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  ٦١٤٢/ ژوئیه ٤٩٣١مرداد  
 نینا

امروز بیش از هر زمانی سرنوشت مردم خاورمیانه به تخاصمات و توازن قوای دولتهای تاا ما ا  
استخوان ارتجاعی عربستان، قطر، ترکیه، سوریه و ایران و جریانات ارتجاعی قاومای و مایها ای 

امنیت و زندگی مردم منطقه را با مخاطارات جادی روبارو کارده  سپرده شده است. تخاصماتی که 
 است.

دوره اخیر و برمتن عقب نشینی ها و ناکامیهای دولتهای غربی در منطقه، در دل حمام خاونای کاه 
به بهانه م ارزه با اسد راه انداختند، شاهد تشدید کشمکش میان دولتهای مارتاجاماط ماناطاقاه بار سار 

 موقعیت خود و ت ییر توازن قوا به نفط خود هستیم.

ل نان همه و همه میدان جدال بلوک عربستان سعودی، قطار و  ٬امروز یمن، بحرین، عراق، سوریه
ترکیه از یکطرف و ایران و سوریه از طرف دیگر است. جدالی که در قالب جنگ شیعه و سانای، 
سلفی و غیر سلفی، در شکل تحریکات و موشدوانی ها علیه قاطاب ماقاابال، تاسا در ساازماانادان 
 انواع دستجات مسلح و کمک نظامی به اح اب و گروههای اپوزیسیون همدیگر در جریان است.

جمهوری اسسمی به نمایندگی "شیعیان" با مسلح کردن و حمایت نظامی از حوثای هاا و ......و باا 
و عربستان و ترکیه و قطر به نمایندگی سنی ها، با دامن زدن باه سالافای  بم گیاری از یک طرف، 

 

 در صفحات دیگر میخوانید :

 ( ٤جایگاه اسلحه و کاربرد آن در کردستان     مظفر محمدی         صفحه) 

 ( ٧محسن رضائ و عملیات انتحاری             مظفر محمدی         صفحه) 

 ( ٨مساله کرد در خاورمیانه جدید         مصاحبه با دانا فرزین      صفحه) 

 ( ٥١دیالوگ مهتدی و رهبری کومله              محمد فتاحی           صفحه) 

   (٥١صفحه )        رنگ عوض کردنهای فصلی سیاست       محمد فتاحی 

 " به بهانه یک بهانه "             

 

عملیات انتحاری از 

 نوع ناسیونالیستی
 

حزب دمکرات کردستان ایران به 

 سیم آخر زده است؟

 

 محمد فتاحی
 

اخیرا ح ب دمکرات دو نوع فعالایات 
با عناوینی پرطمطراق داشاتاه اسات  
"عملیات هاای مسالاحااناه" در ناقااط 
مااخااتاالاان کااردسااتااان و "اعااتاا اااب 

 عمومی در سرتاسر کردستان".

عملیتهای مسلحااناهال مزم نایاسات  -۱
کسی تخ ص نظامی داشته بااشاد تاا 
عااماالاایااات هااای پاایااشااماارگااان حاا ب 
دمکرات را نوعی خودکشی ارزیابای 
کاانااد. از شاامااار اعهااای واحاادهااای 
نظامی اع امی دمکرات باه مانااطا  
مختلن در کردستان، طا ا  اماارهاا، 
اکثرا کشته و زخمی و یاا اتافااقای از 
مهلکه گریختاه اناد. ایان را رها اری 
حاا ب دمااکاارات از هاامااه دقاایاا  تاار 
میداند. این بارای یاک جاریاان جادی 
سیاسای یاک اساکاانادال در عارصاه 
سیاسی و ناظاامای اسات. ایان را هام 
ره ری این ح ب میداند. ره ری این 
ح ب برای پیشمرگان فعلی خاود هام 
پاسخ قانط کاناناده ای نادارد  نایاروی 
خوابیده در دو دهاه گایشاتاه، نایاروی 
جنگ با رژیمی نایاسات کاه در تاماام 
منطقه روزانه در جنگ های منظم و 
نامنظم اسات. پااساخ رها اری حا ب 
دمااکاارات باارای خااانااواده هااایاای کااه 
ع ی تریان هاای شاان نانایان ارزان 
ناگهان جنازه های زیر دست وحاوا 

سااسخاای ماایااشااونااد،واقااعااا 

 ٣صفحه 

 ٢صفحه 

 اطالعیه حزب حکمتیست :

 هشدار!

 در مورد تخاصمات ایران و عربستان و مخاطرات آن

 آزادی   رباربی   حکومت کارگری

 نشریه دفتر کردستان ح ب حکمتیست/ خط رسمی



   

 

نیست؟ مردم را قانط مایاکاناناد کاه کاارشاان 
عملیاات اناتاحااری از ناوع نااسایاوناالایاساتای 

 نیست؟

اعااتاا اااب عاامااوماایال رهاا ااری حاا ب  -۲
دمکرات اعسم کرده که به دلیل فعالیت هاای 
نظامی اخیرشان، اعت اب عمومی فراخوان 
داده شااده تااوسااط ایاان حاا ب، در ساارتاااساار 
شهرهای کردستان با استق ال عمومی روبارو 
و به بهترین وجه پیش رفاتاه اسات. رها اری 
این حا ب، ماثال ماردم در تاماام شاهارهاای 
کردستان، میداند که این ادعا بی پاایاه اسات. 
صرفنظر از اخ ار موث  در تاکاییاب ادعاای 
این ح ب، از نظر تحلیلی هم ننین شاکاسات 
های پی در پی نظامی حمایت های سیاسی و 
اجتماعی را به دن ال ندارد. در ایاناماورد هام 
ایا ره ری این ح ب برای دلسوزان خاود و 
نه مردم، توضیحی برای ادعااهاای بای پاایاه 

 خود دارد؟

سوال بعدی این است کاه ادعااهاای بای پاایاه 
این ح ب در خدمت نیست؟ ت امایام اعا ام 
فرزندان مردم ستمدیده به میادان هاای کشاتاه 
شاادن باارای نساات؟  ایااا رهاا ااری حاا ب 
دمکرات به این امر واقن نیست کاه بار سار 
زبان افتادن نامش در ایندوره بعنوان جریانی 
غیرمسئول، باا ادعااهاای بای پاایاه در  هان 

 جامعه ث ت میشود؟

دمکرات با تجربه تار از ایان اسات کاه ایان 
حقای  را ن یند. پخته تر از ایان اسات ماناافاط 
خود را نداند. و هوشیارتر از ایان اسات کاه 
نداند ناکاار مایاکاناد. بارای ناا ار خاارجای 
ارزیابی دمکرات به عنوان ح بی که باود باا 
ح بی که تاماریان در دوران سایااسات هاای 
رژیم ننج را از سر گیرانده، متفاوت اسات. 
این ح ب پس از به بن بست رسایادن پاروژه 
اشتی با قدرت حاکمه، در سالهای گیشتاه در 
سناریوهای ارتاجااعای کشاورهاای ماناطاقاه، 
ج و نیروهایی بوده که برای بازی داده شدن 
در ننین سنااریاوهاای ضاداجاتامااعای اعاسم 
اماادگاای کاارده اساات. در تامااام ایاان دوران، 
بازی نکردن ننین اح ابی در سانااریاوهاای 
سیاه ویران کردن جامعه، غی ت عملی دولات 
رقی ی در مقابل جماهاوری اساسمای باوده تاا 
اینها را بازی دهد و تحرکات شان را حاامای 

 باشد. 

برای کسی که برمیگردد و ت لیا اات مایادیاای 
هوادار بلوک رقیب جاماهاوری اساسمای در 
منطاقاه در ماورد "جاناگ هاای پای در پای 
نیروهای کارد باا رژیام ایاران" را ناگااهای 
میکند، تازه متوجه میشود که شاید تاماام ایان 
"شاهکارهای نظامی و سیاسی" حا ب اقاای 
هجری برای همین اناعاکااس رسااناه ای در 
میدیای مثل شرق اموسط و العربیه و اماثاال 

اینها باید باشد تاا از ایان طاریا  کساانای را 
راضی کند که طرف حسابشان یاک نایاروی 
جدی با قابلیت نظامی و سیاسی و اجاتامااعای 

 وسیط در داخل خاک ایران است.

مبد شیوخ عرب به خود باالایاده اناد کاه ایان 
فقط جمهوری اسسمی نیست که در بحرین و 
یمن و جاهای دیگر میتواند شلوغ کند، بالاکاه 
انها هم قادر به ایجاد م احمت ناظاامای و یاا 
موا دوانی در مناط  ماخاتالان ایاران اناد  
دولت هاای مشااباه عاربساتاان وزن واقاعای 
نیروهایی مانند دمکرات را مایاداناناد. باا ایان 
همه برای اینها نه ضربه زدن باه نایاروهاای 
جمهوری اسسمی در خاک ایران بلاکاه دادن 
یااک ت ااویاار نااا اماان از فهااای ساایاااساای 
اجتماعی ایران در میدیاهای ماخاتالان اسات. 
عااربسااتااان در دوره هااای قاا اال بااا ارزان 
نگهداشتن قیمت نفت ساعای در ایاجااد فشاار 
اقت ادی به ایران برای به تاماکایان کشاانادن 
این رقایاب خاود در ماناطاقاه باود. باازی باا 
نیروهایی مااناناد حا ب دماکارات باه هاماان 
هدف اقتا اادی و بارای نااامان جالاوه دادن 
فهای اجتماعی ایران برای سرمایه گایاران 
احتمالی در دنیاای غارب اسات  نایا ی کاه 
جمهوری اسسمی به ان نیاز حیاتی اقت ادی 
دارد. بااا هاامااه ایاانااهااا، عااربسااتااان جااا پااای 
جمهوری اساسمای در نااامان کاردن رقایاب 

 گیاشته است.

ره ری دمکرات این حقای  را بایاش از هار 
کسی میداند. لیا نه به کله اا زده و نه اشت اه 
نرفته است. اما میتوان گفت به یقیان باه سایام 
اخر زده است. امادگی ره ری دماکارات در 
انااجاااام عاامااالااایااات هاااای اناااتاااحاااری ناااوع 
ناااساایااونااالاایااسااتاای و ریااخااتاان دسااتااه دسااتااه 
پیشمرگانش در دهان لوله تاو  هاای داعاش 
های ایران و دروغ بافی در ماورد اساتاقا اال 
عمومی از فراخوان اعت اب عاماومای اا، 
تنها یک حلقه از فیلم اینها بارای نشاان دادن 
قدرت خاود باه رقا اای جاماهاوری اساسمای 
است. ادامه تحرکات ضداجتماعی و سانااریاو 
سیاهی دمکرات معلوم نایاسات، اماا ت اویار 
سیاسی ان ن د هم ط قه هایش در کاردساتاان 
به عنوان ح ب مدافاط ماناافاط سایااسای شاان 
ت ییر کرده است. نامه بیش از نهارصد نافار 
از فااعااالاایاان و شااخاا اایاات هااای ساایاااساای و 
فرهنگی ناسیونالیست کرد هوادار جماهاوری 
اسسمی در ماحاکاومایات اقادام ناظاامای ایان 
ح ب، واقعیاتی را بیان میکند که پشت ننین 
احا اباای را ماایاالاارزاناد. فااعاالاایاان سایاااساای و 
فرهنگی و نمایندگان ادوار ماجالاس اساسمای 
 -اساام رماا  طاایاان روشااناافااکااران بااورژوا
ناسیونالیست کرد است که سااباقاا پاایاه هاای 
اجتماعی ح ب دمکرات و ناسیونالیست های 

 در اپوزیسیون را شکل میدادند.

نااسایاوناالایاسات  در  -روشنافاکاران باورژوا

کردستان به زبان ساده به اح اب ط قاه خاود 
در اپوزیسیون ناوشاتاه اناد کاه اگار شاماا باا 
عربستان و ترکیه و این و ان میارویاد، جاای 
ما را لطفا ناامن نکنید نون ما باه ماوقاعایات 
فعلی خود رضایت کامل داده ایم. بورژوازی 
کااارد در ایاااران اماااروزه جااا و اناااتاااگاااره 
بورژوازی ایران و سایاساتام حااکام سایااسای 
اقااتاا ااادی در ایااران اسااسماای اساات. ایاانااهااا 
میدانند دمکرات ها و بقیه ناسیونالیسات هاای 
کرد هم ط قه شان در اپوزیسیون خود را باه 
زمین و اسمان میکوبند تاا ماقا اول حااکامایات 
واقط شده و تحویل گرفته شوند. میدانند عالات 
خودکشی هاای حا ب دماکارات ناتایاجاه بای 
پاسخی از دولت تدبیر و امید است. لایا حاام 
که خود به موقعیت مناسب خود دسات یاافاتاه 
اند، حام که تعداد میلیونرها و میلایااردرهاای 
کردستان ایران بیش از مناط  کردنشایان در 
کشااورهااای دیااگاار هاام اساات، خااطاااب بااه 
دمکرات و بقیه شاان مایاگاویاناد لاطافاا بارای 
اوضااع ناارب و ناارم مااا ماا احااماات ایااجاااد 

 نکنید 

خطاب این نوشته نه دمکرات و رها اری ان 
اساات، نااه روشااناافااکااران و سااخاانااگااویااان 
بااورژوازی کاارد و ارتااجاااع ساایاااساای در 
کردساتاان کاه حا ب عا یا شاان در نانایان 
لجن اری گیر کرده است. خطاب این ناوشاتاه 
نه فقط کمونیست ها بلکه هر انسان شرافتمناد 
سیاسی است تا برگردد نگاه کناد با ایاناد کادام 
انسان شرین و زحمتکاشای در ایان جااماعاه 
کسه حقه بازی های کردایتی سارا رفاتاه و 
هنوز فکر میاکاناد احا اب ناماایاناده ارتاجااع 
سیاسی در کردستان و ماعاامالاه گاران و باه 
بازی گرفته شادگاان اخاتاسفاات بالاوک هاای 
منطقه ای میتوانناد  بارایشاان ازادی، رفااه، 
سعادت و یا حتی رفط ستم ملی را به ارم اان 
بیاورند. خطاب این نوشته کمونیسات هااسات 
تا بروند و به کارگر و زحمتکش این جااماعاه 
بگویند ن اید برای خسصی از دسات داعشای 
های حاکم دست به دامن اح ابی شد که برای 
رسیدن به نی ی دست در دسات هار داعاش 
دیگری میگیارند. باید به هر انسان کارگر و 
زحمتکشی توضیح داد کاه راه خاساصای از 
دست ارتجاع حاکم و از دست فقر و ت عایا  
و استثمار، جنگ علیه وضط ماوجاود اسات، 

 قیام است و انقسب. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  هن  قومي، هن  مذهبي، زنده باد هويت انساني

٦ 
 عملیات انتحاری از نوع ناسیونالیستی...
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گری و تسالایاح ماالای و انساانای داعاش از 
در دوساوی ایان جادال قارار   ٬طرف دیگار
 گرفته اند.

 ٬داعاش امروز با محدود شدن میدان عملیات 
و با توجه باه ایان واقاعایات کاه سالافای هاای 
کردستان فعس امکان سیاسی و ناظاامای وارد 

با جمهوری اسسمای را  شدن در هیچ جنگی 
ندارند، دولت عربستان تسا میاکاناد کاه بار 
روی بخشی از اپوزیسیون جمهوری اسسمی 

سرمایه گیاری کند. همچون عمالاکارد  ٬ایران
جمهوری اسسمی ایاران در یامان و در کال 

دولاات عااربسااتااان  ٬ماانااطااقااه خاااورماایااانااه
تاکتیک "حمایت از نایاروهاای نااراضای   هم

را در پایاش گارفاتاه  ٬داخلی" حکومت ایران
است و شانس خود در این زمینه را اماتاحاان 
میاکاناد. دولات عاربساتاان تاسا مایاکاناد تاا 
همچون نقشی که جمهوری اسسمی ایران در 
ناامنی های عراق بازی میکند و با تکه پااره 
کردن و تکه پاره نگاه داشتن عراق و تا ادیال 
جامعه با باطسقی با حکومت هاای شایاعاه و 

بارای خاود در ایاران مایادان  ٬سنتی و کارد
با حاماایات از  عملی باز کند. به این امید که 

نیروهای اپوزیسیون ایرانی توازن قوا را باه 
نفط خود ت ییر دهد. روی اوری این دولت به 

شاااخااه  ٬حاا ب دمااکاارات کااردسااتااان ایااران
اولین  ٬م طفی هجری و فرقه مجاهدین خل 

نتیجه این تاکتیک دولت عاربساتاان ساعاودی 
 در رقابت با دولت ایران است.

فرقه میه ی مجاهد،  اهرا فرجه ای یافته تاا 
یااکاا ااار دیااگاار از حاااشاایااه بااه ماارکاا  جاادال 
قط های ارتجاعی پرتاب شود و ناقاشای ایافاا 
کند. کنفرانس پاریس مجاهدین و ساخانارانای 
حمایتی شاه اده عاربساتاان، مسائاول ساابا  
اطااسعااات و امااناایاات ایاان کشااور، در ایاان 
کنفرانس،  اهرا پایان دوره انتظار مجاهد و 
شروع دور جدیدی است. دوره ای که مجاهد 
ارزا م رفی برای شراکت در باه تا ااهای 
کشاندن زندگی مردم پیادا کارده اسات. ناقاش 
مجاهد در این جدال نمیتواند نی ی بایاش از 
ترور و عملیاتاهاای اناتاحااری و ..... بااشاد. 
نااقااش و تااحاارکاای کااه باایااش از هاامااه دساات 
جاامااهااوری اسااسماای را در ساارکااوب مااردم 

 ازادیخواه باز خواهد کرد.

از ترکیه تا عاراق  ٬اح اب ناسیونالیست کرد
که سنتاا و تااریاخاا در شاکاافاهاای   ٬و ایران

منطقه ای زندگی کارده و باناا باه م الاحات 
روز در کنار یکی از دول ارتجاعی ماناطاقاه 
قرار گرفته اند، نی  اماروز مایاان دو قاطاب 
ارتجاعی تقسیم شده و در ماقاابال هام جا اهاه 
بندی کرده اند. بخشی از انها، از جمله ح ب 
بارزانی، حا ب دماکارات شااخاه م اطافای 
هاجااری و.. در کاناااردولاات هااای تاارکاایااه و 
عربستان ایستادند و اتحادیه میهانای و   ک 

در  ٬ک و ح ب دمکرات جناح خالد ع یا ی
 کنار جمهوری اسسمی.

تشدید تخاصمات میان قاطاب   ٬در این شرایط

عربستان و جاماهاوری اساسمای، خاونای در 
رگهای ره اری حا ب دماکارات کاردساتاان 
ایران شاخاه م اطافای هاجاری، باه عاناوان 
ح ب خواهر بارزانی، که خود را از برکات 
دیروز دخالت ناتو و پروژه های رژیم نیاناح 

جمهوری اسسمی   در ایران و الطاف امروز
باه جاریاان اناداخاتاه   ٬بی ن یب دیاده اسات

حا ب  است. تحارک ناظاامای غایارماتارقا اه 
دمکرات که بیش از دو دهه بادون کاماتاریان 
فعالایات ناظاامای در اردوگااهاهاای خاود در 

تنها   ٬کردستان عراق در انتطار فرصتی بود
  این اوضاع ممکن شده است.  در متن 

مستقل از دامنه و سطح راباطاه و هاماکااری 
حااا ب دماااکااارات باااا قاااطاااب عاااربساااتاااان 

که غال ا در هاله ای از دیاپالامااسای   ٬سعودی
سری ودر پرده ابهام باقی میماناد، امایاد ایان 
حاا ب بااه تااخاااصاامااات دو دولاات تااا ماا اا  
استخوان جنایتکار ایران و عربستان، انهم باا 
توجیه "دفاع" از م ارزات مردم کاردساتاان، 

 سراپا ارتجاعی است.

فعالیتی در نارنوب تاساشاهاای   ٬این تحرک
دو قطب ایران و عربستان در هرنه ناا امان 
تر کردن منطقه در راستای منافط خود اسات. 

نتیجه مستقیم ان به خاطار افاتاادن   تسشی که
زندگای، امانایات و اساایاش شاهارونادان ایان 
کشورها، تحکیم حاکمیت ارتجاع و افا ایاش 
فهای پلیسی علیه مردم ازادیخواه و تاعامایا  
شکاف و انشقاق قومی و ملی و میها ای بایان 
شهروندان است. نتیجه این سیاست مساتاقایاماا 
در خدمت جاماهاوری اساسمای بارای عاقاب 
راناادن ماا ااارزه عاادالااتااخااواهااانااه مااردم در 

و اب اری برای توجیه ملایاتااریا ه  ٬کردستان 
 کردن هر نه بیشتر این جامعه است.

