقال اوجاالن به تركيه در كشورمان، به ويژه در   

مناطق كردنشين بازتابي گسترده داشت. ارتباط گسترده سياسي، فرهنگي و اقتصادي 
دهاي ديگر كشورها و سهولت دريافت امواج راديويي تلويزيوني و اين مناطق با كر

اي در اين مناطق، موجب آگاهي سريع از اين رويداد شد. اما مهمترين منبع  ماهواره
هاي گروهي داخلي بود. اخبار مربوط به  خبري آنها همانند ديگر هموطنان، رسانه

وميت او و كردها و بر حق گرديد كه حكايت از مظل اي منعكس مي اوجاالن به گونه
بودن آرمان و شيوه مبارزاتي رهبري داشت كه سالهاي سال مبارزه كرده و در پايان، 

المللي شده است. اوجاالن را آمريكا و اسراييل و همدستان و  اي بين گرفتار توطئه
شدند. بنابراين فرصت  متحدان آنها ربوده بودند كه دشمنان ملت ما نيز محسوب مي

تشخيص داده شد تا با حربه تبليغي غرب بر ضد نظام يعني تروريسم دولتي به مناسب 
هاي مردم  بر بعد خارجي به لحاظ داخلي نيز احساسات توده مصاف آنان رفته و عالوه



اي آنها را برانگيخته و  به ويژه هموطنان كرد در برابر اسراييل و آمريكا و متحدان منطقه
 ير كشورها را نيز به عهده گرفت.هدايت افكار عمومي كردهاي سا



سابقه به پوشش خبري اين  هاي گروهي كشورمان به شكلي بي با اين برداشت، رسانه
رويداد پرداختند. اخبار مربوط به دستگيري اوجاالن و پيامدهاي آن از جمله اعتراض 

در كشورهاي مختلف و حمله پليس به آنان در صدر  "آپو"آميز هواداران  خشونت
ها،  ها قرار داشت. اما منبع خبري همه اين رسانه ر راديو و تلويزيون و اكثر روزنامهاخبا

هاي خبرپراكني غربي بود و كمتر، خبر توليدي و مستقلي در جرايد و راديو و  شبكه
رساني كشور، گرفتار موج  ترتيب عرصه اطالع تلويزيون به مخاطبان ارايه گرديد. بدين

سان فضاسازي مدنظر ديگران در داخل پديد  بي شد و بديناي غر خبري غولهاي رسانه
 آمد.
انگيزي مانند  هاي احساسي و رقت ، پخش مكرر صحنه77ظرف روزهاي آخر بهمن   

خودسوزي هواداران پ.ك.ك به حمايت از سركرده خود، راهپيمايي حمله به 
وجاالن با نمايندگيهاي سياسي تركيه و اسراييل در كشورهاي مختلف و نيز انتقال ا

چشمهاي بسته به تركيه، نخست موجب مطرح و شناسانده شدن هر چه بيشتر 
پ.ك.ك و رهبر آن داخل گشت، دو ديگر اين گروه را مظلوميتي مضاعف بخشيد و 

ها  خود به كساني كه نسبت به او همدردي داشتند و با ديدن اين صحنه سه ديگر خودبه
به همين شكل به خيابانها بريزند و آشوب به شدت برافروخته شده بودند آموخت تا 

كنندگان و دستگيرشدگان در تظاهرات و اغتشاشهاي خياباني  به پا كنند. شركت
شهرهاي اروميه، سنندج و ديواندره، اغلب نوجوانان و جواناني بودند كه تا قبل از اين 

دن آن چه رويداد عمدتا حتي نام اوجاالن و پ.ك.ك را نشنيده بودند و با ديدن و شني
از تلويزيون و راديو و مطبوعات پخش شد، دچار هيجان شده و اغتشاش آفريدند. 

)14( 
اي اخبار  هاي ملي كه ظرف سه روز آخر بهمن به طور گسترده در همين حال رسانه  

خارجي مربوط به بازداشت اوجاالن را پخش كرده بود، با مالحظه عاليم اوليه اعتراض 
آميز در داخل به يكباره حجم اين پوشش خبري را  اي خشونتو احتمال ايجاد حركته

كاهش داد و در انعكاس راهپيماييهاي مردم شهرهاي كردنشين در حمايت رهبر 
توانست  پ.ك.ك نيز از خود كاستي نشان داد كه اين امر نيز خود در تحريك مردم نمي

دا، اعالم همبستگي و رساني از همان ابت تأثير باشد. در حالي كه بايست جهت اطالع بي



همراهي با مردم كرد و نه پ.ك.ك و اوجاالن باشد. ضمن اين كه هشدارهاي الزم به 
بود ولي  طلب ضروري مي بر جلوگيري از سوءاستفاده عناصر فرصت وطنان كرد مبني هم

تواند عاملي در دست  توجهي شد كه ]مسأله اوجاالن[ مي به اين نكته هم بي
 .اغتشاشگران تلقي شود



ها بيشتر به انعكاس خبري اين رويداد، آن هم اخبار  نكته جالب اين كه اغلب رسانه  
هاي خبرپراكني بيگانه پرداختند و كمتر به تحليل و تفسير  هدايت شده توليدي شبكه

اي كه كمتر كسي از اصل واقعه و سوابق آن مطلع و  موضوع عنايت داشتند؛ به گونه
گرا  بخش و مردم پ.ك.ك، در حد يك جنبش رهايي سان گروه آگاه گرديد. بدين

كرد در اذهان  اي استالينيستي گروه خود را هدايت مي معرفي شد و اوجاالن كه با شيوه
به طور كلي عملكرد اغلب  )15(عمومي، رهبري مردمي و آزاديخواه معرفي شد. 