در اینکه جاماهاوری اساسمای عاامال اصالای 
میلیتاری ه کردن کاردساتاان و نااامان کاردن 
محیط کار و زندگی مردم ماتامادن در ایاران 
است، شکی نیست. در اینکاه ما اارزه طا اقاه 
کااارگاار و مااردم مااحااروم باارای بااراناادازی 
جمهوری اسسمی قابل دفاع و بارحا  اسات، 
تردیدی نیست. در اینکه م ارزه سایااسای در 
کااردسااتااان بااا اساالااحااه گااره خااورده اساات و 
م ارزه مسلحانه بخشای از ما اارزه سایااسای 
برح  مردم علیاه جاماهاوری اساسمای اسات 
تردیدی نیست. اما هار ناوع امایاد بساتان باه 
"مااوشاادواناای" هااای عااربسااتااان، هاار نااوع 
همکاری و بند و بست باا دولاتاهاای مارتاجاط 
ماانااطااقااه و هاار نااوع اقاادامااات تااروریسااتاای، 
انفجارات و اعمال انتحاری امثال ماجااهاد و 
فرقه هاای قاومای و مایها ای، مساتاقایاماا در 
خدمت جمهوری اسسمی و عالایاه ما اارزات 
ازادیخواهانه مردم ایاران و عالایاه اتاحااد و 
همسرنوشتی ط قاه کاارگار و ماردم در ایان 

 جامعه، است.

هم میلایاتااریا ه شادن کاردساتاان و گساتارا 
و هام تاحارک   ٬سرکوب و خفقان به بهانه ان

ریاکارانه حامیان دولات روحاانای باا پارنام 
دروغین "دمکراسی خاواهای" و "دوری از 
خشونت" و "م اارزه مادنای"، هاماه و هاماه 

علیه م ارزه رادیکال و انقسبای ماردم بارای 
سرنگونی جاماهاوری اساسمای و در ماقاابال 
خواست های برح  مردم در کردستان و در 

 است. سراسر ایران 

باه عاناوان  ٬نرخش امروز حا ب دماکارات
یک ح ب اجتماعی در جن ش ناسیونالیاساتای 
کرد، مستقل از لاطاماات ان بار اپاوزیسایاون 

جمهوری اسسمای، نشااناه هاایای از  مترقی 
ت ییری اساسی در جایگاه این ح ب، از یاک 
ح ب اجتماعی به نیرویی غایار مسائاول در 
سناریوی سیاهی اسات کاه بارای کاردساتاان 

 طرح ری ی شده، است.

ح ب حکمتیست )خط رسمی( مردم ایران و 
خ وصا مردم کردستان و نیروهای سیاسای 

تاخااصاماات  مسئول را نس ت به کشیده شدن 
عربستان و ایاران باه کاردساتاان و عاواقاب 

 خطرناک ان هشدار میدهد.

باید خطر این سناریو را با توجه به گسترا  
جنگهای قومی و میه ی در خاورمایااناه، کاه 
با صرف ه ینه های سنگین تاوساط ارتاجااع 
محلی و دولتهای امپریالیستی ماهانادسای شاد، 

 جدی گرفت.

حاا ب حااکاامااتاایااساات )خااط رسااماای( مااردم 
کردستان و کل نیروهای سیاسی را به اتاخاا  
یک سیاست روشن و مسئومنه در قا اال ایان 
اوضاع و باه دفااع از ما اارزات مساتاقال و 
ازادیخواهانه ماردم ایاران عالایاه جاماهاوری 
اسسمی و علیه هر دولات ارتاجااعای کاه باه 
بهانه نفرت انها در تسا تحامایال سانااریاوی 

 سیاه به جامعه است، فرامیخواند.

ح ب حکمتیست )خط رسمی( تامین ابتادایای 
تااریاان حااقااوق مااردم ایااران، ابااتاادایاای تااریاان 
ازادیهای سیاسی، مدنی، رفااهای و... را در 
گرو سرنگونی جاماهاوری اساسمای مایاداناد. 
جمهوری اسسمای را باایاد باا قادرت طا اقاه 
کارگر و مردم محروم انداخات. نایاروی ایان 
سرنگونی نه دول مرتجط عربساتاان قاطار و 
ترکیه و متحدین انها، که نیروی ط قه کارگر 
اگاه و صن انسانهای شرافتامانادی اسات کاه 
برای دست یابی به زندگی انسانای و مارفاه، 

 ازاد و سعادتمند لحظه شماری میکنند.

  

 مرگ بر جمهوری اسالمی
 زنده باد انقالب کارگری

 
حاکاماتایاسات)خاط  -ح ب کمونیست کارگری

 رسمی(

 ۲١۱٢ژوئیه  

 در مورد تخاصمات ایران و عربستان... 
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در طول حیات جمهوری اسسمی اسلحه در 
کردستان حرف اول را زده است. جمهوری  
اسسمی بدون لشکرکشی و تحمیل یک جنگ 
تمام عیار قادر به ت رف منطقه و استقرار 
در کردستان ن ود. ح ب دمکرات و 
متحدینش هم بدون اسلحه قادر به حفا ت از 
سنت و سیاست های  ناسیونالیسم و قوم 
گرایی و منافط بورژوازی کرد در کردستان 
ن وده و نیست. کمونیسم و کارگران در 
کردستان هم بدون اسلحه توان دفاع از 
ازادی و انسانیت و برابری نمی داشتند. بنا 
بر این اسلحه در هر کدام از این بخش ها و 
در دست هر طرف در خدمت اهداف و 
سیاست معین و تث یت و تحکیم ان قرار 
داشته است. تا زمانی که رژیم جمهوری 
اسسمی در کردستان با زبان اسلحه با مردم 
حرف می زند و تا زمانی اح اب بورژوایی 
و ناسیونالیست کرد و قوم پرستان و سلفی 
گری مسلح اند، کارگران و کمونیست ها و 
زنان و جوانان ازادیخواه و برابری طلب بی 
نیاز از اسلحه و کاربرد ان در این توازن قوا 

 نخواهند بود.
با این مقدمه مشخ ا سراغ اخرین تحومت  

در رابطه با کاربرد اسلحه در کردستان که 
اغاز دور جدید فعالیت نظامی ح ب 
دمکرات کردستان ایران نامیده می شود، می 

 رویم. 
 

 سنت، سیاست و اهداف ناسیونالیسم کرد 
بورژوازی کرد شاخه ای از بورژوازی 
ایران و با منافط مشترک ط قاتی است. 
اح اب بورژوایی و ناسیونالیست کرد هم 
مدعی سهیم شدن در قدرت و ثروت بهر 
وسیله ممکن از میاکره و سازا با 

شرکت در  و امادگی برایجمهوری اسسمی 
ارگانهای سرکوب و از جمله پارلمان تا 
فشار نظامی و غیره اند. اح اب 
ناسیونالیست در کردستان ضد ط قه کارگر، 
ضد کمونیسم و ضد انقسب کارگری اند. 
میه ی اند. مردسامر و ضد برابری زن و 
مردند. پرونده ح ب دمکرات هر صفحه اا 
مهر علیه کارگران و زحمتکشان، حمایت از 
اربابان و زمینداران ب رگ، ترور فعالین 
کارگری، جنگ با کمونیست ها و ده ها 
خ وصیت دیگر ضد انسانی را بر خود 
دارد. این پرونده و عملکرد تاریخی ح ب 
دمکرات کردستان ایران همواره و مدام باید 
جلو روی جامعه کردستان و بخ وص 

 کارگران و زحمتکشان قرار گرفته شود. 
این که جن ش ناسیونالیسم کرد در شکاف 

دولت ها به حیات خود ادامه داده است و در 
کردستان عراق هم به همین سیاق قدرت 
رسیده است باید به درجه زیادی به معرفه 
کارگران و زحمتکشان کردستان ت دیل شده 
باشد.  تشکیل دولت اقلیم کردستان بدون 
تحومت منطقه و حمایت امریکا و ناتو 
ممکن ن ود. ح ب دمکرات کردستان ایران 
هم زمانی به برنامه رژیم نینج امریکا و 
ناتو اوی ان شد و اکنون اب ار و الت دست 
عربستان و ترکیه و بخشی از دولت  اقلیم 
قرار گرفته است. این سیاست جدیدی نیست 
ادامه سیاست همیشگی این جن ش و 

 اح ابشان بوده و هست.
سیاستی که به عقب مانده ترین بخشهای 
جامعه و نااگاهی و احساسات ناسیونالیستی 
و قوم پرستانه و میه ی سنی گرایی و ... 
متکی است. اح اب ناسیونالیست کرد به 
توهم و نااگاهی و عدم اتکا به خود توده های 
مردمی متکی است که فکر می کنند بدون 
حمایت و دخالت دولتهای منطقه و فشارها و 
تهدیدهای دول امپریالیستی کاری از پیش 
برده نمی شود. این  هنیت را اح اب 
ناسیونالیست کرد و جن ش شان به مردم داده 
است. ما این را در تجریه م ارزه توده ای و 
مسلحانه خود در کردستان شاهد بودیم که از 
جانب این بخش نااگاه و الوده به سنت 
ناسیونالیستی و نگاه به بام، از ما سوال می 
شد، از کجا حمایت می شوید؟ وقتی می 
گفتیم هیچ کجا، سر تکان می دادند و می 
گفتند این نشد. بدون حمایت دولت و کشوری 
از عهده جمهوری اسسمی بر نمی ایید. تنها 
حهور و اتوریته نظامی ما انها را متقاعد 
می کرد که هنوز قدرت هستیم. بدون قدرت 
نمایی نظامی در مقابل دشمن، حمایت مردم 

 از ما قابل دوام ن ود.
از طرف دیگرجمهوری اسسمی و نهادهای 
گسترده نظامی و اقت ادیش عسوه بر 
میلیتاری ه کردن کردستان می گفتند ما امدیم 
مدرسه و جاده و درمانگاه می سازیم و برق 
و اب لوله کشی و بعدا لوله کشی گاز به همه 
روستاها... و می گفتند اح اب و پیشمرگان 
مانط هستند... اما علیرغم تمایل واقعی مردم 
به رفرمی که جمهوری اسسمی وعده می 
داد و در روستاها به درجه زیادی عملی می 
کرد، بدلیل نفرت و بی اعتمادی به رژیم 
حمایت از ما تا زمانی که قدرت داشتیم، قطط 

 نشده است.
اینکه کردستان تا همین حامیش هم مورد 
توجه بخش اگاه جامعه ایران بوده است، 
بدلیل همین نقش م ارزه میلیتانت و رادیکال 
و م ارزه جویانه کارگران و زحمتکشان 

بخ وص از 
 جناح کمونیست ها و نپ در کردستان است.

 
اسلحه و قدرت نظامی برای مردم کردستان 
از کارگر و غیر کارگریک سنت و داده ی 
غیر قابل صرفنظر و با م ارزه اجتماعی 
عجین شده است. هرجریانی نه از راست و 
نه از نپ بخواهد از موضط م لح و 
مسالمت جویانه و لطین و بدون خار اسلحه 
که نماد قدرت علیه دشمن است باجامعه 
کردستان حرف ب ند، شانس هیچگونه 

. این این انتخاب ما نیستپیروزی ندارد. 
داده جامعه در هر توازن قوایی بین مردم و 
حکومت جمهوری اسسمی است. کنار نهادن 
این اب ار قدرت بهر بهانه ای از جمله 
توازن قوا یا هر توجیه دیگری حکم مرگ 
هر جریان سیاسی است که بخواهد در 
کردستان برای کسب قدرت م ارزه کند. این 
را بورژوازی کرد و اح ابش کامس می 
فهمند. اما در میان کارگران و زحمتکشان 
کردستان هنوز این درک، ب راحت 
 وروشنی بورژوازی ناسیولیست کرد نیست.
بنا بر این، در مورد نقش اسلحه در 
کردستان جای هیچ حرف و بحثی نیست. اما 
این که نگونه از این اب ار استفاده می شود 
و در خدمت کدام استراتژی و سیاست و 
هدف است جای بحث فراوان است و 
کارگران و زحمتکشان کردستان باید با 

 نشمان باز به این مساله نگاه کنند. 
باید این واقعیت به اگاهی کارگران و 
زحمتکشان کردستان ت دیل شود که م ارزه 
مسلحانه در سنت پیشمرگایه تی و سرازیر 
شدن از کوه بر افتاده و شانس هیچگونه 
پیشروی ای ولو به نفط ناسیونالیسم کرد 
ندارد. اسلحه در سنت ناسیونالیسم کرد حتی 
دیگر اب ار فشار تاکتیکی بر جمهوری 
اسسمی برای کسب امتیاز هم نیست. 
بخ وص زمانی که این  اب ار در خدمت 
منافط این و ان دولت منطقه از جمله 
امروزعربستان و ترکیه که با جمهوری 
اسسمی دعوای قدرت منطقه ای دارند قرار 

بنا بر این هر گونه تحرک گرفته باشد. 
نظامی و م ارزه مسلحانه در سنت و سیاق 
ناسیونالیسم کرد در کردستان ایران به 
م ارزه و تسا مردم برای ازادی و رفاه 

 نامربوط است. 
ولی متاسفانه این هنوز به اگاهی بخش 
وسیعی از مردم کردستان ایران ت دیل نشده 
است. بخ وص تشکیل دولت اقلیم کردستان 
و زم مه قدرت گیری محلی ناسیونالیست ها 

 دامن زده در سوریه و ترکیه هم به این توهم 

 جایگاه اسلحه و کاربرد آن در کردستان
 

  در حاشیه تحرکات نظامی حزب دمکرات کردستان ایران
 
 مظفر محمدی
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است که با م ارزه مسلحانه به شیوه و سانات 
ناسیونالیسم کرد در منطقاه، کساب پایاروزی 
هااای مشااابااه باارای ناااساایااونااالاایااساام کاارد در 
کردستان ایران هم ممکن است. این توهام را 
ریاکاری ناسیونالیسم کرد به جامعه الاقاا مای 
کند. در حالی که خود اح اب ناسیونالیست و 
مسلح  کردستان ایران بطور عیان و بی بارو 
برگردی مای فاهاماناد کاه ایان ناوع ما اارزه 
مساالااحااانااه نااه باارای کسااب پاایااروزی و 
دستاوردی برای مردم کردستان بلکه بعناوان 
برگه ای در تخاصمات بین دولتهای منطقه و 
جامااهااوری اسااسماای باارای کسااب امااتاایاااز و 
امکانات مالی و ت لی اتی و  ابا ار باقاا باکاار 

 گرفته می شود. 
 

متاسفانه بخش وسایاعای از ماردم کاردساتاان 
ایران بخ وص از سار ناااگااهای فاراماوا 
می کنند که تشکیل دولت اقالایام بادون حامالاه 
امریکا و ایجاد سناریوی سیاه در عراق و باه 
قیمت تخریب جامعه نه بلحاا  اقاتا اادی و 
نه انسانی ممکن ن ود. حاکمایات باورژوازی 
ناسیوناالایاسات کارد در کاردساتاان عاراق و 
دولت اقلیم مح ول و نتیجه جاناایات با رگ 
دولت امریکا و متحدینش علیاه ماردم عاراق 
است. این هم واقعیتی است که باید مدام پایاش 
نشم کارگران و زحمتاکاشاان در کاردساتاان 

 . ایران قرار داده شود
از این منظر سیاسی و انسانی اگر نگاه کانایام 
ولو با هر گونه تعل  و سمپاتی و امایاد ماردم 
به قدرت نظامی و نقش اسلحه در کردستاان، 
م ارزه مسلحانه احا اب نااسایاوناالایاسات در 
کردستان ایران شایسته هایاچاگاوناه حاماایاتای 

سانات و سایااسات ما اارزه مسالاحااناه   نیست.
ناسیونالیست ها بخ وص در شرایط اماروز 
ماانااطااقااه، اباا ار مااانااورهااای ماااجااراجااویااانااه 
درخدمت اهداف کثین و سیاستاهاای ماخارب 
دولتهای بورژوایی در تخااصاماات  بار سار 
هژمونی و برتری سیاسی و اقت ادی شان د 
ر ماانااطااقااه اساات. اباا ار تااخااریااب ماا ااارزه 
کارگران و زحمتکشان و مانط و م احم نقاش 
اسلحه باعاناوان ابا ار قادرت دفااع از خاود 

 مردم است.
در شرایط کنونی دورجدید فاعاالایات ناظاامای 
حدکا در کردستان ایاران مشاوق و ماحارک 
تجدید حیات و تشدید قوم گرایی در گاوشاه و 
کنار ایران هم هست. زمیاناه هاای تاحارکاات 
ناسیونالیستی، قوم پرستاناه و سانای گاری و 
ساالاافاای گااری هاام اکاانااون در کااردسااتااان و 
بلونستان و در میان شیوخ خاوزساتاان و باه 
تحریک دولتهای مرتاجاط ماناطاقاه از جامالاه 

 عربستان سعودی وجود دارد.
ماا ااارزه مساالااحااانااه ی جااناا ااش و جااریااانااات 
ناسیونالیستی کرد در کردستان ایران تاریاخاا 
و تا اماروز، هایاچ عانا ار ازادیاخاواهای و 
انساندوستی و برابری طل ی در خود ناداشاتاه 
و نخواهد داشت. این اب ار در هر شارایاطای 
نه در گیشته و نه حال و ایاناده در خادمات 

منافط کاارگاران و زحاماتاکاشاان و زناان و 
جوانان خواهان ازادی و برابری و خاواهاان 
سرنگونی جمهوری اسسمی ن وده و نخاواهاد 

 بود. 
 

 نقد سالح
نقد سسح در کردستان مانند هر ناقاد دیاگاری 
سیاسی و طا اقااتای اسات. اسالاحاه در دسات 
باورژوازی و ناااساایااونااالایااساام در کااردسااتااان 
صرفنظر از اینکه در نه زمان و مکانی ان 
را بکار می برد، در خدمت ماناافاط طا اقااتای 

 بورژوازی و ط قات دارا است. 
بحث بر سر نقش اسلحه بعاناوان ابا اری در 
خدمت ناسیونالیسم و قاوم پارساتای و سالافای 
گری و بدتر در خدمت اهداف  امپریالیسام و 
دول مرتجط منطقه ازجمله شیوخ عربستان و 
دولت فاشیستی ترکیه و رییس اقلیم کردستاان 
است. بحث بر سار ناقاش اسالاحاه در ایاجااد 
سناریوی سیاه ش یه عراق و سوریه و لی ی و 

 یمن در ایران است. 
کاربرد اسلاحاه بارای احا اب باورژوایای و 
ناااساایااونااالاایااساات از جااماالااه حاا ب دمااکاارات 
کردستان ایران ربطی به مساله ستم ملی و یا 
تسا برای رفط ان ندارد. نرا کاه ایان ساتام 
شامل بورژوازی کرد نه به لحا  سایااسای و 
نه اقت ادی، نمایاشاود. باورژوازی کارد در 
بااورژوازی سااراسااری ادغااام شااده اساات. 
نمایندگانش را با لا ااس کاردی در پاارلاماان 
دارد و زبان کردی در دانشگاه ها و مادارس 
تدریس می شود... سرمایه بورژواهاای کارد 
از مهاباد و سنندج تا تهران و دوبای و نایان 
در تااحاارک و سااوداناادوزی اساات. پاارده 
ریااااکااااری عاااوامااافاااریااا ااااناااه ی احااا اب 
ناسیونالیست در کردستان را اگر کنار ب نیم، 
نی ی ج  استفاده از اسلحه بعاناوان ابا اری 
برای کسب امتیااز از حاکاومات مارکا ی و 
شریک شدن در قدرت و ثروت نیست. شعار 
علیه ت عی  و ستم ملای ناه ما اارزه واقاعای 
برای رفط ت عی  و عدالتخواهی بلکه وسیلاه 
ای برای فریب و بسیج تاوده هاای ناااگااه باه 

 صفوف خود است.
این کار را هر بخش ناسیوناالایاسات کارد باا  

سیاست معین خودا انجام می دهد. جانااحای 
از ح ب دمکرات کردستان به ره ری خاالاد 
ع ی ی میاکره و تسلایام را در خادمات ایان 
منفعت بورژوازی کرد درسات و مافایاد مای 
داند و جناح دیگر ح ب دمکرات به ره اری 
م طفی هجری فشار و مااناور ناظاامای را 
انتخاب کرده است. سیاساتای  کاه در اسااس 
خواست بورژوازی کرد و ط قه متوسطه در 
کردستان هم نیست. انتگره شادن باورژوازی 
کرد در بورژوازی سراسری ایران و اخایارا 

ناافاار از روشااناافااکااران و  054امهااای 
سیاستمداران بورژوازی کرد علیه تاحارکاات 
نظامی حدکا ...، همه این را نشاان مای دهاد 
که اساتاراتاژی و سایااسات جانااح م اطافای 
هجری حتی از خواست و منافط پایه ط اقااتای 
و اجتماعی خود فااصالاه گارفاتاه و مانا وی 
است. نشان مای دهاد کاه طا اقاه ماتاوساط و 
باورژوازی کاارد حساااب و مساایاارا را از 

اح اب میلیتانت ناسیونالیسم کارد جادا کارده  
است و این احا اب دیاگار ماناافاط ان هاا را 
نمایندگی نمای کاناناد. حادکاا باا عالام باه ایان 
وضعیت که دیگر نمی تواند به پایه اجتماعای 
اا اتکا کند، سراغ دول مرتجاط ماناطاقاه را 
گرفته است.  ان وای حدکا و اساتایا اال ایان 
جریان همانند دیاگار احا اب قاوم پارسات و 
میه ی نون زحمتکشان و پژاک و سلفی هاا 
ان ها را به الت دسات و ابا ار سایااساتاهاای 
دول مرتجط منطقه ت دیل کارده اسات. بارای 
م طفی هجری دمرهای عربستان و ترکایاه 
و  اهر شدنش در تلوی یون پارتی باا ده هاا 
میکروفون و گاردهای مسالاح  پشات سارا 
اولویت و ارجاحایات پایادا کارده و جاانشایان 
ان وا و بریدن این جریان از پایگاه اجتماعای 

 و ط قاتیش شده است. 
در نتیجه جنگ و صلح جن ش نااسایاوناالایاسام 
کرد و اح اب و شخ یتهایش مطلقاا رباطای 
به منافط کارگران و زحمتکشان کردساتاان و 
ازادی و رفاه جامعه و عدالاتاخاواهای وحاتای 
ربطی به  مساله ت عی  و ستام مالای نادارد. 
جنگ جناح دمکرات هجری و صلح و تسلیام 
جناح دمکرات خالد ع ی ی هار دو از یاک 
سیاست و استراتژی پیروی می کند و به یک 
انادازه مهاار و خاطاارنااک و عاالایااه مااناافااط 

 زحمتکشان کردستان است.
جواب ما به جامعه در رابطه باا دوره جادیاد 
م ارزه مسلحانه حدکا علیه جمهوری اسسمی 
ولو تداوم داشته باشد یا نه که به نظر مان باه 
دمیل مختلن از جمله توازن قوای بین ماردم 
و جمهوری اسسمی و توازن قوای منطقه ای 
رژیم، تداوم نخواهد داشت، این است که ، نه 
از زاویه منفعت ح بی و رقابت باا حادکاا یاا 
هر جریان ناسیونالیست و قوم پرست دیاگار، 
بلکه از زاویه مانافاعات طا اقااتای و مانافاعات 
ازادی و برابری و حرمت انسان و باراباری 
زن و مرد و امانایات جااماعاه...، جاماط شادن 
اساالااحااه و پااول دول ماانااطااقااه در دساات 
بااورژوازی ناااساایااونااالاایااساات کاارد مهاار و 
خطرناک اسات. باایاد تاوده هاای کاارگار و 
زحمتکش را به خطرات و مهرات ان اگااه 
کنیم. این ساسح بارای کساب ازادی و رفااه 
ماردم نایااساات. جااناگ جاانااح هاای مااخاتاالاان 
بورژوازی و دولاتاهاا و احا ابشاان بار سار 
تقسیم قدرت و ثاروت اسات. بار سار کساب 
هژمونی و کسب قدرت بارای ساود انادوزی 

 سرمایه و منفعت ط قاتی است
زمانی حدکا  ج و نیروهای سناریاوی سافایاد 

در  بحساب می امد. اما امروز ننین نایاسات.
دوره های اخیر حدکا ی مسلح، نقش اب ار و 
الت دست سیاست رژیم نینج امریکایی، الت 
دست دول منطقه از جمله ترکیه و عربساتاان 
و حا ب بااارزانای در کاردساتااان عاراق را 
بازی کرده است. این حادکاا را باه نایارویای 
سناریوی سیاهی و درخدمت منافط دولاتاهاای 

 منطقه ت دیل کرده است.
اگر حدکا نیروی مستقل و به اتاکاا باه خاود، 
باارای ازادی و رفااط تاا ااعاایاا  در مااقاااباال 
جمهوری اسسمی قرار می گرفت  و در ایان 

 ...جایگاه اسلحه و کاربرد آن در کردستان
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مساایاار بااه ماااجااراجااویاای نااظاااماای و جاانااگ 
زودرس دست می زد. ما مو ن باودیام ایان 

. اماا در حاال ح ب را از این کار باز داریم
اساتاراتاژی پاایاداری حاضر ننایان نایاسات و

براین تحرکات نا ر است که ایان احا اب و 
سسح شان را به الت و اب ار سیاستهای دول 
ماارتااجااط ماانااطااقااه در خاادماات اهااداف و 

 رقابتهایشان ت دیل کرده است. 
استراتژی ای که با کسب ازادی و رفاه برای 
مردم کردستان مطلقا سنخیت ندارد و بشادت 

 با ان متناق  و در تهاد اشکار است.
ما در دورانی با عالام باه ایاناکاه حادکاا یاک 
ح ب باورژوایای و نااسایاوناالایاسات دشامان 
کارگران و کمونیسم است و تاوهامای باه ان 
نداشتیم، باا عالام باه ایاناکاه جاناگ حادکاا و 
جمهوری اسسمی بار سار تاقاسایام قادرت و 
ثروت است...، با وجود اینها، ما جاناگ ایان 
دو جناح باورژوازی را باا یاک نشام ناگااه 
نکردیم. ما علیه این دو جناح هاما ماان وارد 
جنگ نشدیم. حتی زمانی که حدکا جناگای را 
به ماا تاحامایال کارد، یاک طارفاه اتاش باس 
کردیم. حاضر بودیم وارد مایاکاره بشاویام و 
موازیانای بارای رواباط خاود باا ایان حا ب 
بورژوایی تعیین کاردیام. امن اوضااع فارق 

 کرده است.
به فرض اغاز دور جادیاد فاعاالایات ناظاامای  

حتی در ساطاح اباراز وجاود مسالاحااناه در 
کردستان مناس ات ما و مردم با حادکاا و کال 
ناسیونالیسم کرد و قوم پرستان و غایاره ماثال 
ساااباا  نااخااواهااد بااود. فهااای کااردسااتااان بااا 
حهور جریانات قوم پرست و فدرالایاسات و 
سنی گری و سلفی و ناسیونالایاساتاهاای ناون 
حدکا که ان هم نقش سناریوی سیاه را باازی 
می کند، ت ییر کرده است. اگر کمونیسات هاا 
و کارگران و زحمتکشان، جوانان ازادیخاواه 
و زنان برابری طلب باه ایان شارایاط جادیاد 
واقن و اگاه ن اشند و نتوانند از هامایان حاام 
در مقابل این طین وسایاط وماوج نایاروهاای 
مااخاارب سااد و صاان باا ااناادنااد، سااناااریااو و 
سرنوشت مهلکی را باید انتظار کشیاد. نا اایاد 
یاک  ره تاوهاام یاا شااک داشات کااه  حادکااا 
وجااناااح هااایااش و احاا اب قااوم پاارساات و 
فدرالیست و سلفی یک  ره به کمونایاسات هاا 
و کااارگااران وجااوانااان ازادیااخااواه و زنااان 

 برابری طلب رحم نخواهند کرد. 
تنها ضامن اینکه شاید بتوان بخاشای از اناهاا 
از جمله حدکا را به موازینی متقااعاد کارد و 
از نااقااش سااناااریااوی ساایاااهاای شااان کاااساات، 
هااماا مااان بااا اگاااهااگااری و سااازماااناادهاای 
کاامااوناایااسااتاای و تااوده ای و سااازماااناادهاای 
اعتراضات اجتماعی، ت دیل شدن باه قادرتای 
است که شاخه نظامی ح ب ما و تاوده هاای 

 مسلح در گارد ازادی سازمان یافته باشد.
 

راه هاااای اعاااماااا  اراده ی کاااارگاااران و 
 زحمتکشان و قدرت دفاع از خود

نااقااد سااسح از زاویااه مااناافااعاات طاا ااقاااتاای در 

کردستان کار همیشگی ما است. اماا و ایافاه 
ما فقط نقد و اگاهگری صارف نایاسات. یاک 
و یفه مهم دیاگار کاماونایاسام و کاارگاران و 
ماردم زحامااتاکااش در کااردساتااان قاا اول ایاان 
واقعیت است که، نقش اسلحه باعاناوان ابا ار 
قدرت دفاع از خود مردم، صد نندان اهمیت 
و ضارورت پایادا کارده اسات. کاارگاران و 
مردم زحمتکش کردساتاان از زن و مارد و 
جوان نمی توانند به نقش اسالاحاه در خادمات 
دفاع از امنیت و حرمت انساانای و ازادی و 
برابری زن و مرد و علیه ارتجاع میها ای و 
تهدیدات و ارعاب دولتی و دستجات مایها ای 
و قوم پرست ... بی توجه بااشاناد. هار گاوناه 
تساهل و سر خود را پایین انداختن و توهم به 
این که  این ها به کم ترین اصول و ماوازیان 
انسانی و ماتامادن پاایا اناد بااشاناد، خاودکشای 
سیاسی است. مردم اگاه کردستان ن ایاد حاتای 
یک روز اب ارهای قدرت و از جمله اسلاحاه 
بعنوان اب ار قدرت دفاع از خود را فراموا 
کنند. سازماندهی گارد ازادی باعاناوان ابا ار 
قدرت دفاع از خود، در کنار م ارزه سیااسای 
و اجتماعی و مدنای، اتاحااد و تشاکال بارای 
کارگران و زحمتکشان کاردساتاان از زن و 
 مرد و جوان حیاتی و سرنوشت ساز است. 

باید جوانان کردستان و بخ وص کاارگاران 
و زحمتکشان را از توهم به م ارزه مسلحاناه 
و نقش اسلحه در دسات نااسایاوناالایاسام کارد 

 واتکا و امید به ان برحیر داشت. 
باید نقش اسلحه در کردستاان را ناه باعاناوان 
اب ار فشار و تهدید بای پاایاه در ضادیات باا 
رژیم و درخدمت اهداف دول مرتجط مناطاقاه 
در رقابت باجمهوری اسسمی، بلکه باعاناوان 
اب ار قدرت دفاع از خود مردم، به اگاهای و 
معرفه مردم کردستان ت دیل کرد و در عامال 
به سازماندهی ان پرداخت. این ابا ار، گاارد 
 ازادی و کنترل محست از همین حام است. 
تا زمانی که جمهوری اسسمی با زبان اسلحه 
و میلیاتااریسام و تاهادیاد و ارعااب باا ماردم 
حرف می زند، تا زمانی که جامعه از جااناب 
ناسیونالیست ها و قوم پرستان و سنی گارایای 
سلفی و ارتاجااع مایها ای تاهادیاد مای شاود، 
کارگران و مردم کردستان از زن و مارد و 
جوان به سازماندهی گاارد ازادی و داشاتان 
سسح بعنوان قدرت دفاع از خاود در ماقاابال 

 انها نیازمندند.
کماونایاسام در کاردساتاان و در جاناگالای از 
دستجات ناسیونالیست و قوم پرست و سالافای 
و باندهای سیاه جمهوری اسسمی، نمی تواناد 
غیر مسلح باشد. کمونیسم غیر مسلح دناداناش 
کشیده شده و قرباانای بای دسات و پاا اسات.  
گااارد ازادی، حاا ب مساالااح، ابااراز وجااود 
قدرتمند نظامی، حهاور کاماونایاسات هاا در 
میان مردم  کاه باه دلایال دشاماناان تاا دنادان 
مسلح، نمی تواند مسلح ن اشد، اب ارهاای بای 
برو برگرد کمونیسم و کارگران در کردستان 

 هستند. 
ما در مقابل دعوت ناسیونالایاسات هاا و قاوم 
پرستان بارای پایاوساتان جاواناان باه نایاروی 
نظامی شان، در ماقاابال فاریاب سالافای هاا و 

ارتجاع  و درمقابل مسلاح کاردن باخاشای از 
نااگاه ترین مردمان بخ وص در روساتااهاا 
از جانب سپاه و بسایاج جاماهاوری اساسمای، 
کارگران و زحمتکشان و جواناان ما اارز را 
به سازماندهی گارد ازادی در ماحال کاار و 
زیست خود در شاهار و روساتااهاا فارا مای 
خاواناایام. گاارد ازادی در کااردساتااان مساالااح 
است. اما سازمانیابی وسیط جاواناان ماحاست 
شهرها در ش که های گارد یا هر نام دیگاری 
که گارد را تداعی کند و ال اما مسلح نیاسات، 
می تواند فهای محست را به نافاط ازادی و 
انسانیت و حارمات انساان و باراباری زن و 
مرد، ت ییر داده و عرصه را بار ارتاجااع و 
تااحاارکااات قااوم پاارسااتااانااه و ساالاافاای گااری و 

 م دوران جمهوری اسسمی تنگ کند. 
 

ما ماناتاظار تا ایایار خاودباخاودی تاوازن قاوا 
نیستیم. کمونیست ها، حکمتایاسات هاا ضامان 
تااسا باارای سااازماااناایاااباای ماا ااارزه مااتااحااد 
کارگران و مردم زحمتکش و زنان و جاوان 
بارای ازادی ورفااه و امانایات،  و ایافاه ی 
سازماندهی گارد ازادی، ش که های جاواناان 
گارد و کنترل محست شهرهاا در کاردساتاان 
را در سال های اخیر بر عهاده داشاتاه و در 
پیش رد ان بعناوان باخاشای از اولاویات هاای 
خود، تسا به عمل اورده اند. این سیاست و 
را ه حاالاای اساات کااه اراده ی تااوده هااای 
زحمتکش برای دخالت مستقیم و مساتاقال در 
سرنوشت خویش را به ان ها بر مای گارداناد 
و قاادرت دفاااع ا زخااود را بااه کااارگااران 

 وزحمتکشان می دهد.
 

نهایتا جمهوری اسسمی با یک قیام مسلاحااناه 
ی کارگران و زحمتکشان از پا در مای ایاد. 
در قااایاااام و اناااقاااسب اتااای کاااارگاااران و 
زحمتکشان، جمهوری اسسمای مااناناد رژیام 
شاه از هم نمی پاشد. دستجات مسلاح ما دور 
و مرتجط در خدمت ایان رژیام تاا پاای جاان 
خواهاناد جاناگایاد. ماردم کاردساتاان و حاتای 
بخشهای دیگری از ایران مانند بلونساتاان و 
خوزستان که بدرجه بیشتری الوده به سنت و 
سیاست قوم پرستی و ناسیونالایاسام اناد، باایاد 
بی برو برگرد متوجه باشند که در ان زماان 
هم لوله تفنگ ناسیونالیست ها و قوم پرساتاان 
و م دوران دول منطقه، به طرف کاارگاران 
و زحمتکشان انقسبی و کمونیاسات هاا و در 
خدمت حفظ نظاام سارماایاه داری و باردگای 
م دی و ت عی  جنسی و سارکاوب ازادی و 

 برابری، بر می گردد.
 

 ...جایگاه اسلحه و کاربرد آن در کردستان
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محسن رضایی دبیرشورای امنیت ملی 
جمهوری اسسمی، بارزانی و اقلیم کردستان 

 را تهدید به عملیات انهدامی کرده است.

مدتی است کردستان عراق عرصه جدال 
جدید دولتهای رقیب و متخاصم شده است. 
عربستان سعودی که منافعش در یمن و 
بحرین از جانب جمهوری  اسسمی تهدید 
شده است، اخیرا عسوه بر شرکت یکی از 
سران امنیتی این کشور در نشست مجاهدین 
در پاریس و اعسم این که جمهوری اسسمی 
باید سرنگون شود، در نشست دیگری هم با 
سران ح ب دمکرات کردستان ایران 
"حدکا"، سازمان زحمتکشان و پژاک در 
کنسولگری رژیم در اربیل، از انها خواسته 
است که به عملیات های اییایی علیه 
جمهوری اسسمی دست ب نند. انها هم در 
مقابل بده بستانی که در اینطور موارد 
معمول است، این کار را شروع کرده اند. 
در ماه های اخیر شاهد نندین عملیات 
نظامی بویژه از جانب حدکا علیه جمهوری 

 اسسمی بوده ایم.

اینکه فعالیت نظامی جریانات ناسیونالیستی  
و قومی در کردستان ایران نقدر مایه 
دردسر برای جمهوری اسسمی است یا نه، 
در مقابل نفو  این رژیم در یمن و بحرین و 
یا سوریه و عراق مطلقا قابل مقایسه نیست. 
با وجود این جمهوری اسسمی، دولت اقلیم و 
شخص بارزانی را بعنوان عامل و محرک 
عملیاتهای اییایی حدکا متهم کرده است. 
محسن رضایی و علی جعفری فرمانده سپاه 
پاسداران، بارزانی را تهدید کرده اند که در 
صورت تداوم این کارها و ممانعت نکردن 
از ورود حدکا به کردستان عراق، علیه 
دولت اقلیم به عملیاتهای انهدامی دست 

 خواهند زد.

صرفنظر از اینکه عملیات نظامی حدکا یا 
دیگر جریانات قومی در کردستان ایران 
تداوم خواهد داشت یا نه، تجربه ی این کار 
در یک ماه اخیر نشان داده است ادامه و 
گسترا فعالیت نظامی در کردستان، اگر 
غیرممکن ن اشد، فشار جدی ای به جمهوری 

 اسسمی تحمیل نخواهد کرد.

اما تهدید سران امنیتی و نظامی جمهوری 
 اسسمی را باید جدی تلقی کرد. 

جمهوری اسسمی حداقل یک بار نیروهای 
نظامی اا را تا نند کیلومتری مقرات حدکا 
در منطقه اقلیم وارد کرده  و به تو  و 
خمپاره باران انجا از ن دیک پرداخته است. 
تو  باران مناط  مرزی کردستان عراق با 
ایران هم بارها توسط نیروهای نظامی 

جمهوری اسسمی و ایجاد م احمت جدی 
برای ساکنان این مناط ، انجام شده است. 
ورود سپاه پاسداران به کردستان عراق با 
حمایت سران اتحادیه میهنی و  گوران و 
حتی ماندنی شدن و ایجاد پایگاه های 
مخ وص به خودشان کار اسانی است. این 
کار را دولت ترکیه در شمال کردستان 
عراق انجام داده است. مدت ها است که 
واحدهایی از ارتش ترکیه با تانک و 
تجهی ات نظامی در منطقه تحت تسلط ح ب 
بارزانی مستقر شده اند. این توجیه عامه 
پسندی برای جمهوری اسسمی و متحدین 
ن دیک ترا نون اتحادیه میهنی و جن ش 
گوران است که اگر ترکیه در شمال 
کردستان مستقر است نرا جمهوری اسسمی 

 نتواند  همین کار را در جنوب بکند. 

اما تفسیر عملیاتهای انهدامی سران امنیتی 
ایران فراتر از لشکر کشی و استقرار در 
بخشی از کردستان و فشار بر بارزانی و  
ناامن کردن فها به کل اپوزیسیون و 
اردوگاه هایشان است. اقدامی که به اسانی 

 برایش امکانپییر است.

رقابت و خ ومت ها ی اح اب حاکم در 
کردستان عراق بر سر تقسیم قدرت و تقسیم 
که گاهی با جنگ با همدیگر کشیده می شود، 
میدان را برای دخالت جمهوری اسسمی از 
طرفی و دولت ترکیه از طرف دیگر، فراهم 

 کرده است. 

در اخرین جدال های اح اب حاکم در 
کردستان عراق با هم، دولت اقلیم عمس 
پاشیده است. وزرا و نمایندگان گوران از 
دولت و پارلمان اخراج شده اند. اقلیم 
کردستان عمس به دو بخش تج یه و تقسیم 
شده است. اگر نه درطول عمر دولت اقلیم، 
این منطقه هیچ وقت منطقه ای واحد با یک 
نوع اداره جامعه و اقت اد و سیاست ن وده و 
اح اب حاکم در هر بخش تحت تسلط خود، 
پروژه های سیاسی و اقت ادی خود را 
داشته اند و پیش برده اند. منطقه اتحادیه 
میهنی و اخیرا گوران که به نیروی دوم بعد 
از ح ب بارزانی ت دیل شده، منطقه تحت 
نفو  جمهوری  اسسمی و منطقه تحت تسلط 
بارزانی هم تحت نفو  دولت ترکیه است. در 
اسنادی که ویکی لیکس منتشر کرده میت 
ترکیه مدعی شده است که کنترل بخش 
کردستان تحت تسلط بارزانی را در دست 
دارند. اقت اد و بازار جنوب کردستان 
متعل  به ایران و شمال متعل  به ترکیه 
است. بنا بر این، سیاست، اقت اد و بازار و 
اح اب سیاسی در اقلیم کردستان عمس به دو 

بخش با دو گرایش و حامی متفاوت تقسیم 
 شده است.

در جریان تحومت و اعتراضات توده ای 
اخیر که به  از هم پاشیدن دولت اقلیم منجر 
شد، مقامات قهایی وابسته به بارزانی 
خواستار دستگیری نوشیروان م طفی 
ره ر جن ش گوران به اتهام دست داشتن در 
سوزاندن مقرات ح ب بارزانی "پارتی"  
شدند. نوشیروان به خارج کشور رفت و نند 
هفته اخیر به تشوی  و تهمین جمهوری 
اسسمی  به کردستان برگشته و با اتحادیه 
میهنی که خود از ان جدا شده بود، مجددا 
متحد گشته و با جریانات ن دیک بخود یک 
ج هه تشکیل داده اند. نوشیروان این بار از 
موضط قدرت اعسم کرده است که هر گونه 
تواف  مجدد اح اب حاکم، مشروط به کناره 

 گیری  بارزانی از ریاست اقلیم است.