ل حساسي را در رساني كشور چنين مساي ها در اين واقعه نشان داد كه نظام اطالع رسانه
نگرند و نگاهي مجرد و صرفا از  پذيريها و تهديدات امنيتي كشور نمي متن مرتبط آسيب

گرايانه برخي  نگر و جناح زاويه خبررساني به آنها دارد. به اين مورد بايد، ديد بخشي
رساني صحيح و در  جرايد را نيز اضافه كرد كه در موضع انتقاد از دولت به جاي اطالع

گويي و انتقاد از مديريت بحران و  رفتن جهات مرتبط با امنيت ملي، با اغراقنظر گ
 )16(كننده با بحران، به دامنه آن افزودند.  سازمانهاي مقابله

 
 تشديد فعاليت مخفي پ.ك.ك -2-3
بر تالش براي ايجاد كردستان بزرگ اشاره شد.  پيشتر به ادعاي رسمي پ.ك.ك مبني  

ل كردستان بزرگ را نه به منزله آرمان و شعار بلكه همواره حزب كارگران كرد، تشكي
در حكم راهبردي براي گسترش، نفوذ و تقويت نيروي خود پي گرفته است. اصوال 

اي سياسي، حتي اگر توان تحقق اين شعار در درازمدت را هم نداشت،  اين گروه حرفه
و خارج تركيه فراهم توانست از مزايايي كه اعالم چنين شعاري برايش در داخل  نمي
نظر كند؛ زيرا با توجه به شدت عمل دولت مركزي تركيه، آنان ناچار از  آورد، صرف مي

جستجوي پايگاهي مطمئن در مرز و خاك كشورهاي همسايه بودند. در حالي كه 
رغم همكاري ضمني تركها  سياست كشوري مانند ايران، عدم همكاري با اين گروه علي

اسالمي بود. بنابراين، پ.ك.ك با چنين شعاري كه با مخالفان جمهوري 
روشنفكران و نخبگان و نيز براي عوام مردم كرد چه در عراق، ايران و تركيه  براي

توانست در مرزهاي مجاور تركيه مأمني داشته باشد و هم از اين  جاذبه داشت، هم مي
امتياز بهره گيرد؛  حربه در حكم ابزار فشار بر ضد دولتهاي همسايه تركيه براي گرفتن



ضمن اين كه با اين شعار، گروههاي كرد ايراني و عراقي نيز تحت شعاع پ.ك.ك قرار 
به تدريج و به صورت 1370ترتيب اين حزب از اوايل دهه   گرفتند.بدين مي

يافته فعاليتهاي سياسي و تبليغي خود را در برخي از مناطق كردنشين ايران به  سازمان
 آذربايجان غربي آغاز كرد. ويژه شهرهاي جنوبي



ور، به شكل قانوني و  كادرها و عناصر حزبي در پوشش آواره و پناهنده، تاجر و پيله
شدند و ضمن معرفي اين گروه، به تبليغ مرام و ايدئولوژي  غيرقانوني وارد كشور مي

توانست موجب جلب و جذب  پرداختند، طبعا اين امر مي حزبي خود و جذب نيرو مي
 ي از جوانان به سمت گروه يادشده و يا تأثيرگذاري فكري بر آنان شود.تعداد

نشريات، كتب، جزوات تبليغي حزب كارگران و نيز تبليغات راديويي و حتي   
 .تأثير نبود اي ماد) نيز در اين روند بي اي (از طريق شبكه ماهواره ماهواره

خود را گسترش داد. اينان ضمن  اما در اين اواخر، پ.ك.ك پا فراتر نهاد و فعاليتهاي  
هايي مخفي را در شهرهاي مختلف، پي ريخته و با  جذب عناصري در داخل، هسته

يافته با آنها و دادن امكانات مورد نياز، به ايدئولوژي  ايجاد ارتباط منظم و سازمان
د. كردي در اين مناطق به ويژه در قالب فعاليتهاي فرهنگي، دامن زدن گرايانه و پان قوم

هاي مخفي و عناصر مرتبط و يا تحت تأثير القائات پ.ك.ك، نقش مهمي  همين هسته
در تحريك احساسات و هدايت هيجان عمومي خصوصا در شهرهاي اروميه و سنندج 
داشتند. متأسفانه اين نكته هم نزد اغلب ناظران جدي تلقي نشده بود تا اين كه در 

.ك.ك و حتي كادرهاي سازماني اين گروه جريان آشوبها برخي از عناصر مرتبط با پ
كه مدتي در داخل به صورت غيرقانوني تردد و اقامت داشتند شناسايي و دستگير 

گرايانه در اين مناطق  سان نقش پ.ك.ك در دامن زدن به احساسات قوم شدند و بدين
 )17(محرز گرديد. 