بر این زمینه، تهدیدات محسن رضایی و 
همکارانش باید جدی گرفته شود. زمینه ای 
که حهور نظامی بیشتر و استقرار پایگاه 
های نظامی پاسداران در منطقه تحت تسلط 
اتحادیه میهنی و گوران را محتمل می کند. 
حهورو دخالت بیشتر جمهوری اسسمی 
عسوه بر این که مانعی برسر راه دولت 
واحد اقلیم کردستان است، همچنین عامل 
ناامنی و تهدید جدی جریانات و اح اب 
اپوزیسیون مستقر در اردوگاه ها و مخالفین 
رژیم در شهرهای کردستان عراق است. این 
تهدیدات و خطر را باید جدی گرفت و راه 

 ناره اا را اندیشید. 

حداقل درسی که کارگران و مردم زحمتکش 
کردستان عراق و ایران از این تحومت و 
کشمکش ها می گیرند این است که 
ناسیونالیسم کرد نه در حاکمیت و نه در 
اپوزیسیون مایه نا امنی جامعه و سپردن 
سرنوشت مردم به دست رقابت ها و منافط 
دولتهای مرتجط منطقه است. تنها با رد 
ناسیونالیسم، قوم گرایی و میهب است می 
توان راهی برای برون رفت از این اوضاع 
پیدا کرد. نیرویی انقسبی و رادیکال و غیر 
میه ی و غیر قومی می تواند توازن قوارا به 
 نفط ازادی و رفاه و امنیت جامعه ت ییر دهد.

 

 محسن رضایی وعملیات انهدامی       

 مظفر محمدی       
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بعد از اش ال عراق توسط امریکا و نینا: 

ناتو و به حمایت انها، منطقه کردستان، امن 
اعسم شد و متعاق ا دولت اقلیم تشکیل گردید. 
این دولت را بنا به سنت و عرف حتی دول 
بورژوایی و کفایت سازماندهی اقت اد و 
سیاست و رابطه اا با مردم و احساس 
مسوولیت در ق ال جامعه، می توان دولت نام 

 گیاشت ؟
تشکیل این دولت ق ل از اینکه  دانا فرزین:

یک ت میم محلی با شد یک تواف  بین 
المللی بود. اگر جنگ کویت ن ود و عراق به 
کویت نمی رفت و علیه صدام جنگ نمی 
شد، این منطقه به این شکل درست نمی شد. 
مساله کرد مساله قدیمی است. از زمان 
امپراطوریهای قدیم و از نند قرن پیش  
مناط  ج رافیایی که امروز کردستان نامیده 
 می شود بین کشورهای مختلن تقسیم شد. 

بدن ال شکست امپراطوری عثمانی و جنگ  
جهانی اول ج رافیای کنونی کردستان بین 
نهار منطقه تقسیم شد. تحومت هر کشور و 
منطقه ای اساسا بر م نای مسایل درونی 
است که نقش عمده ای در اوضاع دارد، 
اتفاق می افتد. در کردستان مساله برعکس 
است. در اینجا دمیل بیرونی نقش داشته 
است. مثس جمهوری مهاباد مسایل داخلی 

یا  6611تاثیر نداشت. یا شورا ایلول در 
بدمیل اقلیمی و توافقات شاه و صدام  6785

حسین ان جن ش شکست خورد. در کردستان 
عراق امرو ز هم، جنگ کویت بود که 

 سرنوشت کردستان عراق را تعیین کرد.
تحومت منطقه زمینه را فراهم کرد که 
مساله کرد به صحنه بیاید. این فرصت تنها 
برای کردستان ن ود برای مردم جنوب عراق 
و بخش شیعه نشین هم بوجود امد. مدت ها و 
در زمان دولتهای مختلن در عراق قدرت 

در  14دست سنی ها بوده است. در حالی که 
صد جمعیت عراق شیعه است. بخش دیگر 
هم کرد و عرب های سنی میهب. هم مان با 
کردها در شمال، شیعه ها هم در جنوب 
فرصت یافتند و به میدان امدند. در جنوب  
عراق، ب ره  بعنوان ب رگ ترین شهر 
شیعه نشین و کربس و نجن و شهرها و 

 مناط  شیعه نشین دیگری وجود دارند.
گفتم در جنگ جهانی اول که این منطقه  
تقسیم شد کسی به مساله کرد توجه نداشت. تا 
این اواخر در سطح بین المللی مساله کرد به 
رسمیت شناخته نمی شد، در حالی که ستم و 
ت عی  ملی  بعنوان مساله انسانی و سیاسی 
و ملت تحت ستم در تئوری دمکراسی غربی 
و غیره مطرح است. اما زمانی که یک اتفاق 
مهم و گاهی فاجعه ای مثل کوچ مردم 
کردستان بهنگام حمله صدام اتفاق می افتد 
انوقت وجدان بین المللی اگاه می شود و 
مساله جهانی می گردد و سراغشان می ایند 
و توجهی نشان می دهند. نه بعنوان مساله 

کرد بطور کلی، بعنوان یک فاجعه انسانی به 
 نام کوچ. 

بعد از این حوادث و بدن ال جنگ خلیج با 
به  پیشنهاد فرانسه و بعد شورای  6181قرار

امنیت  سازمان ملل، منطقه کردستان امن 
اعسم شد که پرواز هواپیما بر فراز ان 
ممنوع کردید و این زمینه را فراهم کرد تا 
اح اب ناسیونالیست کرد منطقه را کنترل 

 کنند.
در واقط در سراسر کردستان مردم بر 
خاستند و خی ا کردند. حتی تا کرکوک 
پیش رفتند  وت رف کرکوک برای مردم 
کرد یک ارزوی دیرینه بود. کردها به 
حمایت امریکا و بریتانیا و فرانسه کرکوک 
را هم گرفتند. در این زمان اح اب و 
سازمانهای ناسیونالیست کرد در یک ج هه 

 متحد شده بودند. 
در کوه درست شد. 6678ج هه کردستان در 

تا ق ل از ان بخشی از این اپوزیسیون در 
جنگ ایران و عراق پشت صدام و علیه 
ایران بود. ایران  تسا کرد از اپوزیسیون 
عراق استفاده کند نه در کردستان و نه 
شیعه ها در جنوب عراق. ایران در تشکیل 
ج هه دخالت داشت و تسا کرد این ج هه 
تحت کنترل خودا باشد و از ان علیه صدام 
استفاده کند. مسوولین ایران نند جلسه ای با 
اح اب وسازمانهای کردستان  ق ل از تشکیل 
ج هه داشتند و برنامه ری ی کردند و ج هه 
درست شد. تشکیل ج هه متحد کردها کمک 
کرد تا در جریان ازادی کردستان به سرعت 

 قدرت را  ق هه کند.
بهنگام خی ا مردم کردستان علیه صدام، 
اح اب ناسیونالیست کرد با نام  ج هه به 
میان مردم رفتند نه پرنم مستقل خودشان. 
نرا که هر کدام به تنهایی نمی توانستند 
قدرت بگیرند و در این زمان در سطح دول 
بین المللی این ج هه را به نفط می دانستند. با 
برنامه و استراتژی معین. این به نفط غرب 
و امریکا هم بود. امریکایی هم با اح اب و 
 ره ران کرد به نام ج هه برخورد می کردند. 
ج هه، نمایندگی های خود را در اروپا و در 
سطح بین المللی  به نام ج هه تعیین کرد و 

 دایر نمود.
اینکه ایا این قواره دولت است یا نه. دولت 
نیست. دولت مرزهای معین دارد و از جانب 
دولت ها و سازمان ملل برسمیت شناخته می 
شود و مهم تر تابط قوانین مدون وم وبی 
است که در جهان امروز پییرفته شده اند. 
دولت اقلیم هیچکدام ازاین ها نیست. حاکمیت 
اح اب معین هر کدام در حوزه ج رافیایی 
خودشان است. دولت اقلیم یک قواره سیاسی 
است و منطقه معین هم دارد و اخیرا تا 
کرکوک هم پیش رفته است . ت رف 
کرکوک از ارزوهای ب رگ اح اب و مردم 

 کردستان بوده است.  
درجریان جنگ خلیج وحمله امریکا بر نینا: 

اساس منفعت خودشان منطقه امن درست 
کردند. ایا مردم کردستان بخ وص اح اب 
و جریانات سیاسی و توده ای  در حالی که 
عراق داشت با خاک یکسان می شد مح  
بودند بگویند  به من مربوط نیست  و 
م لحت من کرد ایجاد می کند که امن باشم 
زیر حمایت همان کسی که دارد عراق را 

 نابود می کند؟
 

این مساله جوانب مختلن دارد. اوم  فرزین:
از طرفی عراق به کویت حمله کرده بود. 
این کار مشروعی درعرف بین المللی 
امروز ن ود. از طرف دیگر مردم ارتش عرا 
ق را ارتش خود نمی دانستند. بدلیل 
دیکتاتوری صدام. همه اپوزیسیون ممنوع 
بود. عرب های سنی میهب و کرد ها و 
شیعه ها این ارتش را  لشکر ملی و متعل  به 
خود نمی دانستند. دولت صدام بسیار قوی 
بود و مردم فکر می کردند  بج  از طری  
یک نیروی بین المللی امکان سرنگونی 

 صدام نیست.
 

این را برای همه کشورها میتوانیم   نینا:
بگوییم . مثس جمهوری اسسمی هم قوی 
است ایا ما محقیم بگوییم که این رژیم را 
بج  با یک نیروی خارجی نمیتوان سرنگون 

 کرد؟ 
نه. اگر ملتی بتواند خود را نجات فرزین: 

دهد این ایدال است. دیکتاتوری ها را خود 
مردم باید بیندازند. پناه بردن به نیروی 
خارجی بها دارد. در مقابل هر کمک انها 
توقط دارند. باید همه درب ها را برویشان 
باز کنی. شروط سیاسی و اقت ادیش را 

 بپییری.
امدن امریکا به عراق هم یک خواب ب رگ  
و ارزوی دیرینه برای بورژوازی حاکم در 
امریکا بود. برای رسیدن به این ارزو هیچ 
راهی پیدا نکردند بج  بهانه به صدام و  
اش ال نظامی این کشور. امریکا می بایست 
بعد از سرنگونی شاه ایران در خاورمیانه جا 
پای خود را محکم کند. عراق موقعیت 
ج رافیای و ژئوپولتیکی مهمی دارد برای 
امریکا. نفت و گاز و غیره هم یک فاکتور 

 است .
امریکا و فرانسه و انگلیس این را فرصت 
دانستند و  می دانستند که عراق مملکتی با 
ملیت ها ومیاهب مختلن است، در نتیجه 
دخالت در ننین کشور وشرایط برایشان 
بسیار اسان تر است. این دلیلی بود که به 
اسانی امدند. این ها نارضایتی مردم را هم 
می دیدند  و می دانستند که در عراق مساله 
طواین و غیره هست و یک بخش عرب 
سنی که صدام در راسشان بود از دهه های 
نود حکمرانی می کنند و طواین دیگر یا 
بهتر است بگویم جناح های دیگر بورژازی 

 قومی و میه ی ازقدرت دور بودند. 

 .مساله کرد در خاورمیانه جدید
 گفتگویی ازهمکاران نینا با دانا فرزین از صاحبنظران مسایل خاورمیانه
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این کار را برای دخالت بیگانگان اسان می 
کرد. مساله نفت بسیار مهم است. عراق در 
منطقه، سومین  خیره نفت بعد از عربستان 
و ایران را دارد. سر کار امدن جمهوری 
اسسمی در منطقه هم یک فاکتور دخالت 

سر کار امدن  امریکا در عراق بود.
جمهوری اسسمی در منطقه هم یک فاکتور 

 دخالت امریکا در عراق بود.
تا ان زمان ارتش عراق و سسح هایش 
روسی بود. در جنگ عراق و ایران، امریکا 
کمک زیادی به عراق کرد و سسح مهمی 
فرستاد. در جنگ فاو اگر امریکا ن ود فاو 
پس گرفته نمیشد و با گرفتن ان توازن جنگ 
به نفط عراق عوض شد. امریکا اطسعات 
نظامی مهم بخ وص از تحرکات نظامی 
نیروهای ایران را به مخابرات عراق می 
داد. فاو دروازه استراتژیک برای جمهوری 
اسسمی بود که می توانست همه جنوب 
عراق را ت رف کند که مراک  نفت و 

 استقرار شیعیان طرفدارا بود.
امریکا از طرفی و جمهوری اسسمی از 
طرف دیگر، برای همکاری سیاسی و 
نظامی علیه دولت صدام کردها را تجهی  و 
اماده کردند در شمال عراق مناطقی را 
ت رف کنند. در نتیجه ایران هم شیعه های 
 جنوب و هم کردهای شمال را با خود داشت.
ایران نیروی منطقه ای قدرتمند است و از 
ان طرف ترکیه  و اسراییل را داریم و دوره 
حسنی م ارک م ر هم نیروی قدرتمند بود. 
حام سعودی کشور سنی میهب و مدعی 

 قدرت منطقه ای است.
 

هر بازیگر بین المللی بخواهد منافط 
استراتژیک خود را حفظ کند و پایگاه 
سیاسی و اقت ادیش را محکم کند باید با این 

نیرو در منطقه تعامل کننند. همکاری  0
داشته باشند یا بحسابش بیاورند، نه بعنوان 
دوست یا دشمن. می خواهم بگویم که تشکیل 
اقلیم کردستان ال اما به اراده خود مردم 
بستگی نداشت، یک نقشه و برنامه امریکا و 

 دول منطقه بود.
 

دولت صدام یک نظام دیکتاتوری بود   نینا:
و ستم و ت عی  ملی و میه ی برقرار کرده 
بود اما در عین حال عراق کشور باث اتی بود 
که رفاه عمومی تا حدودی وجود داشت. 
ازادیهای سیاسی ن ود اما رفاه بود. ناگهان 
امریکا می اید و میخواهد رژیم را بردارد به 
قیمت ویرانی عراق. و جریانات کرد یا 
شیعه هم  اهرا این را تنها راه رهایی خود 
از ت عی  می دانند بی توجه به اینکه بر سر 
عراق نه می اید. زیربنای اقت ادی و 
مدنیت نمی ماند و بعد جنگ داخلی میاهب و 
قوم ها بدن الش می اید که از ق ل قابل 

 پیش ینی بود. یعنی یک سناریوی سیاه. 
اگر جریانی یا بخش اگاه جامعه  به جای این 

که فکر کند م لحت این است که به جنگ 
امریکا اوی ان شویم، می امد و می گفت من 
مواف  حمله امریکا به عراق نیستم علیرغم 
جنایتکاری دولت عراق. با عق نشینی دولت 
عراق از کویت دیگر تعقیب و دخالت و 
سازماندهی یک جنگ تمام عیار مزم ن ود 
امریکا ح  نداشت این دخالت را انجام بدهد. 
اگر این اتفاق می افتاد ولو سناریوی سیاه هم 
اتفاق می افتاد اما این در تاریخ می ماند. ایا 
هیچ صدای مخالفی در سراسر عراق وجود 
نداشت؟ منظورم مخالفت با دخالت امریکا و 

 متحدینش برای اش ال عراق است.
 

متاسفانه ن ود. مردم دن ال نجات  فرزین:
بخش بودند. و همه اح اب و جریانات قومی 
و میه ی هم دن ال منافط خود بودند و فکر 
می کردند منافط شان در این بازی تامین می 

 شود.
 

امن اگر از مردم کردستان و ب ره  نینا:
پرسید که ایا شما نجات پیدا کردید و نی ی 
عایدتان شد،  کسی هست بگوید اره نی ی 
عاید ما شد؟ تا انجایی که می بینیم و می 
شنویم مردم ناراضی اند و حتی تاسن 
دوران صدام را می خورند. در ایران هم 
ننین ت وری هست و جمهوری اسسمی را 
مح ول انقسب می دانند و می گویند کاا 
انقسب نمی شد و این وضعیت بوجود نمی 

 امد که همه مردم اسیر این رژیم شدند.
در دوره جنگ عراق و تحومت خاورمیانه 
و بهار عربی در ایران هم بعهی های می 
گفتند بعد از لی ی و سوریه نوبت ایران است. 
ما گفتیم معنی این نیست؟ ایا میخواهید 
سناریو لی ی و عراق در  ایران هم پیاده 
شود، با جنگ افروزی و دخالت خارجی و 
جنگ داخلی کرد و عرب و بلوچ و فارس 
و ...بوجود اید؟ ایا سناریوی سیاه بدتر از 
عراق و لی ی تاوانی است که مردم باید می 
دادند تا از جمهوری اسسمی نجات پیدا کنند؟ 
حام می بینیم که  نه مردم کردستان عراق و 
نه کارگران ب ره  و ب داد و غیره خود را 
پیروز نمی نامند. ال ته خیلی جای تاسن بود 

 اگر مردم خود را پیروز بنامند.
تجربه عراق و لی ی و سوریه نهایتا بخش 
عمده مردم ایران را قانط کرد که این سناریو 
مخرب است ن اید انتظارا را کشید. و 
صدایی که می گفت امریکا فقط ب ند و 
جمهوری اسسمی برود اکنون به حاشیه 
افتاده است. ال ته امریکا و اسراییل و 
متحدینش می دانستند و می دانند که 
جمهوری اسسمی متسشی نمی شود. 
دستجات  و گروه های داخلی و خارجی 
زیادی را با خود همراه دارد. اگر جنگی راه 
می افتاد  نی ی درست می شد که عراق در 

 مقابلش مانند بهشت بود. 
 
درست میگویید، اما در کردستان  فرزین: 

عراق مساله فرق می کند. هنوز هم بخش 
اکثر مردم کردستان دخالت امریکا را به  

نفط خود و ناجی می دانند.امن گلگی و 
نارضایتی از ره ری دولت اقلیم کردستان 
است. مردم سپاسگ ار امریکا و فرانسه 
وبریتانیا بودند و هنوز هم هستند. مشکل را 
دولت اقلیم می دانند. مردم می گویند انها 
امدند ما را نجات دادند و لی ره ری کرد 
نتوانستند استفاده کنند. می گویند اح اب 
حاکم به مردم توجه ندارند و با هم کنار نمی 
ایند و هر کدام برای منافط خود تسا می 
کنند و حتی با هم دشمن می شوند و جنگ 
راه می اندازند. مشکست سیاسی و اقت ادی 
حل نشده در کردستان و مساله دولت اقلیم و 
نابسامانی و فقر و فسادی که بوجود امده به 
اولویت مردم ت دیل شده و اتفاقی که پشت 
سرشان افتاد و انهدام کشور عراق مساله 

 شان نیست.
اح اب و جریانات کردی هیچوقت به مردم 
متکی ن وده و نیستند. اگر بودند به امریکا 
پناه نمی بردند. اگر پناه برده شود معنی اا 
این است که ضعین اند و نمی توانند مردم 
را علیه دیکتاتوری ره ر ی کنند. 
اپوزیسیون عراق خیلی قدیمی است در 

 84کردستان و در سراسر عراق. در دهه 
اپوزیسیون عراق قدرتمند بود اما توان 

 انداختن رژیم را نداشتند.
 

ح ب بعث در میان مردم با تقسیم پول و 
کام بعنوان بخشی از درامد نفت، ریشه 
کرده بود. با وجود ان بخش عمده ی بودجه 

میلیونی  5کشور عراق اکثرا به نیروی 
نظامی قدرتمند اخت اص داده شده بود. و به 
ضرب پول هم بقیه را می خریدند. حتی در 
مدت حاکمیت صدام، شیعه های عراق با 
ح ب بعث همراهی می کردند و سنی ها ی 
عرب و حتی کردها هم همراه صدام بودند. 

ه ار م دور  044صدام تنها در کردستان 
مسلح "جاا" داشت. این لشکر یک مملکت 
است. این نیرو برای هر جنگی اماده بودند. 
نیروی اح اب اپوزیسیون کرد در کردستان 

ه ار نرسید. در  64عراق  هیچ وقت  به 
نتیجه، اپوزیسیون با ق ول هر شرطی حاضر 
به دخالت خارجی بود. این اپوزیسیون هیچ 
مرزی برای دخالت امریکا و فرانسه نمی 

 توانستند داشته باشد.
گفتم که این نقشه دودهه و بیشتر امریکا و 
فرانسه و بریتانیا بود که برگردند به منطقه 
ودوباره پایگاه خودر با زسازی کنند و به 

 84اب گرم دسترسی پیدا کنند. بریتانیا دهه 
نیروهایش را عقب کشید و امن برگشته تا 
سهمش را دوباره احیا کند. فرانسه هم 
همینطور. اما این اتفاقی است که هنوز 
نیفتاده و می شود گفت شکست خورده است. 
نقشه های بعدی ان دولت ها نیست را در 

 جای دیگر به ان می پردازم.
 

اکنون رابطه اح اب  حاکم در کردستان   نینا:
با مردم و با دولت مرک ی و مساله بودجه و 
درامد و فساد و غیره مساله و مش له عمومی 

 در کردستان شده است. 