 
 گيري نتيجه

شناسي،  هاتي متعدد، از جمله علتدر مناطق كردنشين، از ج1377ناآراميهاي اسفند    
نظر از روند و  شناسي قابل بررسي است. مقاله حاضر صرف روندشناسي و فرجام

لحاظ در اين اغتشاشات،  پيامدهاي بحران، برخي علل وقوع آن را مدنظر داشت. بدين
شد، فقط موضوع بحران متفاوت بود.  تفاوت ماهوي با ساير بحرانهاي شهري ديده نمي

جا نيز حركتي احساسي و موج هيجاني، هسته اوليه بود كه به تدريج رنگ و  در اين



بوي سياسي به خود گرفت و تدريجا يك حركت غيرسياسي به تظاهرات سياسي و در 
 وهله آخر به اغتشاش و بحران بدل گرديد.



توان ويژگيهاي خاص اين مناطق مانند ارتباط با خارج، وجود سوابق و  البته نمي  
طلبانه،  هاي گرايشهاي قومي واگرايانه در ميان روشنفكران، پيشينه حركتهاي تجزيه اليه

حضور انبوه عناصر تسليمي گروهكي، زندانيان آزاد شده و غيره را منكر شد. با اين 
حال اين آشوبها نيز همانند ساير موارد مشابه در ابتدا حركتي كوچك و كور بود كه 

سر آن وجود نداشت، اما به تدريج  و هدايت شده، پشتيافته  انگيزه مخالفت سازمان
 چنين بستري تا حدودي فراهم آمد و در جهت ايجاد اغتشاش سوق يافت.

درباره تأثيرگذاري عوامل خارجي بايد گفت كه هر چند عناصر مرتبط با پ.ك.ك   
و بدين لحاظ بايد با حساسيت  -در جهت گستراندن ابعاد بحران تحركاتي داشتند 

اما نقش اين  -پذيري هر چه بيشتر نظام شد  اوان مانع از ادامه اين روند و آسيبفر
 هاي داخلي را نيز در كنار آن لحاظ كرد. كننده نبوده و بايد مؤلفه عامل به تنهايي تعيين

اي برون مرزي  نكته اصلي در تحليل حوادث مذكور اين است كه چرا به خاطر مسأله  
ه دست نيروهاي تركيه كه به هيچ وجه ارتباطي با ايران يعني دستگيري اوجاالن ب

اي محدود  و لو اندك و در گستره -بار  نداشت، در داخل كشور ما نيز حوادثي خشونت
ايجاد شود. اين در حالي است كه رويدادهاي مربوط به گروههاي كرد ايراني  -

الهاي گذشته، مخالف جمهوري اسالمي و حتي ترور برخي رهبران آن در اروپا طي س
 موجب واكنش و حساسيت كردهاي ايراني نشده است.

به شرحي كه آمد  -اي  الملل و منطقه در پاسخ گفت گذشته از نقش مهم عوامل بين  
 :نقش دو عامل زير نيز مهم بوده است -
) تحوالت ساختاري در جامعه كردي؛ جواني جمعيت اين مناطق، تحرك اجتماعي 1

رنگ  وجود مشكالت جدي اقتصادي به ويژه بيكاري، كم عمودي و افقي جمعيت،
شدن نقش و نفوذ طبقات سنتي مانند روحانيت، اقطاب درويشان و از جمله ويژگيهاي 

روند و همين عوامل به نوعي در ايجاد يا تداوم اين آشوبها  جامعه كرد به شمار مي
 .اند تأثيرگذار بوده



ي براي مقابله با آشوبهاي احتمالي جستجو گير ) عامل دوم را بايد در نظام تصميم2
حل مناسب رفع نارساييهايي مانند: ضعف بدنه كارشناسي  كرد. براي رسيدن به يك راه

جايي مكرر در  گيري، فقدان بانك اطالعاتي مكانيزه و روزآمد، جابه اغلب مراكز تصميم
مي و اقامت كه ناشي از مديريت نيروهاي غيربو -گيري  پستهاي كارشناسي و تصميم

عدم ارايه اطالعات الزم به محققان  -مقطعي كارشناسان و مديران در اين مناطق است 
توجهي به تبعات درازمدت برخي  و پژوهشگران، سياستگذاريهاي شتابزده و بي

اقدامات و سرانجام اعما مالحظات جناحي و ترجيح آنها بر مصالح ملي، كامال 
تالش جدي براي رفع نقايص فوق است كه ضروري است. تنها در صورت انجام 

 توان به هنگام وقوع رخدادهاي احتمالي آتي به شكل صحيح ناآراميها را مهار نمود. مي
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