 ...مساله کرد در خاورمیانه جدید 
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.حقوق های کارگر و معلم و کارمند و حتی 
پیشمرگه را نمی پردازند. ماجرا نیست؟ این 
اح اب تا کی می توانند به این وضط ادامه 
دهند  هم در رابطه با مردم هم رقابتهای بین 
خودشان و هم در رابطه با دولت مرک ی یا 

 فدرالی در عراق.
مشکل امروزی نیست و از زمان  فرزین:

سرنگونی صدام تا حام به اشکال و درجات 
متفاوتی وجود داشته است. می دانیم که 

عراق را کشور  1445قانون اساسی سال 
فدرالی تعرین کرده است که یک بخش مهم 
به منطقه کردستان تخ یص داده شده که 
منطقه فدرالی است. اح اب کنونی کردستان 
با حمایت بین المللی که با خود داشتند 
فدرالیت را به دولت مرک ی تحمیل کرد. 
سنی های عرب و شیعیان هیچوقت با 
فدرالیسم ن ودند. فدرالیسم کنونی بر اساس 

 قومی است. 
از زمان تشکیل اولین حکومت بعد از صدام 
و از زمان ایاد عسوی تا امروز، دولت 
منطقه کردستان با ب داد مشکل داشته است. 
این مشکست و مسایل را می توان اینطور 

 دسته بندی کردال
 
از مهمترین مشکل و مساله ی یکی  

فیمابین، مناط  تحت تسلط ب داد بود. بعد از 
در صد مناط  کردنشین زیر  04صدام  هم، 

تسلط ب داد ماند. حکومت اقلیم در سال 
تنها استان های اربیل و سلیمانیه و  6661

دهوک را در بر می گرفت. نواحی خانقین و 
کرکوک و بخشی از نواحی دیگر را نداشت. 
بودجه نواحی جدا شده از کرستان مثل 
کرکوک و خانقین و جلوم را دولت مرک ی 
عهده دار بوده و مسایل اداری شان هم 

 مربوط به ب داد بوده است. 
در قانون اساسی جدید بعد از صدام ان 
مناط ، نواحی مورد منازعه " ناونه کیشه 

 60له سه ره کان" نامیده می شد. در طول 
سال اخیر و بعد از صدام هنوز این مساله 
حل نشده باقی مانده است. می بایست 
رفراندوم می شد که ایا این نواحی بخشی از 
کردستان می مانند یا نه. حتی در قانون 
اساسی جدید ت ریح شده که مردمی که به 
زور کوچ داده شده اند، خسارت بگیرند و یا 
اگر بخواهند می توانند برگردند. برای 
رسیدگی به این مساله که در قانون اساسی 
امده، بارها هیات درست شده اما هیچوقت 
عمس دست بکار نمی شد و عمس اختیاراتی 
نداشتند. این مساله تا امدن داعش کش پیدا 
کرد. داعش در اغاز یک سوم عراق را 
گرفت که بخشی از کردستان را هم شامل 

 می شد و حتی اربیل را تهدید کرد.
در این زمان دولت اقلیم کردستان مناط  
مورد منازعه و از جمله کرکو ک را 
ت رف کرد و اعسم نمود که این ماده ی 
قانون اساسی را خود راسا حل کرده است. 
دولت اقلیم ا هار داشت اگر ما نمی گرفتیم 

 داعش می گرفت.
بعد از سرنگونی صدام قانون  مساله دوم،

اساسی جدید نوشته شد. در این قانون امده 
است که  در عراق فدرال، اقلیم کردستان 
باید بودجه خود را داشته باشد. بعد از جر و 

درصد  68بحث و کشمکش های طومنی، 
بودجه و درامد عراق به کردستان اخت اص 

درصد هیچ م نای  68داده شد. محاس ه 
رسمی و اماری صحیح ندارد. تا به امروز 
هم معلوم نیست جمعیت کردها و یا شیعه ها 
نند در صد مردم عراق را تشکیل می دهند. 
امارها بر اساس شناسنامه مواد خوراکی یا 
در زمان رای گیری ها و انتخابات است که 
همه طرف ها شناسنامه های تقل ی و بسیار 
بیشتر از می ان جمعیت واقعی دارند یا نشان 
می دهند. با وجود این از ان زمان تا حام 

درصد هم تماما به کردستان نرسیده  68این 
 است. 

، این است که نیروی مساله مهم سوم
پیشمرگ بخشی از نیروی نظامی عراق 
محسوب می شود که مخارج ان می باست 
توسط دولت مرک ی یا فدرال تامین شود. 
بخشی از درامد عراق به نیروی نظامی 

سال و از  60اخت اص دارد اما در این 
که  در قانون اساسی امده، دولت  1445سال 

عراق این مخارج را نداده است. امن همه 
مخارج برعهده همان نند در صد بودجه ای 
است که بخشا نمی پردازند. در نتیجه تا 
کنون حکومت عراق نند میلیارد دمر به 
دولت اقلیم بدهکار است. در مورد تسلیحات 
نظامی هم همین است. نیروی پیشمرگ 
اخیرا بلحا  تسلیحات از همکاریهای بین 
المللی برخوردار شده اما هنوز کافی نیست. 
می دانیم که  نیروی پیشمرگ، نیروی 
اح اب است.  اهرا وانمود می کنند که می 
کوشند  که این نیرو نیروی ملی و واحد شود 
و در خدمت مردم و مستقل از اح اب. اما 
هیچ وقت هیچکدام به این قول و قرارها 
پای ند ن وده اند.  نیروی پیشمرگ درهر 
اختسف اح اب، در مقابل همدیگر قرار می 
گیرند حتی اگر در یک سنگر قرار گرفته 

 باشند.
، استخراج نفت و مساله و مشکل چهارم

فروا ان توسط دولت اقلیم کردستان عراق 
 است.

قانون نفت و گاز در قانون اساسی عراق 
مطرح شده است. حکومت عراق همیشه 
مانط بوده که حکومت اقلیم کردستان نفت 
استخراج کند و بفروشد. نند ماده ای در 

است که هر طرف به  1445قانون اساسی 
 شیوه خود تفسیر می کند.

با وجود این دولت اقلیم باحمایت دولتهای 
منطقه ای اکنون نفت کردستان را از یک 
لوله نفت از کردستان عراق به بندر جیهان 
در ترکیه می فرستد و به فروا می رساند. 
برنامه ارسال نفت از طری  یک خط لوله 
دیگر از کردستان به بندر ع اس در ایران 
در دستور است. اعتراض دولت فدرال 
عراق تا کنون به نتیجه نرسیده است. دولت 

ب داد اعسم کرده است حام که دولت اقلیم 
نفت می فروشد دیگر نیاز به بودجه دولت 
عراق ندارد. ن اید فراموا کرد که اقت اد 
دولت اقلیم کامس در ق هه اح اب حاکم 

 است و هیچ کنترلی بر ان وجود ندارد.
بطور خسصه مسایلی نون، بودجه 
سراسری، بودجه نیروی پیشمرگ، نواحی 
مورد منازعه و استخراج و فروا نفت 

موضوع مهم و مورد مناقشه تا  0کردستان، 
کنونی دولت اقلیم و دولت مرک ی ب داده 

 بوده و هستند.
مسایل متعدد دیگری هم هستند از ق یل 
سیاست خارجی متفاوت و مستقل هر کدام از 
این بخش ها. مثس دولت اقلیم و دولت 
مرک ی فدرال ب داد و حتی سیاست و روابط 
جداگانه هر کدام از اح اب حاکم در اقلیم 
کردستان با خارج از خودشان متفاوت است. 
یک سیاست واحد بر مناس ات و سیاست 
خارجی انها حاکم نیست. هر کدام از این 
بخش ها روابط و مناس ات و معامست 
سیاسی و امنیتی خود را با دولتهای منطقه 

 دارند...
 

نه عامل یا عواملی شرایط را برای  نینا:
 عروج داعش تسهیل کرد ؟

با امدن داعش و ت رف یک سوم  فرزین:
عراق، توازن قوا کامس عوض شد. گفته می 
شود، داعش سنی ها ی عراق را نمایندگی 
می کند. نرا که دولت عراق پس از صدام 
حسین، مجال نداد نمایندگان سنی های عرب 
زبان مناط  وسط عراق وارد حکومت شوند 
یا اگر بخشی فرمال هستند اما قدرت ندارند. 
همه قدرت دست شیعه ها متمرک  شده است. 
ارتش و نیروی نظامی میلیشیا هم دست  
شیعه ها است. مناط  سنی نشین عرب و 
کرد از جانب دولت های ق لی عراق 
عق مانده نگه داشته می شدند. دیکتاتوری و 

 سرکوب و کشتار همیشه وجود داشت.
نمایندگان مناط  سنی نشین بارها می گفتند 
از دولت و پارلمان خارج می شوند. انها نند 
وزیر داشتند. گاهی رییس پارلمان عراق هم 
از ان ها بود. اما گفتم بیشتر فرمال و بدون 
قدرت اجرایی و ت میم گیری. در نتیجه، 
این بخش از عراق همیشه نشم به 
کشورهایی داشتند تا حمایت شوند از جمله 
ترکیه و کشورهای خلیج وعربستان سعودی. 
مناط  سنی نشین عرب و کرد هر دو 
مناط  عشایری سنی اند. از قدیم امیام بین 
این عشایر هیچ وقت همدلی و یا هماهنگی 
وجود نداشته و به این  و ان طرف کشیده 
می شدند. گاهی تحت فشار نظامی و امنیتی 
حکومت میه ی شیعی به هم ن دیک و 
درحکومت شریک می شدند و گاهی دور و 
در جدال با همدیگر یکی همکار رژیم و 

 دیگری دشمن ان می شد. 
دولت ایاد عسوی و جن ش وفاق هر نند 
بخشی از شیعیان عراق هستند اما اعهای 
عرب سنی زیادی هم داشت. عسوی مدعی 
 بود که ورای میهب است و خواهان وحدت

 ...مساله کرد در خاورمیانه جدید 



   

 

٤٤ 

اما این ادعا هم کمکی به حل موضوع و 
 مساله ت عی  و ستم نکرد.

در جریان نقشه امریکا و متحدینش برای 
سرنگونی صدام، جریانات قومی و میه ی و 
عشیره ای توسط امپریالیست ها و در راس 
انها امریکا برسمیت شناخته شدند و روی 
انها حساب باز کردند. ق ل از سرنگونی 
صدام، درکنفرانس های بین المللی که بسته 
می شد، نمایندگان اح اب و تشکل های فوق 
بر اساس میهب و قومیت دعوت می شدند. 
در این مراودات و جلسات توافقات مخفی 
ای م نی بر تشکیل یک جایگ ین برای 
دولت صدام، حاصل می شد. تاکید مداوم این 
ها بر قومیت و میهب بود. مثس می گفتند 
اینقدر نیروی کرد و اینقدر عرب سنی و این 
اندازه هم عرب شیعه وجود دارد و توازن 

 قوای اتی را بر اساس ان می سنجیدند. 
 

ح ب بعث بعد از صدام نه شد؟ ا زهم نینا: 
 ؟ پاشید یا تج یه شد

 
این ح ب، مثل ساب  و به نام ح ب فرزین: 

بعث نمانده است. بعد از صدام نند تشکل 
سنی درست شد که اکثرا همان اعهای 
ح ب بعث بودند. بخشهایی از ح ب بعث 
هم اسمش را عوض کرد و به نام ح ب 
العوده، یعنی "ح ب بازگشت" کار می کند 
این ها می گویند باز به قدرت بر می گردند. 
ع ت الدوری و ره ران دیگر ح ب بعث  
که دستگیر نشدند و باقی ماندند، بخشی از 
ره ران اح اب و تشکل های سنی کنونی 
اند. این ها همچنین بخشی از ره ران داعش 
و افسران ساب  ارتش عراق را تشکیل داده 

 اند. 
این بخش از سنی ها ی عرب زبان که در 
موصل و تکریت و اطراف متمرک ند، بدلیل 
فشارهای بین المللی که روی داعش است 
اشکارا نمی گویند با داعش اند. اما ارت اط 
تنگاتنگ با ان دارند. این ها حتی اگر 
مخالفتی با داعش داشته باشند نمی توانند 
ابراز کنند نون داعش بعنوان ناجی مردم 
منطقه از ت عی  دولت  شیعیان، شناخته 
شده است. می گویند داعش منطقه سنی را 
از دست شیعه ها نجات داد  بعسوه داعش 
از طرف عربستان سعودی و کشورهای 
خلیج و ترکیه هم حمایت می شود. به این 
ترتیب عمس عراق به سه منطقه تقسیم شده 

 است. 
نهایتا عراق به عقب بر نمی گردد. عراق به 
سه بخش تقسیم و برسمیت شناخته می شود. 
هم اکنون سنی ها دارند با رضایت امریکا 
ارتش خود را سازمان می دهند. با وجود 
داعش اما بخشی از این سنی ها که امن در 
حکومت هم شریک هستند، می گویند شیعه 
ها نیروی خود را دارند "حشد" یعنی بسیج 
نیروی ملی، کردها هم پیشمرگه ها و نیروی 
نظامی شان را دارند، ما هم باید نیروی 

 مستقل نظامی خود را داشته باشیم. 
در نتیجه، عراق به سه بخش و سه اقلیم 
تقسیم می شود. کردها نشم به بام و 
نیروهای بین المللی دوخته اند. انها اگر 
اجازه بدهند همین امروز دولت مستقل اعسم 
می کنند. رفراندوم اگر بشود بدلیل ت عی  

 64های قومی و میه ی و ستم ملی تاریخی، 
در صد مردم کردستان عراق رای به 
استقسل می دهند. مردم علیرغم نارضایتی 
شدید از اح اب حاکم هنوز امیدوارند در 
کردستان مستقل به ازادی و امنیت و رفاه 

 برسند.
 داعش نه می شود؟ نینا:

 
ال داعش بخش عمده اا همین سنی فرزین

های عراق است و قاطی تشکلهای سنی می 
شود. باقیمانده های ح ب بعث هم در هم 
ادغام می شوند. در کردستان هم بین اقوام و 
عشایر و میاهب همین اتفاق افتاد. زمانی 

 154ج هه کردستان عفو عمومی داد، لیست 
نفره م دوران ساب  صدام "جاا" که هر 
کدام رییس یک عشیره بودند و دوره صدام 

ه ار مسلح داشتند به  044همه با هم 
اتحادیه میهنی و ح ب دمکرات بارزانی 
پیوستند و در ان ادغام شدند. سنی ها هم 
همین کار را خواهند کرد. بعثی ها بر می 
گردند و سران و روسای عشایر سنی نه ان 
بخش که در داخل ماندند و نه بخشی که  به 
سوریه و یمن و اروپا رفتند، همه برمی 
گردند و شریک قدرت می شوند.ع ت 
الدوری هم که حهور دارد و دیده شده و 
نوار سخنرانیش پخش می شود، بیانیه داده و 
میگویند در اطراف موصل و تکریت مستقر 

 شده است.
ازنظر من گام اول سه دولت فدرال است. 
اما این فدرالیسم بدلیل خ وصیت و 
موقعیت نیروهای هر طرف که از تمدن و 
مدرنیسم و موازین دنیای امروز دورند، و 
کینه و دشمنی های دیرینه با هم دارند، از 
طرفی و بدلیل خ لت فدرالیسم که کینه و 
دشمنی را مثل  استخوان می زخم در خود 
دارد، دوام نمی اورد. فدرالیسم بر اساس 
قومیت و میهب همان استخوان می زخم 
است و راه حل درستی نیست. لیا در عراق 
سه دولت مستقل بوجود می اید. دولت های 

 قومی و میه ی سنی، شیعه و کرد.  
در جهان امروز بحث بر سر تقسیم 
خاورمیانه نوین است ط   نقشه امپریالیست 
های امریکا و دولتهای اروپایی و ارتجاع 
در خاورمیانه. بحث بر سر  تقسیم عراق به 

بخش،  0سه کشور، سوریه به سه یا حتی 
تقسیم عربستان سعودی، تقسیم لی ی  و یمن 
و ... هست . می گویند خاورمیانه نوین 

کشور دیگر به ان اضافه  64حداقل باید 
شود. که یکی از انها دولت مستقل در 
کردستان عراق است. حتی بحث تقسیم 
ترکیه است که اگر تقسیم هم نشود کشوری 
فدرال بشود و ایران را هم می گویند باید 
فدرالی شود نون نندملیتی است و از این 

 ق یل...
در نتیجه، عراق به عقب بر نمی گردد. 
تج یه و تقسیم عراق به سه کشورهم نقشه 
امریکا و متحدینش است و هم تمایل اح اب 

 و جریانات قومی ومیه ی هر طرف.
عراق به نس ت کشورهای دیگر مانند 
سوریه و لی ی یک ویژگی دارد و بعنوان 
مرک یتی برای خاورمیانه است. اول به دلیل 
نفت زیادا  که سومین  خیره نفت جهان را 
داراست و در کردستان هم تازه معلوم شده 
است که روی دریایی از نفت نشسته است. 
درهمه نواحی اا گاز کشن شده. از جمله 
در نمچمال و سلیمانیه. یکی از مسوولین 
پارلمان روسیه گفته که اگر گاز کردستان 

 استخراج شود یک رقیب ما خواهد شد. 
بنا بر این، جنگ درعراق و سوریه و 
منطقه، اوم جنگ ابرقدرتهای جهان است 
برای کنترل بازار یعنی تقسیم مجدد 
خاورمیانه بین خودشان. از انجا که در این 
دوران بخ وص، سگ صاحب خود را 
نمی شناسد، امریکا و ناتو و روسیه و نین 
وایران و ترکیه و اسراییل و بجای م ر 
دیروز سعودیه، به جان خاورمیانه افتاده اند 
تا این جنازه را تیکه تیکه کنند. همه در 
تسشند یک بار دیگر منافط خود را در 
خاورمیانه بررسی کنند. حتی همه هوای 
همدیگر را دارند که منطقه خاورمیانه را 
بکجا برسانند. مثس تشکیل داعش در یک 
ش انه روز ن ود. صن بندی ده ها دولت به 
بهانه ی له یا علیه داعش و له یا علیه بشار 
اسد دست اندر کاراند. این صن بندی 
ال اماعلیه داعش نیست. همه خوب می دانند 
که مساله داعش به تنهایی یا عراق و سوریه 

 به تنهایی نیست. مساله خاورمیانه است. 
بیکو یک د سال می  -از اتفاقیه سایک 

گیرد. توافقنامه ای که به اسم دونفر 
بریتانیایی و فرانسوی ای نامیده شده و بعد 
از جنگ جهانی اول و فروپاشی 
امپراطوری عثمانی نقش اصلی داشتند در 
تقسیم خاورمیانه و ان زمان روسیه هم در 
این توافقنامه شریک بود. در ان زمان 
امریکا ن ود و بریتانیا و فرانسه در منطقه 
بودند. ولی روسیه بود. بعد از  انقسب اکت ر 
روسیه عقب نشست و به مشکست داخلی 
خود فرور فت. کل این منطقه زیر تسلط و 
نفو  بریتانیا و فرانسه ماند. و مناط  را 

بیکو تقسیم   –براساس توافقنامه سایک  
کردند. عراق و سوریه و ل نان به مناط  
نفو  بریتانیا و فرانسه ت دیل شدند. یک صد 
سال از ان تاریخ می گیرد. امریکایی ها بعد 
از جنگ جهانی دوم به اهمیت خاورمیانه پی 
بردند. بلحا  بازار و معادن و منابط  خیره 
نفت و ... و ارزو داشتند بعد از جنگ 
جهانی دوم مثل فرانسه و بریتانیا رلی ایفا 
کنند در منطقه. این کار را در سیاست 
خارجی گیاشتند و موف  شدند بعد از جنگ 
اول و دوم خلیج بعنوان بازیگر مهم 
خاورمیانه  اهر شوند. ایران زمان شاه و 
اسراییل به یکی از پایگاه های مهم امریکا 
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در منطقه ت دیل شد و متعاق ا عربستان و 
م ر و غیره. با سرنگونی رژیم شاه ایران 
که متحد قدرتمند امریکا در منطقه بود، 
ت رف عراق و سوریه ولو با جنگ در 

 دستور امریکا قرار گرفت. 
حام هم همین ها هستند که خواهان تجدید 
تقسیم خاورمیانه هستند. خاورمیانه نوین 
ط   نقشه  و خواب های امریکا درست می 
شود. امریکا ت میم داشته است که زیر پای 
رق ا را جاروب کند و به خانه بفرستد. اگر 

صده اروپا بود در  66صده بیست و صده 
خاورمیانه، امن صده بیست و یکم صده 

 امریکا است در این منطقه.
 

باز به کردستان برگردیم.   نینا:
بطورمشخص بدلیل شرایط کنونی 
خاورمیانه، هر کدام از بخش های کردستان 
در منطقه، وضعیت جدید پیدا کرده است. 
روندهای این وضعیت را نگونه ارزیابی 

 می کنید؟
 

مساله کرد اکنون از ان وا خارج  فرزین:
شده و صاح ان زیادی پیدا کرده است. در 
عراق و سوریه هر کدام بدمیل خود که در 
بام گفتم، امریکا و ارپا و حتی روسیه، نقش 
صاح ان اصلی این مناط  را بازی می کنند. 
عربستان و یا ترکیه در این مورد  کم تاثیر 

 و حتی می توانم بگویم بی تاثیرند. 
جمهوری اسسمی ایران هم بلحا  مساله کرد 
تحت فشار است. سر هر مساله ای مساله 
کرد و ت عی  و اعدام ها و ...، مطرح می 
شود. اخیرا می بینیم حتی از جانب عربستان 
سعودی و ترکیه هم روی اح اب 
ناسیونالیست کرد به مثابه اب ار و وسیله 
فشار بر جمهوری اسسمی در رقابتهای 

 منطقه ای سرمایه گیاری می شود.
وضعیت داخلی و رابطه اح اب و جریانات 
کردی در کردستان عراق  با همدیگر، باعث 
شده است که دخالت های خارجی سرنوشت 
مساله کرد را به دست بگیرند.  امن می 
بینیم که در داخل همین اقلیم کردستان 
عراق، عمس دو بخش شده است. یکی منطقه 
اتحادیه میهنی و گوران مستقیما تحت نفو  
ایران و دیگری منطقه ح ب دمکرات 
کردستان عراق "پارتی"  تحت نفو  ترکیه. 
ره ران جریانات قومی و میه ی شیعه هم 
در ب داد تحت کنترل ایران اند. این ها 
خودشان نیستند که سیاست تعیین می کنند یا 
استقسلی دارند. اح اب و جریانات قومی 
ومیه ی شیعه در عراق دو بخش بودن 
کردستان را به نفط خود می دانند، نرا که 
یک بخش ان که تحت نفو  ایران است را 
متحد خود می دانند. و بهمراه این بخش 
مرزهای مشترک بیشتری با ایران خواهد 

 داشت.
در ترکیه فشار زیادی بر دولت اردوغان 
است که از راه مسالمت امی  مساله کرد را 

حل کند یکی از شرط های اتحادیه اروپا حل 
مساله کرد است. کردهای ترکیه  در پارلمان 
نماینده دارند و عسوه بر ح ب کارگران 
کردستان "  ک ک " اح اب و تشکلهای 
دیگری در ترکیه به مساله کرد توجه جدی 
دارند. از طرف دیگر ارت اط ویژه با امریکا 

 و دولتهای دیگر و روسیه وجود دارد.
ح ب عدالت و توسعه به ره ری اردوغان 
رویای امپراطوری عثمانی را برای ترکیه 
کنونی در سر می پروراند. اردوغان می 
داند که بدون کردها این قدرت به دست نمی 
اید و باید این مساله را حل کند. یک حل و 
ناره اساسی بدون اینکه امتیاز زیادی به انها 

 بدهد. 
شخص ع دهللا اوجسن و ره ری   ک ک  

در کردستان ترکیه دیگر از کردستان مستقل 
حرف نمی زنند. میگویند ترکیه واحد را می 
خواهند. زمانی بحث استقسل شد امید به 
ترکیه ن ود حام که اردوغان اماده شده انها 
هم موضط عوض کرده اند و می گویند می 
خواهیم شهروند یک کشور باشند در ترکیه 
ای که با کردها همراه بیاید.  و این مستل م 
ت ییراتی در قانون اساسی ترکیه است. مثل 

 قانون اساسی بر اساس عراق فدرال.
بعید نیست که دولت اردوغان اوجسن را 
ازاد کند. در ان ورت اوجسن ش یه نلسون 
ماندم قهرمان ملی می شود و احتمام کاندید 
گرفتن جای ه ی صلح نوبل  اردوغان 
بخاطر رویای امپراطوری عثمانی نانار 
است این کار را بکند. تا کنون و در حال 
حاضر، سامنه ده ها میلیون دمر خرچ 
جنگ دولت ترکیه با ح ب کارگران 
کردستان "  ک ک " می شود. تقسم ترکیه 
بعید است و ره ری کنونی جن ش کردستان 
ترکیه هم دن ال تقسیم ترکیه نیست. ترکیه 
عهو ناتو هم هست و به اسانی نمی شود با 
ان بازی کرد. امن اینطور است ولی فردا 
معلوم نیست سراغ ترکیه هم نیایند. امروز 
بریتانیا دارد تقسیم می شود، خواب تقسیم 
اسپانیا هست.. ایتالیا مشکستی دارد. اتحادیه 
اروپا ممکن است از هم بپاشد. ترکیه نرا 
نه   در شرایط کنونی این کار مشکل است، 
اما بعید نیست در اینده تقسیم و تج یه ترکیه 

 هم اتفاق بیفتد. 
گفته می شود ط قه کارگر هیچ کشوری مرز 
ندارند. برای بورژوازی ب رگ و کونک 
هم مرزها مقدس نیستند. منافط شان مقدم 
است. اگر امروز ناسیونالیست ها ه ار بار 
به سر کردستان و مرزهایش و خودمختاری 
و فدرالیسم و غیره قسم بخورند، نهایتا 
منفعت شان تعیین می کند که در هر 
شرایطی  کجا بایستند و موضط عوض می 
کنند و کنار این یا ان متحد خارجی خود می 
ایستند. در اینجا هیچ حرف و بحثی بر سر 
منفعت شهروندان و کارگران وزحمتکشان 
هیچ کدام ازاین مناط  نیست. ناسیونالیست 
های کرد در منطقه نه در جنگ باشند نه 

 در صلح، نفعی عاید مردم نمی شود.
 

ال فکر نمی کنید، اگر ناسیونالیست های نینا
کرد ترکیه بر اساس منفعت محلی و 
ناسیونالیستی خود با اردوغان متحد شوند، 
بخودی خود به ضرر جامعه کارگر و 
زحمتکش ترکیه است؟ انها از دایره 
اپوزیسیون و مخالفت بیرون می روند و 
دولت ترکیه قوی می شود. درجریان 
میاکرات پیشین این اتفاق افتاد. در حالیکه 
مردم کارگر و زحمتکش ترکیه در خیابان 
بودند  در استان ول و میدان تقسیم. در 
کردستان انگار خاک مرده پاشیده اند و 

 ساکت بودند. 
ستم و ت عی  ملی برداشته شود  فرزین:

خوب است، اما اگر به قیمت گرفتن امتیازی 
از دولت باشد و م ارزه مردم تهعین شود 
به ضرر است. دولت اسسمی تقویت شود به 

 ضرر است. 
حکومت اردوغان اگر سازا نکند نپ ها 
به   ک ک ن دیک تر می شوند، در دوره 
اخیر این اتفاق افتاد  اما این اصل نیست. 
ت عی  و جنگ در کردستان و ترکیه تمام 
شود در دراز مدت بهتر است. فکر نکنم 
تواف  استراتژیک بشود. تناقهات و است داد 
باقی می ماند. مساله ط قاتی مستقل از این 
مسایل و روی پای خود است و ال اما ربطی 
به اح اب موجود ندارد. ممکن است ج هه 
نپ تهعین شود اما موقتی است. فهای 
امنیتی و نظامی برداشته شود خوب است. 
اما ط قه کارگر نمی تواند سرنوشت خود را 
به این مسایل گره ب ند و تابط ان شود. شاید 
نپ جامعه در فهای غیر جنگی تر راحت 
تر بتواند و مستقل تر با بورژوازی بجنگد. 
من معتقدم اگر فهای جنگی و متشنج کنونی 
عوض شود، م ارزه برای ازادی و عدالت 

 جلو تر می اید و قوی تر می شود.
سوریه هم به ترکیه ربط مستقیم تری نینا: 

پیدا کرده است. ترکیه نقش مهم تری دارد 
در سوریه دارد تا عراق.  در عراق 
نتوانست به داعش متکی شود برای دراز 
مدت و نفعی عایدا شود. هر تحولی میان 
ناسیونالیستهای کرد در ترکیه و مشخ ا   
ک ک و دولت اردوغان بر کردستان سوریه 
 هم تاثیر می گیارد. این تاثیر در نه حد است

 ؟
ق س هم گفتم که سوریه بطرف فرزین: 

فدرالی می رود. همه اح اب تقری ا ساغ اند 
و نند کشور قوی دنیا هم بر این باورند که  
سوریه ی فدرال راه حل است. اگر کمی به 

بخش و  5گیشته برگردیم سوریه خودا 
منطقه بوده. حام هم شیعه نشین های مزاقیه 
و طرطوس داریم، مناط  حلب و اطراف، 
سنی های عرب زبان هستند و منطقه 

 کردستان سوریه را هم داریم.
به نظر من سوریه هم مراحل عراق را طی 
می کند. دشمنی ترکیه با کردها در سوریه 
ترس از فدرالی شدن و تشکیل دولت کردی 
در مرزی طومنی با ترکیه از طرفی و 
رابطه محکم بین   ک ک و کردهای 

 سوریه است. 
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ترکیه حتی می ترسد که کردها در سوریه 
مستقل شوند. ان ها اکنون حمایتهای زیادی 
از امریکا و روسیه می گیرند. سسح و 
مهمات زیادی به ح ب دمکراتیک خل  
کردستان سوریه داده می شود. بعسوه کردها 
علیه داعش می جنگند و از همه نیروهای 
دیگر که ساخته ترکیه و امریکا و عربستان 
و غیره هستند در جنگ علیه داعش پیگیرتر 
و م مم تر اند. ازارتش ازاد دست ساز انها 

 قوی تر است. 
سوریه هم مثل عراق به عقب بر نمی گردد. 
اگر نه وضط سوریه متشنج تر از عراق 
است. هم امریکا و هم روسیه هر دو رل 
اصلی دارند. هر تواف  در مورد اینده 
سوریه تواف  امریکا و روسیه است. سوریه 
برای روسیه مهم است و تنها پایگاه روسیه 
ن دیک دریا است. در نتیجه هرتوافقی باید 
استراتژی هر دو را تامین کند. کردها هم با 
هر دو طرف هستند. هم با داعش می جنگند 
و این برای امریکا مهم است و هم با بشار 
نجنگیده اند و این به نفط روسیه و ال ته ایران 
هم بوده است.  اهرا امریکا خواستار رفتن 
بشاراسد است. اما نتوانست، اگر می 
توانست یکیره تامل نمی کرد. از اغاز هم به 
این منظور وارد میدان شد. اما امن می داند 
که هر نتیجه ای در این دخالت بدون تواف  
با روسیه انجام نمی شود. همانطوری که 
گفتم  همه این مسایل به مساله خاورمیانه ی 
جدید ربط دارد. تا کنون امریکا و روسیه در 
مورد عراق، ایران، سوریه، یمن و...، با 

 روسیه به تواف  نرسیده اند.
تواف  های قدیم بریتانیا و فرانسه در تقسیم 
خاورمیانه مدت ها طول کشید. امریکا 
میگوید داعش نند سال دیگر میماند. روسیه 
هم همین را می گوید. هر دو زمان 
میخواهند. تواف  در مورد خاورمیانه نوین 
ممکن است نندین سال طول بکشد. کل 
خاورمیانه برای امپریالیست ها و دولتهای 
قدرتمند منطقه، همه یک پکج است عراق، 
سوریه، یمن، لی ی، حتی ترکیه و نقش ایران 
و عربستان همه به هم گره خورده اند و 
سرنوشت شان بهم گره خورده است. رویای 
 خاورمیانه جدید، یک ش ه حاصل نمی شود.

 
ولی همه نی  به اراده انها نیست. ابتدا   نینا:

خواستند بشار را بردارند. ایران و ح ب هللا 
و بعد روسیه امد و  نتوانستند. توازن قوای 
کنونی نشان می دهد که ج هه بشار، روسیه، 
ایران و کردهای سوریه قوی تر است تا بقیه 
علیه بشار. همه حرف از سوریه بعد از 
داعش می زنند و امکان توافقی بین طرفین 
مخاصمه با یا بدون بشار. ایا این نشم انداز 

 وجود دارد؟
 
نه. فکر می کنم اگر در بام تواف    فرزین: 

شد سوریه کجا برود، ان مهم است . بشار 
نمیتواند حرف روسیه را گوا نکند و 

کردها هم نمی تواند علیه روسیه و امریکا 
باشند. همه مساله بسته به نقشه و ت میم از 
بام است. نیروهای میدان جنگ کنونی در 
سوریه فقط مهره های شطرنج اند. مثس امن 
می دانیم که نقش ترکیه و عربستان حاشیه 
ای شده و این تواف  از بام است. زمان حل 

 برسد حل می کنند.
 

ح ب اصلی یا بطور کلی ناسیونالیست   نینا:
های کرد کردستان سوریه استراتژی و 
برنامه شان نیست؟  اهرا مشکلی ندارند با 

 بشار بمانند. 
کردهای سوریه رسما  می گویند ما   فرزین:

خواهان سوریه فدرال هستیم . انها نگفته اند 
با اسد هستیم یا نه. اگر زمان خود صدام به 
کردها خودمختاری می داد  یا فدرالی را 
ق ول می کرد، اح اب ناسیونالیست کرد 
ق ول می کرد. سر این مساله بارها با 
نمایندگان دولت صدام و حتی خود صدام به 

 میاکره نشستند.
بعهی نی ها خود را تحمیل می کند. بشار  

در موقعیت قدیم نیست. روسیه هم موقعیت 
ق لی را ندارد. ق س صد در صد نفود داشت 
در سوریه. امن امریکا هست واح اب و 
تشکلهای دیگری هم هستند. وضط فرق کرده 

 است.
اگر اسد نماند و ح بش بماند ممکن است با  

فدرالی شدن سوریه همراه شود. بشار و 
ح ب بعث سوریه تجربه عراق را دیده 
است. به نظر من اگر بشار اسد بیاید بگوید 
ما هم دولت فدرالی می خواهیم، مشکلش را 
تا حد زیادی حل می کند و زیر پای بقیه را 
خالی می کند. اما بشار هنوز می گوید 
حکومت فقط منم و این کارا را سخت 

 ترکرده است. 
 

خیرا کنفرانسی از نمایندگان دولت نینا: 
بشار و اپوزیسیون او تشکیل شد ولی 
نمایندگان اح اب کردستان سوریه را دعوت 

 نکردند. نرا؟
 

دولت ترکیه این نشست را تشکیل  فرزین:
داده بود. نماینده بشار هم بود و ارتش ازاد و 
دیگر اح اب. ولی ترکیه کردها را راه نداد. 
امریکا هم مواف  بود کردها به نشست 
بروند. امریکا نماینده ای ن د کردها فرستاد 
تا مطمئن شان کند که اتفاقی نمی افتد و گفته 
بود که ما شما را نمایندگی می کنیم. حام 
ترکیه مخالن است ولی گوا نکنید حمایت 
ما را دارید. میاکرات هم به نتیجه نرسید. 
نراکه نیروهای قوی تر و با نقشه خود پشت 
این ماجرا هستند که اصلی ترین شان عسوه 

 بر امریکا روسیه و ایران است.
 

میگویند حل مساله سوریه را به روسیه   نینا:
 و ایران سپرده اند.

من باور ندارم. امریکا  اهرا به  فرزین:
نظر می رسد از جاهایی عقب نشینی می 
کند. اما این  اهر مساله است. منفعت دولت 

امریکا ایجاب می کند بعنوان بازیگر اصلی 
در منطقه خاورمیانه باقی بماند. اگر امریکا 
برای یک روز هم عراق را ول کند و به 
حال خود بگیارد، خیلی از رشته هایشان 
پن ه می شود. از جمله دولت اقلیم کردستان 
که بدون امریکا هیچ وقت تشکیل نمی شد. 
جمهوری اسسمی قرار نیست که در عراق 
و سوریه حرف اول را ب ند. اگر این اتفاق 
بیفتد کسه امریکا پس معرکه است. این را 
دولتمردان امریکایی به خوبی می فهمند و با 
استراتژی شان که خاورمیانه نوین است 
کامس م ایر است. دولتهای قدرتمند جهان 
امروز اشی برای مردم منطقه پخته اند که به 
هیچ صراطی مستقیم نمی شود. مناط  و 
نیروهای تحت کنترل اح اب و جریانات و 
دولتهای قومی و میه ی را با هیچ نسپی 
نمی توان بهم نس اند. این کشورها باید تقسیم 
شوند. و امریکا در محور این بازی شطرنج 

 است.
 

کردستان عراق. باز هم در مورد  نینا:
کردستان عراق ن دیک دودهه است که  
دولت اقلیم دارد. دولت فدرال عراق این را 
برسمیت شناخته و اکنون جنگ با داعش در 
جریان است. حام می بینیم که باز این اقلیم 
به دو بخش تقسیم شده است. یک بخش تحت 
تسلط بارزانی که پرنم استقسل را در دست 
گرفته و متحد دولت ترکیه است و بخش 
دیگر منطقه تحت کنترل اتحادیه میهنی و 
جن ش گوران که به دولت ایران وابسته 
است. این دو نیرو بازخود دو بخش اند. 

 سرنوشت دولت واحد اقلیم نه می شود؟ 
 

مسایل اقت ادی در مسایل سیاسی  فرزین:
رل جدی دارند. اوضاع جدید کردستان 
عراق و رابطه اح اب حاکم با همدیگر تازه 
نیست. در این مدت علیرغم دولت واحد، هر 
بخش کردستان دست یک یا نند ح ب است. 
دو شکل اداره جامعه است. درست است 
 اهرا یک پارلمان و دولت و وزرا وجود 
دارد، اما هیچکدام از این اح اب حاکم نه 
در دولت واحد و نه هرکدام به تنهایی 
دارای یک استراتژی  برنامه سیاسی و 
اقت ادی و امنیتی نیستند. یا بهتر است 
بگویم هیچ استراتژی ای ندارند. کامس بی 
اف  و کور اند. تنها اف  شان غارت 
داراییهای اقلیم نه با هم و نه جدا از 
همدیگر است.  در بعد بین المللی هم یک 
سیاست واحد وجود ندارد. ایران به دو شیوه 
مختلن با اح اب در رابطه است. و دولت 

 ترکیه هم همینطور است.
نطور میشود بحث استقسل کرد که هنوز 
یک سال است حقوق مردم داده نمی شود. 
بحث استقسل برگه و اب ار فشار بارزانی 
نه در درون اقلیم و نه در رابطه با دولت 
فدرال مرک ی است. اب اری برای تهدید 

 دولت در ب داد است.
از طرفی هم می داند که تمایل مردم به 

 استقسل وجود دارد و طرح این مساله

 ...مساله کرد در خاورمیانه جدید 
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ح بش را قوی می کند و ت ویری از 
بارزانی بعنوان نماینده مردم کردستان در 

به اسم رییس اقلیم  ابعاد بین المللی می دهد.
حرف می زند. اما بارزانی به خوبی می 
فهمد که رفراندوم بدون تواف  نمیشود. مردم 
کردستان بین اح اب تقسیم شده اند. هنوز 
مسایل ح بی و عشیره ای حرف اول را 
می نند نه ملی. بارزانی می داند که اگر 
اح اب دیگر اتحادیه میهنی و گوران و 
اسسمی ها و غیره نیایند و دولتهای حامی 
اا رفراندوم را تایید نکنند، این شعار 
متحق  نمی شود. در حالیکه بین خود اح اب 

 و رای دهندگان اختسف ب رگ است. 
دولت در کردستان عراق عشیره ای و  

خانوادگی است. اگر دولت کردی دست 
خانواده بارزانی درست شود خانواده اتحادیه 
میهنی "یکیتی" و گوران دشمن می شوند و 
 برعکس. و این کشمکش ادامه خواهد داشت.
اصل کشمکش هم  بر سر قدرت و ثروت 
است. تا دیروز توافقی بود که قدرت و 
ثروت تقسیم می شد . در سالهای اخیر 
گوران امد و نیروی دوم شد و اتحادیه میهنی 
نیروی سوم و توازن قوا عوض شد. اتحادیه 
میهنی که ضعین شده و ن ن نیرویش را 
به گوران داده، به مردمی که حقوق شان 
قطط شده می گویند پول دست بارزانی است 
و قدرت هم عمس دست ح ب بارزانی است. 
اگر نه اتحادیه میهنی و گوران دارند دو 
باره گا م هایی برای وحدت مجدد بر می 
دارند، ولی این سیاست بخاطر فشاری است 
که از جانب ح ب بارزانی به انها وارد شده 
و حاشیه ایشان کرده است. این اتحاد پایداری 

 نخواهد بود.
جالب است که حتی جمهوری اسسمی ایران، 
کردستان عراق متحد را نمی خواهد. ترکیه 
هم منفعتش در همین دو بخش بودن است که 
ح ب حاکم و متحد خودا را دارد. 
کردستان متحد، مانط منافط کنونی تام و 
کمالشان است که هر دو در بخشهای مختلن 
  .کردستان و با نیروهای وابسته به خود دارند
در ابعاد دیگر، حتی اگر بدمیل شرایط 
منطقه جمهوری اسسمی مثل ساب  مانط 
جدی ن اشد و ترکیه که خود دنار مشکست 
جدی درونی و بیرونی خود است هم تهدیدی 
ن اشد، اما به اعت ار تخاصم نیروهای تشکیل 
دهنده ی دولت اقلیم که اکنون از هم پاشیده 
است، رفراندوم غیر ممکن است. و گفتم این 

 اختسفات قدیمی اند.
و تا کنون اختسف اتحادیه  11از سالهای  

میهنی و ح ب بارزانی وجود داشته است. 
و  6661بهنگام تشکیل پارلمان در سال 

متعاقب ان باز جنگ داخلی با هم داشتند. 

حام هم وضعشان روشن است. وگرنه اگر 
این تخاصمات و بخ وص مشکست 
اقت ادی جدی و بخور و بچا  های سرسام 
اور و وابستگی های خیانتکارانه به دولتهای 

سال پیش هم می شد  64منطقه ن ود، از 
رفراندوم کرد و کردستان مستقل شود. دولت 
سودان جنوبی مستقل شد. در مقایسه این دو 
منطقه هنوز منطقه کردستان بیست سال 

 جلوتر است نرا انجا دولت شد، اینجا نه.
این اح اب نه بلحا  اقت ادی و غارت 
اموال و داراییها و نه به لحا  سرسپردگی 
به دول منطقه، هیچ وقت صسحیت و 
شایستگی برگ اری رفراندوم و کسب 
استقسل نداشته اند. حام هم این شعار در 

 دست بارزانی یک نمایش پوچ است.
برای استقسل دو فاکتور تعیین کننده است. 
یکی اینکه کردستان به لحا  اقت ادی 
سرپای خود بایستد و نشم به بودجه عراق 
ندوزد و دوم اینکه مردم نمایندگانی داشته 
باشند که در حین و میل کردن و بازی با 
سرنوشت مردم و ناامید کردن و بی سهم 
کردنشان از ازادی و رفاه و امنیت تا کنونی 
نقش نداشته وخواهان دولت مستقل غیر 

 قومی و غیر میه ی در کردستان باشند.
حام هیچکدام از این ها نیست در نتیجه بحث 

 رفراندوم فقط شعاری است و بس
از نظر من کلیه نیروهای داخلی در میدان 
کنونی خاورمیانه و ازجمله عراق و 
کردستان، مهره های بازی نیروها ودولتهای 
قدرتمند بیشتر نیستند. در کردستان عراق 
اگر مج ور به تواف  با هم شوند و بار دیگر 
دولت اقلیم بطور واقعی تشکیل شود بدلیل 
بی افقی است که همه شان را ترسانده. همه 
می دادند که در ت ییرات اینده که دست انها 
نیست سرنوشتشان در تقسیم مجدد منطقه  
نامعلوم می شود. پیشترها بریتانیا و فرانسه 
ادم های خودشان را می اوردند و به قدرت 
می گماردند. دراین دوره و در اف انستان هم 
امریکا همین کار را کرد. مگر سرنوشت 
عراق را همین هایی که امن در عراق و 
کردستان حکومت می کنند، تعیین کرده اند. 
نه. اکنون هم برای در قدرت ماندنشان 
تهمینی نیست. بدیل را بوجود می اورند. 
بدیلها معموم اشکارا درست نمیشوند. 
نیروهای قوی دنیا فردا ادمهای خودشان را 
نه در میان ژنرال های بی نام و نشان یا 
م دوران دست پرورده و در ترشی گیاشته 
شده، سر کار می اورند. حتی در جریان 
م ارزات کارگران و مردم علیه دولت ها و 
اح اب ناسیونالیست اگر کار بجایی برسد که 
خطری ایجاد کند، دولتهایی که تاکنون حامی 
حاکمان کنونی بوده اند، فورا سعی می کنند 
طرفداران خود را در راس این م ارزات 
بگیارند و اوضاع را به نفط خود ت ییر می 

دهند. حاکمان کنونی که حامیشان هستند را 
به اسانی قربانی می کنند و دسته دیگری 
سرکار می اورند. مگر اینکه جن ش مستقلی 
به میدان بیاید که برای هیچکدام سر خم 

 نکند.
 

در مملکتی نون کردستان که مردم بین   نینا:
اح اب تقسیم شده و تاریخا با انها بوده اند 
اسان نیست از انها بگیرید  به کسی دیگر 

 بدهید.
خیلی سخت هم نیست. نرا که این فرزین: 

اح اب و ره رانشان انقدر کثافتکاری کرده 
اند که حد و مرز ندارد. با غارت داراییهای 
جامعه به مولتی میلیاردهایی ت دیل شده اند و 
پول هایشان را در بانک های مختلن در 
جهان  خره کرده اند. در وابستگی و 
جاسوسی از همدیگر و مملکت به نفط 
دولتهای رقیب در منطقه، دست دیگران را 
از پشت بسته اند. فکر می کنید  همین حام 
امریکا و بریتانیا و فرانسه نقدر مدارک از 
ره ران کرد و عرب و شیعه و... جمط کرده 

 اند  
ساعته این ها را از  10ابرقدرت ها بخواهند 

قدرت پایین میکشند و پرونده شان را زیر 
ب لشان میدهند و به خانه می فرستند و پول 
های نند صد میلیاردیشان را هم بام می 
کشند و اگر جیک شان در بیاید به دادگاه 
های خودشان می سپارند. اینها از این می 
ترسند. تا حام هم  سر هر ت ییری در اقلیم 
کردستان نه سوالی از سرکردگان کرد کرده 
اند و نه گفته اند که شما می مانید یا نمی 
مانید. بدلیل همین ترسشان است که گاهی 
بهم ن دیک می شوند و تواف  می کنند. 
توافقی که بدلیل ویژگیهای قومی و میه ی و 
عشیره ای شان دوام نمی اورد. این ها هنوز 
حتی ازاح اب متمدن و مدرن بورژوایی 

 امروز بسیار فاصله دارند.
  

در یک کسم و به همه این دمیل از جمله 
عدم صسحیت اح اب و ره ران و جریانات 
قومی و میه ی و عشیره ای از طرفی و بی 
اراده شدن کارگران و مردم زحمتکش و بی 
نقشی روشنفکران مترقی و غیر وابسته به 
این اح اب، سرنوشت عراق و منطقه 
خاورمیانه در جای دیگر رقم زده می شود. 
همانطوریکه ق س هم بدون اراده مردم، 
خاورمیانه تقسیم شد، حام هم خاورمیانه 

 بدون اراده مردم تقسیم می شود.

 ...مساله کرد در خاورمیانه جدید
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پیام ع دهللا مهتدی به کومه له و پاسخ ابراهیم 
علی اده به او، همراه پاسخ کوتاه بعدی ع دهلل 
مهتدی به دبایار اول کاوماه لاه، یاک کاتااب 

و روشنگری ضادنااسایاوناالایاساتای مزم   نقد
دارد. با این حال این نوشته، بادلایال زماانای، 

 از یک یادداشت کوتاه بیشتر نیست.

ره ر ساازماان زحاماتاکاشاان باعاداز ساالاهاا 
کوشش در کسب مهاارت هاای گارانا اهاا در 
موقعیت یک جمط بی پرنسیب، باب گفتگو با 
سازمانی را شروع کرده که قدم اول باعاد از 
شکست کودتایش در درون ان، طارح ناقاشاه 
برای تسخایار ناظاامای اردوگااه و قاتال عاام 
ره ران ان بود. انچه که همه طین کومه لاه 
ای هاا از ان تااریاخ باه یااد دارنااد، تاا ادیاال 
ناقوکشی و سنگربندی هاای ناظاامای درون 
اردوگاهی علیه هم، به اب اری برای تاناظایام 
روابط و مناس ات درون سازمانی از طارف 
انااهااا اساات،. تااوطاائااه ای کااه فااقااط حهااور 
هرباره پالایاس سالایاماانایاه ماتاهامان اراماش 

 مقطعی ان بود.

سیاست به جان هم انداختن کرد و غایارکارد  
در کردستاان، از طاریا  تشاویا  شااگاردان 
مدارس به تحریم زبان فارسی، بارای ایاجااد 
زمینه پاکسازی شهرها از غیرکردها، اولایان 
طلوع فاشیسم عیان باند مهاتادی در عارصاه 
اجتماعی بود، که خوش ختااناه مااناناد پاروژه 
باامااب گاایاری هااای پااژاک در شااهاارهااای 
کردستان بی پاسخ و نتیجتاا عاقایام مااناد. در 
سیاست، سابقه مهتدی و باند مربوطه نایاازی 
به افشاگری ندارد. طی سالهای گیشته تقری اا 
هیچ نیروی سناریو سیاه جهانی و منطقاه ای 
و محلی بدون پادویی باند ماهاتادی ناقاشاه ای 
علیه جامعه و ت دیل ان به ساوریاه، ناریاخاتاه 
اساات بااا هاامااه ایاانااهااا، مساائااول "سااازمااان 
زحمتکشان" این روزها به روباهای مایامااناد 

و تمام امایادا باه   پشم و پیله اا ریخته  که
ت دیل به اب اری موثر در به تا ااهای کشایادن 
زندگی مرد م بر باد رفت. پیوستن جمهاوری 
اسسمی به "جامعه متمدن" تیر خسصی باود 

این یعنی نه فقط فاشیست هاا و   بر این امید.
باااناادهااای قااوماای و ناااساایااونااالاایااساات هااای 
اپوزیسیون در سیاست ایران بلکه نپ هاا و 
خیل وسیط کمونیست های پارونااتاو هام باایاد 
قطب نماهای شاان را از ناو تاناظایام کاناناد. 
درخواست ع دهللا مهتدی از کومه له در ایان 

 فها معنی میدهد.

سوا  این است که از میان کومه له ها، چرا 
او  سراغ جناح دیگر سازمان زحماتاکاشاان 

 نرفته است؟

برای مهتدی، برعکس ت ور خیلی ها، ایان 
تسا نه برای جیب نیروی بیشتر ساازماانای 
و نه برای اقدام معینی است. هامااناطاوریاکاه 
قاا ااس امهااای پااستاافاارم مشااتاارک بااا حاا ب 
دمکرات به ره اری م اطافای هاجاری، ناه 

برای کار مشترک بلکه برای ژست مشتارک 
در مقابل رق ای سازمانی شان بود. اقدام ایان 
بار مهتدی هم دوبااره بارای ژسات سایااسای 
اسات، امااا باارعاکااس ت ااور خاایالاای هااا نااه 

کونک کردن رق ای سازمانی اا در   برای
جناح جدا شده به ره ری عمر ایالاخاانایا اده، 

باا تاابالاو و اسام و رسام  که عکس گارفاتان 
سازمان کردستان ح ب کمونیست ایاران در 
دوران بارزخ اماروزشاان اسات. ایان هادف 
اصلی مهتدی در رویکرد "دوستانه اا" باه 
کااومااه لااه اساات. بااخااش جااداشااده سااازمااان 
زحمتکشان برای مهتدی پرستایاژی سایااسای 
اجتماعی مزم را ندارد. جانااح دماکارات باه 
ره ری خالد ع ی ی هم این ویژگی را ماقل 
باادلاایاال قاارارگاارفااتاان در کاامااپ هااواداران 
جمهوری اسسمی، ندارد. پژاک هم باه دلایال 
عهویت در کمپ قدرت های رقیب ماناطاقاه 
ای، ننین جایگاهی برای تامین ویاتاریان پار 

 زرق و برق ره ری باند مهتدی ندارد.

ن د ع دهللا مهتدی، کومه له باا حافاظ اباروی 
کاندید مناس ی بارای عاکاس   قدیمی تر خود،

مشترک گرفتن در "کاخ" روستای زرگاویا  
در دوران نگون بختی ناسیونالیسم کارد شاده 

 است.

اما پاسخ دبیر او  کومه له به مهتدی دیدنی 
 تر است!

زمانی که کودتای مهتدی در درون کومه له 
را افشا و سازمان مربوطه اا را به عنوان 
یک باند قومی و نه سازمانی سیاسی معرفی 
میکردیم، اولین کسی که در مقابل ما ایستاد، 

ای ها بودند، که گویا تندروی به   کومه له
دادیم. شناخت جنس سنت سیاسی   خرج

مهتدی ن د ما احتیاج به امتحان و گیر زمان 
نداشت. هیچ کمونیستی مح  نیست تا روز 
کشتار توسط فاشیست ها برای افشای ماهیت 
واقعی انها و معرفی شان به جامعه در 
انتظار بماند. هیچ نیروی مسئولی مجاز 
نیست معرفی عناصر سناریو سیاهی به 
جامعه را تا مقطط شروع سناریوی سیاه به 
تاخیر اندازد. و ما ننین نکردیم. مخالفت ان 
روز کومه له با ارائه ننین ت ویری از 
مهتدی، انروزها مایه تعجب ما بود. تاکید 
ابراهیم علی اده در موقعیت دبیر اول کومه 
له، بر اشتراک منافط شان با باند مهتدی در 
جن ش کردستان، سرنشمه برنسپ تندروی 
بر افشاگری انروز ما علیه مهتدی و سنت 
سیاسی اوست. جن ش کردستان که اسم 
مستعار جن ش ناسیونالیسم کرد برای شریک 
کردن بورژوای کرد در قدرت محلی است، 
 رف زندگی مشترک نپ تا راست ملی در 
کردستان، ناسیونالیست تا فاشیست، 
هواداران کرد قدیم و جدید جمهوری اسسمی 
در جمط ناسیونالیست های کرد، اسسمیون و 
سکومرهای ناسیونالیست کرد، شامل همه و 

همه ج  
کمونیست ها 
میشود. این 
صن طومنی 
تر است، اما به 

شهادت هر نا ر شرافتمند سیاسی پرونده 
باند مهتدی سیاه ترین های این مجموعه 
است. با اینهمه، دبیر اول کومه له سنگ تمام 
میگیارد و برای مپوشانی کردن اشتراک 
منافط جن شی با مهتدی در "جن ش 
کردستان"، او را به دوری گرفتن از 
نپگرایی مورد سرزنش قرار میدهد. حتی 

به ماهیت فاشیستی و قوم نه در انتقاد از او 
پرستانه، که به "اشت اهات سیاسی" او ایراد 
دارد. بیخود نیست که ابراهیم علی اده برای 
هر انتقاد نیم بندی حتی از ع دهللا مهتدی و 
حتی در جواب به درخواست امروز مهتدی 
خود را نانار میداند به شیوه ای بسیار س ک 
و حقیرانه نهار لگد اول به کمونیستها و 
مشخ ا من ور حکمت و ما پرتاب کند. 
شاید باید گفت دست صسح مازوجی درد 
نکند که بامخره در جواب خواست ع دهلل 
مهتدی گوشه هایی از تاریخ ضد کمونیستی 
او و مخ وصا نقشه حمله مسلحانه به کومه 
له را برای اولین بار و با گیشت سالهای 

 مدید از ان واقعه رسما بیان کرده است.

برای کمونیست ها جنگ علیه ستم ملی 
هیچگاه به معنی ملی شدن خود و جیب 
جن ش ملی شدن، ن وده است، همانطوریکه 
اعتراض به ت عی  جنسی فمنیست شان 
نکرده است. برای کومه له اما برعکس 
است. اعتراض اینها به ستم ملی، یکراست 
شریک جن ش ه ار و یک ناسیونالیست و 
فاشیست و باندسیاهی کردشان کرده است. 
این دیگر نه ادعای "تندروانه" ما که اصرار 
سیاسی خودشان برای تعل  به این سنت 
است.دبیر اول کومه له در سخنرانی اا پیام 
های سربسته اا را در مبسی صح ت 
هایش تقدیم ع دهللا مهتدی میکند  ایشان 
برای خیر مقدم گفتن به کاک ع دهللا بر متن 
برشمردن قهرمانانه "اشت اهات" سیاسی یار 
قدیمی خود، و با تکرار درسهای قدیمی 
مهتدی به صفوف کومه له در روزهای 
کمپین ضدکمونیستی در راس این سازمان، 
لگدی هم به کمونیسم کارگری می ند و 
میگوید اینها هیچی نیستند، تقری ا کسی با 
انها نمانده است و صدای شان به جایی 
نمیرسد و حال و روزشان ننین و ننان 
است...علی اده میداند اگر کمونیست روشن 
بین و فهیمی باشد، ن اید وقت دیالوگ با 
فاشیست ها و ناسیونالیست ها، با بیان 
ترهات علیه کمونیست ها شروع کند. برای 
نقدا به کمونیست ها و افشاگری هم وقت 
دارد و هم امکان. دبیر اول کومه له در 

 سخنرانی اا پیام های سربسته اا 

 دیالوگ مهتدی و رهبری کومه له
 محمد فتاحی
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را در مبسی صح ت هایش تقدیم ع دهللا 
مهتدی میکند  ایشان برای خیر مقدم گفتن به 
کاک ع دهللا بر متن برشمردن قهرمانانه 
"اشت اهات" سیاسی یار قدیمی خود، و با 
تکرار درسهای قدیمی مهتدی به صفوف 
کومه له در روزهای کمپین ضدکمونیستی 
در راس این سازمان، لگدی هم به کمونیسم 
کارگری می ند و میگوید اینها هیچی نیستند، 
تقری ا کسی با انها نمانده است و صدای شان 
به جایی نمیرسد و حال و روزشان ننین و 
ننان است...علی اده میداند اگر کمونیست 
روشن بین و فهیمی باشد، ن اید وقت دیالوگ 
با فاشیست ها و ناسیونالیست ها، با بیان 
ترهات علیه کمونیست ها شروع کند. برای 
نقدا به کمونیست ها و افشاگری هم وقت 
دارد و هم امکان. مسئله انجاست که او 
ضرورت این درایت را فقط در محهر 
ناسیونالیست ها درک میکند و در مقابل 
مهتدی عمدا و از سر اگاهی به او 
خاطرنشان میکند که او هم از کمونیسم 
کارگری دل خوشی ندارد. احتمام فکر این 
را نکرده است که فردا اگر مهتدی برایش 
زنگ ب ند، ن یحتش میکند که مسئله 
کمونیسم کارگری بیرون از صفوف خودتان 
نیست، مشکل شعار ح ب تان م نی بر 
ازادی و برابری و حکومت کارگریست که 
نوشته و سیاست و استراتژی حکمت است، 
وگرنه کومه له ان روزهای خودمان و این 
ادعاها؟ برایش توضیح میدهد که مشکل شما 
وجود روح حکمت در شعار و ادعاهای 
شماست، نه اح اب خارج از مرزهای 
تشکیستی شما. این ن یحت مهتدی در 
صفوف کومه له گوا شنوا داشته و دارد و 
خروج دسته دسته راست ها از کومه له 
ناشی از قوی بودن همین رگه راست در 

 سرتاسر وجود کومه له است.

فراموا میکند سازمان  بعسوه، علی اده  
مت وعش منشا تولد انواع باندهای ارتجاعی 
و ناسیونالیست و فاشیستی نون باند 
زحمتکشان شده، فراموا میکند بخشی از 
ره ری دیروز سازمان اا امروز در راس 
باندهای سناریوی سیاهی قرار دارند. ن د 
علی اده، مهتدی شایسته ننین افشاگری های 
حقیرانه ای نیست، نون در سایه شرکت 
فعالش در جن ش کردستان، به شهادت 
عربستان و قطر و ترکیه و خیل جنایتکاران 
شریک در کشتار مردم خاورمیانه هم، اوم 
کسی است، دوما اردوگاه و نیرو و پول دارد 
و صدا و ت ویرا هم به اندازه طول و 
عرض تمام مدیای ارتجاع سیاسی قوی و 

 بلند است.

مشکل ابراهیم علی اده این است که هنوز از  
من ور حکمت ع ور نکرده است. هنوز 
زخمهای ناشی از جدایی کمونیسم کارگری 
از ح ب کمونیست ایران و از سپردن 
سرنوشت این ح ب به خود التیام پیدا 
نکرده، هنوز من ور حکمت را مسئول 

کومه له تحت ره ری خود  نابسامانی های 
میداند. هنوز به موقعیتی نرسیده تا مستقل از 
حهور او خود و نیروی خود را ارزیابی 
کند. به همین دلیل با مناس ت و بی مناس ت 
به او برمیگردد و به خود ح  میدهد که 
"سانتر" ساکت و بی نقشه و اف  درون 
ح ب کمونیست و تحت ره ری من ور 
حکمت بوده. به خود ح  میدهد که بی 

و دن اله رو اوضاع روز بوده.   سیاست
میگوید اوضاع بی سامان انها را با قدرت 
بامی ما در راس یک جن ش سوسیالیستی 
معت ر در کردستان مقایسه کنید تا به حقانیت 

  انروز ما پی ب رید 

دبیر اول کومه له خ ر ندارد که سانتر اگر 
روزی یک گرایش سیاسی بی خط و بی 
ضرر و بی نقش و ضداست دادی در ره ری 
ح ب کمونیست ایران دوره حکمت بود، به 
یمن طلوع خونین دمکراسی و پیروزی 
بازار ازاد و سیاست های رژیم نینج غرب، 
یک ش ه صاحب جن ش های سیاسی 

یک ش ه از حاشیه به مرک   ارتجاعی شد، 
رانده شد و صاحب پول و امکانات و اسلحه 
و ارتش شد. بالکان و کل اروپای شرقی و 
خاورمیانه میدان حهور نیروی اینها علیه 
دولت ها و حکومت های شرور و سرکش 
در مقابل غرب شدند. از ان مقطط است که 
شهامت ره ران دیروز ساکت و بی اف  
کومه له و منجمله دبیر اول فعلی کومه له نه 
به عنوان ره ران کمونیست که به عنوان 
ره ران "ملت و جن ش ملت خود"، بام 
گرفت. کسی که دو روز با کمونیست ها 
همسایگی داشته باشد میتواند از علی اده 
بپرسد که این جن ش و قدرت معت ر 
"سوسیالیستی" شما در کردستان از کدامین 
جنس سیاسی است که در سایه اا، کارگر 
در کردستان یک تشکل قدرتمند ندارد، نه 
فقط این که در اوج تفرقه اخراج میشود، 
شسق میخورد و تا دم مرگ گرسنگی داده 
میشود و توان حتی یک قلم اعتراض 
همدست ندارد؟ این کدامین نوع جن ش 
سوسیالیستی و سوسیالیسم اجتماعی شده 
است که در سایه اا فقر و بی حقوقی و تن 
فروشی و اعتیاد روز به روز رو به ف ونی 
است و اختیار یک نه گفتن حتی نیم بند 

 ندارد؟

نرا ره ر کومه له در افشای سوسیالیسم 
رئیس جمهور فرانسه میگوید نه به ادعای او 
که به عمل او نگاه کنید، اما وقتی به 
ارزیابی وزن و جایگاه خود میرسد، 
ادعاهای توخالی "سوسیالیستی" خود را به 
جای عمل سوسیالیستی می شمارد؟ کجای 
تاریخ بشر شاهد بی قدرتی و اوج تفرقه 
کارگر در متن یک جن ش قدرتمند 
سوسیالیستی در همان جامعه بوده است؟ این 
اعتماد به نفس کیایی از طرف ره ری 
نیرویی که تمام دوره بعداز من ور حکمت 
سرگردان ترین های سیاست در کردستان 
بوده است از کجا می اید؟ تاریخ سازی 
جعلی ق لی و ادعاهای بی پایه فعلی کمکی 

 به کومه له نمی کند.

کمونیست روشن بین میتواند سرتاپای عمل 
و نقش کومه له در کردستان امروز را با 
نقش بقیه ناسیونالیست ها مقایسه کند. انها 
مقر دارند، اینها هم دارند. انها تلوی یون و 
امکانات خود دارند، اینها هم دارند. انها 
مش ول زیست در دامن اختسفات دولت 
های منطقه اند، اینها هم هستند. انها در 
سیاست امرشان دن اله روی از اوضاع و 
انتظار در سالن سرگردانی "کورد" است، 
اینها هم هستند. در داخل کشور، همه اینها به 
یک اندازه برای کارگر منشا اتحاد و برای 
زن منشا رهایی و برای جوان منشا یک 
فرهنگ مدرن برابرای طل انه بوده اند و 

 هستند.

تفاوت اما در ادعا هست  کومه له ای های 
داخل مانند ره ری شان در خارج، در مقابل 
جمهوری اسسمی سرسخت تر از بقیه 
ناسیونالیست ها هستند. اسم این سازا 
نکردن را هم میگیارند کمونیسم و 
سوسیالیسم و برابری طل ی. فراموا میکنند 
که ح ب دمکرات های ایران و عراق و 
جسل طال انی و انوشیروان ره ر جن ش 
گوران و   ک ک و کل لشکر ناسیونالیست 
های کرد، سابقا برنامه های شان و ادعاهای 
شان اراسته به همین شعارهای مشابه کومه 
له بود و همه از دم قرار بود ط   برنامه 
شان سوسیالیسم را برای کورد و کوردستان 
شان به ارم ان بیاورند. حام با ت ییر جهان 
اینها ول کرده اند و کومه له به هر دلیلی 
فعس تابلویش کماکان سرجایش است. وجود 
این تابلو و سابقه و دلسوزی های واقعی 
بخش مهمی از ره ران کومه له برای مردم 
ستمدیده و محروم کردستان، کومه له را 
علیرغم تمام بیربطی اا به کارگر، در 
مقایسه با بقیه ناسیونالیست ها در سمت نپ 

 جامعه جای داده است.

مسئله اما این است که دلسوزی ره ری 
کومه له برای زحمتکشان کردستان ال اما 
کمونیسم و سوسیالیسم از اب در نمی اید. 
دلسوزی برای ستمدیدگان ویژگی کمونیست 
ها و نپ ها نیست. بخش اعظم ناسیونالیست 
ها و نه ره ران شیادشان، از صمیم قلب 
دلسوز زحمتکشان ملت خودی اند. ادعا هم 
کارساز نیست، نون احمدی نژاد از همه 
کمونیست ها ادعای بیشتری برای مردم 
مستهعن و ستمدیده داشت. برنامه و شعار 
هم جواب نمیدهد نون بخش مهمی از 
کمونیست های متعل  به بلوک شرق که 
ساب  رسما جنایتکار و ادمکش بودند، 
برنامه های شان و اسنادشان کم کمونیستی 
ن ود. انچه کمونیست ها را از بقیه ندا 
میکند، عمل شان است. کومه له نمیتواند 
نپگرایی خود در درون جنیش ناسیونالیستی 
را کمونیستی و کارگری و جنش 
سوسیالیستی عنوان کند. کومه له نمیتواند 
اتوریته خود در کردستان را و نفو  سیاسی 

 اجتماعی خود به خاطر حهورا 

 ...دیالوگ مهتدی و رهبری کومه له
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و عهویتش در جن ش ناسیونالیسم کرد را 
اتوریته سوسیالیستی و جن ش سوسیالیستی و 
قدرت اجتماعی سوسیالیستی عنوان کند. 
کومه له میتواند به عنوان یک ح ب 
ناسیونالیست نپگرا روی نفو  خود در همان 
جن ش حساب کند، و می کند، اما باید درک 
کند که به قول مشهور اینجا دنیای کوران 
نیست. نمیشود مش له و سیاست و اف  و 
سنت و شیوه کار و درک و فکر روز و شب 
شان کوردانه باشد، اما بی وقت و با وقت بر 
صندلی ادعاهای بی پایه کمونیستی  اهر 

 شوند.

ادعا شده که کومه له همیشه روح ب رگ 
برای اتحاد و ن دیکی با دیگران و به دور 
 از سکتاریسم را در درون خود داشته است 

این ادعا هم بی پایه است. کومه له با فدایی 
قدرتمند دوران خود نرفت. با پیکار به 
عنوان دومین سازمان قدرتمند کمونیستی 
دوران خود نرفت، با بقیه هم نرفت، اما اف  
روشن اتحاد م ارزان کمونیست انروزها 
ناشناس برای کومه له، ره ری کومه له و 
بعد کل ان سازمان را با خود به دن ال خود 
برد و به تنها قطب کمونیستی در ایران ت دیل 
شد. در تمام ان سالها کومه له زیر ره ری 
داهیانه حکمت مسیر تفوق در پیش گرفت و 
سر اتحاد با هیچ نیروی دیگری نداشت. ان 
دوره کومه له "سکتاریست ترین" های نپ 
ایران بود که به هیچ کس سواری نداد. راه 
کارگر و شع ات فدایی و ح ب رنج ران و 
طوفان و هسته اقلیت و بقیه خرده ری های 
نپ تنها زمانی عنوان کومه له و ح ب 

کمونیست را از گیومه در اوردند که این بار 
کومه له به بلوک سرگردان سیاسی انها 
پیوسته و با کمونیسم دخالتگر خداحافظی 
کرده بود. ق ل از ان تاریخ، راه کارگر هم 

و   ج هه دمکرات در جنگ علیه کومه له
تئوریسین بخشی از سیاست ضدکمونیستی 

 اا بود.

دوره اخیر جمط اوری همین صن نه 
مح ول زرنگی کومه له، که دور هم جمط 
شدن کل خرد و ری های نپ به دور کومه 
له برای بهره بردن از فهای پسا حمله 
غرب به ایران بود. ان روز اگر پرزیدنت 
مهتدی در راس راست ایران منتظر حمله به 
ایران بود، کومه له هم مانند تمام 
ناسیونالیست ها منتظر طلوع خورشید 
تحومت ناشی از حمله احتمالی امریکا و 
غرب به ایران بود. تفاوت کومه له در ان 
دوره در نقش منفعل تر و "ابرومندانه تر" 
به نس ت سیاست فعال مهتدی در همان 
دوره بود. بعسوه مهتدی فعامن اب ار هر 
سناریوی سیاهی بود، اما کومه له منتظر 
نتایج حاشیه ای همان سناریو برای ایفای 
نقش "نپ" در فهای "بازشده" بعدی 
بود. ال ته کومه له و علی اده تنها مسافران 
منتظر ان تحومت ن ودند. انها ان افا 
متعادل تر از بقیه نپ ها و کمونیست های 
پروناتو  اهر شدند. بقیه ع م ج م کرده 
بودند سفارات ایران در خارج را به یمن 
حمله ناتو به ایران تسخیر کنند و 
سوسیالیسم شان را توده ای و اجتماعی 
کنند و فهای روانی شان طوری بود که با 
دم گردو می شکستند. کومه له در این 

مسیر منفعل تر و به همین دلیل متین تر 
  اهر شد، که به سودا بود.

 در خاتمه

مهتدی بیخود سراغ علی اده نرفته است. 
میداند کومله هم علیرغم ادعاهای بیپایه 
اا در بی افقی مطل  سیاست انتظار را 
در پیش گرفته، میداند علی اده خودی تر و 
بی جرب ه تر از اینها است که بگوید با 
جریانی سناریوی سیاهی حرفی برای گفتن 
ندارد. میداند جنگ علی اده با او جنگ نام 

جن شی بر  -کومله است نه جنگی سیاسی
سر اینده. به همین دلیل علیرغم جواب 
شرمگینانه منفی علی اده انرا به فال نیک 
میگیرد و انرا مث ت ارزیابی میکند. این 
دوری و ن دیکی ها مانند عملیات های 
مسلحانه ح ب دمکرات فقط و فقط ناشی 
از بی افقی جریاناتی است که اینده خود را 
به اوضاع بحرانی جمهوری اسسمی و 
کشمکش غرب با ان بسته بودند. تسا 
مهتدی برای حفظ اسم ورسم و تابلوی باند 
خود میتوانست جوابی صریح سیاسی و 
کمونیستی بگیرد، میتوانست مایه تعرضی 
جدی علیه یکی از بی ریشه ترین باندهای 

فاشیست کرد شود، اگر علی اده  -ناسیونال
 شخ یت ننین جدالی بود. اگر 

 ...دیالوگ مهتدی و رهبری کومه له

سازمان پژاک که شع ه   ک ک در ایاران 
است، به بهانه عید فاطار مسالامااناان پایاامای 
خطاب به "امت مسلمان" فرستاده کاه در ان 
 بر "اسسم مدینه و علوی" تاکید کرده است.

عید فطر برای این سازمان یک باهااناه اسات 
تا از طری  ان عوام را از شعار جادیاد خاود 
مطلط کند. هدف ایان یاادداشات افشاا یاا ناقاد 
پژاک به این مناس ت نیست، نون مشکال ماا 
در درک ایان قهایاه یاکای و دوتاا نایاسات. 
اح اب ناسیونالیست کرد روزی مسلمان اناد 
و روزی ساکاومر. روزی باا غارب اناد و 
روز دیگر با شرق. یک روز سوسیالیست و 
کاامااوناایااساات دو اتشااه انااد و روز بااعاادی 
دمکراسی خاواهای تانادتار از جاورج دبالایاو 
بوا. روزی هوادار پروپاقرص کناار امادن 
با حاکمان اند و در این عرصه تا پادویی هام 
"صااعااود" ماایااکااناانااد، و روز بااعاادی شاااهااد 
درگیری نظامی اینها با دولات کشاورشاان و 

شعارهای سرنگونی طل انه شان هساتایام. لایا 
هدف این نوشته نه افشای این ناقاص جا ئای 
انها، کاه اناگاشات گایاشاتان بار عالال رناگ 
عوض کردن های ف الای باخاش ماهامای از 

 اح اب در متن سیاست است.

در سیاست ایران هم میشود خیلی از احا اب 
سیاسی در سنن متاعالا  باه طا اقاات باورژوا 
یافت که ف لی شعار و جاهات حارکات شاان 
را عوض میکنند که سلطنات طالا اان و میاه 
های وسیط لی رال و اسسمی و نیماه اساسمای 
متشکل در گروهها و احا اب ماتاعادد را در 
برمیگیرد. یک ف ال سارناگاون طالاب اناد، 
ف ل بعد هوادار انتخابات ازاد در جمهوری 
اسسمی. یک روز شیاعاه اناد و روز باعادی 
سکومر. یک روز متحد جماهاوری اساسمای 
اند و روز دیگر مخالن، یک روز تاا درجاه 
شکنجه گری صعود میاکاناناد و باعادا مادافاط 
 حااااقااااوق بشاااار  اااااهاااار ماااایااااشااااونااااد.

کسی کاه حاوصالاه ماطاالاعاه رباط شاعاار و 
جهتگیری و سیاست های اینها با اوضااع را 
داشته باشد، متوجه میشود که شرایط تانااساب 
قوای داخلی و منطاقاه ای و جاهاانای عاامال 
اصلی در تعیین شعارها و جاهاتاگایاری هاای 
اینها بوده و هست. در اکثر مواقط اینها مورد 
شماتت و انتقاد دیگران اند که نرا این ننیان 
شتابان رنگ عوض کرده و این سنگر و ان 
میکنند. از نظر عاوام و از ناظار ماتاناقادیان 
سطحی، اینها سایااسات یاا جاهات ثااباتای در 
مسیر حرکت خاود نادارناد. اکاثار ماناتاقادیان 
متوجه نیستند که علیرغم ت ییر در سیاست و 
شعار و جهتاگایاری و رناگ عاوض کاردن 
های ف لی، اکثر منتقدین متوجه نیساتاناد کاه 
عاالاایاارغاام تاا اایاایاار در ساایاااساات و شااعااار و 
جااهااتااگاایااری و رنااگ عااوض کااردن هااای 
ف لی، ، در دنایاای واقاعای ایان احا اب و 

 گروهها در دفاع از منافط ط قه خود 

 رنگ عوض کردن های فصلی در سیاست

 ""به بهانه یک بهانه

 محمد فتاحی
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٤٨ 
ایدئولوژیک ترین ها و باث اات تاریان هاای 
سیاست روزگاارناد. ماثاس طایان سالاطانات 

هدف طلب ه ار و یک رنگ عوض کنند، 
شان قرار گرفتن ط قاه شاان در حااکامایات 
است. این هدف میتواند از طاریا  حاماایات 
امریکا و ناتو متحق  شود، هامااناطاوریاکاه 
روز بعدی توسط جناحی از حاکمیت یا کال 

 جمهوری اسسمی متحق  شود.

شما وقاتای باه ماوجاودات زناده در جاهاان 
فعلی هم نگاه میکنید، متوجه رناگ عاوض 
کااردن هااای انااهااا طاا اا  شاارایااط زیساات 
میشوید. ماارماولاک بارای ماثاال بساتاه باه 
محیط زیست خود رنگ های ماتافااوتای باه 
خااود ماایااگاایاارد. مااارمااولااک ساا اا ، زرد، 
خاکستری، قرم  و یاا ماثاس قاوربااغاه در 
رنگهای مختلن از نمونه های شناخته شاده 

 برای عموم اند.

تفاوت اینجاست که رنگ عوض کاردن در 
مااوجااودات جاا و غااریاا ه انااهااا و لاایا در 
ت میم اگاهانه نیسات. صارفاا بارای حافاط 
خود یا دفاع از موجودیت خاود در ماحایاط 

 معین است.

در اح اب سیاسی اما مسئله به این ساادگای 
نیست. اح اب سیاسی اوضاع را تحالایال و 
اگاهانه ت میم میگیرند با سیاست یاا رناگ 

 معینی روبری جامعه  اهر شوند.

به اینها نقد میشود که پرنسیاپ نادارناد، بای 
سیاست اند، بی اف  اند، سرگردان اناد، در 
سایاااسات در اناتااظااار انااد، و در تاااکاتاایااک 

 میبیب و...

اکثر متنقدین ایناهاا اسااساا از هاماان سانات 
سیاسی می ایند که ایان احا اب. باه هامایان 
دلیل ناقادهاای شاان ساطاحای و ماتاکای باه 
ویترین روز احا اب اسات. ایاناهاا ماتاوجاه 
نیستند که این اح اب بی پرنسیپ نایاساتاناد، 
بلکه بی پرنسیپی پرنسیپ ثابت شان اسات. 
در اتخا  سیاست هم نه کج فهمی و ناادانای 
که "زرنگ" ترین و شیادترین های مایادان 
اتخا  سیاست اند. رنگ عوض کردن هاای 
ف لی اینها برعکس حیواناات ناه غاریا ی 
کاه از ساار هااماایاان شاایااادی  اتای شااان در 

 سیاست است.

اگر رنگ عوض کردن حیواناات تا ایایاری 
در ماهیت فعل و انفعاال درونای تاک تاک 
انها ایجاد نمیکناد، بارعاکاس، احا اب ایان 
سنتهای سیاسی باطاور اتاومااتایاک از یاک 
شروع "نرمال" به یک کاراکتر با ویاژگای 
های شارمتان های سیاسی نااناارا تا ایایار 
ماهیت میدهند. تا دیاروز مادافاط جاناگ باا 
جمهوری اسسمی بوده اند و امروز ناگهاان 

باید مخاطب خود را قانط کنند کاه "صالاح" 
و یا در اساس معامله فوایاد بسایااری دارد. 
یک روز می بایست با استفاده از گافاتاماان 
"سوسیالیساتای" طارف را فاریاب دهاناد و 
روز بعد باایاد در قاالاب راها اه طارف را 
بطرف الهی هدایت کنند. نتیجتاا باه تادریاج 
نه فقط دروغگویی و حقه بازی که یک بای 
پاارنساایااپاای تاامااام عاایااار جاا و مزمااه هااای 
کاراکتر سیاسی شاان خاواهاد شاد. در ایان 
مورد مشخص منتقدین نپ نااسایاوناالایاسات 
متعجب اند که نه شد یک ش ه پاژاک و یاا 
  ک ک از ناسیونالایاسام دیاروز و "ناپ 
گرایای" قا الای تار باه اساسم گارویاده اناد. 
حقیقت این است که اینها ت ییر ماهیت نداده 
اند. تاریخ ناسیونالایاسام کارد تااریاخ رناگ 
عوض کردن های اینها هم هست. با اینهماه 
باید گفت که هدف شان ثابت است  رسایادن 

موقعیت شرکت در حاکمیت باه عاناوان  به 
باه هار قایامات.   بخشی از طا اقاه حااکاماه،

رسیدن به موقعیت اجتامااعای و اقاتا اادی 
مسااعااود بااارزاناای بااه هاار قاایااماات. تاااریااخ 
م ارزات فداکارانه ح ب دمکرات بارزانی 
ائینه تمام قدی از مسیر حرکت همه اح اب 
این جانا اش اسات  ها ار و یاک رناگ و 
ه ار و یاک باناد و بسات و ها ار ویاک 
شیادی در سایااسات و ها ار و یاک ناوع 
م دوری در جاهات رسایادن باه ماوقاعایات 
امااروزشااان بااه عاانااوان حاااکاام "کااورد"  
نوکری برای ترکیه در جنگ عالایاه   ک 
ک در سالهای دهه نود میسدی، جنگ علیه 
کاوماه لااه و دماکاارات و ماردم کاردساتااان 
ایران در شروع اش ال کردستان ایاران در 
اولین سالهای حاکمیت اساسمای در ایاران، 
نااوکااری قاادیااماای تاار باارای شاااه ایااران در 
کشتار م ارزین ملی ماناناد اماثاال سالایاماان 
معینی و تاحاویال جاناازه اا باه سااواک، 
کشتار م ارزین ملی کاردساتاان تارکایاه در 
همان سال ها، وحدت با صدام علایاه حا ب 
جسل طال انی و اناواع باناد و بساط عالانای 
نشده با انواع سگ و گرگ منطقه از جمالاه 
ائتسف پاناهاانای باا داعاش مسایار طاومنای 
م ارزات قهرمانانه این قهرمان تریان هاای 
خانواده ناسیونالیسم کرد است. باقایاه هاناوز 
این مسیر را تا مقطط رسیدن باه حااکامایات 
نپیموده و رشادت های خود در زدن رناگ 
های مختلن به خود در این مسیر را هاناوز 
به نمایش نگیاشتاه اناد. اماادگای   ک ک 
باارای شاارکاات در دولاات اردوغااان در 
صورت امکان، ناوبات یاک شااخاه دیاگار 
ناسیونالیسم کرد برای اعاماال قالادری ناوع 
بارزانی و باقایاه مساتا ادیان سایااسای اسات. 
اتحاد با خانواده اسد در سوریه، در گیشته، 

ارائاه خادمااات بااه جااماهااوری اسااسمای در 
گیشته توسط سنت   ک ک و امادگی بقایاه 
شاخه های ناسیونالیسم کارد بارای شارکات 
در حاکمیت اسسمی ایران، سوسیالیاسات و 
دمکرات و مسلاماان شادن هاای پشات سار 
هم، یک  ره از این حقیقت کم نمی کناد کاه 
اینها باث ات ترین سنات سایااسای در مسایار 
رسیدن باه ماوقاعایات اقاایای بار کاارگار و 

سوار شدن بارگارده ماردماان  زحمتکش و 
ستمدیده به س ک همه حاکمان دیگر منطاقاه 
اند. در این مسیر، سهم مردم زحمتکاش از 
جنگ و صلح و معامست ماخافای و عالانای 
اینها تنها خانه خرابی بیاشاتار و ضارر در 
زندگی روزمره و ت دیل شدن به گوشات دم 
تو  ناسیاوناالایاسات هاا باا عاناوان خارافاه 
"کردایه تی" و رسایادن "کاورد" باه "حا  

 خود" است.

 زنده با انقالب کارگری


